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Странно нещо е литературата: има 
писатели, на които е отредена гръм-
ка, но краткотрайна прижизнена сла-
ва, и други, чийто метеорен път към 
читателя започва едва след смъртта 
им. А времето ги превръща в автори, с 
чиито книги заживява всяко следващо 
поколение.

Днес Михаил Булгаков, на чиято го-
дишнина е посветена темата на 
този брой, е не просто класик на ХХ 
век; той отдавна се е превърнал в 
мит, както настоява италианският 
славист проф. Виторио Страда. Без-
числени са преводите и екранизаци-
ите на неговите творби в цял свят. 
На български език „Майстора и Мар-
гарита“ има поне десетина издания 
(при това в два превода), а справката 
показва, че през последните години се 
появи почти всичко дори от ранната 
му проза.

Едно невероятно завръщане на „Майс- 
тора“, напуснал този свят през 1940 г.,                                                                                        
когато не само романът на него-
вия живот е обречен да си остане „в 
чекмеджето“ (с надеждата, че „ръко-
писите не горят“), но даже и пиесите 
му са свалени от сцената. 

И така до следсталинското „размра-
зяване“, когато отново поставят 
пиесата му „Дните на Турбини“. Пос-
ле в знаменитото списание „Новый 
мир“ пробива неговият „Театрален 
роман“ (1963 г.), а през 1966–1967 г. – 
макар и обезобразен от цензурата – в 
сп. „Москва“ се появява шедьовърът 
му „Майстора и Маргарита“. Истин-
ска литературна сензация, милиони 

поклонници на романа и вълна от пре-
води в цял свят (първо – на българ-
ски!), които изваждат името на Миха-
ил Булгаков от небитието.

Как става възможно това? Вдовицата 
на писателя – Елена Сергеевна – по-
ложила невероятни усилия за твор-
ческото му наследство, има своето 
необичайно обяснение на това „въз-
кресение“. И то е в „отвъдното за-
стъпничество“ на Гогол. Още през 
30-те години над Булгаков надвисват 
„оловните облаци“ на идеологическа-
та разправа: спират да го печатат, 
в справката за него, появила се в Ли-
тературната енциклопедия, пише, че 
е „идейно чужд автор“; всеки миг той 
очаква да го арестуват. И тогава – в 
отчаянието си – Булгаков се обръща 
мислено към своя литературен учи-
тел Гогол с молба за застъпничество 
(„да го прикрие с шинела си“, както 
пише той в едно свое писмо). Дали на-
истина е имало „отвъдно застъпни-
чество“, не знаем, но скоро след това 
– на един Разпети петък в Страстна-
та седмица – Сталин лично се обажда 
по телефона на Булгаков. Писателят 
е съкрушен, не знае какво да каже, 
след което „вождът“, явно доволен 
от търсения ефект, го „връща“ в те-
атъра, но „под контрол“, за да си знае 
мястото. Глътка въздух, необходима, 
за да успее да довърши „Майстора и 
Маргарита“.

След което историята получава 
най-неочаквано продължение. През 
50-те години Елена Сергеевна Бул-
гакова продължава да търси подхо-
дящ паметник за гроба на съпруга си 

на Новодевическото гробище. Дъл-
го време на гроба на писателя има 
само дървена табела с името – нито 
кръст, нито камък. Докато веднъж 
майсторите на надгробни паметници 
не ѝ предлагат огромен черен камък, 
захвърлен в някаква яма, обяснявайки 
ѝ, че това била „Голготата“ на Гогол. 
Оказва се, че след смъртта на класи-
ка братята Аксакови издирили чак в 
Крим тази символна канара, напомня-
ща за Христовите Страсти. Но през 
1951 г. властите в СССР препогребват 
Гогол, поставяйки на гроба му сладни-
кав монумент, на който със златни 
букви е изписано, че е „дар от съвет-
ското правителство“.

Истинска „Булгаковиада“ (Владимир 
Лакшин), напълно в духа на легендата 
за „Майстора“: така Михаил Булгаков 
бива „упокоен“ под Голготата на ав-
тора на „Мъртви души“, превръщай-
ки се в „новия Гогол на съветската 
епоха“. Защото „Майстора и Марга-
рита“ с двете си паралелни действия 
(на два романа, преливащи в трети 
роман) е книга, която може да бъде 
четена многопластово и на различни 
равнища. Да, това е роман за Христос 
и дявола, но разгръщащ се в съветска 
Москва, когато реалният размах на 
злото принуждава мнозина от съв-
ременниците на Булгаков (Замятин, 
Пастернак, Ахматова) да обърнат очи 
нагоре, разтърсени от случващото се 
тук, долу. Ала това е и роман, в който, 
следвайки Данте, Булгаков извеж-
да героите си извън историческото, 
там, където в спиралата на времето 
ги пресрещат нови читатели.

Булгаковиада
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Какво е обяснението за феноменалния успех на романа „Майстора и Маргарита“ 
и посмъртната слава на неговия автор? Къде е мястото на Михаил Булгаков 
в руската и световната литература? Как четем днес неговата „диаболична 
проза“ и изчерпва ли се тя единствено с антиутопията на комунистическия 
„рай на земята“? Защо киното и театърът проявяват неотслабващ интерес 
към творчеството на Булгаков? 

Михаил Булгаков. 130 години от рождението му
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След	публикацията,	макар	и	с	цен-
зурни	съкращения,	през	1966–1967	г.																									
на	„Майстора	и	Маргарита“	в	сп.	
„Москва“	при	Михаил	Булгаков	по-
смъртно	идва	световната	слава.	
Той	сякаш	си	остава	„авторът	на	
тази	книга“	–	въпреки	невероятна-
та	си	проза	и	драматургия.	Какво	
е	вашето	обяснение	на	феномена	
„Майстора	и	Маргарита“?	И	как	
бихте	определили	този	булгаковски	
opus magnum?

Смятам Булгаков за един от истин-
ските феномени на руската култура, 

при това свръхтрагичен феномен. 
Гениален писател и драматург, кой-
то, благодарение на нестабилната си 
психика, острия недоимък в битово 
отношение, болнавостта и податли-
востта си към внушения (синдромът 
на всеобщия страх-парализа), е подло-
жен на нечовешки издевателства от 
страна на Сталиновия властови апа-
рат и лично от вожда. Нечовешки жес-
токо и подло е отношението към него, 
защото той не е заточен, не е раз-
стрелян, не е изселен, а в действител-
ност системно е тормозен, унижаван 

и държан на ръба на съществуването 
си поради липса на средства за храна, 
облекло, лекарства и нормално жи-
лище, което, естествено, формира у 
него една трайна потиснатост, от-
чаяност и липса на нормално човешко 
самочувствие. Върху съзнанието му се 
действа на принципа на китайската 
капка. Но разбира се, това пък изостря 
погледа му към света и той започва да 
го възприема в рамките на големи и все 
по-плътни негативни метафори като 
ад, вакханалия, царство на сатаната, 
инфернален маскарад, позволява си да 
направи странни, неочаквани и заше-
метяващи асоциации. 

Руската демонология/дяволиада не 
започва от Булгаков, но в лицето на 
„Майстора и Маргарита“ тя се сдобива 
със своя оптимален, окончателен и не-
преходен архетипен текст. Романът 
може да се разгледа в исторически план 
като инспириран или по-точно непо-
средствено предхождан от „Бесове“ 
на Достоевски, макар че парадигмата 
е дълга и тя включва както художест-
вени, така и метатекстове: „Медният 
конник“ и „Дама пика“ на Пушкин, целия 
Лермонтов, „Вечерите край Диканка“ 
на Гогол и знаменитото – първо по 
рода си – изследване на Д. Мережков-
ски „Гогол и дяволът“ от 1906 г., „Клара 

Булгаков между Гогол и Достоевски

„У	нас	рецепцията																					
на	„Майстора																																		
и	Маргарита“	тече																				
в	два	успоредни	вектора:	
високо	усвояване	и	масово	
четене.	Второто	е	лесно	
за	обяснение:	не	познавам	
уважаващ	себе	си	човек,	
който	да	не	е	прочел	романа	
и	да	го	няма	в	личната	си	
библиотека;	що	се	отнася	
до	първото	–	творбата	
очевидно	е	залегнала	доста	
стабилно	в	културното	
съзнание	на	българина.“

Булгаков

Разговор	с	проф.	
Людмил	Димитров	

между Гогол и Достоевски

Младият Булгаков в предусещане на „Майстора“, 1916 г.
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Милич“ на Тургенев, споменатите „Бе-
сове“ и „Братя Карамазови“ на Досто-
евски, „Дяволът“ на Толстой, „Черни-
ят монах“ на Чехов, „Малкият дявол“ 
на Фьодор Сологуб… Но най-запомнен 
в тази фабулна парадигма си остава 
романът на Булгаков, който пък ползва 
като преки източници на информация 
теоретико-историческите изслед-
вания на Михаил Орлов „История на 
сношенията на човека с дявола“ (1904 
г.)  и „Дяволът в бита, легендите и ли-
тературата на Средновековието“ от 
Александър Амфитеатров (1911 г.). 

Още по-интересното е, че текстът 
буквално се разпада на идиоматични 
фрази и те днес притежават изклю-
чителна цитатност в руския език, 
произвеждат самостоятелни истории 
и анекдоти, изричат се като неоспо-
рими истини – аксиоми. Да си спомним 
поне: „Не разговаряйте с непознати“, 
„Анушка вече е купила олиото и не само 
го е купила, но го е и разляла“, „Ръкопи-
сите не горят“, „Хора като хора“, „Оби-
чам да седя ниско – от ниско не е тол-
кова опасно да се пада“, „На света няма 
зли хора, а само нещастни“, „На всекиго 
ще се въздаде според вярата му“ и как-
во ли не… Колкото и литературна да е 
руската нация (тоест родена в лите-
ратурата), това не се случва особено 
често – на точно такава цитатност 
(не с по няколко фрази, а цялостно) се 
радват може би само три произведе-
ния и причините за това са твърде 
различни: едното е „Горе от ума“ („От 
ума си тегли“), другото – „Евгений 
Онегин“, а третото – знаменитата 
съветска кинокомедия „Диамантена-
та ръка“.

За мен много важното литературно 
значение и върховно постижение на 
„Майстора и Маргарита“ е, че твор-
бата се утвърждава като жалонна 
за московския текст на руската ли-
тература. Москва – колкото и да ни 
се струва странно – не се радва на 
същата литературна топография, 
както Петербург. Петербургският 
текст е особено продуктивен – с дъл-
га и сложна история, действително 
разработен и педантично поддържан 
(непрекъснато регенериран): в Питер 
непрекъснато можеш да се движиш по 
литературни маршрути. С Москва не 

е така – тя е символ, било като „Мос-
ква златоглава със звъна на камбани“, 
било с пожара от 1812 г., било като 
обетована земя, до която никога не се 
стига („Три сестри“). Парадоксът е, че 
във фолклора много повече е забеля-
зано и опоетизирано Подмосковието, 
отколкото столицата. Но ето че с по-
явата на Воланд на Патриаршеските 
езера нещата рязко се променят. Езе-
рата стават култово място за посе-
щение и разходки, независимо че там 
няма никакви знаци и указания за ро-
мана, а все още стоят старите скулп-
турни сцени от известни басни на И. 
А. Крилов, поставени в края на 60-те 
години. Но и днес пространството 
пази автентичния си облик, доколко-
то в урбанистичен смисъл то труд-
но може да се промени. И – признавам 
ви – много заредено място. Стига да 
имам възможност, при всяко ходене в 
Москва минавам оттам.

Но ако трябва най-кратко да отгово-
ря на въпроса ви кое е гениалното в 
този булкаговски opus magnum, аз съм 
склонен да видя в него придвижване и 
за съжаление, негативно потвържде-
ние/демонстрация на пророчествата 
на Достоевски от „Бесове“ за ковар-
ното настъпление на болшевиките, 
но не на последно място, и илюстра-
ция/инсталация на второто проро-
чество на Фатима от 1917 г. за опас-
ния безбожен път, по който поема 
Русия. Целият сюжет според мен е не 
толкова подготвен от „Дяволиада“ и 
няколко други ранни творби, колкото 
е внезапно прозрение, озарение, зато-
ва и собственият живот на Булгаков 
угасва едновременно със завършване-
то на текста. Това никак не мога да го 
приема за случайно.

Романът	излиза	на	български	в	по-
редицата	„Избрани	романи“	още	
през	1968	г.	в	превод	на	Лиляна	
Минкова	и	оттогава	става	люби-
ма	книга	на	поколения	читатели,	
многократно	е	преиздаван.	Има	ли	
специфично	българска	рецепция	на	
творбата?	

Българска рецепция несъмнено има. Но 
преди да говоря за нея, няколко думи за 
обстоятелствата около появата на 
книгата у нас.

Булгаков
За съжаление и „Майстора и Маргари-
та“ доказва, че винаги сме били зави-
сими от съветската номенклатура 
на позволено/непозволено. Текстът 
излиза официално (макар и в журна-
лен вариант) в СССР и ние вече полу-
чаваме легитимен „картбланш“ да го 
преведем. Много повече бих се радвал 
още от онова време да имахме бъл-
гарски „Доктор Живаго“, така как-
то съм виждал романа на Пастернак 
на словенски и сръбски, издаден още 
в началото на 60-те. Защо казвам 
това. Защото както пропуснатият 
шанс е пропуснат шанс, така и закъс-
нялата поява на една творба може да 
бъде фатална за възстановяването 
и осмислянето на контекста, в кой-
то е възникнала. И се появява риск за 
рецепцията: или може да се изтълку-
ва невярно, или да се окаже, че вече 
не интересува никого, че времето 
ѝ е минало. Тогава художественото 
поле на произведението в приемаща-
та култура е силно десемантизирано 
и не излъчва същото въздействие, 
каквото би могло да има при по-други 
обстоятелства. 

„Майстора и Маргарита“ – трябва 
да призная – е особен случай. Макар и 
издаден близо три десетилетия след 
написването си, ние сме първата 
страна, в която романът е преведен. 
Огромният ни успех е, че като книга, 
при това в много престижна поре-
дица, той излиза първо на български, 
докато в СССР е все още в два практи-
чески неоткриваеми броя на извест-
ното литературно списание. И при 
появата на тома от „Избрани романи“ 
се получава някаква спонтанна исте-
рия. Книгата незабавно започва да се 
изкупува от руснаци или от българи, 
които я пращат на свои близки в Русия 
и за да задоволят глада и любопит-
ството си към този роман, недостъ-
пен им поради апокрифно ограничени-
те тиражи на списанието (познатия 
комунистически дефицит), те се оп-
итват да го четат на български. Има 
куриозни сведения от това време за 
подобни обратни ходове. Непремен-
но трябва да отдадем дължимото на 
преводачката Лиляна Минкова, за-
щото нейният превод издържа 44 го-
дини (какви са причините, е отделен 
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въпрос) преди творбата да се появи 
в новата версия на Татяна Балтова 
(2012) г.). Но аз много се радвам, че най-
сетне имаме и компетентна алтерна-
тивна версия.

Да се върна към рецепцията. В Бъл-
гария текстът от самото начало е 
четен с възхищение, опозиционно и 
антисъветски, както е и написан. Аз 
винаги съм твърдял, че ние като бъл-
гари имаме определено предимство 
в четенето и възприемането на ру-
ската литература, защото спрямо 
породилия я контекст сме чужденци, 
погледът ни е външен и той остой-
ностява различни неща в сравнение с 
онова, което най-вече прави впечат-
ление на рускоезичния читател. У нас 
рецепцията на „Майстора и Марга-
рита“ тече в два успоредни вектора: 

високо усвояване и масово четене. 
Второто е лесно за обяснение: не по-
знавам уважаващ себе си човек, който 
да не е прочел романа и да го няма в 
личната си библиотека; по едно вре-
ме дори беше въпрос на престиж да се 
говори на масови сбирки за него, той 
почти достигна популярността на 
снобско четиво. Що се отнася до пър-
вото – творбата очевидно е залег-
нала доста стабилно в културното 
съзнание на българина, доколкото в 
световната анкета за роман на сто-
летието, провела се в началото на 
новия век (2000 г.), той излезе на пър-
во място в три страни: у нас, в Русия 
и в Полша. Освен това сюжетът има 
свободна реализация в нашия театър 
– през 1997 г. Стефан (Теди) Москов 
постави по него своя авторска вер-
сия в Театъра на Българската армия и 

представлението определено се игра 
при пълни зали. Миналата година нов 
опит на сцената на Старозагорския 
куклен театър (отново авторски) на-
прави режисьорката Веселка Кунчева. 
Непременно искам да спомена и вдъх- 
новената оригинална монография на 
уви, напусналия ни преди няколко го-
дини талантлив преподавател по ру-
ска литература от Великотърновския 
университет доц. Николай Звезданов 
„В света на „Майстора и Маргарита“ 
(1993) – напълно самостоятелен под-
ход към текста, силно проникновен и 
убедителен. Почти по същото вре-
ме – през 1994 г., Кръстина Арбова от 
Пловдивския университет защити 
дисертация със заглавие „Майстора 
и Маргарита“ в контекста на руския 
философски роман“, а през 2007 г. из-
лезе дълго обмисляната и педантично 
написана монография на проф. Искра 
Ликоманова от СУ „Славяно-славян-
ският превод. Лингвистичен подход 
към художествения текст“, изцяло 
позоваващ се на Булгаковия роман и 
анализиращ различните решения и 
подходи в преводите му на всички сла-
вянски езици.

Множество	изследвания	са	посве-
тени	на	„несъмненото	родство“	
между	Булгаков	и	Гогол.	Какво	е	
мястото	на	гоголевската	тради-
ция	в	неговата	проза	–	с	очевидни-
те	препратки	в	„Бялата	гвардия“,	
„Кучешко	сърце“	или	„Майстора	и	
Маргарита“?

Краткият отговор е: връзката е, на 
първо място, украинска, на второ 
– стилова, и на трето – ментална. 
Сложният отговор е малко по-разли-
чен и обстоятелствен.

Винаги съм имал усещането, че Булга-
ков е бил в непрекъснат телепатичен 
диалог с Гогол. Гогол, както знаем, уми-
ра жив погребан, „с отворени очи“, и за 
свой приемник „избира“ Булгаков. Той 
определено му „диктува“, чрез него 
завършва свои недоосъществени за-
мисли. Как се случва така например, 
че дори на гроба на Булгаков стои гра-
нитен камък, преди това обитавал 
надгробието на Гогол! По този начин 
двамата символично почиват в един и 
същи ров и гранитът по особен начин 
уравновесява енергиите им.
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Драматизацията, по-точно сценари-
ят на „Мъртви души“, поръчан на Бул-
гаков от Първата кинофабрика през 
1936 г. след успешната постановка на 
МХАТ от 1934 г., извлича нови пластове 
от знаменития роман-поема и почти 
невидимо „възстановява“ в пунктир 
изпепеления втори том тъкмо като 
доказателство, че ръкописите не го-
рят. Не зная някой у нас да е поставял 
„Мъртви души“ по Булгаков, но това 
– ако се случи – би било събитие. През 
80-те години на ХХ век Юрий Лотман 
определя персонажите на поемата 
като негатив на огромен силует, поб- 
рал всичко лошо в Русия. Но половин век 
по-рано в концепцията си Булгаков във 
финалната сцена извежда на балкона 
силует на човек, отвисоко съзерца-
ващ Древния Рим: не виждаме лице, не 
виждаме реакция, нагнетява се само 
неприятно усещане за нещо нечисто, 
което се мъти в съзнанието на този 
пореден „черен човек“ в руската ли-
тература. Какво оригинално е казал 
Лотман в такъв случай? Когато едни 
идеи се игнорират, премълчават, а се 
изтъкват техни метамодификации, 
непризнаващи си откъде произхож-
дат, оставаме с впечатлението, че те 
са хрумнали първо на другиго. Изобщо 
с прочутата Тартуска школа днес има 
доста проблеми и от време на време 

се откриват странни пукнатини и 
произволности в тезите им. Ако сте 
прочели коментара на Набоков върху 
„Евгений Онегин“, съвсем не е нужно да 
се обръщате и към Лотман – у него има 
десетки „чопнати“ и преформулирани 
Набокови идеи, като цяло ненадми-
наващи иновативното тълкуване на 
Пушкиновия шедьовър от автора на 
„Лолита“.

Другият автор, към когото Михаил 
Афанасиевич има невероятно силни 
интуиции, е безспорно Молиер. Нямам 
предвид само биографията „Живо-
тът на г-н дьо Молиер“ или скандал-
но приетата пиеса „Кабалла Святош 
(Мольер)“ (на български – „Съзакля-
тието на лицемерите (Молиер)“, но 
и адаптацията му на знаменитата 
комедия „Буржоата благородник“, на-
речена „Безумният Журден“. Тя е на-
правена с изумително майсторство 
и създава илюзията за точен превод… 
докато не се заемеш детайлно с тек-
ста. Превеждал съм тази творба – 
преди доста години тя бе поставяна 
в Шуменския театър и сега, като си 
припомням този факт, си припомням 
и друг – докато превеждах, си дадох 
ясна сметка, че Булгаков не просто 
предава на руски Молиеровия диалог; 
на основата на сюжета той прави 
дисекция на съветския тоталита-
ризъм, който в Сталиновия вариант 
е ехо от абсолютисткото време на 
Краля Слънце Луи ХIV: в „империята 
на злото“ е пренесен почти дослов-
но моделът на класицизма, но в далеч 
по-извратен и репресивен вид – със 
своя нормативна естетика (стремеж 
към монопол на интерпретацията, по 
израза на Волфганг Изер), чиито пос-    
тулати не са на Боало (тоест не са 
художествени), а са неписани, марк-
систко-ленински, но всичко останало 
е същото, само с пределна степен на 
злокобност. В началото е привнесена 
нова фабулна рамка, която отсъст-
ва у Молиер. Тъкмо ръководителят 
на трупата е готов да си отдъхне 
пред перспективата, че тази вечер 
нямат ангажимент, и внезапно идва 
височайша заповед да изиграят пиеса 
пред монарха. Актьорите с негоду-
вание пристъпват към разпределе-
нието на ролите и в крайна сметка 

осъществяват представлението 
пределно професионално, макар и про-
тивно на волята си. Тъкмо тази при-
нуда вълнува Булгаков през целия му 
съзнателен път на литератор.

На	какво	обаче	се	дължи	големият	
интерес	на	киното	и	театъра	към	
„Майстора	и	Маргарита“	–	макар	
че	на	пръв	поглед	този	многоиз-
мерен	роман	сякаш	не	подлежи	на	
интерпретация?

Този текст е преди всичко изкушение. 
Напълно приемам максимата на Жан-
Люк Годар, че най-добрият начин да 
изразиш мнението си за даден филм, е 
да направиш друг филм. Това обяснява 
непрекъснатото обръщане от несъм-
нено амбициозни и вещи театрални и 
кинорежисьори към великия концепт 
на Булгаков. Сюжетът е еклектичен, 
той е податлив на реминисценции, 
на колажен принцип, на комбиниране 
на мотиви, времеви пластове, той 
е в широк смисъл постмодернисти-
чен. По него има осъществени добри 
постановки и филми, лоши постанов-
ки и филми и проекти, до които никога 
не се стига (онези, за които искрено 
съжалявам, са на Тарковски и на Фели-
ни). Докато опитите за пренасяне на 
романа на театралната сцена са не-
изброими – той буквално не слиза от 

Михаил Булгаков в ролята на съдията          
в „Клубът Пикуик“, МХАТ, 1935 г.

М. Булгаков със съпругата си                              
Елена Сергеевна, 1936 г.
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нея, и то в целия свят, екранизации-
те са далеч по-обозрими, макар по мое 
мнение сред тях да няма етапна. Ето 
основните:

Тандемът Владимир Наумов и Алек-
сандър Алов дълго време обмислят 
да заснемат игрален филм по романа, 
но така и не започват. Като причина 
Наумов изтъква странен сън, в кой-
то му се явява покойната съпруга на 
Булгаков Елена и му казва, че екрани-
зацията няма да се състои. Първият 
осъществен опит е на Анджей Вайда 
от 1972 г. със заглавието „Пилат и 
другите“. Премиерата (разбираемо) 
е извън Полша – в Германия, където 
филмът е показан в навечерието на 
Великден, на 29 март, със заглавието 
„Филм за Разпети петък“. През съща-
та 1972 г. роденият в Париж сръбски 
режисьор Александър Петрович за-
снема стоминутна италианско-юго-
славска копродукция на творбата, 
която получава награда на Междуна-
родния кинофестивал във Венеция, а 
след това – на този в Пула. Първата 
руска екранизация датира от 1994 г.                                                  
Реализира я Юрий Кара с доста со-
лиден актьорски състав, но по неиз-
вестни причини показването ѝ е от-
ложено със седем години и зрителите 
я виждат едва през 2011 г. Не прави 
никакво особено впечатление, дори е 
обвинена в маниерност и неразбира-
не на философския пласт на образите 
и сюжета. Филмът, който масово бе 
гледан – последен засега опит – е ми-
нисериалът от десет епизода на ре-
жисьора Владимир Бортко от 2005 г. 

Категорично твърдя обаче, че нито 
една от изброените версии не стига 
отвъд предаването на наратива и със 
средствата на киномонтажа и екран-
ните ефекти илюстрира плакатно 
фантастичните сцени. 

А	 къде	 все	 пак	 е	 мястото	 на	
Михаил	Булгаков	в	 съветската	
литература?	

Булгаков има свое автономно място 
в руската литература от съветския 
период. Той не може да се сбърка с ни-
кого, творбите му са изключително 
ярки и припознаваеми и са непрекъс-
нат източник на провокации за въоб-
ражението. Булгаков не бяга от себе 
си, неговата творческа смелост е, 
че той не подменя биографията си, 
не се изтъква като герой, не иска да 
направи добро впечатление на вечно 
недоволната и претенциозна тота-
литарна власт. Каквито и компроми-
си да е допускал в живота си, основно 
за да оцелее, „текстът-Булгаков“ е 
безупречен.

Повестта	му	„Кучешко	сърце“	си	
остава	забранена	в	СССР	чак	до	
1987	г.,	макар	че	е	преведена	на	де-
сетки	езици	и	е	екранизирана	от	
Алберто	Латуада	още	през	1976	г.	С	
какво	историята	за	превръщането	
на	кучето	Шарик	в	другаря	Шари-
ков,	която	може	да	бъде	четена	с	
днешна	дата	и	в	трансхуманистки	
ключ,	е	застрашавала	съветския	
строй?

„Кучешко сърце“ е много сложен и да-
леч не безобиден текст. Той видимо се 
настанява в парадигмата на „Фран-
кенщайн“ – проф. Преображенски ком-
бинира различен биологичен материал 
и конструира човекоподобно съще-
ство, но върху животинска основа и с 
животински нагони (уличния пес Ша-
рик). И ако знаменитият Павлов чрез 
опит с куче открива инстинктите, 
то Булгаков е склонен да развие това 
научно завоевание в скептично-ин-
фернална посока – той е притеснен, 
че социалният и властови инстинкт 
(волята за власт) също могат да се 
имплантират. Днес, когато са на-
лице успешни опити за клониране и 
съвременните вируси са целенасоче-
ни смъртоносно към определени въз-
растови групи, имаме върху какво да 
се замислим. Шариков е същият робот 
– машина като Франкенщайн, посте-
пенно обръщащ се срещу своя създа-
тел. Той не е най-добрият приятел на 
човека, той е травестия на човека, 
оголен единствено до програмирани 
дейности, свързани с насилие, издева-
телство и уронване на достойнство-
то – изпълнител на репресии, спекула-
тивно повлиян от комунистическата 
идеология – идеален партиен лакей. 
Това налага професорът отново да 
„преобрази“ уродливото си творение 
в животно и така опасният експери-
мент е преустановен. В лицето на др. 
Шариков Булгаков предусеща социо- 
психологическия тип, който само за 
броени десетилетия ще се възпроиз-
веде в геометрична прогресия и ще за-
почне да определя дневния ред на об-
ществото: примитивния, немислещ, 
опасен и доминиращ промит мозък, 
известен на жаргон като „совка“ („съ-
ветски човек“ или по-точно „човек със 
съветски чип“).

При	Булгаков	драматургията	също	
по	особен	начин	се	вписва	в	своето	
време,	но	и	му	противостои.	Вътре	
в	душата	си	той	е	враг	на	режима,	
но	Сталин	високо	цени	пиесата	му	
„Дните	на	Турбини“	и	дори	го	за-
криля	през	30-те,	връщайки	го	на	
работа	в	МХАТ.	Как	се	стига	до	
пиесата	„Батум“,	която	той	пише	
за	юбилея	на	Сталин?

„Дните на Турбини“, 
МХАТ, 1926 г.
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Д-р Людмил Димитров е про-
фесор по руска литература на 
ХІХ век в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“. 
От 2005 до 2010 г. и от 2014 до 
2019 г. е лектор по български 
език, литература и култура в 
Люблянския университет, Сло-
вения. Член е на Съюза на пре-
водачите, на Българския ПЕН 
и на Международното общес- 
тво „Достоевски“ (International 
Dostoevsky Society). Автор на на-
учни монографии, на повече от 
300 статии и студии, преводи 
на научна и художествена ли-
тература от руски, словенски, 
английски и сръбски/хърватски 
език, сценарии за театрални 
спектакли. Лауреат е на Голяма-
та Лавринова награда на Съюза 
на словенските литературни 
преводачи (2017) и на Награда 
за цялостно творчество за 
СПБ (2020). 

Людмил 
Димитров

Драматургията на Булгаков е она-
зи част от творчеството му, която 
най-високо ценя. Той завеща на евро-
пейския и световния театър някол-
ко великолепни пиеси, притежаващи 
достатъчно висока степен на худо-
жествена абстрактност, така че 
уж конкретните, останали назад във 
времето сюжети и проблеми, да мо-
гат да се реактуализират във всеки 
следващ период. Някои вече споменах. 
Ще изтъкна още „Бяг“, „Зойкиното 
жилище“ („Зойкина квартира“, както 
е известна у нас, практически е бук-
вално опазване на оригиналния наслов, 
но винаги съм се чудил защо е прояве-
на тази преводаческа недалновид-
ност, когато „квартира“ на българ-
ски е нещо съвсем друго), „Пурпурният 
остров“, „Адам и Ева“, „Последните 
дни. Пушкин“ (изумително хрумване за 
възстановяване на атмосферата око-
ло дуела и гибелта на Пушкин, без той 
лично да фигурира като персонаж), 
„Иван Василиевич“ (по която Леонид 
Гайдай през 1973 г. засне знаменитата 
комедия „Иван Василиевич сменя про-
фесията си“).

Това обаче, за което бих искал да спо-
мена нещо повече, са две драми, пре-
върнали се в истински прецеденти: 
„Дните на Турбини“ (по романа „Бяла-
та гвардия“, 1929 г.) и злополучната 
„Батум“ (1939 г.).

„Дните на Турбини“ е събитие в теа-
тралния живот на руската столица, 
което пробива трудно, но след за-
стъпничеството на Сталин се играе 
дълго. Въпреки че е с „белогвардейски“, 
при това до голяма степен автобио-
графичен сюжет, тайната препис-
ка между партийни блюстители на 
цензурата и вожда довежда до след-
ната резолюция от Сталин (само ще 
припомня известния факт, че според 
няколко (непотвърдени) източника 
Джугашвили е обичал много спекта-
къла и го е гледал не по-малко от 15 
пъти, според други източници е влизал 
и е проследявал само една сцена, след 
което си е тръгвал. Засега обаче дока-
зателства за тези негови театрални 
похождения не са намерени). Ето как-
во по-точно пише генсекът Сталин на 
драматурга Владимир Бил-Белоцер-
ковски на 1 февруари 1929 г.:                                                                                                                                            

„Защо толкова често поставят на 
сцената пиесите на Булгаков? На-
вярно защото свои пиеси, подходящи 
за постановки, нямат. А като няма 
риба, дори „Дните на Турбини“ е риба. 
Тя съвсем не е толкова лоша – от нея 
има повече полза, отколкото вреда. 
Не забравяйте, че основното впечат-
ление, което оставя пиесата у зрите-
ля, е благоприятно за болшевиките: 
ако по-нататък хора като Турбини 
са принудени да се въоръжат и да се 
подчинят на волята на народа, при-
знавайки каузата си за окончателно 
провалена, значи болшевиките са не-
победими (…). „Дните на Турбини“ е 
демонстрация на всепобедната сила 
на болшевизма. Разбира се, авторът 
под никаква форма „не е виновен“ за 
тази демонстрация. Но това какво ни 
интересува?...“.

Както и да представя белогвардей-
ците, Булгаков се вълнува именно от 
тях – те са свободните и достойни 
хора (мъже на честта), отстояващи 
своята истина независимо от очевид-
ното попълзновение на болшевиките.

Колкото до „Батум“, това е най-го-
лемият компромис на драматурга, на 
който той искрено разчита за реша-
ване както на немалкото си финансо-
ви проблеми, така и защото се надява 
на най-сетнешната си реабилитация 
в литературния свят. Последният му 
сценичен опит е реализация на бавно 
назрявал замисъл за пиеса, посветена 
на Сталин и предназначена за 60-го-
дишния му юбилей в края на 1939 г. 
Обмисляйки я, Булгаков избира един 
момент, който смята да превърне в 
знаков и в по-широк смисъл – да про-
следи социопсихологическите пред-
поставки за появата и формирането 
на политически лидер: това е исто-
рията на Батумската работническа 
демонстрация от 8–9 март 1902 г., 
организирана от 24-годишния Йосиф 
Джугашвили. След много поправки, 
колебание за заглавието между пове-
че от 30 варианта и в крайна сметка 
одобрението за постановка в МХАТ, 
самият „централен персонаж“, ма-
кар и изказващ високото си мнение 
за текста, препоръчва проектът да 
бъде спрян с аргумента: „Всички деца 
и всички млади хора са еднакви. Не 

трябва да се поставя пиеса за младия 
Сталин“. Незабавно следва опит за 
преобразуване на драмата в либрето 
за опера, но и тази идея пропада. Това 
истински съсипва Булгаков. Здраве-
то му рязко се влошава и съдбата му 
отпуска кратък срок, колкото да до-
върши, диктувайки на съпругата си, 
„Майстора и Маргарита“. От днеш-
на гледна точка „Батум“ далеч не е 
„позорен“ или еднозначно сервилен 
текст. Много тълкуватели и режи-
сьори откриват скрити метафори, 
насочени като пряка ирония към Ста-
лин и още повече двусмислени намеци 
за противоречивата му и тиранична 
личност.

Въпросите зададе екип на „Култура“
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„Майстора и Маргарита“ е уникал-
на творба както по своята история, 
така и по своята структура. Исто-
рията на нейното написване и прена-
писване в течение на десетилетие е 
показателна за съдбата на нейния ав-
тор, който, бидейки изолиран и зат- 
ворен в този безподобен свят, какъв-
то е Съветска Русия от времето на 
Сталин, до края на дните си – от 1928 
до 1940 г. – пише и преписва романа, в 
който концентрира цялото си въоб-
ражение и самия смисъл на своя жи-
вот, напълно съзнавайки, че книгата 
няма да може да види бял свят, освен 
в много далечно бъдеще, и че би могла 
да бъде четена в ръкопис само в те-
сен кръг от верни приятели. Сетне, 
когато бива публикуван в списание 
„Москва“ през 1966–1967 г., макар и 
осакатен от цензурни съкращения, 
романът тутакси има двоен успех: 
от една страна, придобива небивала 
популярност, превръщайки се у дома 
и по света в може би най-известния 
съвременен руски роман, дори пове-
че от другия нашумял роман по си-
лата на обстоятелствата и поради 
своята ценност – „Доктор Живаго“ 
на Пастернак; този успех възкреся-
ва завещаната ни от автора твор-
ба, забранена и неизвестна, както и 
фигурата на самия Михаил Булгаков, 
дотогава почти непознат, превръ-
щайки го повече в мит, отколкото 
в „класик“ на ХХ в. От друга страна, 
романът, тъй привлекателен за все-
ки читател, се превръща в поле на 
поредица от интерпретации на ком-
плексната творба на Булгаков, което 
подтиква изследователи от цял свят 

към своеобразно херменевтично съ-
ревнование чрез използването на все 
по-разнообразни и сложни критиче-
ски инструменти. Ето защо и просле-
дяването на библиографията върху 
„Майстора и Маргарита“ не е никак 
лесно дело; поради което, признавай-
ки достойнствата и ценността на 
най-доброто от тази критическа ли-
тература, бихме искали да се върнем 
към текста на романа, за да го пре-
прочетем с възхитените очи, с които 
той бе прочетен за първи път.1 Обаче 
този „наивен“ прочит е невъзможен, 
особено когато, както е в нашия слу-
чай, би трябвало да предложим крити-
ческа равносметка.

Най-добрият начин да получим дос-
тъп до вълшебния свят на „Майстора 
и Маргарита“, а не да повтаряме или 
разширяваме списъка на „източници-
те“, състоящи се от интертексту-
ални прочити, или да увеличаваме 
лабиринта от скрити значения, про-
следяващи интерпретативните че-
тения, би бил да си зададем измамно 
„простия“ въпрос, адекватен на из-
мамната „простота“ на текста, кой-
то знаменитият руски „формалист“ 
Борис Айхенбаум си задава във връзка 
с творбата на един любим на Булга-
ков автор – става дума за „Шинел“ на 
Гогол. Ние можем да се запитаме: „Как 
е направен „Майстора и Маргарита“? 
Наистина ли това е „вълшебен роман“, 
използвайки този израз не в най-об-
щия смисъл, а тъкмо в смисъла на една 
„вълшебна творба“? И опитвайки се 
да разберем „как това е направено“, 
бихме могли да си въобразим този ро-
ман като акт на пресътворяване, на 
вълшебство, резултат на една повече 
или по-малко скрита уловка, тъй като 
става дума за „демонтаж“. 

„Майстора и Маргарита“ е съюз от два 
романа, „роман в романа“, а не нов ме-
ханизъм (като „театър в театъра“), 

Виторио Страда

Романът	на	Майстора	се	случва	в	Йерусалим	
(„Йерушалаим“)	в	началото	на	християнската	ера,	
а	романът	за	Майстора	се	разгръща	в	Москва	1900	
години	по-късно	–	през	1929	г.	Противостоенето	
между	тези	два	свята	е	ясно	и	повествованието	
го	вкарва	в	конкретна	очевидност:	свещеното	
време-пространство	на	Йерусалим,	мястото																																			
на	християнското	тайнство;	време-пространство											
не	само	профанизирано,	но	и	десакрализирано	в	Москва,	
център	на	атеистичната	идеология.

Тайните на
„Майстора и Маргарита“

Фигурите на М. Булгаков и на Котарака Бегемот в Харков, 
скулптор Артьом Самойленко, фотография Wikipedia



11

май 2021

но съществено обновен. Това не е ис-
торията на написването на единия ро-
ман: романът, споменат в романа под 
заглавието „Майстора и Маргарита“, 
вече е бил написан, а после унищожен; 
ето защо и разказаната история се 
отнася до неговото възстановяване 
и възкресение, тъй като той, макар да 
не е бил публикуван, а забранен и дори 
изгорен от самия си автор, е имал нео-
бичайни и свръхестествени читатели 
и потресаващата му реконструкция 
е дело тъкмо на тези отвъдни чита-
тели, потвърждаващи неговата пра-
вдивост. Въпросният роман всъщност 
представлява произведение, което за 
първи път иска да разкрие реалното 
разгръщане на великото събитие, 
което наистина се е случило. Затова 
и неговият автор, Майстора, с пре-
зрение отхвърля квалификацията 
„писател“, която той оставя на пре-
следващите го литератори, предпо-
читайки да назовава себе си „историк“. 
Романът, написан от Майстора, е пре-
писване на друга книга, която той не 
смята за отговаряща на реалността 
на разказаните в нея събития; това е 
преписването на една свещена книга: 
Евангелието. Неговият главен герой 
– Иисус, назован с арамейското име 
Иешуа Ха-Ноцри, в сетния миг на зем-
ния си живот е бил осъден и разпнат. 
Другият главен герой на историческия 
роман – Пилат Понтийски, римският 
прокуратор на Иудея, е този, който 
потвърждава осъждането на Иисус. 
„Майстора и Маргарита“ е построен 
чрез използването на процедурата на 
„роман в романа“, но в особено съот-
ношение между вместимостта и съ-
държанието: съдържанието на свой 
ред съдържа трета китайска кутийка 
или трета матрьошка, сиреч друг по-
вествователен текст: Евангелието 
като ориентировъчен текст. 

Да оставим „съдържащия се роман“, 
този на Майстора, и да разгледаме 
„вместващия роман“, този на Булга-
ков, който очевидно е авторът и на 
двата. Ала той се явява автор на два 
романа с различен статус, с различно 
стилистично равнище, със загадъчно 
дублиране, което е важен аспект от 
магията на романа в неговата цялост. 
Не става дума само за различието в 

писането: йератически сурово, кла-
сически балансирано и разкошно еле-
гантно в романа на Майстора; бурно, 
необуздано, разяждащо в романа за 
Майстора. Има я и безличността на 
първия роман, контрастираща със 
субективността на втория: разказ-
вачът на евангелската история си ос-
тава незнаен, повествователен глас, 
който сякаш идва от неведоми висо-
ти и дълбочини, намирайки в лицето 
на Майстора просто един изразител, 
който интуитивно е познал Истинно-
то, предавайки го без свое вмешател-
ство; разказвачът на романа за Май-
стора, от друга страна, не схваща 

интуитивно висшата добродетел, 
а пресъздава единствено знаците 
на събитията, което той прави със 
симпатична съпричастност, посред-
ством словесна имитация, подчерта-
ваща неговото присъствие.

След като хвърлихме светлина върху                                         
този първи механизъм на романа на Бул-                                                                 
гаков, възниква въпросът как работят 
механизмите, които регулират дви-
женията на двете повествователни 
системи, установявайки между тях 
мрежа от съответствия. Нека кажем, 
че двете системи са два свята, две 
пространствено-времеви съвкупнос-  
ти, а също и две символни вселени: 

Страница от ръкописа на „Майстора и Маргарита“  
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романът на Майстора се случва в Йе-
русалим („Йерушалаим“) в началото 
на християнската ера, а романът за 
Майстора се разгръща в Москва 1900 
години по-късно – през 1929 г. Проти-
востоенето между тези два свята е 
ясно и повествованието го вкарва в 
конкретна очевидност: свещеното 
време-пространство на Йерусалим, 
мястото на християнското тайнство; 
време-пространство не само профани-
зирано, но и десакрализирано в Москва, 
център на атеистичната идеология. 
По тази причина романът на Майстора 
търпи катастрофални щети, толкова 
огромни, че за да бъдат спасени – как-
то ръкописът, така и авторът – е по-
требна знаменателна намеса, в която 
всъщност се състои и историята на 
„Майстора и Маргарита“. Нещо повече, 
ако е възможен бърз преход от света на 
„фантастиката“ в този на биография-
та, би трябвало да признаем, че по съ-
щите причини авторът на „Майстора 
и Маргарита“ – Михаил Булгаков – сам 
е понесъл множество несгоди, както 
споменахме в началото, и че романът 
му по чудодеен начин е спасен и дос-
тигнал до нас пет десетилетия след 
кончината му, благодарение на посве-
теността на неговата Маргарита, на 
съпругата му (Елена Сергеевна), която, 
подобно на главния герой на романа, 
посвещава живота си на Майстора и 
неговата памет. Връзките между две-
те наративни системи би трябвало 
да бъдат изключително гъвкави, за да 
могат аналогично да синхронизират 
развитията в сакралния свят на Йе-
русалим и нечестивия свят на Москва. 
Ала „Майстора и Маргарита“ е изгра-
ден не само от тези две системи или 
светове: има трети свят, който не е 
светът на третото измерение след 
йерусалимското минало и московско-
то настояще: и това не е бъдещето; 
всъщност бъдещето отсъства в ро-
мана на Булгаков, който е възможно 
най-антиутопичният или най-автото-
пичният, тъй като третият свят или 
третата повествователна система 
са извънвремеви или свърхвремеви: те 
са вечни. В този надземен свят, уста-
новен на земята, в Москва, се появява 
тайнствено същество, за да спаси 
този, който интуитивно е служил на 

Истината: Майстора. Спасението на 
Майстора, дори да се случва благодаре-
ние на това отвъдно вмешателство, 
се извършва и благодарение на една 
напълно земна енергия, която по при-
родата си е несравним дар: любовта 
на една жена, Маргарита, избрана от 
отвъдните сили за негова спътница, 
докато най-накрая не им бъде дару-
ван Покой след изпитанията в земно-
то им съществувание. Тайнственото 
същество, което пребивава на земя-
та, в Москва, насред комунистическия 

режим, за да накаже преследвачите на 
Майстора, защитавайки него и ръко-
писа му, съществото, което покрай из-
пълнението на тази си функция може 
да оцени работата на Майстора и да 
докаже правдивостта на разказа му, 
тъй като самото то е било свидетел 
на разказаните събития, това съще-
ство е дяволът, в романа – Воланд. Ето 
защо става дума не само за съвместя-
ването на три различни наративни 
системи (системата на настоящето, 
миналото и вечното, в допълнение към 
метасистемата, пронизваща цялото: 
системата на любовта в две ипоста-
си – на земната и небесната любов): 
става дума и за отношенията между 
Воланд и Ха-Ноцри, сиреч за един мета-
физически въпрос, споменат в епиграфа 

на романа, взет от „Фауст“ на Гьоте, 
където на въпроса: „Кой все пак си 
ти?“, отговорът е загадка: „Аз част 
съм от онази сила, що вечно се стре-
ми към Злото, но всъщност все Добро 
твори“. Двойна загадка, защото, ако е 
истина, че Воланд „всъщност все Доб- 
ро твори“ и наказва враговете си за до-
бро, макар и с весела безжалостност, а 
понякога и с невъзмутима жестокост, 
тогава възниква въпросът наистина 
ли той „вечно се стреми към Злото“. 
Демонологията на „Майстора и Мар-
гарита“, а също и неговата теология 
смущават, макар да не бива никога да 
забравяме, че сме в света на въображе-
нието, който не може да се свежда до 
теорията. И тук, следвайки метода, 
който използваме, вместо да се отда-
дем, подобно на редица учени екзегети 
на романа, на възвишени философски 
полети, ние предпочитаме трезво да 
се придържаме до това „как е направен 
романът“, търсейки в текста зачатъ-
ците на смисъла, а не само на структу-
рата и на повествованието. 

Историята на „Майстора и Марга-
рита“ изведнъж поставя читателя в 
парадоксална ситуация, когато пов-
седневната реалност се разломява 
от тревожното присъствие на зага-
дъчна сила, което пък е разказано в 
иронично-игрив тон, наличен в целия 
„роман за Майстора“ или поне в съ-
ветско-московската част: „По залез 
в горещия пролетен предобед край 
Патриаршеските езера вървяха два-
ма граждани“. Единият от тях: Михаил 
Александрович Берлиоз е председател 
на едно от най-големите московски пи-
сателски сдружения, Массолит, както 
гласи абревиатурата му, и е редактор 
на дебело литературно списание; вто-
рият е младият поет Иван Николаевич 
Понирьов, известен под литератур-
ния псевдоним Бездомни. Разговорът 
между тях е някак странен: поемата 
за Иисус, написана от Иван Бездомни 
в съветски антирелигиозен дух, не 
удовлетворява войнстващия атеи-
зъм на идеолога Берлиоз. Неприемли-
во за Берлиоз е, че Иисус е представен 
от Бездомни като действително съ-
ществувала личност, докато, както 
твърди той, Иисус никога исторически 

Михаил Булгаков в края на 20-те години, 
Москва
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не е съществувал, той е измислица, 
мит. И докато идеологът наставлява 
поета, се появява трети персонаж, 
толкова странен, че минава за чуж-
денец в очите на двамата съветски 
граждани. Непознатият се намесва 
умело в разговора, издигайки го до „ви-
соки“ теми – такива като съществу-
ването на Бога, автономията на чове-
ка, предопределението, и се представя 
на двамата изумени събеседници като 
„специалист по черна магия“: Воланд, 
или дяволът.

Цялата „московска“ линия се разгръ-
ща като сатира, ту лека, ту жесто-
ка, с гротескно-карнавален колорит 
и мрачна игрова фантазия, за която 
ще заплатят всички типажи като 
Берлиоз, тоест представителите 
на московския истаблишмънт, което 
разголва човешките страдания от 
съветския комунистически свят на 
всички равнища – от най-ниското до 
най-високото. 

На тази реалност Майстора е плен-
ник и жертва, но с духовната си пре-
даност в търсенето на Истината той 
е антитеза на този свят: сатирата е 
„антисъветска“, тъй като става дума 
за следреволюционна Русия, но в слу-
чая можем да си представим, че тя е 
насочена и срещу едно друго, масово 
общество, не по-малко деспотично, 
отколкото тоталитарното. Глед-
ната точка на сатирата наистина е 
невероятно висока: това е гледната 
точка на Евангелието, препрочетено 
в мистически ключ. За това Евангелие, 
преписано от Майстора, читателят 
научава от различни източници: раз-
каза на Воланд, станал свидетел на 
събитията; съня на Иван Бездомни, 
който ще претърпи преображение 
след началото на романа; ръкописа на 
Майстора, чудодейно възстановен от 
Воланд. Така Евангелието се превръща 
в своего рода абсолютен текст, чиито 
главни герои – Ха-Ноцри и Пилат, при-
състват в романа, все едно че са из-
лезли направо от евангелския текст. 
Но в това Евангелие Иисус е повече от 
човешка фигура, Той е тайнствено-бо-
жествена фигура, а Пилат, който е ис-
тинският герой на правдивия роман на 

Виторио Страда (1929–2018) е 
известен италиански славист, 
професор по съвременна руска 
литература и преводач от 
руски език. Завършва философия 
в Милано. Увлечен от левите 
идеи от средата на 50-те го-
дини започва да учи руски език, 
но след 1968 г. напуска ИКП. Спе-
циализира руска литература 
в МГУ в края на 50-те и в сре-
дата на 60-те години. Помага 
на Борис Пастернак да издаде 
„Доктор Живаго“ в Италия. Пре-
вежда на италиански творби на 
Михаил Булгаков, Бахтин, Сол-
женицин, Олеша, Аксьонов и др. 
Сред по-известните му книги 
са: „Безсънието на разума. Ми-
тове и фигури от Достоевски 
до Пастернак“ (1986), „Символ 
и история. Аспекти на руския           
ХХ в.“ (1990), „Другата револю-
ция“ (1994). Предложеното тук 
есе е публикувано от издател-
ство „Ейнауди“ в сборника „Кул-
турата на романа“ (2008). 

Виторио
Страда

1 От обширната библиография за „Майстора 
и Маргарита“ като цяло съм склонен да отделя 
само две работи, които, между другото, предла-
гат и допълнителна библиографска информация: 
A. Barrat, Between Two Worlds. A Critical Introduction 
to The Master and Margarita, Oxford, 1987, и Б. Соко-
лов, Энциклопедия Булгаковская, Москва, 1996 г.                                                                                                                               
Ще си позволя да добавя към това и моето есе 
„Великолепното презрение: прозата на Миха-
ил Булгаков в литературата, културата и об-
ществото в съвременната епоха“, in Literature, 
Culture, and Society in the Modern Age. In Honor of 
Joseph Frank, vol. IV, parte II, Stanford, 1991, публику-
вано на италиански като предисловие под наиме-
нованието „Разказвачът Булгаков“: M. Bulgakov, 
Romanzi (La guardia bianca. Romanzo teatrale. Il 
Maestro e Margherita), Torino 1988, pp. I–XCIII.

Майстора, изглежда човешка фигура, 
твърде човешка, способна да прежи-
вее драмата на съмнението, само-
тата и страхливостта, в безкрайно 
противостоене на този, когото е пра-
тил на смърт, подчинявайки се на пле-
беите и властта. Плебсът и властта, 
освен че са колективни съвкупности, 
се състоят и от отделни индивиди, 
които се явяват носители на Злото и 
Доброто: дяволът е своего рода про-
вокатор и експериментатор; макар и 
като субект да е подвластен на вис- 
шата божественост, чиято еманация 
е кроткият Иисус, той изпълнява ми-
сия в Москва, за да спаси Майстора и 
неговия ръкопис, като междувременно 
се развлича, демонстрирайки, че „но-
вият човек“, предполагаем резултат 
на свободната воля, е не по-малко не-
щастен от стария. 

„Майстора и Маргарита“ завършва с 
угасването на миналото (света на Йе-
русалим), чиито главни герои – Иисус 
и Пилат, бидейки извън времето, про-
дължават в миналото диалога, започ-
нат в романа на Майстора, зад преде-
лите на времето и пространството, 
където са приветствани Майстора 
и Маргарита, а настоящето, москов-
ското всекидневие след „експеримен-
тите“, извършени от Воланд и него-
вата свита, възобновява обичайния 
си живот.

Изменил се е само Иван Бездомни, но не 
дотолкова, че да стане друг, напълно 
чужд на всекидневния живот. Романът 
се затваря в себе си като вълшебно 
кълбо, в чийто прозрачен кристал 
изникват тайнствени и вълнуващи 
събития и фигури. Безполезно е да се 
опитваме да разгадаем скритите му 
механизми: вълшебното кълбо, без 
да разкрива как е устроено, ни показ-
ва своите видения всеки път, когато 
прибегнем до него, без никога да из-
черпва значенията си. Михаил Булгаков 
продължава да върти това вълшебно 
кълбо до сетния си ден в земния град, 
който е обитавал и Майстора, преди 
да се възнесе в небесния град, за който 
така е мечтал. 

Превод от италиански Тони Николов 
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Москва

24 (11) май

Отдавна не бях се връщал към днев-
ника си – на 21 април заминах от Мос-
ква за Киев и останах там до 10 май. 
В Киев си правих операция (подутина 
зад лявото ухо). До Кавказ, колкото и 
да се канех да отида, не стигнах. На 
12 май се върнах в Москва. И тук вече 
започнаха големите събития: в Лозана 
Конради уби съветския представител 
Вацлав Вацлавович Воровски, на 12-и в 
Москва бе инсценирана грандиозна де-
монстрация. Убийството на Воровски 
съвпадна с ултиматума на Кързън към 
Русия…

Във въздуха замириса на разцепление 
и дори на война. Вярно, според общото 
мнение война няма да има. И то е раз-
бираемо – как ще воюваме с Англия? 
Но блокадата е напълно възможна. 
Гадното е, че се разбуниха и Полша, и 
Румъния… Изобщо, в навечерието на 
събитията сме…

* * *

Москва живее шумен живот, особено 
в сравнение с Киев. Признак за пре-
димството му е, че в Москва се изпива 
море от бира. И аз много я пия. Изобщо 
в последно време се размотавам. От 
Берлин пристигна граф Алексей Тол-
стой. Държи се разпуснато и възнагло. 
Много пие.

Аз излязох от строя – нищо не писах 
11/2 месеца.

11 юли (28 юни), сряда

Най-продължителното прекъсване 
в моя дневник. А междувременно слу-
чилото се е изключително важно. На-
шумелият конфликт с Англия завърши 
тихо, мирно и позорно. Правител-
ството се съгласи на най-унизителни 
отстъпки, включително да изплати 
парична компенсация за разстрела 
на двама английски поданици, които 

съв[етските] агенти упорито нари-
чат шпиони.

Наскоро се случи още по-забележител-
но събитие: патриах Тихон, не щеш ли, 
написа заявление, в което се отрича 
от заблудата си спрямо съветската 
власт, обявява, че вече не ѝ е враг и 
т.н. Пуснаха го от затвора. В Москва 
бродят безкрайни слухове, а в белите 
вестници в чужбина – бунт. Не вярва-
ли… коментират и т.н.

По оградите и стените оня ден се 
появи възванието на патриарха, за-
почващо с думите: „Ние, по Божа ми-
лост Патриарх Московски и на цяла 
Русия…“. Смисълът: той е приятел на 
съветската власт, осъжда белогвар-
дейците, но осъжда също и „Живата 
църква“. Никакви реформи в църква-
та с изключение на новия правопис и 
стил. Сега в църквата има страшно 
негодувание. „Живата църква“ е бяс-
на. Те поискаха п[атриарх] Тихон ка-
тегорично да бъде отстранен, а той 
сега се изказва, служи etc.

* * *

Белият хляб е 14 милиона фунта. Чер-
вонците (банкнотите) пълзят нагоре 
и днес са 832 милиона.

* * *

22 август

С месеци не попълвам дневника си и 
пропускам важни събития.

27 август, понеделник. През нощта

Току-що се върнах от лекцията на 
сменовеховците1: проф. Ключников, 
Ал. Толстой, Бобришчев-Пушкин и 
Василевски-Не-Буква.

В театъра на Зимин беше претъп-
кано. На сцената – маса народ, жур- 
налисти, познати и т.н. Седях до 
Катаев. Толстой говори за литерату-
рата, сред съвременните писатели 
спомена мен и Катаев.

* * *

Книжката [„Записки по маншетите“] 
все още не е излязла.

* * *

„Гудок“2 ме тормози, не ми дава да 
пиша.

[2] септември. Неделя

Днес банкнотите с Божия помощ са 
2050 рубли (2 милиарда и 50 мили-
она) и аз съм затънал до гуша в дъл-
гове. Парите са много, бъдещето е 
мрачновато.

Вчера при нас пристигна Сарочка с 
майка си, мъжа си и детето. На път 
към Саратов. Утре трябва да зами-
нат с бързия влак там, където няко-
га животът на семейството бе пре-
красен, а сега ги чакат (…) бедност и 
тегло.

Днес ходихме с Катаев до вилата на 
Алексей Толстой (Иванково). Той беше 
много мил. Лош е само трудно попра-
вимият му навик – негов и на жена му 
– бохемски да се отнасят с младите 
писатели. Но всичко се изкупва от ис-
тински големия му талант. Когато с 
Катаев си тръгнахме, той ни изпрати 
до язовира. На небето беше лунният 
сърп, звездна вечер, тишина. Толстой 
говореше, че трябва да се основе учи-
лище. Дори стана сравнително топъл.

Под петата
Михаил Булгаков

„В	минути	на	болест																											
и	самота	се	отдавам																
на	тъжни	и	завистливи	
мисли.	Горчиво																								
се	разкайвам,	че	изоставих																				
медицината	и	се	обрекох																																									
на	подменено	съществуване.																													
Но	вижда	Бог,	само																																						
любовта	към	литературата																																	
бе	причината																								
за	това.“	Публикува	се		
на	български	за	първи	
път	по	разчетения																																															
от	Г.	С.	Файман	текст,	
издаден	в	Москва																						
през	1990	г.	

 Дневник 1923–1924 г.
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– Да се закълнем, гледайки луната…

Той е смел и търси подкрепа и от мен, 
и от Катаев. Мислите му за литера-
турата винаги са правилни и уместни, 
понякога великолепни.

* * *

Сред отегчението и тъгата ми по ми-
налото понякога, както сега, в тази 
отвратителна обстановка на вре-
менна теснота, в гнусната стая на 
гнусната къща, получавам взривове 
на увереност и сила. Чувам в себе си 
как мисълта ми се извисява и е вяр-
но, че като писател съм неизмеримо 
по-силен от всички, които познавам. 
Но в условия като тези навярно ще се 
отпусна.

3 септември, понеделник

След ужасното лято времето стана 
прекрасно. Вече няколко дни е слънче-
во и топло.

Всеки ден ходя на работа в своя 
„Гудок“, където напълно безнадежно 
убивам деня си.

Животът се очертава така, че пари-
те са малко, а аз, както винаги, живея 
свръх своите скромни средства. Пиеш 
и ядеш здравата и добре, но за покуп-
ки на продукти не стига. Без прокле-
тото пиво не минава и ден. И днес бях 
в кръчмата на Страстния площад с А. 
Толстой, Калменс и разбира се, с куция 
„капитан“, който на фона на графа се 
превърна в съща сянка.

 * * *

Толстой разказа как е започнал да 
пише. Отначало стихове. После под-
ражавал. След това се хванал за бита 
на помешчиците и го изчерпал до-
край. Импулс за творчество му дала 
войната. 

9 септември, неделя

Днес пак ходих до вилата на Толстой 
и у тях четох разказа си („Псалм“). Той 
ме похвали, щял да го вземе в Петер-
бург и иска да го помести в сп. „Звезда“ 
със свой предговор. Но мен самия раз-
казът не ме удовлетворява.

* * *

Вече застудя. Есен е: тъкмо съм в пе-
риод на безпаричие. Вчера се ядосах 
на вечните заяждания на Калменс и му 
отказах 500-те рубли, които ми пред-
ложи, изпадайки в глупаво положение. 
Наложи ми се да взема назаем от Тол-
стой един милиард (по предложение на 
жена му).

18 септември, вторник

Фрагментарно записвайки случващо-
то се в дневника си, аз нито веднъж 
не споменах какво става в Германия. 
А там става следното: германска-
та марка катастрофално пада. Днес 
например съветските вестници 
съобщават, че доларът струва 125 
милиона марки? Начело на правител-
ството стои някой си Щре[земан], 
когото съветската преса нарича гер-
манския Керенски. Комунистическата 
партия дава мило и драго да провоки-
ра революция в Германия и да предиз-
вика каша. 

* * *

Първо, за политиката; все за тази 
гнусна и противоестествена полити-
ка. В Германия все още е хаос. Но мар-
ката започна да расте поради това, 
че немците прекратиха пасивната 
съпротива в Рур, затова пък стават 
междуособици в България. Водят се 
боеве с комунистите. Армията на 
Врангел участва, защитавайки прави-
телството. За мен няма никакво съм-
нение, че тези второстепенни сла-
вянски държави, точно толкова диви, 
колкото и Русия, са великолепна почва 
за комунизъм. Нашите вестници по 
всякакъв начин раздухват събития-
та, макар че, кой знае, може наистина 
светът да се разцепва на две части – 
комунизъм и фашизъм.

Какво ще се случи – никой не знае.

* * *

Ако оставим настрана моите въоб-
ражаеми и действителни страхове, 
може да се каже, че в живота ми сега 
голямото неудобство е само едно – 
липсата на жилище.

В литературата, макар и бавно, на-
предвам. Това го зная със сигурност. 

Лошото е само, че никога нямам ясна 
увереност дали наистина съм написал 
нещо добре. Сякаш някаква мембрана 
покрива мозъка ми и сковава ръката 
ми в мига, когато трябва да опиша 
онова, в което толкова дълбоко и ис-
тински (вярвам), което (…) зная (…) с 
мисълта и чувството си.

5 октомври. Петък

Първо политическите събития: в 
България комунистите са напълно 
разгромени. Бунтовниците отчасти 
са избити, друга част са избягали през 
границата с Югославия. Сред бежан- 
ците са и ръководителите Коларов 
и Димитров. Българското правител-
ство (Цанков) настоява за екстради-
цията им. Според напълно точна ин-
формация болшевиките са довършени 
(доколкото, разбира се, е вярно, че 
бунтовниците са били болшевики) от 
Врангел и неговите войски.

В Германия вместо очакваната кому-
нистическа революция се получи явен 
и широк фашизъм. Кабинетът на Щре-
земан подаде оставка, съставят слу-
жебно правителство… всичко става в 
Бавария, откъдето – нищо чудно – в 
един прекрасен ден може да се пръкне 
кайзер. Марката обаче продължава да 
пада. Днес в „Известия“ официалният 
курс на долара е 440 милиона марки, а 
неофициално – 500.

18 (5) октомври 192[3] г. Четвъртък

Нощ. Днес се хващам за моя днев-
ник със съзнанието, че той е важен и 
нужен.

Сега вече няма никакви съмнения, че 
сме в навечерието на грандиозни и по 
всяка вероятност тежки събития. 
Във въздуха е надвиснала думата 
„война“. Втори ден, откакто из Мос-
ква е разлепена заповед за призовка 
на младите набори (последният беше 
през 1898 г.), става дума за т.нар. „те-
риториален сбор“. Временна работа 
с характера на учебна, но всъщност 
поражда напълно разбираеми слухове, 
опасения, тревога…

Случва се ето какво: не само в Германия, 
но вече и в Полша има вълнения. В Гер-
мания Бавария е център на фашизма, 
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Саксония – на комунизма. О, разбира 
се, не може и дума да става, че това 
е комунизъм от наш тип, но така или 
иначе, в правителството има трима 
министри комунисти – Хекерт, Бранд-
лер и Бетхер. Заглавията в „Известия“ 
– „Кървави сблъсъци в Берлин“, „Въл-
нения за продоволствия“… Марката 
падна невероятно. Преди няколко дни 
доларът струваше вече няколко мили-
арда марки. Днес известия за марката 
няма, навярно стойността ѝ леко се е 
покачила. Възможно е светът наисти-
на да е в навечерието на генералната 
схватка между комунизма и фашизма. 
Ако събитията се развият, първото, 
което ще стане, е война на болшеви-
ките в Полша. Отсега ще попълвам 
дневника си прилежно.

* * *

Днес ходих на лекар за съвет относно 
болките в крака. Той много ме разстрои, 
смятайки, че съм в пълен безпорядък. 
Ще се наложи да се лекувам сериозно. 
Най-чудовищното от всичко е, че се боя 
от залежаване, защото в милия орган, 
в който служа, под мен е прокапало и 
това може сериозно да ме подреди.

Дявол да ги вземе.

* * *

Червонецът с Божия помощ днес е 
5500 рубли (5 ½ милиарда). Франзела-
та струва 17 милиона, 400 грама бял 
хляб – 65 милиона. 

Москва е шумна. Възобновен е марш-
рутът на трамай 24 (Остоженка).

* * *

За „Записки по маншетите“ не се чува 
ни гък. 

19 октомври. Петък. През нощта

На политическия хоризонт също няма 
резки промени.

Днес бе отвратителен ден. Болестта 
ми е такава, че май следващата сед-
мица ще ми се наложи да съм на легло. 
Занимава ме въпросът как да уредя не-
щата така, че докато боледувам, да не 
ме уволнят от „Гудок“. Вторият въп- 
рос е как да превърна лятното палто 
на жена си в зимно. Денят мина нервно, 
в тичане. Част от това тичане (денят 
и вечерта) бе заради вестник „Трудо-
ва копейка“. В него са изгубени два мои 
фейлетона. Напоследък „Накануне“3 ми 
плаща малко (там в 4-ти брой се пе-
чата моят фейлетон за Изложбата). 
Чакам отговор от „Недра“4 за „Дяво-
лиада“. Общо взето, с глада се справям 
и с няколко залъка, но нямам какво да 
облека. Да, ако не беше болестта, ня-
маше да се страхувам за бъдещето.

* * *

Та така, ще се уповаваме на Бога и 
ще живеем. Това е единственият и 
най-добър начин.

* * *

Късно вечерта минах през вуйчо-
ви. Станали са по-мили. Вуйчо Миша 
наскоро прочел последния ми разказ 
„Псалм“ (аз му го дадох) и днес ме раз-
питва какво съм искал да кажа и т.н. 

Те вече проявяват повече внимание и 
разбиране за това, че се занимавам с 
литература.

Изобщо бъдещето се очертава мъг-
ливо. Днес в службата в „Гудок“ стана 
страхотна неподправена небивалица. 
„Инициативната група на безпартий-
ните“ предложи събрание по въпроса 
за помощ за германския пролетариат. 
Когато Н. откри събранието, стана 
комунистът Р. и с вълнение заплаши-
телно заяви, че е „нечувано безпар-
тийните да се събират на събрания“. 
Поради което той предлага да се за-
крие заседанието и да се свика общо 
събрание. Н., пребледнял, се оправда, 
че това се прави с разрешението на 
низовата партийна организация.

Нататък протече без проблеми. Без-
партийните гласуваха единодушно 
партийците да поканят членовете си 
и изричаха ласкави думи. Партийците 
дойдоха и не след дълго приеха поста-
новление, че дават на безпартийните 
– еднодневна, на партийците – дву-
дневна надница, заплювайки по този 
начин безпартийните магарета право 
в лицето. Когато гласуваха кого да из-
берат в редакционната комисия, ма-
сово предложиха мен. И. Колков стана 
и моментално предложи друг състав. 
Какви са претенциите му към мен – не 
зная.

26 октомври. Петък. Вечерта

Болен съм и болестта ми е неприятна, 
тъй като може да ме принуди да легна 
на легло. Което в един момент би ми 
навредило в „Гудок“. Затова съм доста 
потиснат.

Днес отидох в „Гудок“ рано. През деня 
лежах. На връщане се отбих в „Недра“ 
при П. Н. Зайцев. Повестта ми „Дяво-
лиада“ е приета, но за кола не дават 
повече от 50 рубли. И пари няма да има 
по-рано от следващата седмица. По-
вестта е тъпа, за нищо не става. Но 
на Вересаев (един от редакторите на 
„Недра“) много му е харесала.

В минути на болест и самота се от-
давам на тъжни и завистливи мисли. 
Горчиво се разкайвам, че изоставих 
медицината и се обрекох на подменено 

С. Топленинов,                           
Н. Лямин,                                   
Л. Белозерска                  
и М. Булгаков,                                          
ок. 1931 г.
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съществуване. Но вижда Бог, само лю-
бовта към литературата бе причина-
та за това.

Литературата сега е трудна рабо-
та. Аз с моите възгледи, волю-неволю 
[отразени] в творбите ми, е трудно 
да публикувам и да живея.

Пък и болестта ми при такива условия 
също е изключително ненавременна. 

Но няма да се даваме. Сега прелистих 
„Последният мохикан“, който наско-
ро купих за моята библиотека. Какво 
обаяние има в стария сантиментален 
Купър! Там Давид, който през цялото 
време пее псалми, ме наведе на мисъл-
та за Бога.

Може би на силните и смелите той не 
е нужен, но на такива като мен да жи-
веят с мисълта за него им е по-леко. 
Болестта ми се усложнява и се про-
влачва. Целият съм като пребит. Тя 
може да ми попречи да работя, затова 
ме е страх от нея, затова се уповавам 
на Бога. 

* * *

Предчувствията ми по отношение на 
хората никога не ме лъжат. Никога. 
Сбирщина от изключителни подлеци 
се събира около „Накануне“. Мога да 
се поздравя, че съм в тяхната среда. 
О, на мен ще ми бъде много по-тежко   
после, когато ще трябва да изстърг-                                                                                  
вам напластената мръсотия от името 
си. Но едно мога да кажа чистосърдеч-
но пред себе си. Желязна необходимост 
ме принуди да публикувам в него. Ако 
не беше „Накануне“, никога нямаше 
да видят бял свят нито „Записки по 
маншетите“, нито много други неща, 
в които мога правдиво да си кажа ли-
тературната дума. Трябваше да съм 
изключителен герой, за да мълча цели 
четири години, да мълча безнадеждно, 
за да ми се удаде възможност да си от-
воря устата по-нататък. Аз, за съжа-
ление, не съм герой.

* * *

Но сега имам повече мъжество. О, зна-
чително повече от 21-ва година. Ако 
не беше болестта, щях твърдо да гле-
дам в мъгливото си бъдеще.

* * *

27 октомври. Събота. Вечерта

Вечерта се разля зарево, по това вре-
ме аз бях на Староконюшенната пре-
сечка. Народът изскачаше, гледаше. 
Оказа се – гори Изложбата.

След „Староконюшенната“, от докто-
ра, изтичах до „Пречистенка“. Обичай-
ните разговори, но вече с голям отте-
нък на гняв и надежда. В душата – хаос. 
Стана ми неприятно, че както ми се 
стори, докторът ме прие сдържано. 
Развълнувах се и от заключението му, 
че имам подобрение на процеса. Помог-
ни ми, Господи.

26 октомври. Понеделник. През нощта

Днес за първи път пуснаха отопление. 
Цяла вечер си изгубих да уплътнявам 
прозорците. Първото затопляне 
мина под знака на това, че прочута-
та Анушка бе оставила прозореца в 
кухнята цяла нощ широко отворен. 
Аз наистина не зная какво да правя с 
тази измет, обитаваща жилището. 
Покрай болестта имам тежко нервно 
разстройство и такива неща ме из-
карват извън равновесие. От вчера 
в кухнята имам нови мебели. За да ги 
платя в срок, взех назаем от Мозалев-
ски 5 червонци.

Тази вечер идваха Лидин, Стонов и 
Гайдовски, поканиха ме да сътруднича 
на сп. „Градът и селото“. После дойде 
Андрей. Той прочел моята „Дяволиа-
да“. Каза, че съм изнамерил нов жанр и 
рядка динамична фабула.

* * *

6 ноември (24 октомври). Вторник. 
Вечерта

Преди малко от нас си тръгна Коля 
Гладиревски. Той ме лекува. След като 
той си отиде, прочетох лошо написа-
ната, бездарна книга на Мих. Чехов за 
великия му брат.

Чета майсторската книга на Гор-
ки „Моите университети“. Сега съм 
преизпълнен с размисли и някак все 
по-ясно започнах да разбирам: трябва 
да спра да се смея. Освен това – цели-
ят ми живот е в литературата. Към 
никаква медицина повече няма да се 

върна. Като човек Горки не ми е сим-
патичен, но колко огромен, силен писа-
тел и какви страшни и важни работи 
казва той за писателя.

Днес към пет часа бях у Лежнев и той 
ми каза две важни неща: първо, че 
моят разказ „Псалм“ (в „Накануне“) е 
изящен като миниатюра („бих го от-
печатал“), и второ, че всички прези-
рат и не понасят „Накануне“. Това не 
ме плаши. Плашат ме моите 32 години 
и годините, похабени за медицината, 
болестта и слабостта. Зад ухото 
имам ужасен оток (…), вече два пъти 
опериран. Боя се, че сляпата болест 
ще прекъсне работата ми. Ако не я 
прекъсне, ще напиша по-добър текст 
от „Псалм“.

* * *

Сега ще уча. Няма как гласът, който 
ме тревожи, да не е мъдър. Няма как. 

Булгаковската Москва 
през 20-те години              
на ХХ в.
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Нищо друго не мога да бъда, освен 
писател.

Ще видим и ще се учим, ще мълчим.

 * * *

1924 г.
8 януари

Днес вестниците публикуват бюле-
тин за здравословното състояние на 
Л. Д. Троцки. Започва с думите: „На 5 
ноември миналата година Л. Д. Троц-
ки боледува…“. И завършва: „Отпуск 
с пълно освобождаване от всякакви 
задължения за срок не по-малък от 2 
месеца“. Коментарът към този исто-
рически бюлетин е излишен.

И така, на 8 януари 1924 г. отстраниха 
Троцки. Какво ще стане с Русия, един 
Бог знае. Дано Той ѝ помогне!

Червонецът е 36 милиарда.

22 януари 1924 година [9 януари 1924 г. 
по стар стил]

Току-що (пет и половина вечерта е) 
Сьомка съобщи, че Ленин е умрял. По 
думите му за това е излязло официал-
но съобщение.

25 февруари 1924 г. Понеделник

Тази вечер получих от Пьотър Ника- 
норович новият брой [на алмана-
ха] „Недра“. В него е моята повест 
„Дяволиада“.

Това стана, докато четях – четях от-
къси от „Бялата гвардия“ у Вера Оска-
ровна З.

* * *

И така, аз за първи път съм публику-
ван не на вестникарски листове и не в 
тънки списанийца, а в книга алманах. 
Да. Колко мъчения струва!

„Записки по маншетите“ са погребани.

* * *

Тече кампания да се проведат наново 
избори за ръководство на жилищните 
дружества (да отстранят буржоата 
и да ги заменят с работници). Един-
ствената къща, в която това няма 

смисъл да се прави, е нашата. В ръко-
водството няма нито един буржоа. 
Няма кого да сменят.

 * * *

Пролетта е трудна, студена. Засега 
слънцето е малко. От Самара прис-
тигнаха Илф и Юрий Олеша. В Сама-
ра има два трамвая. На единия пише: 
„Площадът на Революцията – затво-
рът“, а на другия: „Площад Съветски – 
затворът“. Нещо от този род. С една 
дума, всички пътища водят към Рим!

В Одеса питат една госпожица: „Под-
лагали ли сте се на хигиенизиране?“ 
Тя отговорила: „Аз съм девствена“. С 
Олеша все пак е интересно да се гово-
ри. Той е язвителен, остроумен.

2 август. Събота

Вчера се получи известие, че екипа-
жът на Калинин (някъде в провинция-
та) бил ударен от мълния. Кочияшът 
е убит, Калинин – напълно невредим.

Днес имаше демонстрация по повод 
десетгодишнината от „империалис-
тическата“ война. Не ходих. На връща-
не от „Гудок“ видях как към Страстния 
площад отиваха униформени и цивил-
ни служители на милицията. Отпред 
– оркестър. За реда се разпореждаха 
конници с кепета и червени ленти на 
ръкавите. Видях двама – под панта-
лоните им се подаваха връзките на 
долните им гащи.

* * *

Книжарят Ярославцев пусна най-
сетне алманаха си „Възраждане“. В 
него е 1-вата част от „Записки по 
маншетите“, силно изопачена от 
цензурата.

* * *

С. разказа, че полкът на ГПУ [Главно-
то политическо управление] оти-
шъл на демонстрация с оркестъра, 
който свирил: „Тез девойчици всичко 
обичат“.

9 август. Събота

Из Москва тръгнаха автобуси. Марш-
рут: Тверска – Центърът – Калани-

чевска. Засега са няколко. Много са 
хубави. Масивни и същевременно изящ-                                                                                        
ни. На цвят са кестеняви, а рамките 
(които са остъклени) са жълти. Едно-
етажни, но огромни.

[Откъснато.]

28 август. Четвъртък

Сега (около полунощ) мина Любов Евге-
ниевна, каза, че вътре в Русия е арес-
туван Борис Савинков. Едва ли не бил 
дошъл, за да извърши терористичен 
акт.

29 август. Петък

Нищо не мога да разбера от история-
та със Савинков. Правителственото 
съобщение днес е изумително. Оказва 
се, че него вече са го съдили (в Москва) 
и има издадена смъртна присъда, но 
тъй като той се разкаял и признал съ-
ветската власт, съдът помолил Цен-
тралния изпълнителен комитет да 
смекчи присъдата му.

* * *

Бях у писателя Лидин. В неговата 
стая се настанили комисари. Той по-
питал агентите на МУР [Московската 
милиция]:

– Аз къде ще пиша?

Отговорили му:

– Тук пишете…

* * *

Ново: само преди дни в Москва се поя-
виха напълно голи хора (мъже и жени) с 
превръзки през рамото: „Долу срама“. 
Влизали в трамвая. Спирали трамвая, 
хората се възмущавали.

12 октомври. Неделя

В момента тече погребението на 
Брюсов. В Литературно-художест-
вения институт, носещ неговото име 
на „Поварская“, стои тълпа, подреде-
на в колони. Чакат коне с пера на гла-
вата. В колоните е интелигенцията. 
Много млади хора – комунистически 
рабфак – мейерхолдовски тип.
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18 [октомври]. Събота

Пак се мъча в „Гудок“. Днес си пропилях 
деня, за да получа 100 рубли от „Нед- 
ра“. Големи затруднния с гротескна-
та ми повест [„Фаталните яйца“]. 
Ангарски [отбеляза] 20 места, които 
по цензурни съображения трябва да 
променя. Ще мине ли цензурата? Кра-
ят на повестта е развален, тъй като 
я писах набързо.

* * *

Москва е в кал, все повече в пламъ-
ци – и в нея по странен начин съжи-
телстват две явления: инерцията 
на живота и пълната му гангрена. В 
центъра на Москва, като се почне    
от „Лубянка“, „Водоканал“ проби зе-
мята за тестване на метрото. Това 
е животът. Но метрото няма да бъде 
построено, тъй като за него няма 
пари. Това е гангрената. Разработ-
ват план за уличното движение. Това 
е животът. Но улично движение няма, 
тъй като не стигат трамваи, смехо-
творно е – 8 автобуса за цяла Москва. 
Жилищата, семействата, учените, 
работата, комфортът и ползата – 
всичко това е в гангрената. Нищо не 
се отлепва от мястото си. Съвет-
ската канцеларска адска паст изяде 
всичко. Всяка крачка, всяко движение 
на съветския гражданин – това е мъ-
чение, отнемащо часове, дни, а поня-
кога и месеци. Магазините са отворе-
ни. Това е животът. Но те изгарят и 
това е гангрената. С всичко е така. 
Литературата е ужасна.

23 декември, вторник. (Нощта срещу 
24-ти)

Днес по нов стил е 23-ти, значи утре 
е Бъдни вечер. Пред храма „Христос 
Спасител“ се продават зелени елхи. 
Днес излязох от нас доста късно, око-
ло два часа, първо, с жена ми спахме, 
както обикновено, доста дълго. В 12 и 
половина ни събуди Василевски, който 
пристигна от Петербург. Наложи се 
отново да ги пусна да идат по работа. 
Аз обаче тръгнах равномерно, защото 
моят път сега е само направо. Послед-
ната записка в дневника си я продик-
тувах на жена си и завърших с шега. 
Аз още в предишната записка исках 
да кажа за това направо. Успокои ме 

разговорът във фризьорския салон. 
Бръсна ме момиче-майстор. Аз сбър-
ках за нея, тя е 17-годишна и е дъщеря 
на фризьора. Сама се разговори с мен 
и кой знае защо в тихите огледала на 
„Пречистенка“ по време на този раз-
говор настъпи голямо спокойстие.

За мен винаги е наслада да видя Кре-
мъл. Утеши ме Кремъл. Той е смътен. 
Сега е зимен ден. Винаги ми е мил.

В службата много ме изтормозиха и аз 
престоях безнадеждно три часа (сва-
лиха ми фейлетона). Пълно мобилизи-
ране на силите. Трябваше да мина през 
едно-две места, но не минах, защото 
почти до пет останах в „Гудок“, тъй 
като Р. О. Л. пред Арон, пред Потоцки 
и пред още някой държа обичайната си 
и зададена от мен реч – какъв тряб-
ва да бъде „Гудок“. Аз и досега не мога 
да се контролирам, когато трябва да 
говоря, и да сдържам болезнените си 
арлекински жестове. По време на реч-
та исках да замахна с двете си ръце, 
но замахнах само с дясната и си спом-
них вагона през януари 20-а година и 
бутилката с водка, вързана със сив 
ремък, дамата, която ме съжали, заде-
то така силно жестикулирам. Гледах 
Р. О. в лицето и имах двойно видение. 
И му говорих, и сам си спомнях… Не, не 
двойно, а тройно. Значи, виждам Р. О., 
едновременно с това – вагона, в който 
се отправях в погрешна посока, и ед-
новременно – гледката на моята кон-
тузия под дъба и полковника, ранен 
в корема. Безсмъртието е тих (све-
тъл) бряг… Нашият път е устремен 
към него. Почивайте в мир, които сте 
завършили пътя си, вие, странници 
на търпението… За да не забравя и за 
да не забравят потомците, записвам 
кога и как умря той. Той умря през но-
ември 19-а година по време на похода 
на Шали-Аул и последното, което ми 
каза, беше: „Няма смисъл да ме утеша-
вате, аз не съм момче“. Мен ме раниха 
половин час след него. Та ето как видях 
тройна картина. Първо – този нощен 
ноемврийски бой, през него – вагона, 
когато вече разказвах за боя, и тази 
безсмъртно-проклета зала в „Гудок“. 
„Блажен, който е бил сполетян от 
боя.“ Мен ме сполетя слабо и аз тряб-
ва да си получа порцията. Когато се 
разходихме из „Гудок“ в зимната мъгла 

в антрето на тази проклета сграда, 
Потоцки ми каза: „Герой сте вие, Ми-
хаил Афанасиевич“. Стана ми приятно, 
макар аз по никакъв начин да не съм ге-
рой, това поне е сигурно.

* * *

Да пишеш под диктовка не е акт на 
най-висше доверие, но все пак е акт на 
доверие.

* * *

Запасът от впечатления за деня ми 
е толкова голям, че мога да ги сведа 
само до фрагменти с намерението по-
сле да ги систематизирам. Ден, както 
по време на севастополската отбрана 
– равностоен на месец, месецът – на 
година. Но къде са моите моряци?

* * *

Има неуместна раздразнителност. 
Всичко става заради проклетия жи-
вот и нервите. Записките за здраве-
то си водя с една-единствена цел: в 
един по-късен момент да ги препро-
чета и да си изясня дали съм изпълнил 
замисъла си.

* * *

26 декември. (Нощта срещу 27-и)

Току-що си идвам от вечерта у Ан-
гарски – редактора на „Недра“. Беше 
същото, както е навсякъде сега: 
разговори за цензурата, остри нео-
добрения, „разговори за писателска-
та истина“ и „лъжа“. Бяха: Вересаев, 
К…, Никандров, Кирилов, Зайцев [П. 
Н.], Ляшко и Лвов-Рогачевски. Аз не 
се сдържах и няколко пъти се вклю-
чих с реч за това, че в днешно вре-
ме е трудно да се работи, с нападки 
към цензурата и т.н., за което въ-
обще не си струва да се говори. Ляш-
ко, пролетарски писател, изпитващ 
към мен непреодолима омраза (ин-
стинкт), ми възрази със зле прикрито 
раздразнение:

– Аз не разбирам за каква истина го-
вори др. Булгаков? Защо всичко (…) 
трябва да се изобразява? Трябва да се 
дават „жалони“ и т.н.

Когато казах, че днешната епоха е 
епоха на свинщини, той каза с омраза:
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Михаил Булгаков (1891–1940) е 
руски писател и драматург, 
един от големите писатели 
на ХХ в. В годините на Първа-
та световна и на Гражданска-
та война работи като лекар, 
но никога не се приспособява 
към болшевишкия режим. През 
20-те години публикува мно-
жество фейлетони и разкази, 
през 1926 г. огромен успех има 
пиесата му „Дните на Турби-
ни“. Много от творбите му 
са забранени и публикувани 
посмъртно, включително и не-
говият шедьовър „Майстора 
и Маргарита“. На български 
език са издадени почти всички 
от по-известните му книги: 
„Майстора и Маргарита“ (мно-
гократно), „Кучешко сърце“, 
„Бялата гвардия“, „Театрален 
роман“, „Дяволиада. Фаталните 
яйца“, „Записки по маншетите“, 
„Морфин“, „Динамит!!!“, „Записки 
на младия лекар“, „За ползата от 
алкохолизма“ и др. 

Михаил 
Булгаков

1 Идейно течение, възникнало през 20-те години 
на ХХ в. сред представители на първата емигра-
ционна вълна, но намерило много поддръжници и в 
СССР. Името идва от издадения в Прага през 1921 г.            
сборник „Смена вех“ („Смяна на етапите“). Б.пр.
2 Всекидневник, орган на железниците, в който 
Булгаков работи от лятото на 1922 г. В случая 
авторът използва заглавието, за да направи калам-
бур: от една страна, „гудок“ означава „изсвирване“ 
(асоциация със звука на локомотив), от друга – „бу-
чене“, „звънтеж“ (неприятен, дразнещ звук). Б.пр.
3 „Накануне“ („В навечерието“) – централен орган 
на сменовеховците, основан в Берлин през март 
1922 г. Булгаков е постоянен сътрудник на вест-
ника. Б.пр.
4 Алманахът, в чийто бр. 4 за 1924 г.за първи път 
е отпечатана повестта на Булгаков. Б.пр.

– Вие говорите глупости.

Нищо не успях да отвърна на тази се-
мейна фраза, защото в този момент 
ставаха от масата. От мизерници 
няма спасение.

 * * *

Пронизващ студ. Сутринта водопро-
водчикът разгря замръзналата вода. 
Затова пък през нощта, тъкмо се 
върнах, и навсякъде спряха тока.

 * * *

Ангарски (той съвсем неотдавна се 
върна от чужбина) в Берлин, а май и 
в Париж на всички, на които е могъл, 

е показал отделни набрани страници 
от моята повест „Фаталните яйца“. 
Казва, че страшно са я харесали и [в 
Берлин в някакво издателство] щели 
да я превеждат.

* * *

Повече от всички подобни ляшковци 
ме вълнува въпросът – белетрист ли 
съм аз?

* * *

Нощта срещу 28 декември

Пиша нощем, защото почти всяка 
нощ с жена ми не спим до три-четири 
сутринта. Ето такъв глупав навик си 
създадохме. Ставаме много късно, в 
12, понякога в 4 часа, а понякога и в два 
през деня.

И днес станахме късно и вместо да 
отида в проклетия „Гудок“, аз проме-
них маршрута и след като се обръс-
нах във фризьорския салон на моята 
любима „Пречистенка“, се запътих 
към постоянната ми зъболекарка Зи-
нушка. Тя лекува два мои зъба, кои-
то според мен ще се окажат важни. 
Не бързам да ги лекувам, не ходя при 
нея постоянно, тя слага памук било 
с йод, било с карамфилово масло, и аз 
съм много доволен, че няма нито бол-
ка, нито ми бърка с игла в каналите. 
Докато стигна до нея, стана четири 
следобед. Москва се стъмни, запалиха 
осветлението. От прозорците ѝ се 
вижда Страстният манастир и огне-
ният часовник.

Велик град е Москва. Моята единстве-
на и нежна любов – Кремъл – днес не 
го видях. След зъболекарката ходих в 
„Недра“, където страшният Ангар-
ски издевателства над служителите. 
Заради него получих 10 рубли. И тръг-
нах по Кузнецкия мост, както десет-
ки пъти през последните зимни дни, 
отбивайки се в различни магазини. 
Трябваше да купя това-онова. Купих, 
естествено, неизбежната бутилка 
бяло вино и половин бутилка руска 
горчивка, но кой знае защо купих и чай. 
На будката за вестници на Кузнецки 
случайно видях 4-ти брой на „Русия“. 
Там е първата част на моята „Бяла 

гвардия“, тоест не първата част, а 
първата трета. Не се сдържах и от 
втората будка, на ъгъла на „Петров-
ка“ и Кузнецки, купих броя.

Романът ми се струва ту слаб, ту 
много силен. Вече не мога да се справя 
със своите усещания. Най-вече при-
влече вниманието ми посвещението. 
Така стана. Ето я жена ми.

Вечерта у Никитина четох повестта 
си „Фаталните яйца“. Когато отивах 
натам, ме бе обхванало детското же-
лание да се отлича и да блесна, което 
породи сложно чувство. Какво е това? 
Фейлетон? Или дързост? А може би е 
сериозно? Но недоизкусурено. Във 
всеки случай, там седяха 30 души, от 
които нито един не само не е писател, 
но и изобщо не разбира що е то руска 
литература. Боя се да не ме наранят 
за всички тези подвизи „на не толко-
ва отдалечени места“. Жена ми много 
ми помага да разсейвам мислите си. 
Обърнах внимание, че когато ходи, тя 
се клатушка. Това е много глупаво при 
моите замисли, но ми се струва, че съм 
влюбен в нея. Една мисъл ме интересу-
ва. С всеки ли тя щеше да се приспосо-
би по същия уютен начин, или това е 
избирателно, за мен?

* * *

Политически новини няма и няма. 
Вместо тях – политически мисли.

Превод от руски Людмил Димитров
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Твърдение номер 1: никой не желае да 
умре. Предпочитаме един смален жи-
вот пред липсата на живот; тъй като 
си остават дребните радости. А и жи-
вотът по дефиниция не е ли процес на 
смаляване? И има ли други радости ос-
вен дребните радости (което си стру-
ва подробно изследване)?

Твърдение номер 2: никой не желае да 
страда. Имам предвид физическото 
страдание. Моралното страдание има 
своите очарования, може дори да се 
превърне в естетическа материя (и аз 
самият често прибягвам до нея). Физи-
ческото страдание обаче си е чист ад, 
оголен от интерес, както и от смисъл, 

ад, от който не можем да извлечем 
никаква поука. Животът би могъл 
най-общо (и измамно) да се опише 
като търсене на удоволствие; той 
със сигурност е избягване на стра-
данието; и почти всички, изправени 
пред алтернативата между непо-
силното страдание и смъртта, из-
бират смъртта. 

Твърдение номер 3, най-важното: 
може да се елиминира физическото 
страдание. Началото на XIX век: от-
криването на морфина; голям брой            
сходни молекули са се появили от-
тогава. Краят на XIX век: преот-
криването на хипнозата; тя обаче 

продължава да бъде малко използвана 
във Франция.

Пренебрегването на тези факти може 
би донякъде обяснява стъписващите 
социологически сондажи в подкрепа 
на евтаназията (96 % от анкетира-
ните, ако си спомням добре, я подкре-
пят). 96 % от хората по този начин 
отговарят на въпроса: „Предпочита-
те ли да ви помогнат да умрете, или 
искате да прекарате остатъка на 
дните си в неописуеми страдания?“, 
докато едва 4 % осъзнават каква ре-
ална възможност са морфинът или 
хипнозата; разликата в процентите 
е отчайваща.

Привържениците на евтаназията 
просто си правят гаргара с някои 
думи, които според тях до такава 
степен са лишени от значение, че те 
дори си отказват правото да ги про-
изнасят. В случая с думата „съчувст-
вие“ измамата е осезаема. А спрямо 
думата „достойнство“ отношението 

Мишел Уелбек

Дебатът	за	правото	на	асистирано	самоубийство	
подтикна	известния	френски	писател,	който	рядко	
заема	обществени	позиции,	да	обясни	във	в.	„Фигаро“																																																																														
защо	е	категоричен	противник	на	онова,	което	той	
определя	като	„антропологически	срив“
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е направо срамно. Ние сериозно сме се 
отдалечили от кантианската дефи-
ниция за „достойнството“, постепен-
но подменяйки моралното същество с 
физическото същество (отричаме ли 
самата идея за морално същество?), 
подменяйки човешката възможност 
за действие в съответствие с „кате-
горичния императив“ с далеч по-плос- 
ката и по-животинска концепция за 
„здравословното състояние“, превър-
нала се във възможно условие за чо-
вешкото достойнство, за да се окаже 
в крайна сметка неговият единствено 
възможен смисъл.

Ето защо никога през целия си живот 
не съм имал усещането, че проявявам 
някакво изключително достойнство; 
нито съм имал усещането, че неща-
та вървят към подобрение. В крайна 
сметка ще изгубя косите и зъбите си, 
дробовете ми вече се раздират. Ще 
стана повече или по-малко импотен-
тен, повече или по-малко немощен, 
може би незадържащ, може би сляп. 
След известно време, щом стигна до 
определен стадий на физическа дегра-
дация, може би ще съм принуден да си 
кажа (преди другите да го забележат), 
че вече нямам никакво достойнство.

Добре, и тогава? Ако това е достойн-
ството, бих могъл да мина без него; 
да продължа нататък. И обратното, 
всички ние, повече или по-малко, има-
ме потребността да се чувстваме 
необходими или обичани; или зачитани 
– или поне да ни се възхищават, кое-
то в моя случай е възможно. Вярно е, 
че бихме могли да се лишим от това; 
но в случая едва ли можем да сторим 
нещо; другите в тази връзка играят 
определяща роля. Аз самият се виж-
дам в ролята на някой, който иска да 
умре, но с надеждата другите да ми 
отговорят: „Не, не, остани с нас“; 
което би било напълно в мой стил. 
Ето защо си го признавам без никакъв 
срам. Заключението, колкото и да се 
боя от него, се налага: аз съм човешко 
същество, абсолютно лишено от вся-
ко достойнство.

Обикновено – във връзка с евтанази-
ята – се настоява, че Франция е „в за-
къснение“ спрямо другите страни. Мо-
тивите, които се излагат в подкрепа 

на законодателните промени заради 
евтаназията, са комични: оказва се, че 
страните, спрямо които Франция е „в 
закъснение“, са само Белгия, Нидерлан-
дия и Люксембург: което, честно каза-
но, не ме впечатлява особено.

Останалата част от изложението 
се състои от навързването на цита-
ти от Ан Берт1, представени като 
твърдения „с невероятна сила“, които 
имат върху мен обратен ефект и под-
буждат съмнението ми. Особено ко-
гато тя настоява: „Не, евтаназията 
не произлиза от евгениката“; но е оче-
видно, че нейните привърженици – от 
„божествения“ Платон до нацистите 
– изповядват едни и същи принципи. 
Независимо от това тя продължава: 
„Не, белгийският закон за евтаназия-
та не насърчава присвояването на на-
следството“; признавам си, че не бях 
мислил за това, но щом тя го казва...

След което тя хвърля още по-голям 
камък в тази посока, заявявайки, че 
евтаназията „не е решение от иконо-
мически порядък“. Има обаче доста-
тъчно и немалко мерзки аргументи, 
които срещаме най-вече у „икономис-               
тите“, доколкото този термин изоб- 
що има смисъл. Така например Жак 
Атали в едно по-старо свое съчине-
ние с тежест се спира върху „цена-
та“, която общините плащат, за да 
поддържат живота на по-възрастни-
те хора; и не е чудно, че наскоро Ален 
Менк продължи разсъжденията му в 
същата насока... 

Католиците вероятно най-добре 
ще оспорят подобни твърдения, но е 
тъжно да се каже, че вече сме свикна-
ли католиците да губят битката все-
ки път. Мюсюлманите и евреите мис- 
лят по тази тема, както и по други 
т.нар. „обществени“ (противна дума) 
теми, същото, каквото и католици-
те: а медиите гледат най-вече да го 
покрият. Нямам много илюзии, тези 
„вероизповеди“ в крайна сметка ще 
се огънат под оглавника на „републи-
канския закон“; техните свещеници, 
равини или имами ще изпровождат 
бъдещите евтаназирани, казвайки 
им, че това е ужасно, но че утре ще 
бъде по-добре и че дори хората да ги 

изоставят, Бог ще се погрижи за тях. 
Да допуснем. 

От гледна точка на ламите ситуаци-
ята е още по-лоша. За всеки внимате-
лен читател на „Тибетската книга на 
мъртвите“ е ясно, че агонията е осо-
бено съществен момент в живота на 
всеки човек, защото тя ми предоста-
вя един последен шанс, дори в случая 
на неблагоприятна карма – да се осво-
бодя от „самсара“, от цикъла на пре-
въплъщенията. Всяко предварително 
прекъсване на агонията следователно 
е един престъпен акт; за съжаление 
будизмът не се намесва в обществе-
ния дебат. 

Остават лекарите, в които лично аз 
тая малко надежди, може би защо-
то ги познавам зле; безспорно е, че 
някои от тях ще се съпротивляват 
и ще откажат „да дадат смърт“ на 
пациентите си, и може би ще се пре-
върнат в последната преграда. Не 
знам откъде идва този кураж, може 
би от зачитането на Хипократова-
та клетва: „Никога и никому няма да 
препоръчвам употребата на отро-
ви и ще отказвам да давам на когото 
и да било подобно нещо“. Възможно 
е; публичното произнасяне на тази 
клетва би трябвало да е важен мо-
мент в живота им. Във всеки случай 
тази битка е важна, защото това е 
битката „за честта“. Тъй като чест-
та на една цивилизация не е „нищо“; 
ала в момента има друг голям залог 
и той е в антропологически план – 
това е въпросът за живота и смърт-                                                                            
та. Тук искам да бъда особено ясен: 
когато една страна – едно общество, 
една цивилизация – стигне до лега-
лизирането на евтаназията, тя губи 
в моите очи всяко право на почит. И 
тогава нейното унищожение е не само 
легитимно, но и оправдано; тогава 
друго нещо – друга страна, друго об-
щество, друга цивилизация – има шан-
са да дойде на нейно място. 

Превод от френски Тони Николов

1 Ан  Берт (1958–2017) – френска писателка, 
страдаща от болестта на Шарко, която по-
лучава „летална инжекция“ в белгийска болни-
ца. Б.пр.
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В	последната	си	книга	„Деколониал-
ната	измама“	пишете:	„Постколо-
ниализмът	(...)	рискува	да	въвлече	
всички	семейства	на	левицата	в	
принадлежност	към	идентичност-
ния	възглед“.	Какъв	е	този	„иден-
тичностен	възглед“,	който	така	
ви	безпокои?

Постколониализмът е мека версия на 
деколониализма, която съблазнява не 
толкова с теоретичната си издър-
жаност, колкото с идеологико-поли-
тическата си „радикалност“. Деко-
лониалните идеологии призовават 
да се скъса изцяло с прокълнатото 
минало на Франция, и най-вече на Ев-
ропа и Запада, свеждайки миналото 
единствено до расизма, до начина, по 
който са били третирани чернокожи-
те, до колониализма и империализма. 
Така те се присъединяват към актив-
ните борци за една контраистория, 
наричана „световна или глобална ис-
тория“, обсебени от деконструкци-
ята на френския национален роман. 

Те съзират в универсализма, този на 
юдео-християнството, но и на Про-
свещението, единствено израз на ев-
роцентризъм, който на всяка цена се 
стремят да „деконструират“, като 
същевременно „провинциализират“ 
Европа и нейната култура. Всъщност 
криминализират „светския модел“, в 
който съзират само нетолерантност 
и отхвърляне на различието, отказ 
от свещените „различия“.

Привлекателността на деколониа-
лизма за левицата и крайната левица 
се обяснява най-вече с празнотата, 
чиито причини са установими: раз-
падът на левицата и задъхването 
на социалдемократическия модел, 
нарастващото недоверие към марк-
сизма и комунистическата утопия, в 
чието наследство влизат също ан-
тикапитализмът и антиимпериализ- 
мът, банализирането на един мъже-
ненавистен неофеминизъм, наричан в 
интелектуалните среди „радикален“, 
както и появата на един превратен 

антирасизъм, с мъка скриващ своя ан-
тибял расизъм, дублиран с юдеофобия 
с „антиционистко“ лице. Към това се 
добавя чувството за виновност спря-
мо исляма, „религията на бедните“ и 
на „доминираните“, което пък води 
дотам, че „битката срещу ислямо-    
фобията“ бива издигната в първа за-
повед на „религията на Другия“ (Фи-
лип д’Ирибарн). 

В тази перспектива всички нещас-
тия на света се обясняват чрез от-
ношението на неравенство между 
„доминиращи“ и „доминирани“, кое-
то се интерпретира в расиалистки 
и жертвени термини: „белите“ са 
тези, които доминират, а „не-бели-
те“ са доминирани. „Расата“ се връща 
в дневния ред: въпреки че се предста-
вя като „социална конструкция“, цве-
тът на кожата си остава първосте-
пенен белег. 

Брандира се с ентусиазъм „черната 
идентичност“, „черното съзнание“ или 

Спорове	дали	„ислямо-
левичарството“																												
е	превзело	академичните	
среди	разтърсват	
Франция	от	началото																																										
на	годината.	Президентът	
Еманюел	Макрон	
съзря	в	това	заплаха	
за	„републиканизма“,	
а	министърката																												
на	висшето	образование	
Фредерик	Видал	разпореди	
проверка.	Поглед																							
по	темата	на	един																		
от	най-изтъкнатите	
френски	изследователи	
пред	в.	„Фигаро“

Деколониализмът и сенилността
на интелектуалците

Разговор																																					
с	философа																				
Пиер-Андре	Тагиеф

фотография Mark Henley/Panos/REA
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„черната гордост“, докато напълно 
основателно се заклеймяват бели-
те супремасисти, които говорят за 
„бяла идентичност“, „бяло съзнание“ 
или „бяла гордост“. Така се озоваваме 
в свят, разделен на „бели“ и „черни“ или 
„не-бели“, като в името на съмните-
лен „антирасизъм“ се разгръща един 
антибял расизъм, тоест политически 
коректна форма на расизма. Огромно 
преобръщане на норми и ценности се 
извършва пред очите ни. 

Има	ли	левицата	интелектуални-
те	ресурси	да	му	противостои?

Интелектуалната левица е дълбоко 
разделена по тези въпроси. Ако оп-
ростим картината, бих посочил три 
идеологически мъглявини. Първо, за-
щитниците на стриктния светски 
модел, привилегироващи в републи-
канската традиция равенството, 
които формират лагера на „твърда-
та“ левица, неотстъпчива в прин-
ципите си. След това идват привър-
жениците на „отворения“ светски 
модел, изкушени от мултикултура-
лизма, които населяват територии-
те на „меката“ левица, обърната в 
„религията на Другия“. И накрая са 
враговете на светския модел, които 
съзират в него типичен френски израз 
на „държавния расизъм“, машина, оп-
равдаваща „ислямофобията“. Лозун-
гът „Не пипай булото ми“ илюстрира 
тази псевдорасистка позиция, която 
противопоставя светския модел на 
изискването за толерантност и за-
читане на различията. Това е лагерът 
на налудничавата левица, наредила се 
под знамето на постколониализма и 
деколониализма, чиято убийствена 
страст е ненавистта към Запада.

Тази нова „левица в левицата“ е ярост-   
но антизападна, тя свежда Франция 
до една расистка и ислямофобска 
страна. Ето защо тази полудяла ле-
вица, подхранвана психологически от 
щатските кампуси, която практикува 
култа на „радикалността“, желаейки 
да деконструира и деколониализира 
всичко, се ангажира по опасния път на 
„политиката на идентичността“. 

„Меката“ левица, тази на „правил-
но мислещите“ (опортюнисти, на-
плашени, наивни, зле информирани), 
чийто едничък хоризонт е „отваря-
нето“, доставя „полезни (понякога и 
безполезни) идиоти“ на налуднича-
вата левица, която пък води танца. 
Деколониализмът е сенилността на 
съвременната интелектуална левица.

Настоявате	върху	 безотговор-
ността	на	„системните“	теории,	
които	освобождават	индивида	от	
бремето	на	индивидуалната	отго-
ворност.	Това	ли	е	една	от	основни-
те	причини	за	техния	успех?

Чрез „системни дискриминации“ се обяс-                                                                                                   
няват социално-икономически про-    
вали на индивиди, принадлежащи към 
предполагаемо дискриминирани мал-
цинства. Така тези индивиди се осво-
бождават от отговорност: те могат 
да обвинят „системата“ като един-
ствено отговорна за нещастията им, 
както могат да обвиняват предпола-
гаемия „държавен расизъм“ в това, че 
прикрива или оправдава „системните 
дискриминации“, на които си въобра-
зяват, че са жертви. Което не пречи 
да отчитаме реалните дискримина-
ции в заетостта или жилищното нас-
таняване, чиито причини не са само 
етно-расови. 

Изобличаването на „системния ра-
сизъм“ е част от реториката на де-
колониалните и ислямо-левичарски 
движения. Става дума за последния 
аватар на понятието „институцио-
нален расизъм“, изработено от двама 
афроамерикански революционери – 
активиста Стоукли Кармайкъл и уни-
верситетския преподавател Чарлз В. 
Хамилтън, от книгата им „Черната 
власт“, носеща подзаглавието „Поли-
тиката на освобождение в Америка“, 
публикувана през 1967 г. Това описание 
на системния или структурен харак-
тер на расизма срещу чернокожите 
в северноамериканското общество 
предполага, че той се вписва в култур-
ните норми, в институциите и „нор-
малните“ социални практики, произ-
тичащи от самата организация на 

това общество. Ето защо той може 
да функционира социално, без да бъде 
нито целенасочен, нито съзнателен. 
Предпоставката на този критичен 
модел на расизма е, че белият раси-
зъм съществува и че той е обвързан с 
„бялата власт“ и „бялото общество“, 
които могат да бъдат възпрени само 
чрез „черна революция“. Нека кажем, 
че този модел датира от 60-те годи-
ни на ХХ в. в Америка, за да изобличи 
расизма срещу чернокожите. Но той 
не може да се привнася сляпо, за да се 
анализира расизмът в съвременното 
френско общество. 

Именно това опростенчество обаче 
привлича левите радикали: невидими-
ят расизъм обяснява всичко, а антира-
систките мобилизации имат револю-
ционно ухание. Понятието „системен 
расизъм“ илюстрира онова, което Рей-
мон Будон нарича „социологизъм“, тъй 
като то постулира, че индивидът е иг-
рачка на структури и на институции и 
ни подтиква да си задаваме само един 
въпрос: кому е изгодна „системата“?

А отговорът е предварително извес-
тен. Псевдорасистите му отговарят, 
изпадайки в конспирология: те посоч-
ват с пръст членовете на господства-
щата „раса“ („белите“), възползващи 
се от „системния расизъм“. Ето кое 
оправдава проповедите срещу „бяла-
та хегемония“ и „бялата привилегия“.

Универсализмът	на	Просвещение-
то	не	е	ли	все	пак	специфичен	за	
Запада,	следствие	на	християнския	
универсализъм?

Нека първо подчертаем смесицата от 
глупост и дребнавост в едно подобно 
твърдение, произтичащо от актив-
ността на френското ислямо-леви-
чарство. Тя свидетелства за неве-
роятното объркване, настъпило в 
резултат на половин век деконструк-  
тивизъм във философията („всичко е 
за деконструиране“) и на конструк-
тивизма в социалните науки („всичко 
е социална конструкция“).

Във френските деколониални среди 
темата за „белотата“ е относително 
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нова и повдига един нерешим проблем: 
ако, като добър антирасист, изоблича-
вате есенциализма като предпоставка 
за расизъм, как тогава бихте могли да 
мислите по не-есенциалистки начин 
така наречената „белота“? Ако отго-
ворите с магичния термин за „социална 
конструкция“, това е игра с думите. То-
гава реинвестирането на биологично-
то ще се извършва под прикритието 
на „социалната конструкция“. Амери-
канските псевдоантирасисти диаболи-
зират гените, но сакрализират цвета 
на кожата. Така „расата“, прогонена от 
главния вход на научния антирасизъм 
на генетиците, се завръща през прозо-
реца на войнствения неоантирасизъм. 

Превръщайки „белотата“ в стигмат, 
деколониалните идеолози се стремят 
да сведат изискването за универ-
салност до тайно оръжие на „бяло-
то общество“, целящо да снизи или 

дисквалифицира не-белите. По такъв 
начин те преутвърждават своя осно-
вополагащ догмат: Западът е расист-
ки в същността си.

А нека не забравяме, че тъкмо запад-
ните „бели“ интелектуалци първо 
пуснаха това голямо обвинение на 
пазара на идеи. Самоомразата и нака-
зателното самообвинение са част от 
патологията на западните интелек-
туални среди. 

„Лесно	е	да	разпознаем	в	тази	дис-
курсивна	каша	следите	на	комунис-
тическата	утопия.“	Какво	ви	кара	
да	мислите,	че	сме	изправени	пред	
„расиализиран	марксизъм“	във	вре-
ме,	когато	има	все	по-малко	чисти	
и	твърдолинейни	марксисти?

С малки изключения интелектуалците 
марксисти-ленинисти, все още много-
бройни в периода 1970–1990 г., по при-
крит или явен начин се присъединиха 
към деколониалните движения, след 
като флиртуваха с антиглобалисти-
те. Деколониализмът се представя 
като хиперкритична реинтерпрета-
ция на историята и съблазнителна 
програма за революционно действие.

Еволюцията на троцкистките среди 
в тази връзка е наистина интересна: 
мнозина сред техните интелектуал-
ци възприеха основните деколониални 
теми (заклеймяването на „системния 
расизъм“, на „държавния расизъм“, на 
„държавната ислямофобия“ и т.н.), 
започнаха да използват понятия 
като расова идентичност или расово 
съзнание. Опитаха се да забравят за 
класовата борба в името на расова-
та борба и на борбата между „пол“ и 
„джендър“, добавяйки към нея и това 
псевдонаучно название, каквото е 
„интерсекционалността“.

Онова, което накара марксистите да 
отстъпят, е формирането на про-
летариат, произлязъл от имигра-
цията и мюсюлманската култура, 
както и нарастващото обвързване 
между традиционния пролетариат 
и т.нар. популистки партии. На вто-
ро място, това е безусловната им 

ангажираност в подкрепа на палес-
тинската кауза, издигната до нова 
„универсална кауза“. Нещо, което 
напълно съответства на тяхната 
интерпретация на политическия ис-
лям като потенциална революционна 
сила, с която трябва да се съюзят. 
Оттук и значението, което те прида-
ват на въпросите на „расата“ („раса-
та“, бидейки „социална конструкция“) 
и на битката срещу расизма, поради 
което класовата борба мина на вто-
ри план. 

И накрая всичко опира до страстта им 
за радикална критика на западните об-
щества, характеризиращи се според 
тях със съвкупност от отрицателни 
черти (капитализъм, колониализъм, 
расизъм, сексизъм, хетеропатриар-
хат), които трябва да бъдат унищо-
жени. Така те изпълват утопичното 
си въображение за пълното заличаване 
на старото и след това изграждането 
на съвършеното общество (посткапи-
тализъм, пострасизъм, постсексизъм). 
Ето защо не им остава друго, освен да 
се влеят в редиците на деколониализ-                                                         
ма и да издигнат „расата“ в обясните-
лен принцип на историята, превръ-
щайки марксизма в един неогобинизъм, 
чиято програма кръжи около волята за 
отмъщение, като мишената е „бялото 
общество“ или „белият човек“, отвра-
тителен използвач на „хетеропатри-
архалната система“.

Твърде често сме пренебрегвали ро-
лята на глупостта в историята, 
както отбелязваше Реймон Арон. Но 
най-потресаващата глупост, която 
минава незабелязана, е глупостта на 
интелектуалните елити, подвластни 
на идеологически и реторични моди, 
конформистки в бляновете си за „ра-
дикалност“ и очаровани от насилието 
на предполагаемите „прокълнати на 
земята“, които „винаги имат право“.

Няма нищо по-жалко от чистата съ-
вест и кроткото малодушие на онези, 
които, ако перифразирам Камю, само 
са намествали креслото си или микро-
фона си в онова, което са вярвали, че е 
смисълът на историята. 

Превод от френски Тони Николов

Пиер-Андре Тагиеф (род. 1946 г.)                                                                         
е френски политически философ 
и историк на идеите. Той е из-
следовател на националпопули-
змите, расизма и антисемити-
зма със световна известност, 
автор е на термина „ислямо-ле-
вичарство“. Сред по-извест-
ните му книги са: „Силата на 
предразсъдъка: върху расизма 
и неговите двойници“ (1990), 
„Протоколите на Сионските 
мъдреци“ (1992), „Заплашената 
република“ (1996), „Цветът и 
кръвта“ (2002), „Юдеофобията  
на модерните“ (2008), „Деколо-
ниалната измама. Въобража-
емата наука и псевдоантира-
сизмът“ (2020). 

Пиер-Андре 
Тагиеф
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Господин	Келман,	как	работихте	
с	CTRL?

Бързо ми стана ясно, че разказът няма 
да се получи. Всъщност още първия 
следобед. Отговорите на алгоритъ-
ма ме озадачиха, но те не биха могли 
да доведат до наративен текст, кой-
то да бъде публикуван.

Защо	не	се	получава?

Причината е в начина, по който ра-
ботят предикативните алгоритми, 
т.е. алгоритмите, чиито предвиж-
дания са базирани на вероятностни 
изчисления. От колосално количество 
текстове те извеждат свои собст-
вени текстове. При това работят 
от текстови фрагмент към тексто-
ви фрагмент с т.нар. токъни. Следо-
вателно винаги поставят вероятния 

най-близък фрагмент. Ала разказване-
то функционира другояче. 

Не	може	ли	алгоритъмът	да	заблу-
ди	разказването?

Наративната фикция се подхранва от 
това, че на заден план в езика протича 
драматургично планиране. Знаем про-
чутото изречение на Чехов, че ако в 
първо действие на сцената виси пуш-
ка, то тя непременно трябва да гръм-
не в последното. Ако не гръмне, това 
също има значение. Зрителят очаква 
нещо да се случи с пушката. Дали се 
случва или не, с това усещане се рабо-
ти. Алгоритъмът обаче не знае нищо 
за очакванията, които събужда една 
пушка. Затова не може да им реагира. 

Не	може	ли	компютърът	да	бъде	
научен,	че	ако	има	пушка,	тя	тряб-
ва	да	гръмне?

Може би трябва да се работи със 
сложна система от опорни думи и да 
се създаде един вид драматургичен 
алгоритъм. Той би могъл да изгради 
конвенционални скелети на действи-
ето. От своя страна, той трябва да 
се комбинира с езиков алгоритъм. 
Дали нещо такова е реалистично, не 
зная, не съм програмист. Във всеки 
случай най-големият проблем, който 
CTRL имаше като автор, беше нара-
тивната консистенция. Включител-
но и защото не можеше да менажира 
информация.

Какво	имате	предвид?

При разказването е безусловно необхо-
димо в началото разказвачът да знае 
повече за героите, действието, задния 
план и да взема решения какво да ми 
позволи да науча. Ако например в раз-
каза двама души вървят през гората, 
разказвачът има цял куп информация, 
която аз нямам. Затова внимателно 

слушам. Що за гора е това? Крие ли 
опасности за двамата герои? Разказ-
вачът знае това. CTRL обаче няма ни-
каква запазена информация. 

Какви	текстови	форми	изпробвах-	
те	със	CTRL?

Щом стана ясно, че разказът не върви, 
пробвахме диалози. И поезия. Беше по-
добре. Наистина от импресията може 
да се изведе стихотворение ред по 
ред, тук не става дума толкова за ме-
ниджмънт на информацията. Диало-
зите понякога учудват. Започнах един 
диалог, в който се карат мъж на име 
Джак и жена на име Мери. И внезапно 
се казва: Джак напусна съпругата си. 
Аз не бях написал, че те са семейство. 
В такива моменти започваш да вяр-
ваш, че CTRL нещо разбира. Ала разби-
рането тук не играе роля. Определе-
ни езикови образци на съпружеската 
караница се появяват също толкова 
често в драматическите текстове, 
така че алгоритъмът може да ги из-
тегли от наличните данни.

А	при	поезията?

Най-добре функционира нещо като 
неодадаистична поезия. Или средна 
по качество лирика. Понякога дори 
римите се удават на CTRL. Големите 
стихотворения ще са най-странни и 
трудни, тях никой алгоритъм не ги 
може.

Трябва	ли	да	променим	нашите	
критерии	какво	е	творчество?	На	
„Документа“	в	Касел	преди	осем	
години	се	спореше	дали	животни-
те	или	камъните	могат	да	бъдат	
креативни	по	свой	начин,	защото	
имат	какво	да	споделят.

Тук много бързо стигаме до Станис-
лав Лем, който е написал няколко ро-
мана по въпроса за съвсем различното 

Даниел Келман 

През	февруари	миналата	
година	Даниел	Келман,	
автор	на	романа	
„Измерването	на	света“	
и	на	пиесата	„Духове																
в	Принстън“,	е	поканен	
от	австрийското	
представителство																						
в	Силициевата	долина.	
Идеята	е	той	да	стане	
първият	в	света	писател,	
създал	разказ	заедно																
с	изкуствен	интелект																																						
на	име	CTRL.	
Наблюденията	му,	
които	публикуваме	
със	съкращения,	са																													
от	„Зюддойче	Цайтунг“

машина
Усещане за
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съзнание. В мисловния експеримент 
„Соларис“ една покрита в океан пла-
нета има съзнание, само че толкова 
различно, че с него контакт не е въз-
можен. Можем да кажем, че животни-
те могат да бъдат креативни и ал-
горитмите също. Ала това ще бъде 
съвсем друга креативност. И се съм-
нявам, че ние можем да възприемем 
нейните резултати. Затова този 
мисловен експеримент ще бъде без-
смислен, защото не може да доведе до 
някаква форма на проверка.

От	човешката	гледна	точка.

Да, разбира се, но ние нямаме дру-
га. Впрочем аз съвсем не отхвърлям 
трансхуманистичното бъдеще като 
немислимо. Идеята, че базиран на ли-
тий интелект би могъл да е следва-
щото стъпало в еволюцията, не е не-
мислима. Само че това ще продължи 
много, много дълго, а подобни изкуст-
вени интелекти не е задължително да 
са съзнателни. В забележителното си 
съчинение „Какво е да си прилеп“ Томас 
Найджъл изяснява, че съзнанието на 
един прилеп е недостъпно за нас. Ако 
не можем да се поставим на мястото 
на един прилеп, как бихме могли да се 
поставим на мястото на машини-
те? Та един прилеп ни е далеч, далеч 
по-близък.

Неврологът	и	компютърен	изсле-
довател	Кенихиро	Моги	казва,	че	
машините	никога	няма	да	развият	
съзнание,	защото	не	могат	да	при-
тежават	квалии,	тези	субективни	
усещания,	които	създават	човеш-
кото	съзнание.

Контрааргумента, който също ми из-
глежда основателен – и с това доня-
къде си противореча – откриваме при 
философа Дейвид Чалмърс1 и привър-
жениците на интегрираната инфор-
мационна теория като Джулио Тоно-
ни2. Те твърдят, че съзнание възниква 
във всяка система, която преработва 
информация, като един вид страничен 
ефект.

Не	попадаме	ли	обаче	в	същия	дебат	
като	този	за	креативността	на	
животните	и	камъните?

Наистина в основополагащата книга 
на Дейвид Чалмърс „Съзнателният 
ум“ пише, че и на един термостат 
може да му се припише искрица съз-
нание. Защото термостатът пре-
работва информация на едно елемен-
тарно равнище. И при алгоритмите, 
когато станат още по-ефективни и 
могат да преработват още повече 
информация, биха могли да се разви-
ят известни функции на съзнанието 
като страничен ефект.

Това	 не	 е	 ли	 просто	 въпрос	 на	
дефиниция?

Философ като Даниъл Денет3, който 
смята, че изобщо не съществуват 
квалии, би отговорил с „да“. Квалиите 
са вътрешни съдържания на съзна-
нието – червенината на червеното, 
интензивността на топлината, пъл-
ното дълбоко звучене на един тон. Аз 
много ценя Денет, но разсъждения-
та му ми изглеждат нелепи. Как може 
това, в което сме най-сигурни, да е 
заблуда, кой се заблуждава и как? Не се 
ли нуждаем от съзнание, за да можем 
изобщо да се заблуждаваме? 

Не	се	ли	съдържа	и	в	термостата	
проста	форма	на	квалии?	Нали	той	
усеща	температура.

Шопенхауер пише за това какво е да 
си камък. Това е онзи хубав поетичен 
възглед, наречен панпсихизъм, който 
междувременно и Дейвид Чалмърс за-
стъпва с известна скептична пред-
пазливост. Съзнанието като базисен 
аспект на физическата действител-
ност – чак до пясъка и камъните или 
може би до молекулите, кой знае? В 
литературен план всичко това много 
ми харесва, но мисля, че е чиста спе-
кулация. Ако панпсихизмът има пра-
во, вече няма да е голям философски 
въпрос дали алгоритмите могат да 
постигнат съзнание. В такъв случай 
всеки калкулатор отдавна би трябва-
ло да има съзнание. 

Успяхте	 ли	 да	 забележите	 при	
CTRL	някаква	искра	на	съзнание?	

Не. Доколкото субективното чув-
ство има значение – ала според Алън 
Тюринг4 точно това е критерият 

– никога не усетих присъствие сре-
щу себе си, винаги имах усещане за 
машина. 

Казахте,	че	в	нито	един	момент	не	
сте	се	натъкнали	на	креативност	
при	машината.	

Защото в процеса на преработване 
на действителността от езиковия 
интелект и емоционалното съзнание 
метафората е връхната точка, от-
лята в езикова форма. Субект, който 
може да създава метафори, би тряб-
вало да притежава съзнание.

Бихте	ли	дали	пример?

При Пруст или Набоков примерите са 
на всяка страница. Когато при Набо-
ков се казва: Insomnia, your stare is dull 
and ashen, едва ли може по-добре да се 
опише безсънието. Тъпият, пепеляв 
поглед на безсънието. В този стих е 
събрано много. Дългите години безсъ-
ние на автора. И този смайващ езиков 
преход – безсънието се е втренчило 
в теб. Компютърът би казал: „Каква 
глупост, безсънието не се втренчва, 
то не е човек“. Ала човекът читател 
веднага разбира образа на сивите 
мъртви очи, сиви като пепел, мърт-
ви като пожарище. Създаването на 
метафори оперира съзнателно с не-
логичността. Трябва наистина да сме 
прочели и преживели известни неща, 
за да можем да разберем толкова сил-
ни метафори. Тук се натрупват пси-
хология, култура, езиков опит и ори-
гиналност. Не бих твърдял, че това 
не може да се програмира. Ала мисля, 
че за един алгоритъм, който извеж-
да най-вероятния езиков фрагмент 
от текстовия корпус, подобно твор-
чество е невъзможно. 

Превод от немски Людмила Димова

1 Дейвид Чалмърс е професор по философия и 
неврологични науки в Нюйоркския университет.
2 Джулио Тонони – невролог и психиатър, препо-
дава в университета в Уисконсин. 
3 Даниъл Денет е философ, директор на Цен-                                                                                                                                     
търа за когнитивни изследвания към универси-
тета „Тафтс“ в Масачузетс.
4 Алън Матисън Тюринг (1912–1954) е британски 
математик, логик, криптоаналитик. 

https://bg.vvikipedla.com/wiki/New_York_University
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Колосалната, несъразмерна и неравна 
романова продукция на Балзак често 
потъва дълбоко в тресавището на 
плоския френски романтизъм (неиз-
бродимо във „Величие и падение на 
куртизанките“). Но понякога се до-
могва до висини, откъдето хвърля 
сянката си далеч напред. В описание-
то на госпожа и особено на господин 
Дьо Баржотьон в „Изгубени илюзии“ 
(както и цялата менажерия на пред-
стоящата вечеринка) ясно звучат 
Прустови интонации. – Но всъщност 
какво ако не „Човешка комедия“ може 
да е предходникът на „По следите...“ 
– единственият?

Музикантът, поетът, скулпторът – 
всеки от тях работи не със, а вътре в 
определен материал. Творбата е въ-
треположена в материята на собст-
вения си език.

Едва ли би могло да има две толкова 
различни книги като „Дъблинчани“ и 
„Бдение над Финеган“. Но щом изпъл-
ним отстоянието между тях с „Порт-
рет на художника като млад“ и „Улис“, 
виждаме общата траектория. Джой-
совото творчество е линейно, то е 
път, развитие, точно обратното на 
Прустовото, което, подобно на Бал-
заковото, е пространствено. Пруст 
и Балзак са строители на катедрали, 
еднакво монументални, макар една-
та да се състои само от една-един-
ствена творба, а другата – от ня-
колко десетки. Първата по готически 
отразяваща интериора на един „аз“, 
застанал в центъра ѝ, изпълващ я. 
Втората – без никакъв център, бил 
той „аз“ или Бог, състояща се само от 
собствената си материя: монумент 
на бриколажната техника.

Саможертвоприношение – каква кра-
сиво лееща се, лъкатушеща, пееща и 
страшна дума. Заглавие, заради кое-
то си струва да се напише цял разказ 
или роман (онзи стар виц за копчето и 
балтона, сещате се).

Странно, едва при това второ пълно 
препрочитане на „Лолита“ изведнъж 
си давам сметка, че наративът тече 
в трето лице. Отдалечен от рома-
на, винаги спонтанно съм си спом-
нял, представял съм си – а сигурно 

и занапред ще продължа да го правя 
– самия Набоков в ролята на жалкия 
мерзавец Х. Х.

***

Ако „Изгубени илюзии“ е сред не мно-
гото добри романи на автора си, а 
според мнозина – най-добрият, то 
дали това не се дължи на обстоятел-
ството, че е единственият, който 
може да се определи поне частично 
като автобиографичен – нещо уни-
кално за този никак не сантимента-
лен буржоа Балзак. Отхвърляният 
плебей, амбициран да покори парижкия 
„бомонд“ с перото си – този сюжет, 
за разлика от всички останали, е не 
просто и не само литература, а лич-
ната страст, личното отмъщение на 

писателя. Собствената му идеализи-
рана проекция (включително и външ-
ният вид на героя).

За сетен път ще призова да се отна-
сяме с повече респект към творбата, 
към нейната автономност: Творба-
та, а не Авторът! Авторът е неясна, 
аморфна, нецялостна, непрестан-
но разпадаща се фигура, неспособна 
да даде името си на повече от една 
творба в определен момент. Та какво 
означава – да вземем първия случаен 
пример – името Оскар Уайлд върху 
„Балада за Редингската тъмница“ за 
онзи, който вече го е срещнал върху 
корицата на „Дориан Грей“: подобно 
свързване е произволно – неуместен 
волунтаризъм.

Пламен Антов
ф

рагм
ент

арно
ОКОЛО РОМАНА

фотография Зафер Галибов
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Авторът в емпиричното си качество 
е протичаща, ликвидна субстанция; 
процес. Обратно, творбата в собст-
вения си modus, т.е. не в рецептивен, 
а в субстанциален план, е нещо опре-
делено, стационарно. Такива са дори 
най-дълго писаните творби (пате-
тично определяни като „творби на 
живота“): те не по-малко са отра-
жение (фиксация) само на определен 
момент от авторовата същност – 
обикновено последния. Дори в проце-
суално изкуство като литературата 
творбата се стреми към стационар-
ност, за да постигне своята цялост 
като такава. Процесуалността е 
присъща само на специфични жанро-
ве, като дневника или фрагментар-
ните записки (като тези тук), които 
действително не притежават собст-
вена, иманентна кохерентност, а в 
линейното си разгръщане следват 
тази на автора си – външно-биогра-
фична в първия случай, вътрешна, 
идейна във втория. – Впрочем самата 
жанрова differentia specifica на книгата 
с фрагменти, нейната концептуална 

аконцептуалност, нейната неедин-
ност, вътрешна и същностна, е ясно 
свидетелство за илюзорността на 
авторската фигура, която само ус-
ловно, по-скоро социално-админис- 
тративно, може да бъде обозначена 
от едно име. – Онова, което неправо-
мерно стои на кориците на различни 
книги.

Нашето „Аз“ ли; нашето свещено, не-
накърнимо „Аз“, чиято уникалност сме 
готови да браним с цената на всичко 
– не е ли то само несъзнавано отра-
жение на най-вулгарни, случайно кръс-
тосали се „външни“ обстоятелства: 
епохата, средата и дори книгите, кои-
то са ни формирали?

Отстоянието между Творбата и 
Автора е това между конкретното 
изображение и абстрактната идея 
– отстояние, нерядко съвпадащо с 
това между Злото (което най-често 
е реално и определено) и Доброто (аб-
страктно). Историята на литерату-
рата предлага множество, и то силни 
свидетелства за силата на първото 
и за немощта на второто, „Мъртви 
души“ например; или „Божествена ко-
медия“, техният образец.

Само на пръв поглед и в най-по-
върхностен план би ни се сторило 
странно, че „Божествена комедия“ 
е общото начало, субстанциално 
и структурно, на поне две върхови 
творби на реализма в най-бруталния 
му вид – „Човешка комедия“ и „Мъртви 
души“: старият възглед за света като 
долина на скръбта.

„Дон Кихот“ – комай единственото 
опровержение тук; уникалното вели-
чие на тази творба. (Именно на твор-
бата, не на автора ѝ – точно в този 
случай несъвпадането е парадигма-
тично: авторът Сервантес е пер-
фектното произведение на романа 
си.) – Но не „Идиот“, в никакъв случай 
„Идиот“, който има прототипа си не в 
мира сего, не на земята, а на небето. – 
Впрочем вътрешният антагонизъм в 
романа, едновременно архитектони-
чен и субстанциален – между главния 
герой и останалите, между княз Миш-
кин и самия свят – е, можем да кажем, 
символно сгъстена реплика на хрис-
тиянската космогония: равновесният 

дуализъм на небесния и земния свят. А 
в един по-специален, собствено „ли-
тературен“ смисъл – и на не по-мал-
ко конститутивния дуализъм на/
между Стария и Новия завет. Между 
„външната“ груба реалност на Света 
и Историята и една „вътрешна“ иде-
ална негова сянка, обърната наопаки, 
трудна за конкретно, пластично изоб-                                                                                          
ражение, чийто модус не е нагледът, а 
логосът, Словото. Тъкмо затова вто-
рият том на „Мъртви души“, също 
както вторият и на „Братя Карама-
зови“, ще остане несъздаден. И както, 
макар и създадена, третата част на 
„Божествена комедия“ – смисловият, 
телеологичен носител на заглавието 
(жанрово по характера си впрочем, а 
това ще рече оголен носител на ав-
торовата теза/идея) – бледнее пред 
първата, съдържаща волята на Твор-
бата per se. – Точно така комунис-
тическата теза/идея бледнее пред 
грубата реалност на „реалния“ со-
циализъм. (Свързвания, прекосяващи 
отстояния, които, между нас казано, 
са по силите само на фрагмента, дори 
не на есето.)

Балзак, това дебело и здраво буржо-
азно тяло, не е имал илюзиите, нито 
раздвоенията на болния неврастеник 
Достоевски, мрачна, бледна сянка от 
азиатското подполье на жанра.

Балзаковият свят (или светът-Бал-
зак, дето биха рекли някои по-изтън-
чени) – съвсем не за изгубени илюзии 
иде реч тук, а за още ненамерени: 
илюзиите като опакото („небесно“) 
отражение, като сянката на винаги 
реалната реалност, на винаги живия 
живот. Онзи същият, който Серван-
тес откри за нас като негатива на 
една анормална, обърната наопаки, 
идеална, посвоему „небесна“ проек-
ция на собствената ни единствена 
реалност.

Изгубените, а всъщност ненамере-
ни още илюзии на Балзак – не са ли те 
грубият, външен първообраз на оно-
ва, което един век по-късно ще бъде 
намереното (le retrouvé) от Пруст? – 
Двама строители на катедрали. И две 
деца: дебело и червендалесто едното, 
преливащо от апетит и енергия; дру-
гото – анемично, изтощено вече, не-
излечимо болно.

Пламен Антов е литературен 
теоретик и поет, проф. д. н. в 
Института за литература – 
БАН. Автор на множество на-
учни публикации: „Българският 
постмодернизъм XXI–XIX в. Към 
философията на българската 
литература“ (2016), „Анималис-
тиката на Емилиян Станев. 
Биополитически и философски 
проблеми. Станев и Хайдегер“ 
(2019, том 2, 2021 г.), както и на 
книгите „Граници на забавяне“ 
(2013, белетристика), „Поетът 
е хтонично същество“ (2015, 
поезия, фрагменти, фотогра-
фии) и др. 

Пламен
Антов
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„Толкова съм щастлива, че съм тук и 
ще имам концерт пред публика“ – каза 
Елена Башкирова, когато се срещ-
нахме в зала „България“ през март. 
Последният ѝ концерт с оркестър е 
бил през октомври 2020 г. След това е 
имала няколко камерни изяви, но само 
стрийм. Дори се шегува, че когато 
приятелите ѝ разбрали, че идва в Бъл-
гария, попитали: „Как така в България 
има концерти? Ето, и Евгений Кисин, и 
Миша Майски свириха там! Защо всич-
ки ходят в България?“. 

„Защото тук има добро отношение 
към музиката – отвръща Елена Баш-
кирова. – Известните музиканти не 
идват тук заради хонорара. Идват, 
защото усещат, че тук се е запазила 
старата европейска публика, която 
не е останала на много места.“ 

На 18 март със Софийската филхармо-
ния и под диригентството на Йоха-
нес Вилднер Елена Башкирова изпълни 
Концерт за пиано и оркестър в ла ми-
нор, оп. 54 на Роберт Шуман. 

Мога	ли	да	ви	върна	към	детството	
и	младежките	ви	години	в	Москва?	
Какви	са	спомените	ви	от	онова	
време?	

Много добре си спомням онези години, 
особено когато бях в централната 
музикална школа, където учех лошо, 
бях ленива и не ми беше интересно. 
Стана ми интересно, когато постъ-
пих в класа на баща ми (известния 
пианист и педагог Дмитрий Башки-
ров (1931–2021), б.р.). Но това беше 

нормално. Преди това ми се играеше, 
не бях запалена по свиренето, имах 
други интереси, обичах театъра, жи-
вописта, имах различни способности 
и не знаех какво искам да правя. А ко-
гато попаднах в класа на баща ми, той 
ме зарази с пламъка на музиката. И 
оттогава музиката стана най-важна 
за мен. Сега, като си спомням, имам 
чувството, че всичко е било пре-
красно. Може би малко идеализирам 
и детството, и младостта си. Мис-
ля си, че имахме прекрасна система 
за музикално образование. Струва 
ми се, че същата система беше и в 
България. На Запад не беше така. 
Мисля, че и днес не е така и всичко 
се комерсиализира. Ние, които пре-
минахме през тази школа, получихме 
много знания – не само музикални, но и 
общообразователни.

А	пред	баща	си	у	дома	свирехте	ли?

Свирех, но тогава имах други учите-
ли, а той не се месеше. Само ми каза, 
че ако искам да бъда при него, трябва 
да зная, че не приема в своя клас хора, 
за които това не е най-главното в 
живота. Затова в началото изпит-
вах голямо напрежение, но след това 
всичко потръгна. Не съжалявам. Аз 
имах достатъчно интересно, разно-                  
образно детство и юношество и мно-
го неща научих. Толкова театри и опе-
ри изгледах, толкова изложби, четях 
много и всичко това ми даде огромно 
богатство. Толкова много, за което 
можеш след това да разказваш, дока-
то свириш. Не да разказваш с думи, а 
свирейки. 

Винаги	сте	казвали,	че	баща	ви	ни-
кога	не	е	смесвал	преподаването	и	
живота	у	дома.	Но	беше	ли	взиска-
телен	в	клас?

Много взискателен, за щастие. Аз не               
виждам смисъл от преподавател, 
който ще ти каже: „Благодаря, много 
добре. Отивай си у дома!“. А той беше 
взискателен, защото беше такъв и 
към себе си. Той беше самокритичен и 
искаше и учениците му да бъдат само-
критични. Никога не беше доволен от 
себе си и това е така, защото винаги 
имаш възможност да бъдеш по-добър, 
особено когато става дума за произ-
ведения, които си свирил и тепърва 
още дълго ще свириш. Всеки ден от-
криваш нещо ново в тях. Той ни възпи-
та в тази любов към музиката.

Преди	няколко	години	Дмитрий	
Башкиров	имаше	майсторски	клас	
във	Варна.	Наблюдавах	го	как	рабо-
ти.	Той	винаги	изпяваше	това,	кое-
то	искаше	студентът	да	изсвири.

Да, той пееше и дори понякога тан-
цуваше. Сега си спомням всичко. Той 
почина на 7 март. През цялото време 
оттогава се опитвам да си спомням 
тези прекрасни моменти, а не послед-
ната година, която той прекара в 
пълна самота. Беше ужасно! Мисля си, 
че затова и почина (очите ѝ се насъл-
зяват). Той не можеше да преподава и 
нямаше вече нищо в живота му освен 
музиката. Отнеха му живия контакт 
с учениците. Един от хубавите ми 
спомени с него е от последното му 
идване в Берлин, при нас. Аз свирех со-
ната на Моцарт. Той дойде, послуша 
и каза: „Тук правиш нещо неправилно. 
Ето така трябва“. И затанцува пред 
мен. Уверявам ви, че веднага всичко 
ми стана ясно. Беше ми достатъчно 
да го видя как елегантно направи дви-
женията. Толкова ми е хубаво, когато 
си мисля за този момент! Той може-
ше всичко да обясни – знаеше много, 
имаше изумителна култура. Може-
ше да разкаже, сам да покаже. Имаше 

Елена Башкирова

С	изтъкнатата	
пианистка	
разговаря	
Светлана	
Димитрова

За София, Йерусалим
и старата публика
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уникално звучене. Всичките му сту-
денти се различават по звук. Всеки 
има своята техника, но звукът е ин-
дивидуален. Той на това ни учеше – да 
слушаме звука. Дори да си го предста-
вяме, преди да го изсвирим. Можеше да 
обясни как да изсвириш нотата. Всеки 
има различна ръка, различно тяло, но 
той казваше, че всичко минава през 
ума.

Спомняте	 ли	 си	 вашия	 първи	
концерт?

Да. Имах някакви малки изяви, но пър-
вият беше с оркестър. После участ-
вах в камерни концерти, имах и соло-
ви изяви. Сега съм убедена, че трябва 
всичко да свириш – с оркестър, задъл-
жително камерна музика, задължи-
телно солови концерти. Това е като 
в спорта – добре е да бягаш сто мет-
ра, но е добре да бягаш и маратон, 
което е соловият концерт. Самата 
аз съм щастлива, защото имах въз-
можността да работя и с много доб-
ри оперни певци. За Шуман, когото 
изключително обичам, научих много 
от превъзходни певци. Става дума за 
дишането, как да построиш фразата. 
Това е много важно, както, разбира 
се, и думите. Например, ако познаваш 
песните на Шуман, вече по друг начин 
ще свириш фразите в останалите му 
произведения.

Педагозите	на	инструменталисти-
те	често	казват:	„Слушай	певците	
как	правят	фразата“,	а	педагозите	
на	певците	казват:	„Слушай	как	
те	свирят“.

Да, много е важно всички ние, музикан-
тите, да ползваме цялата палитра и 
да се учим един от друг.

Казвате,	че	камерната	музика	е	
душата	на	музиката.	Затова	ли	
създадохте	вашия	фестивал	за	ка-
мерна	музика?	А	защо	в	Йерусалим?

Има такива места, на които се чувст-
ваш като у дома си. Ние всички сякаш 
сме свързани с този град. Той е люл-
ката на всички култури. Получаваш 
усещане за необикновеността на 
това място. Но най-важното – имах 
усещането, че за публиката там този                

За София, Йерусалим
и старата публика

фестивал е необходим. Сега май всич-
ко се промени. Все пак започнахме 
преди двадесет и три години. Тел 
Авив се намира на около час път, но 
сякаш попадаш на друга планета. Той 
е разкошен град, има много културни 
събития, оркестри, оперен театър, 
галерии, театри. В Йерусалим няма 
културен живот. И там има смисъл да 
се направи фестивал. Затова поисках 

да го създам там, за тази публика, не 
за международните гости. Всички-
те ми колеги с удоволствие идват да 
свирят, дори с нетърпение очакват 
да се съберем. Не получаваме никакво 
заплащане, всичко е на доброволни на-
чала, дори, бих казала, на любовни на-
чала. Отиваме там за удоволствие, за 
да сме заедно и да свирим заедно.

Имате	и	ансамбъл	„Йерусалим“.

Ансамбълът не съществува посто-
янно. Събираме се за фестивала и 
съставът винаги е различен – само 
струнни, струнни с пиано или духови 
инструменти. Винаги различни хора. 

Миналата година не успяхме да го про-
ведем, защото нямаше полети. Сега 
все още не зная какво ще правим. В Из-
раел почти всички вече са ваксинира-
ни. Ако в средата на лятото се окаже, 
че може да се лети дотам, разбира се, 
че ще отидем. Всички очакват.

Децата	ви	също	са	музиканти.	Го-
лемият	е	продуцент	на	поп,	рок.	
Следите	ли	какво	прави?

Да, той прави клипове, песни, твори с 
други хора. Аз ги гледам, интересувам 
се, но не мога да кажа, че разбирам.

Малкият	ви	син	е	цигулар	и	вие	чес-
то	свирите	заедно.

Да, свирим заедно. Но той има и дру-
ги ангажименти. Свири често и много 
добре съвременна музика. Аз малко му 
завиждам. Е, и аз бих могла, но той е 
предразположен към нея. Той работи 
с Пиер Булез и много научи от него. В 
този смисъл му провървя. Ние сме доб-    
ри колеги и често ми се струва, че и 
той, и аз забравяме, че сме роднини.

Елена Башкирова със Софийската филхармония, фотография Василка Балевска
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Елена Башкирова е родена в 
Москва през 1958 г. Дъщеря е на 
известния пианист и педагог 
Дмитрий Башкиров (1931–2021). 
Заедно с първия си съпруг, ци-
гуларя Гидон Кремер, напуска 
Съветския съюз през 1978 г. От 
1988 г. Елена Башкирова е омъ-
жена за пианиста и диригент 
Даниел Баренбойм. Живеят 
първо в Париж, а днес в Берлин. 
Имат двама синове – Михаел 
и Давид Артур. През 1998 г.                        
създава фестивал за камер-
на музика в Йерусалим, който 
обикновено се провежда през 
септември. Заедно с ансамбъл 
„Йерусалим“ тя гостува на го-
лемите европейски фестивали 
в Люцерн, Букурещ, Бон, а през 
2019 г. и на „Мартенски музикал-
ни дни“ в Русе. Записите є от 
2016 г. на „Годишните времена“ 
и „Детски албум“ на Чайковски 
са удостоени с Международна-
та награда за класическа му-
зика (ICMA). Миналата година 
през октомври тя осъществи 
интегрален запис на „Поетич-
ни звукови картини“, оп. 85 на 
Антонин Дворжак. 

Елена 
Башкирова

А	тримата	със	съпруга	ви	Даниел	
Баренбойм	свирите	ли	заедно?

Не. Има един камерен концерт на Берг, 
те двамата го свирят отдавна, но аз 
не го знам. Може би някога ще го науча. 
Ще ме е срам, ако не съм на ниво.

Когато	 на	 сцената	 са	 Барен-	
бойм-баща	и	Баренбойм-син,	вие	
как	се	чувствате?

О, тогава ме заливат емоции. Много се 
вълнувам.

А	съпругът	ви	никога	ли	не	ви	е	
дирижирал?

Не, никога. Няколко пъти сме свирили 
на четири ръце, на два рояла и толко-
ва. Но аз и не искам.

Търсят	ли	ви	млади	музиканти	за	
съвети?

Да, за съвети, но аз не преподавам. 
Може би защото татко беше толкова 
гениален преподавател. Мисля, че на 
това поприще трябва да се посветиш 
изцяло, а аз имам куп други интересни 
ангажименти. Би било несправедли-
во към ученика, ако не му се отдадеш 
изцяло. 

Пристигнахте	в	София,	вече	за	
трети	път,	свирите	и	после	вед-
нага	заминавате.	Предполагам,	цял	
живот	е	така.	А	сред	градовете,	
където	сте	живели	по-дълго,	кой	е	
любимият	ви?

Честно да си кажа, мога да живея 
добре навсякъде, стига около мен да 
са семейството ми, приятелите и му-
зиката. Не пускам дълбоки корени.

Връщате	се	и	в	Русия,	нали?

Да, често се връщам, но там всичко 
толкова се е променило. Нищо не мога 
да позная. Когато заминах, беше още 
Съветският съюз. Все още се срещам 
с приятелите си от училище. Бяхме 
хубав клас. Виждам как живеят. Там в 
момента много се развива провинция-
та – Сибир, Урал, големите провинци-
ални градове като Казан, и присъст-
вието на музиката е голямо.

В	ситуацията	на	изолация	музи-
канти	като	Йонас	Кауфман,	Людо-
вик	Тезие,	Клаудио	Абадо,	Рикардо	
Мути	издигнаха	глас	в	защита	на	
културата.	Музикантите	могат	
ли	да	направят	нещо?

Да си призная, не зная. Повече ме боли, 
че музикалната култура я постави-
ха в графата ирелевантни професии, 
стана неважна. Това е огромна греш-
ка, защото всяка велика цивилизация е 
основана на своята култура. Какво ос-
тава след нас? Културните ценности. 

А днес точно към тези културни цен-
ности отношение няма. Политиците 
са решили, че хората трябва само да 
се хранят, и магазините за хранител-
ни стоки са отворени. Вече отварят 
и фризьорските салони, казвайки, че 
човек трябва да запази достойнство-
то си. А това, че хората имат необ-
ходимост от култура, за да могат да 
живеят? Като моя баща. Той почина, 
защото го лишиха от нея. И не е само 
той. Има толкова много други. Млади, 
стари и деца – отнемат им човешко-
то достойнство и качеството, което 
ни отличава от животните – култу-
рата. Смятам, че всички политици 
грешат. Те не обръщат никакво вни-
мание на това. Дават се някакви пари, 
но не в парите е въпросът. Видя се, че 
може да има концерти – с маски, с тес- 
тове, с по-малко публика. Ние изпъл-
нихме всички изисквания, но после пак 
затвориха залите. Ужасно е, но мисля, 
че никой не се интересува. Най-знаме-
нитите музиканти могат да крещят 
колкото си искат, никой не ги чува. И 
тук с болка ще кажа, че политически-
те елити навсякъде в Европа са със-
тавени от некултурни хора. Отиде си 
старото поколение политици. За тях 
културата беше важна. Днешният 
политически елит с малки изключения 
няма никакво понятие от култура. Тя 
не му е интересна, не му е важна. И 
тогава защо да се грижи за нея? 

Какво	правят	музикантите	днес?	
Свирят	вкъщи?

Не е възможно. Как можеш да поддър-                                                                             
жаш ниво у дома? Как да се мотиви-
раш, за да свириш? Ситуацията е 
ужасна и се боя, че ще има огромни по-
следствия, депресии. Колко може да се 
издържи?

А за да не завършваме толкова песи-
мистично срещата ни, Eлена Башки-
рова каза: „Много съм щастлива, че 
съм тук и че свиря концерта на Шу-
ман. Залата е чудесна! Много обичам 
публиката тук, която е различна от 
тази на други места. Тя не е пресите-
на. С по-голяма радост се връщам да 
свиря тук, отколкото в някое богато 
швейцарско село“.
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Радослав Спасов 

(Продължение от миналия брой )

В	първата	част	от	това	интер-
вю	разказахте	за	работата	си	с	
режисьорите	Методи	Андонов,	
Едуард	Захариев,	Рангел	Вълчанов	
и	Людмил	Стайков	–	има	ли	обаче	
актьор,	който	ви	е	донесъл	неза-
бравимо	вълнение	като	оператор,	
г-н	Спасов?

Една от причините да ми харесва ра-
ботата с Еди Захариев беше негово-
то отношение към актьорите, под-
сказа ми как може да се доизграждат 
образите във „Вилна зона“ и в „Мъжки 
времена“. И ето тук е вълнуващата 
история с Григор Вачков. 

С Еди, Гришата и Пламен Сомов, който 
тогава ми беше асистент, отидохме 
за пробни снимки в Ковачевица. Стоях-
ме на чардака, където героят на Вач-
ков трябва да се бръсне, обсъждахме 
и той каза: „Едка, добре, ще седя тук 
и ще се бръсна, но каква е задачата?“. 
А Еди му отвърна: „Забравяш за друга 
задача. Ти имаш една-единствена цел – 
да се обръснеш. Другото не е твоя ра-
бота“. И тук стана чудото. Видях през 
камерата как Гришата се преобразява, 
с една дълбочина в очите му, лицето 
му бе изваяно от мекото естествено 
осветление. От този миг той не изли-
заше от образа си. Ние го „дебнехме“, 
Еди ми намигаше, т.е. „снимай“…

Харесах този начин на работа, беше 
трудно и рисковано – снимахме на 
лента в интериори с естествено ос-
ветление или го имитирахме, винаги 
бяхме на ръба. Още помня танца на 
Гришата. Всичко бяхме заснели, ос-
таваше само един кадър на краката. 

Между другото, при Еди нямаше „стоп 
камера“, стоеше до мен и ме ръгаше, за 
да ми дава знаци, гърба ми беше наси-
нил (смее се). Но за танца: бях седнал, 
готов да снимам само краката, и в 
един момент, като започна Гришата 
да танцува – брей, камерата сякаш 
сама тръгна нагоре. Като видях това 
лице, цялата тази мъжка болка, на мен 
ми се насълзиха очите, не виждах. И 
тогава направих нещо инстинктив-
но – бавно се изправих, за да отида 
на крупен план, успях и продължихме. 
Много силен кадър се получи…

Използвате	похвата	и	в	„Мера	спо-
ред	мера“	на	Дюлгеров,	нали?

Благодарение на „крадени“ кадри спа-
сихме участието на героя на Григор 
Вачков, както беше по сценарий, тъй 
като Гришата почина още в начало-
то на снимките. Но той винаги беше 
в образа някъде по чардака. Снимахме 

го, щом се появяваха такива моменти, 
натрупахме много кадри, за някои сам 
ни провокираше, за други – не, сякаш 
бе усещал, че трябва да го направим.

„Мера	според	мера“	и	работата	с	
Георги	Дюлгеров	са	сред	най-важни-
те	в	кариерата	ви	като	оператор	
–	може	ли	нещо	да	ви	раздели?

Запознахме се още в московския ВГИК, 
той беше редовен студент, аз – за-
дочник. Помолих го да ми помогне за 
една курсова работа. Оттогава до-
сега, вече половин век, с Дюлгеров си 
оставаме приятели. Заедно направих- 
ме своя дебют с „Изпит“, чувствам го 
като част от себе си. С него и с ху-
дожника Георги Тодоров – Жози, всич-
ко можехме и можем да си кажем, дори 
неща, които не си харесваме… Бяхме 
силен, мотивиран екип. Гошо Дюлге-
ров много импровизира на терен, но 
при него няма вариант нещо да не се 

Именитият	оператор																																								
и	режисьор	Радослав	Спасов	
за	преживяванията,	
съпътстващи	неговите	
филми,	за	миналото	
и	днешните	мечти																									
в	интервю																																				
на	Виолета	Цветкова

Създавано слюбов

Вече 50 години операторът Радослав Спасов                                   
и режисьорът Георги Дюлгеров са неразделни приятели –  
и в киното, и в живота, фотография личен архив
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снима. Забравили сме това или онова 
– няма такова нещо. Моментално се 
преструктурира сцената, променя се 
драматургията. При него всеки етап 
се пресътворява, филмът се ражда 
отново и отново – от сценария до оз-
вучаването, докато стигне до зрите-
лите.

Като	че	ли	сте	„купували“	занаят	
от	тези	големи	режисьори?

Те ме стимулираха да търся нови 
прийоми, за да постигна резултат, 
попътен на вижданията им. Обединя-
ваше ни едно естетическо схващане 
– не обичахме да „нагласяваме“ актьо- 
рите за пред камерата. За нас беше 
важно да следим действието. Това, 
което сега се наложи като стил – да 
тичат след актьорите или изкустве-
но да клатят камерата за имитация 
на документалност – ние го правех- 
ме с много по-примитивна техника. 
И въжена линия сме изграждали, и по 
наведена равнина сме препредавали 
камерата от оператор на оператор 
за единност на действието. Но за 
нас преди всичко беше важно да сле-
дим вътрешното действие, очите на 
актьорите и да сме незабележими за 
тях…

А	кога	се	почувствахте	готов	за	
режисьорски	дебют	и	как	се	стигна	
до	„Сирна	неделя“?

Сред местните хора в Ковачевица 
имаше двама братя, единият пише-
ше стихове, а другият свиреше на 
хармоника, пееше. Семейната им ис-
тория беше удивителна. В началото 
на 50-те без никакви обяснения изсе-
лили всички. Много години по-късно 
научили, че причината е съпругът на 
сестра им. Службите го вербували, 
за да го внедрят в отряд горяни от 
другата страна на границата ни с 
Гърция. За да му създадат алиби като 
вражески елемент, обградили селото, 
но му оставили коридор, за да избяга. 
Горянската чета била разбита. За 
да го укрият, властите го пратили 
първо в затвор, после в Добруджа и 
накрая – в едно казанлъшко село. Об-
себи ме емоционално тази история за 
издевателските похвати и пренебре-
жението към съдбата на обикновения 
човек при градежа на тоталитарната 

държава, а по-късно от нея се роди и 
„Сирна неделя“. Трудно беше, защото 
заснемането му съвпадна с Луканова-
та зима. Тотален дефицит. Помня, че 
трябваше да осигурим с големи усилия 
нафта за отопление на хотела в Гоце 
Делчев, за да настаним екипа. Дълга 
одисея беше, съвпадна и с голямата 
реформа на Киноцентъра.

Но	после	дойдоха	наградите,	нали?

Да, но и поредните препятствия. 
Филмът получи втората по значи-
мост награда в Котбус, а за 100-го-
дишнината на киното бе избран от 
Европейската филмова академия за 
програмата „Локален герой“ на фору-
ма в Гьотеборг, където бяха показани 
ленти от всички европейски страни. 
Предисторията обаче е неприятна. 
Академията избира „Сирна неделя“, но 
някой от нашия Национален филмов 
център препоръчва да замине друг 
филм. Организаторите настояват за 
„Сирна неделя“, защото са го гледали 
в Котбус, но оттук им отговарят, че 
режисьорът не желае. Разбрах каква 
е работата чак когато ми се обадиха 
от Министерството на културата с 
въпроса: „Получихме писмо, че не ис-
каш да изпратиш филма, защо?“. Изне-
надах се. Наложи се много набързо да 
замина. В Гьотеборг, както е прието 
по фестивалите, всички страни бяха 
представили снимки от филмите си, 
но за „Сирна неделя“, понеже се заба-
вихме, организаторите бяха сложили… 
картата на България. 

Не	бяха	малко	и	премеждията	на	
„Откраднати	очи“?

Там бяха от друго естество. Идеята 
за филма се роди, когато през пролет- 
та на 1989 г., времето на т.нар. Голя-
ма екскурзия към Турция, видях как на 
площада в Каварна две момичета сър-
цераздирателно се разделяха със своя 
приятелка. Чу се нареждане всички да 
се качват в автобусите, децата се 
целуваха, едното от момичетата се 
качи, а другите с плач тръгнаха след 
него. Изведнъж от автобусите засли-
заха хора, почнаха да се прегръщат с 
изпращачите, имаше много страда-
ние, сълзи… Тази картина не може да 
се забрави.

След това чух историята на ученичка, 
която на един от първите протести 
е говорила за човешките права. Въз-
растен турчин ми я разказа: „Нищо 
не разбирах, но тя така говореше, че 
мед ми капеше на душата“. Вече раз-
работвах идеята, когато научих тра-
гичната история на туркиня и войник. 
Попаднали в психиатрична болница, 
те се залюбват, но откриват, че де-
тето ѝ е премазано от тежката ма-
шина, която същият войник е упра-
влявал по време на селски бунт срещу 
преименуването. Разбрах, че истори-
ята е на Нери Терзиева, и си помислих, 
че е добре да я разкажа, затова ѝ пред-
ложих да работим заедно. И така – пи-
шех, пращах на Нери, тя коригираше 
и дописваше. Преди художествената 
комисия имахме сериозен проблем, 
тъй като осем неправителствени ор-
ганизации се обявиха против създава-
нето на филм на такава тема, а дори 
не бяха чели сценария.

Кандидатствахме за субсидия в „Ев-
роимаж“ и получихме „за“ от 27 държа-
ви и само един глас против… Снимките 
бяха сложни, но организацията, която 
създадоха продуцентите Галина Тоне-
ва и Кирил Кирилов, беше на ниво. 

През	2001	г.	проектът	все	пак	бе	
одобрен.	Изненадващо	обаче	през	
2018	г.	срещу	излъчването	му	по	
БНТ	възнегодуваха	Валери	Симе-
онов	и	НФСБ.	Изненадахте	ли	се	
от	подобна	реакция?

Случаят наистина беше много непри-
ятен, защото граждански организа-
ции се опитаха да влияят на работа-
та и мисленето на филмови творци, а 
по-късно и политици активно дейст-
ваха да попречат на излъчването му 
по БНТ. Впрочем на телевизионния 
фестивал в Монте Карло БНТ като 
копродуцент получи специалната на-
града на журито за създаване на филм 
с общочовешко звучене. „Откраднати 
очи“ беше поканен на близо 50 между-
народни фестивала и бе отличен с 14 
награди.

Казвате,	че	за	да	направите	филм,	
трябва	нещо	много	силно	да	ви	до-
косне	–	какво	провокира	„Пеещите	
обувки“,	който	се	оказа	и	огромно	
изпитание	за	вас?
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С този филм имах най-сериозни проб- 
леми… Но как започна? Веднъж в гра-
динката пред „Св. Седмочисленици“ 
срещнах Еди Казасян, с когото бяхме 
работили по документален филм. Из-
глеждаше странно и разбрал въпроса 
ми, без думи, каза само това: „Накара-
ли са я да се ожени за мен“. Беше про-
чел досието на Леа. Дълго мълчахме, 
седнали на една пейка. В края на дните 
си този човек бе съкрушен. 

Историята не ми излизаше от ума. 
Един ден ми се обадиха хора от архи-
ва на МВР: „Г-н Спасов, вие прочели ли 
сте вече нещата от досието на Леа 
Иванова?“. Оказа се, че Еди Казасян ги 
е оставил с писмо, че мога да ги чета. 
Приех го като дълг към него, защото 
ми се е доверил, преди да почине. Ве-
роятно бе вярвал, че мога да разкрия 
истината по по-особен начин. И се 
зарових в архива. Доноси от Леа не 
видях, имаше бележка, че не е идвала 
на явките с ДС, и някакъв донос от          
агент, мисля, че беше от Италия – съ-
общаваше, че тя е разказвала за лаге-
рите и колко много хора на изкуство-
то има там.

Потънах в историята на Леа и Еди. 
Най-важното бе да намеря правил-
ната структура, за да съчетая неща 
от досието с реални преживявания и 
авторски интерпретации. Спомних си 
разказите на Еди за първата им сре-
ща, когато той е още малко момче, и 
последните му дни, когато вече чете 
архивите на ДС. Реших, че разказът 
ще протича през него до мига на от-
чаянието при мисълта, че любовта им 
не е била това, което си е представял. 
И че Леа е имала задача да се омъжи за 
него. Според мен обаче това не е било 
точно така.

Защо?

Еди беше отбелязал докъде е прочел 
документите. Когато продължих по- 
нататък, за себе си направих извода, 
че той не е дочел страницата, от 
която се разбира, че преди да започне 
тяхната връзка, нейното досие вече 
е прибрано в архива. От тази допъл-
нителна информация композицията 
на филма се усложни. Поканих Георги 
Данаилов да се включи – той, както се 
знае, е майстор на диалога.

Вече бяхме заснели епизодите от 
детството на Леа в Истанбул, когато 
ни връхлетя нещастието, румънски 
ТИР, на прокълнатия път край Бяла. 
Загубихме Марги, помощник-проду-
центката… Криеха истината от мен 
и след като излязох от комата…

Филмът	е	посветен	на	Маргарита	
Радева...

Обичах я като дъщеря, разбирахме 
се без думи, беше невероятно сърца-
та, работлива и много талантлива. 
Марги беше важен, основен стълб в 
екипа, раздаваше се докрай в рабо-
тата. Главният продуцент Гергана 
Станкова ѝ предостави да води екипа 
за снимки в Истанбул и тя се справи 
чудесно.

Предстоеше след месец-два да отиде 
на спечелена специализация в Герма-
ния. Марги всъщност беше част от 
семейството ми, сближи се с дъщеря 
ми, с внучките ми…

Лекувах се дълго от травмите след 
катастрофата, но мъката и чув-
ството на вина са непреодолими 
завинаги. Точно в деня на третата 
годишнина от трагедията получих 
инфаркт. Гошо Дюлгеров, Жози, Кита 

и други приятели ми даваха кураж да 
опитам да продължа филма – и заради 
паметта на Марги. Но бяхме изгубили 
подкрепата от Германия, отпадна-
ха и снимките на места в Потсдам, 
Лайпциг, Дрезден. Решихме да риску-
ваме. Събрахме екип както от млади, 
така и от опитни колеги и се осмелих-
ме да го заснемем. 

Плащате	жестока	цена	за	„Пеещи-
те	обувки“,	но	пък	изливате	душа-
та	си	в	„Живи	комини“,	разказвате	
за	хора	от	любимата	Ковачевица…

Когато пишех сценария за „Живи ко-
мини“, още не излизах след катастро-
фата. Ако се случваше да отида на 
някоя премиера, имах чувството, че 
всички мен гледат. Затова предпочи-
тах да си стоя вкъщи. Много мислих за 
смъртта, за мига на границата с жи-
вота. Спомних си как кметът на Кова-
чевица всяка сутрин броеше от чар-
дака си димящите комини и по тях се 
ориентираше дали има живот в къща-
та. Започнах да пиша. Това беше нещо 
като терапия. За двайсетина дни 
написах основата на сценария и фил-
мът вече беше в главата ми. А когато 
дойде време за снимки – никакви проб- 
леми. Нашият проект беше най-ви-
соко оцененият от художествената 
комисия през последните няколко го-
дини, а получи най-ниската финансова 
подкрепа. Да не се оплаквам. Но ако не 
беше „Дрийм Тийм Филмс“, можеше да 
не се появи „Живи комини“.

Прототипите	са	все	чешити.	Кой	
беше	първообразът	на	 героя	на	
Ивайло	Христов?	Като	че	ли	има	
черти	на	Рангел	Вълчанов…

Казваше се Владо, доцент по матема-
тика, бохем, беше избягал в Ковачеви-
ца, софийското лицемерие не понася-
ше на честната му и открита натура. 
Не беше „политически коректен“, ни-
как. А ако има черти на Рангел, те не 
са търсени, но и двамата бяха от една 
мая. По замисъл разказът се водеше 
от героя на Ники Додов, но когато 
видях Ивайло, застанал на чардака на 
Жожо Данаилов, потопен в някакъв 
свой свят, също като Гришата Вачков 
в „Мъжки времена“… Така развих нова 
линия, приживе, в образа на бохема 
Владо. За три дни и половина снимки 
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Радослав Спасов е роден на 14 юни                                                                                    
1943 г. в с. Остров, Врачанско. 
Завършва операторско май-
сторство във ВГИК, Москва, 
през 1971 г. Работи с някои от 
най-добрите кинорежисьори, 
оператор е на игралните фил-
ми „Лачените обувки на незнай-
ния воин“, „Закъде пътувате“, „А 
сега накъде“ и „А днес накъде“ 
на Рангел Вълчанов, на „Аван-
таж“ и „Мера според мера“ на 
Георги Дюлгеров, на „Мъжки вре-
мена“ и „Вилна зона“ на Едуард 
Захариев, „Време разделно“ на 
Людмил Стайков и др., както 
и на документални филми за 
Гена Димитрова, Нешка Робе-
ва и Христо Явашев-Кристо. 
Дебютира като режисьор през 
1993 г. с филма „Сирна неделя“, 
последван от „Откраднати 
очи“, „Пеещите обувки“ и „Живи 
комини“.

Радослав 
Спасов

героят на Ивайло стана водещ персо-
наж. Извиних се на Ники Додов, че му 
окастрих образа, той ме разбра.

Снимате	впечатляващ	ансамбъл	
от	професионални	актьори,	дебю-
танти	от	други	творчески	профе-
сии	и	местни	хора	–	не	беше	ли	риск	
подобен	ход?

Действието се развива в рамките на 
три дни, свързани с погребението на 
Владо. Снимах 40–50 души, дошли за 
траурния обред, плюс студенти ху-
дожници. Основните и поддържащи-
те роли бяха повече от двайсет. Из-
ползвах някои от самите прототипи, 
жени от околните села и хора от еки-
па. Общуването им с професионални-
те актьори ги отпускаше и в същото 

време взаимно си помагаха, а образите 
ставаха органични. За всички бе голя-
мо преживяване. Даже се родиха три 
дечица, заченати там.

А	Георги	Данаилов	знаеше	ли,	че	е	
прототип	на	героя	на	Вальо	Ганев?

Той, за жалост, не успя дори да про-
чете сценария. Все отлагах, притес-
нявах се как ще реагира. Накрая му се 
обадих, казах му, че тръгвам към село 
и му нося сценария, а в слушалката чух 
само: „Хайде бе, Славчоо!“. Почувствах 
огромна болка в гласа му, може би е 
усещал нещо… И в деня, в който тряб-
ваше да пътувам натам, той си оти-
де. Това ни беше последният разговор. 

Каква	е	сега	мечтата	ви?

От две години работя върху проект 
за игрален филм за две ярки личности 
в българската литература – Яна Язо-
ва и професор Александър Балабанов. 
Нужно ми беше емоционално натруп-
ване, някаква енергия, за да започна. 
Не е възможно без вълнение да се че-
тат писмата на Яна Язова и проф. Ба-
лабанов. В тях има такова разголване 
на душите, страст, емоции, чувст-
веност – да гребеш и да ги наливаш 
в образи. Трябваше да намеря филмов 
израз на епистоларната им любов. 
Познавах съдбата на Яна Язова от 
книгите на Петър Величков, но про-
дължавах да търся. Отправна точка 
ми беше и предговорът на проф. Бала-
банов към едно от първите издания на 
„Записки по българските въстания“. 
Когато намерил захвърлената книга, 
той излял гнева си срещу войнства-
щата посредственост и всъщност е 
извадил от забравата големия лето-
писец.

Докато обмислях как да превърна ис-
торията на Яна и професор Балаба-
нов във филм, излезе книгата за Язова 
„Извън редовете“ от Боряна Дукова. 
Предложих ѝ да работим заедно. След 
нов прочит на писмата започнахме да 
наместваме подробностите от живо-
та на тази удивителна личност. Ва-
жен ключ към тайнствената ѝ смърт 
е едно интервю пред чуждестранен 
журналист, в което казва: „Пиша, но 
не печатам!“. Язова е написала 3000–

4000 страници – исторически романи, 
без да знае дали приживе ще бъдат из-
дадени, както и много разкази, стихо-
ве, но е била буквално изхвърлена „от 
играта“ след 9 септември 1944 г. 

Миналата	година	проектът	не	
мина,	сега	кандидатствате	ли	от-
ново	за	субсидия?

На пролетната сесия през 2020 г. спе-
чели подкрепа за развитие. Но на есен-                                                                                        
ната сесия най-неочаквано с много 
особени „художествени критерии“ 
двама от оценителите определиха 
персонажите като „… една женска 
муза и свежа плът за застаряващи 
професори, художници и бизнесмени“. 
Това беше шок за мен. Очаквах удар, 
но от друго естество, за което вече 
имах изграден имунитет. Сега вярва-
ме, че нашият филм ще допринесе за 
осветляването на тези големи лич-
ности в нашата литература. Дело, 
което е започнато от учениците на 
Балабанов и десетките изследовате-
ли на феномена Яна Язова. Любовта 
на Мо и Ра (така двамата се обръщат 
един към друг в писмата си, б.р.) е 
трънлива, но е захранена с духовност. 
Затова остава във времето – буди 
размисъл, стимулира нови таланти. 
Яна избира самотата пред приспо-
собяването и живее единствено със 
своите персонажи…

Историята на Язова ме грабна и за-
щото по някакъв начин ми напомня 
за Рангел, който също пишеше до по-
следния си миг. Рангел, Жожко… оти-
доха си толкова много приятели. С 
Гошо Дюлгеров обаче продължаваме. 
Киното за нас не е професия. Спрем ли 
да пишем, да си представяме образи, 
мисли, значими вълнуващи ни теми, 
ще спрем и да живеем. Независимо че 
проектите ни не са приети, ще про-
дължаваме да се борим.

Сега, след промените, Законът за 
филмовата индустрия (чл. 3, ал. 2, 
т. 3) дава „подкрепа и насърчаване 
на творчеството на нови таланти, 
млади автори и изявени творци в об-
ластта на филмовото изкуство“. Това 
вече ни защитава – ако не сме нови 
таланти, то сме изявени творци. Ех, 
ако бяхме и млади?!
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Какво представлява човешката лич-
ност и къде минават нейните гра-
ници? Образ на света ли е тя (imago 
mundi), или образ на Бога (imago Dei)? 
Пленница на своите природни харак-
теристики, заключена в същест-
вуването си тук-и-сега, или пробив 
на трансцендентното в преходния 
свят, удивителна уникалност, над-
хвърляща всяко определение? От-
къде е „дошла“ в човека и защо така 
подчертано го отличава от всички 
останали създания? На тези въпроси 

търси отговорите проф. Калин Яна-
киев в последната си книга, изслед-
вайки – от позицията на християн-
ския философ – тайната на човешката 
личност през призмата на нейната 
онтологична драма. Артикулирана 
като несъвпадение на биващото и 
биваното, тази драма бележи живо-
та на всеки човек. Тя е същностна за 
личността на човека, която впрочем 
не може да съществува вън от нея, 
вън от изначалната „двойственост“ 
на собственото си съществуване. 
Очевидно е, че доколкото човекът 
има своето битие не от себе си, то 
не му принадлежи безусловно. Ето 
защо у всеки от нас битие и личност 
се разслояват, те едновременно се 
пресичат и се разминават, засрещат 
се и се отблъскват. И става така, че 
личността на човека, извикана от 
Твореца, за да бъде свободен и не-
повторим отклик на Неговия призив, 
е същевременно пленена в това дадено 
ѝ битие, заключена е в неговите има-
нентни характеристики, маскирана 
и дори фалшифицирана в тях, колко-
то налична, толкова и изплъзваща се. 
 
Има ли поглед, който може да съзре в 
човека него самия – пита проф. Яна-
киев в един по-ранен свой текст, 
посветен на човешката самота, – да 
познае неговата уникалност, „захвър-
лена“ в обективацията му на „мъж“ или 
„жена“, „богат“ или „беден“, „тийней-
джър“ или „старец“, да докосне сърце-
вината му отвъд обезличителните 
общи характеристики? „Във всеки 
случай „обществото“ няма такъв по-
глед“, гласи краткият отговор. Има 

ли лъч, който може да се доближи до 
личността на жената, схващана от 
мъжа систематично, съдбовно и не-
пробиваемо в нейната женскост, ос-
таваща често невидима отвъд при-
същата ѝ полова определеност? „Във 
всеки случай мъжът, изглежда, няма в 
очите си такъв лъч“, допълва авто-
рът. От своя страна детето също 
изпитва нерядко мъката, че го възпри-
емат просто в неговата „детскост“, 
че уникалната му душа остава неви-
дима за грижливо насочения поглед на 
възрастните към един все пак „малък“ 
човек. 

В последна сметка това съдбовно не-
съвпадение между личността и ней-
ното битие се засвидетелства от 
смъртта. Тя потвърждава по един ра-
дикален начин драматизма на човеш-
ката личност, нейната несамобит-
ност и обективираност в границите 
на едно разрушимо битие. Създаден, за 
да бъде с-роден с Вечността, човекът 
е осъден не просто на обезличаване, на 
анонимно уеднаквяване с множество 
други индивиди, но и на пълно израв-
няване с всички битийни форми, под-
лежащи на разложение, на изчезване 
и смърт. И тук съвсем закономерно 
отеква фундаменталното питане 
на християнския философ – как може 
да бъде разрешена базисната драма 
на личното човешко съществуване, 
обстоятелството, че тъкмо онова, 
което прави възможно съществуване-
то на личността, то също и препят-
ства нейното осъществяване. В една 
от най-интересните глави на книгата 
Калин Янакиев представя някои съвре-
менни социално-технологични опити 

Димитрина Чернева

Тайната
	„Метафизика																											
на	личността.	
Християнски	перспективи“,																					
Калин	Янакиев,									
Фондация	„Комунитас“,	
2020	г.

на личността
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за разрешаване на тази онтологична 
драма. Първият от тях, определен 
от автора като трансхуманизъм в 
най-широкия смисъл на думата, пред-
лага на личността да я разопакова 
от унифициращото я битие. С други 
думи, доколкото „традиционната“ 
определеност на човешкото битие 
дискриминира личността и ограни-
чава нейното осъществяване, то с 
напредването на цивилизационния 
процес това битие следва да бъде 
деконструирано и конструирано по 
един нов, надрастващ привичната „ху-
манност“ начин. Този процес включва 
деконструирането на човешката ро-
довост и народностно-езикова при- 
надлежност, което би превърнало 
човека в космополит; деконструира-
нето на пола, сиреч тоталното ни-
хилиране на половата обективация 
на личността; и накрая технологич-
но освобождаване на личността от 
нейната тленна и смъртна природа и 
замяната ѝ с рециклируема, безкрай-
но поддържана не-човешка природа. 
Другото направление, опитващо се 
да предложи решение на фундаментал-
ната онтологична драма на сътворе-
ната личност и наречено от автора 
„архиконсервативно“, прави точно 
обратното – желаейки да опази чо-
вешкото битие от всевъзможните 
деконструкции, то нихилира самата 
човешка личност, описвайки я като 
изначална болест на човешката при-
рода. Според неговите мислители, 
обърнати поначало към миналото и 
традицията, постъпателното исто-
рическо еманципиране на личността 
от многообразните ѝ обективации 
в света е довело единствено да ней-
ното разчовечаване, до атомизация 
на обществото и разпадане на колек-
тивните „молекули“. Поради това те 
прокламират като единствено „спа-
сителна“ кауза връщането на личнос- 
тите в обичайните и традиционни 
„колективи“. 

Проследявайки в дълбочина и с раз-
биране тези две крайни и базисни за 
съвременността светогледни и тео-
ретически парадигми, проф. Янакиев 
разкрива с рационална прецизност 
тяхната същностна несъстоятел-
ност в контекста на едно християнско 

разбиране на личността. Заблудите 
на трансхуманизма показват неспо-
собността на активистите на това 
направление да схванат сложната ди-
алектика между сътворената личност 
и нейното битие. Работата е там, че 
макар личността сама по себе си да не 
е битие, тя все пак е уникалният „аз“, 
който бива своето битие, и никак 

другояче не би могла да бъде. Защото, 
ако не бива тъкмо своето битие, тя 
вече не би била именно тази личност. 
Деконструирайки цялото битие на 
човека, тези мислители пропускат 
например същностния факт, че макар 
социумът действително да е дискри-
минирал единия от онтологичните 
полове, фаворизирайки за сметка на 
това другия, все пак не той е произвел 
двата пола изобщо. Което пък идва да 
каже, че женската личност следва да 
бъде освободена тъкмо от дискри-
минацията на своя пол, а не от него 
самия. Що се отнася до реактивното 
„архиконсервативно“ течение, ако се 
придържаме последователно към ви-
зията на неговите представители, 
силно загрижени за традиционната 
човешкост, то „идеалният“ човек би 
се очертал пред нас като тотален 
пленник на една независеща от него 
съдба. Така че в последна сметка нито 
едно от двете крайни направления не 

Димитрина Чернева

е в състояние да реши онтологичната 
драма на човешката личност. 

Макар да се опитва да удържи до-
край своето размишление в полето на 
християнското философстване, в по-
следните две глави на книгата авто-
рът все пак се насочва към същностно 
теологически проблеми. И прави това, 
защото според собственото му при-
знание въпросите, които поставя, 
могат да получат само теологически 
отговори. Ние изпитваме респект 
към личността на човека, защото тя 
единствена е сътворена по Божий 
образ и с лично име. И е повикана в би-
тие, за да отвърне с него на призива 
на своя Създател да бъде, да бъде, си-
реч, в диалог и лице в лице с Него. Ако 
личността има себе си като дар от 
Бога, то, значи, тя съществува в един 
изначално диалогичен модус. Впрочем 
темата за личността в общение е 
същностно християнска тема, а иде-
ята за персоналността е основният 
християнски принос във философия-
та. Както е известно, съвременната 
философия за човека е центрирана 
около въпросите за „другия“ и „дру-
гостта“, за диалога и отношението 
като конститутивни принципи на чо-
вешката личност. По думите на Леви-
нас например единствено уникалното 
е абсолютно друго, но уникалността 
на уникалния е уникалността на оби-
чания и получава смисъл в любовта. 
Последната християнска перспекти-
ва, която се опитва да разгърне проф. 
Янакиев, е свързана тъкмо с темата 
за любовта, в която само човешката 
личност може действително да реа-
лизира себе си. Защото чистият ло-
гос на любовта, според който Бог съ-
ществува в Себе Си, е изречен отвека 
не само в Него и за Него, но и за нас, 
човеците, посредством жертвата 
на Сина Божий, приобщил на към Себе 
Си, за да се превърнем от пленници 
на „тялото на тая смърт“ в членове 
на Неговото Тяло на Живота. Което 
пък ни насочва към мисълта, че из-
глежда сме призовани да бъдем пове-
че личности, отколкото сме такива 
по създание, че всъщност коренът на 
личността е в бъдещето и от бъде-
щето израства. 

фотография Николай Трейман
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В книгата си „Философиите на Азия“ 
Алън Уотс прави следното посвеще-
ние: „На светлата памет на Дайсецу 
Т. Судзуки и Кристмас Хъмфрис“. Кни-
гата е публикувана през 1995 г., след 
смъртта на своя автор (което дали 
не потвърждава прозрението на Ро-
лан Барт за смъртта на автора?), от 
сина му Марк Уотс, а посвещението 
отдава дан на двама от учителите 
на Алън – Дайсецу Т. Судзуки, вели-
кия просветител на дзен в западния 
свят, и Кристмас Хъмфрис, създал в 
Лондон „Будистко общество“ още 
през 1924 г. (На български е преведена 
неговата книга „Концентрация и ме-
дитация: ръководство за развитие 
на ума“ от Христо Даскалов, първа 
публикация през 2002 г., втора – през 
2010 г., и двете в издателство „Шам-
бала“; първото име на автора е пре-
дадено от Даскалов като Крисмъс). 
Уотс се прекланя с посвещението си 
пред двама от много прочутите дзен 
рекламатори на Запад, които, убеден 
е, са достигнали онова пробудено със-
тояние, „в което отделната личност 
има чувството, че е всичко останало“. 
Според него освен авраамическия мо-
дел на вселената, който той нарича 
„монархичен“, съществуват (поне) 
още два, които не просто е редно, а е 
много добре (за нас, западните хора) 
да познаваме: хиндуисткият или, по 
думите му, „драматичният“: Бог „е 
изпълнителят на този свят, който 
играе всички роли в своята пиеса“; и 
китайският, който „разглежда све-
та като организъм, а един такъв 
свят, естествено, няма нито начал-
ник, нито дори изпълнител“. Прочее 
Уотс не успява да избяга от може би 
най-разпространения (популяриза-
торски) модел на представяне на из-
точните философии, непрекъснато и 
даже някак натрапчиво сравнявайки 
ги със западния тип мислене…

В книгата „Философиите на Азия“ из-
дателите от „Изток-Запад“ правят 

следното посвещение: „На светлата 
памет на Юлиян Антонов, който на-
прави толкова много за всички ни!“. 
Това е второ издание на книгата, на 
български излиза за пръв път през 
2000 г. под щемпела на издателство 
„ЛиК“. Посвещението отдава дан на 
един от основните преводачи най-на-
пред на „Лик“, а после и на „Изток-За-
пад“ – Юлиян Антонов, може би един 
от най-просветените „транслей-
търи“ на български на източната 
мъдрост в западен вариант. Попитах 

Любен Козарев, собственика на „Из-
ток-Запад“, дали това е последният 
превод на Юлиян, отговори ми: „Не“. 
Но бил сред най-скъпите му, което 
личи и от предговора, който завърш-
ва така: „А кой, питаме, кой би разли-
чил сред „семето на времето зърната, 
които ще кълнеят, от тез, които са 

Митко Новков

„Философиите	на	Азия“,	
Алън	Уотс,	превод																											
от	английски																																																				
Юлиян	Антонов,	
издателство																																										
„Изток-Запад“,	2021	г.

ДАОна превода

ялови“? КОЙ?“. От разказа, който пре-
дава Юлиян Антонов за Алън Уотс, 
личи огромната му симпатия към него: 
„Приятел, ученик и нещо като секре-
тар, китаецът Ал Джунлян Хуан опис-
ва безкрайните беседи в неговия каби-
нет, които Алън внезапно прекъсвал, 
за да се впусне в поредната „тайчи“ 
импровизация, т.е. да пее, да танцу-
ва и да се смее като истински даошъ. 
[…] По думите на вдовицата му Мери 
Джейн Йейтс (Джейно) на 11 ноември 
1973 г., т.е. последната вечер от жи-
вота му, Алън Уотс си играел с бало-
ни...“. Юлиян също обичаше да играе, 
като най-силно го привличаше играта 
с думите – игра, която го превърна в 
преводача, който е: ерудиран, отда-
ден, нетрадиционен. Какъвто е всеки 
истински преводач... 

Преводач е и Алън Уотс, преводач на 
източни доктрини за западни реце-
пиенти. Той опитва да приближи и 
индийската, и китайската мъдрост 
до съвременните му реалии, за да ги 
представи като онзи начин на мис- 
лене, който най-добре би съвместил 
битието на човека с битието на ес-
теството, от което първото е не-
отделима част: „Казват, че амери-
канците, които са в челните редици 
на технологичния прогрес, били ма-
териалисти. Едва ли има нещо по-да-
лече от истината. Американската 
култура е изградена върху омразата 
към материята и превръщането ѝ в 
боклук. […] Важният урок, който мо-
жем да извлечем от всичко това, е, 
че технологията трябва да бъде по-
верена на истински материалисти. 
Истинските материалисти обичат 
материалното. Те се прекланят пред 
дървото и камъка, житото, яйцата и 
животните, но най-вече пред Земята 
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и се отнасят към нея с почит като 
към собственото си тяло“ („Да глът-
неш топче от нажежено желязо“). 
Приближаването към Изтока за Алън 
Уотс не е просто усвояване на знание, 
а е усвояване на практики; неслучайно 
Юлиян вметва, че би превел заглави-
ето на една от най-известните му 
книги – „Пътят на дзен“, като „Дзен 
– начин на употреба“. За Уотс източ-
ните философии са повече методи за 
действие, отколкото странни и екс-
травагантни интелектуализми, кои-
то да зазубряш и коментираш. Казва: 
„Невероятно важно е поне веднъж на 
ден да се отдадеш на не-мислие, не за-
ради нещо друго, а да съхраниш собст-
вения си интелект! Когато не правиш 
нищо друго, а само мислиш – както 
те съветват от Ай Би Ем и повечето 
академични, че и духовни наставници 
по света – започваш да мислиш зара-
ди самото мислене. Превръщаш се в 
нещо като университетска библио-
тека, която се развива и разраства по 
начина, известен в биологията като 
митоза. Митоза е непрестанното 
деление на клетката на подклетки, 
които на свой ред също се делят на 
подклетки и т.н. Затова и големите 
университетски библиотеки много 
често се оказват места, където хо-
рата се самопогребват, за да пишат 
книги за книгите, които се намират 
там. Пишат и книги за книгите за 
книги, а библиотеката набъбва ли, 
набъбва, втасва като мая и с това 
всъщност се изчерпва всичко“ („Йога 
за интелекта“).

Това бихме могли да квалифицира-
ме като антиакадемизъм, сочи го и 
Юлиян Антонов: „После е универси-
тетски преподавател, включително 
и в „Харвард“, слага си едно д-р във 
визитката, но винаги е изпитвал 
трайна неприязън към академизма. 
Е, някои ще вметнат, че в „Харвард“ 
е бил research fellow (научен сътруд-
ник) с небезизвестния Тимъти Лиъри, 
но това е друга тема“. Юлиян също 
не беше кой знае какъв фен на акаде-
мизма, предпочиташе по-сочен изказ, 
не суховат и в обръчи стегнат. Люби-
тел на знанието, но не знанието на 
дребнавите изследвания, а на прос-
торните мащаби, на широкоскроения 

интелект. Който не ми вярва, нека 
прочете историята, която разказва 
в началото на своя предговор „Дзен, 
или изкуството да се удря със сопа“. 
Изказ неординерен, изпълнен с хумор 
и ирония. Но и с огромна ерудиция: 
Юлиян Антонов обича бележките под 
линия, в които понякога полемизира, 
а друг път удря приятелско рамо на 
автора. Ето пример: „Впрочем едно 
от значенията на versus е „обръщане“ 
като танцова фигура“ – пояснение-
то е към думите на Алън Уотс: „Това 
е и смисълът на Вселена, универсум 
(universes): извъртяла се е спрямо себе 
си, за да си хвърли един поглед“ („Йога 
за интелекта“). Юлиян Антонов беше 
не скрит – такъв, който не смее да се 
покаже, преводач, а открит; държеше 
да се види и майсторството му, и по-
знанието му. В някакъв смисъл в пре-
вода и той танцуваше, както е пра-
вил Алън Уотс в импровизациите си 
на „тайчи“. И двамата всъщност са се 
забавлявали с това, което вършат и 
което е било смисъл и определение на 
съществуването им: даото на дзен, 
даото на превода. Като Алън Уотс 

също е преводач, превеждайки Изто-
ка към Запада и Запада към Изтока, 
но не според постни академични при-
йоми, а пълнокръвно, жизнерадостно, 
енергично. Тъкмо поради тази причина 
Юлиян Антонов му беше толкова ве-
рен и транслейтър, и интерпрета-
тор – защото харесваше стила му на 
невъздържан, леко насмешлив и труд-
но обуздаван пакостлив хлапак. Пре-
вел е десетина негови книги, което на 
фона на огромното му преводаческо 
дело може да се прецени като не кой 
знае какво количество, но ако си да-
дем сметка, че го превежда предимно 
Юлиян Антонов (ако не и само Юлиян 
Антонов), това е красноречиво при-
знание за предано предпочитание. 
Предпочитание, което Юлиян запази 
до края на живота си...

Преиздаването на „Философиите на 
Азия“ е поклон пред паметта на този 
толкова знаещ и в същото време тол-
кова скромен човек. Комуто беше да-
дена рядка дарба – способността да 
танцува със словото, способността 
да накара словото да танцува... 

Алън Уотс, фотография bigthink.com
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Появата на този сборник с разкази де-
монстрира специфичното място, кое-
то Георги П. Стаматов заема в исто-
рията на българската литература от 
първите три десетилетия на ХХ в. В 
своя предговор съставителят Нико-
лай Чернокожев мотивира избора на 
включените в книгата произведения, 
като следва хронологията на написва-
нето им, а и уважава „себепредставя-
нето“ на самия автор. 

Биографията на Георги П. Стаматов 
е достатъчно известна, в нея има мо-
менти, които биха могли да се обвър-
жат с мотиви от разказите му. Но не 
автобиографичното ни интересува 
в случая. На първо място, ако искаме 
да усетим атмосферата в началото 
на века, сложните процеси, които се 
извършват в българското социално 
пространство след войните, психо-
логическите последствия от тях – 
творчеството на Стаматов ще ни 
даде доста в това отношение.

Времето в тези разкази е сегашно, в 
тях доминира актуалното, злободнев-
ното. Няма го връщането в идилич-
ните пространства на едно „високо“ 
минало – с големи идеали, с високи 
критерии за човека. Ако го има – то 
е единствено като коректив на това 
днешно, лишено от ценностни ориен-
тири време, в което човекът „страда“ 
от краха на илюзиите – както за себе 
си, така и за обществото. Терито-
рията на повествователя е градът, 
за разлика от традиционно ориенти-
раната към селото българска проза. 

От една страна, читателят ще види 
образа на малкия град – с неговото 
безвремие, с еснафския мироглед на 
жителите му, град, в който стре-
межите и надеждите се сблъскват с 
отчайваща бездуховност и най-чес-
то погиват. Но по-голямото градско 
пространство, което интересува пи-
сателя, е столицата, София. Подобно 
на Вазов, той често чертае с почти 
топографска точност маршрути, 
разказите му са пълни с топоними, 
героите съставят обобщен образ на 
едно ново – в социално и икономическо 
отношение – общество. Общество, 

към което писателят не просто е кри-
тично настроен, а което често ирони-
зира, осмива. Нещо повече – в своята 
цялост разказите на Г. П. Стаматов 
улавят динамиката, пулса на големия 
град, улавят и неговото развитие от 
столица с провинциален вид до град, 

Катя Атанасова

Георги	П.	Стаматов,	
„Разкази	и	повести“,	
съставител																								
Николай	Чернокожев,	
издателство	„Колибри“,	
2020	г.	

Град без илюзии
превърнал се в основна цел за множес- 
тво тъй различни социални групи и 
индивиди. В този град писателят ще 
изобрази и основните проблеми на 
времето си – сблъсъка на човека с ин-
ституциите, деградацията на човеш-
кото, доминирането на антихуманно-
то, обезверяването и апатията. 

Героите на Стаматов могат да бъдат 
обособени в няколко групи – военни 
(още първият публикуван през 1899 г. 
в списание „Мисъл“ разказ „Вестовой 
Димо“ въвежда този тип герои); чи-
новници – безсъвестни и дребни души; 
жени – много различни от познатите 
до момента женски образи, по-скоро 
инстинктивни същества, водени от 
своите влечения, често без морални 
устои, откровено цинични; артис- 
ти – чрез тях изобразява човека на 
духа, измъчван от въпроси, на които 
няма отговор, противоречив, търсещ 
трудно достижими „територии“. 

Една от критиките към прозата на 
Стаматов още при д-р Кръстев е лип-
сата на „физиономия“ на героя, на ин-
дивидуализиране. Сатиричното от-  
ношение, както и „телеграфният“ 
стил му дават основание да отсъди, 
че Стаматов е по-скоро публицист.

Този стил на писателя обаче – лакони-
чен, афористичен на места, отговаря 
на повествователните намерения, в 
синхрон е със своеобразния „разпад“ 
на света, в който героите живеят.

При всички случаи сборникът ще бъде 
интересен за онези читатели, които 
ще имат първа среща с творчест-
вото на Стаматов, но и за другите, 
които ще си припомнят някои от не-
говите наистина емблематични за 
литературния период творби (неслу-
чайно филмирани), а може би ще от-
крият и онези малки, но съществени 
влияния, които той е оказал на други 
писатели.
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Едно малко момиче, загубило баща си 
по време на Хърватската война за 
независимост през 1991 г., заминава 
на лагер в Италия за няколко седмици 
– щедър жест от страна на няколко 
италиански семейства, които искат 
да върнат радостта в очите на де-
цата, преживели войната, и ги посре-
щат в къщите си. Децата, разбира 
се, не знаят нито дума италиански, 
но харесват новите дрехи, храната, 
спокойствието и малките подаръ-
чета, които приемните семейства 
им правят. За тези няколко седмици 
децата ще се отпуснат и дори ще на-
учат няколко думи на италиански, но 
интересни са онези първи думи, кои-
то това хърватско момиче ще каже 
на домакините си със съвсем сериозен 
глас: „Кроатия, но Югославия, бамбина 
Кроатия!“. 

Момичето още няма десет години и 
не разбира нито от политика, нито 
от държавни граници, но ще се при-
нуди да проговори италиански, за да 
изрази несъгласието си от начина, 
по който домакините го представят 
като „югославското момиче“. Това 
дете държи да подчертае, че не е от 
Югославия, а от Хърватия, въпреки 
че възрастните домакини не правят 
голяма разлика между тези имена.

В автобиографичния роман „Хотел 
Тито“ на хърватската писателка Ива-
на Бодрожич подобни детайли са важ- 
ни. Защото чрез тази книга откри-
ваме не само автентичната гледна 
точка на едно дете към войната, но 
и път за преодоляване на дълбоките 
травми. Романът излиза през 2010 г. 
и още същата година е отличен с на-
градата Kiklop за най-добра прозаична 
творба на 2010 г. Това, което детски-
ят поглед констатира като жестоки 
и неопровержими факти – военните 
действия, насилието, разрушаване-
то на един познат свят, цял списък 
с убити и изчезнали роднини, почти 
всичко това същият този неприну-
ден детски поглед успява да прости. 
Въпреки трудностите на живота в 
следвоенните години децата успя-
ват да загърбят смъртта и да ос-
тавят миналото зад себе си, защото 
животът продължава и на всяко дете 
му предстои да порасне, да тръгне на 
училище, да печели и да губи прияте-
ли, да се влюбва и да преживява любов-
ни разочарования. 

„Хотел Тито“ е не само за война-
та, но и за живота в онези трудни 
следвоенни години. Ивана Бодрожич 
казва, че е написала не толкова ро-
ман за своето детство, въпреки че 

автобиографичните моменти тук са 
ясни – подобно на героинята си, и тя 
е родена във Вуковар през 1982 г., губи 
баща си, който се води безследно из-
чезнал при отбраната на града, а тя, 
брат ѝ и майка ѝ продължават живо-
та си като бежанци в бившата школа 
в Кумровец, родното място на Тито.

Според Ивана Бодрожич обаче „Хотел 
Тито“ не е личен роман, а роман за жи-
вота на цяло едно поколение, което 
расте на фона на новините за военни 
действия и на което му се налага да 
забрави миналото възможно най-бър-
зо, за да продължи да живее. Това е 
разказ за онези тълпи деца, които 
обитават „Хотел Тито“, изследват 
всяко ъгълче, разбиват ключалките 
на заключените стаи и музейния кът, 
мечтаят да се измъкнат навън, но по-
някога успяват да гледат на този жи-
вот като на приключение.

„Тъй като бяхме от последните, засе-
лили се в хотела, не познавах никого. 
Още от рецепцията мярнах доста 
деца горе-долу колкото мен... Това 
беше грамаден бетонен комплекс, в 
който лесно можеш да се изгубиш. 
Помня най-силно тъмнината, няма-
ше други прозорци освен в стаите, 
и как от нея току изникваше лицето 
на някой старец, придвижващ се без-
шумно из катакомбите“, пише Ивана 
Бодрожич.

Противно на очакванията, „Хотел 
Тито“ не е мрачен роман – детски-
ят поглед към света позволява да се 
види, че има път и напред, докъдето 
обикновено погледите на възрастни-
те не стигат. Добрият превод е на 
Русанка Ляпова.

Оля Стоянова

„Хотел	Тито“,																					
Ивана	Бодрожич,	
превод	от	хърватски																		
Русанка	Ляпова,	
издателство	„Киви“,	2021	г.

които обитават „Хотел Тито“ 

Децата, 
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В една година с „Портокал с часовни-
ков механизъм“ (1962 г.) в Англия изли-
за още една книга на Антъни Бърджес. 
Антиутопия, в която обществото 
губи либералните си ценности, мина-
ва през канибализъм, хипарска любов 
и фиктивни военни конфликти, преди 
отново да се завърне в изходна точка. 
В романа „Непокорното семе“, който 
сега излиза за първи път на български, 
Бърджес коментира безумията във 
Виетнам, разисква възможно ли е да се 
излезе от омагьосания кръг, същест-
вува ли свободна воля и на какъв бунт 
е способен човек, осъзнал незначител-
ната си роля в един абсурден свят. 

Книгата започва с Беатрис Джоана 
Фокс – жена на средна възраст, коя-
то изпраща мъртвия си син в Минис-
терството на земеделието. Трупът 
му ще се превърне в поредната „пор-
ция фосфорен пентаоксид за Майка-
та Земя“. Съболезнованията в този 
парадоксален свят са радостен повод 
за повечето семейства и се получа-
ват под формата на скромна сума от 
Министерството на безплодието. 
Беатрис обаче не е щастлива. До-
като върви по улиците, облепени с 
лозунга „Сапиенс е да си хомо“, тя за 
първи път поставя под въпрос нор-
малността на държавата. Едва в три 
страници Бърджес успява да устано-
ви, че над бъдещето е надвиснал облак 
на фалшиво приповдигнато настрое-
ние. Закони забраняват религиите, 
както и отглеждането на повече от 
едно дете. Светът, изглежда, с глупо-
вата усмивка върви към катастрофа.

Тристрам, съпругът на Беатрис, пре-
подава история. Благодарение на лек-
циите му бързо става ясна основата 

на новата идеология. Един непрес-
танен социално-политически кръго-
врат, в който се редуват либерали-
зъм, хаос, консерватизъм и отново 
либерализъм, като критичната точка 
винаги е разочарованието на прави-
телството от неговите подчинени. 
Там се намират героите в началото 
на романа – малко преди нещата съв-
сем да отидат по дяволите (макар те 
в този момент да не вярват в нищо 
метафизично). Беатрис има връз-
ка с брата на Тристрам, който уж „е 
хомо“, но всъщност е хетеросексуален 
и лъже, за да се изкачва по-бързо към 
високите постове. 

Антиутопичният свят на „Непокор-
ното семе“ не е детайлен, както е при 
Оруел и Хъксли. Главите са несериозно 
кратки, но без ироничната фрагмен-
тарност на Вонегът. Бърджес об-
ръща по-голямо внимание на произ-
волни епизоди или иронични закачки с 

миналото, отколкото на текстурата 
на средата. Запознат с недъзите на 
„Непокорното семе“, той не крие ам-
бицията си в по-късен етап да напи-
ше произведение, което заложените 
идеи заслужават, но това така и не 
се случва. С темите на дистопична-
та модерност ще се справи по-добре 
Джеймс Балард през следващото 
десетилетие. 

Една от по-интересните концепции в 
„Непокорното семе“ е противопоста-
вянето между келтския монах Пелагий 
и Августин Блажени, около което Бър-
джес формира споменатата по-горе 
цикличност с три фази – либерализъм, 
хаос и консерватизъм. Според прави-
лата на това бъдеще героите биват 
тласкани от процеси, които дали раз-
бират, дали не, няма особено значение 
– така или иначе действието преми-
нава от една фаза към друга:

Ще видиш. Първо ще настане епоха на 
свободната любов, а след това отно-
во ще се наложат християнските цен-
ности. Няма причина за притеснение.

„Непокорното семе“ остава книга, в 
която не изпъкват герои, идеите са 
интересни, но не са уплътнени с ат-
мосфера и усещане за място. Благо-
дарение на иновативния и колоритен 
език „Портокал с часовников механи-
зъм“ е по-добрият роман от същата 
година, като след нея Бърджес за-
служава да се чете заради живите си 
критически есета, особено заради 
книгата за Шекспир, издадена у нас 
като „Очи със слънце несравними“ 
(„Изток-Запад“, 2019 г.), интересен 
нов поглед към „изобретателя на чо-
вешкия дух“. Освен като плодотворен 
писател, който достига темпото 
от три романа на година, Бърджес се 
подвизава и като композитор, което 
неудобно напомня, че клишето за съ-
отношението между количество и ка-
чество все пак понякога е вярно. 

Мартин Касабов

Антъни	Бърджес,	
„Непокорното	семе“,	
превод	от	английски	
Надежда	Розова,	
издателство	„Сиела“,													
2021	г.
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Ан Лакатон (род. 1955) и Жан-Филип 
Васал (род. 1954) стават известни с 
преоткриването на качествата на 
следвоенното серийно жилищно стро-
ителство. Тяхната дейност показва, 
че социалните жилища се нуждаят от 
същото внимание, каквото получава и 
луксозното строителство. Сред про-
ектите на френското студио са 14 со-
циални жилища в бивш работнически 
квартал в Мюлуз (2005), 53 жилища в 
Сен Назер (2011), разширяването на 
Пале дьо Токио в Париж (2012), сту-
дентски и социални жилища Урк-Жо-
рес, Париж (2013), 59 социални жилища 
в Мюлуз (2014–2015). Имат над 30 про-
екта в цяла Европа и Западна Афри-
ка, както и други сгради с културно и 
образователно предназначение като 
Центъра за съвременно изкуство 
„Нор – Па дьо Кале“ в Дюнкерк – пре-
образен бивш хангар, сградата на На-
ционалното висше училище по архи-
тектура в Нант, многофункционална 
театрална сграда в Лил. Те винаги 
започват с внимателно изследване 
и оценка на вече съществуващото 
строителство в опит за съхранение-
то и реконструкцията му. Ан Лакатон 
и Жан-Филип Васал са представите-
ли на архитектите, които създават 

жизнени пространства според чо-
вешките потребности, с екологични 
технологии и малък бюджет. Техни-
те сгради изглеждат учудващо сем-
пли, дори груби, но в действителност 
са сложни и многофункционални. Ан 
Лакатон е първата жена архитект от 
Франция, която печели престижното 
отличие. Интервюто ѝ за „Цайт“ е 
дадено в края на миналата година.

Архитектите	предпочитат	да	
създават	нови	 сгради,	 колкото	
по-големи,	толкова	по-добре.	Вие	
и	партньорът	ви	сте	известни	с	
това,	че	трансформирате	ста-
ри	 сгради.	 Защо	 предпочитате	
рециклирането?

За нас няма разлика между ново 
строителство и повторно използ-
ване. Ако има проблем с една сграда, 
ако нещо не работи добре, ако има 
нужда от ново или по-добро прос-
транство, то ние като архитекти 
никога не започваме от нулата. Ко-
гато започваме един проект, първо 
правим проучване на място за въз-
можностите. Понякога взимаме ре-
шение да строим наново, друг път 
– за повторно използване, понякога 
смесваме двата подхода.

Вашият	девиз	е:	„Никога	не	разру-
шавайте,	никога	не	премахвайте	и	
не	подменяйте,	винаги	добавяйте,	
трансформирайте	и	използвайте	
повторно!“.

Написахме го преди двайсет години 
като резултат от един наш изследо-
вателски проект. Тогава френската 
държава настояваше за реновиране 
на жилищни блокове, което се све-
де в голямата си част до събаряне. 
Според нас в 99 % от случаите не е 
необходимо събаряне.

В нашия проект „Гран Парк“ в Бор-
до ставаше дума за трансформация 
на 530 жилища в три многоетажни 
жилищни блока. Първоначално те 
трябваше да бъдат съборени. Кой 
обаче бе взел решението за това? 
Администратори, които не живе-
ят в тези блокове и от разстояние 
квалифицират сградите като гроз-
ни, а обитателите им като проб- 
лемни. Никой не беше питал живе-
ещите там. Затова ние проучихме 
какво мислят за своите блокове са-
мите наематели. Наистина много 
неща липсваха, например асансьори, 
ала през годините наемателите с 
труд и творчески усет бяха по-
стигнали ново качество на живот. 

Обитателите	не	намираха	своите	
жилища	за	грозни?

Не, те страдаха от липсата на доб-
ро отопление, на асансьори, но не 

Aн	Лaкaтoн	и	Жaн-Филип	
Bacaл	oт	фpeнcкoтo	
cтyдиo Lасаtоn & Vаѕѕаl 
получават	престижната	
архитектурна	награда	
за	2021	г.	Журито																			
на	отличието,	присъждано	
от	фондация Hyatt,	
отбелязва	екологичния	
ангажимент	на	двамата																																																												
и	тяхната	
чувствителност	към	
потребностите	на	
гражданите	и	обществото

за Ан Лакатон и Жан-Филип Васал 

ПРИЦКЕР

Ан Лакатон и Жан-Филип Васал, Трансформация на социални жилища в Бордо, 2017 г.               
© Philippe Ruault
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искаха да се местят. Имаха фантас-
тична гледка от тези 15-етажни 
блокове в центъра на относително 
равнинния град Бордо. В жилищата 
можеше да се открие невероятно 
богатство от стилове на обзавеж-
дане. Нашата цел беше да унищо-
жим колкото се може по-малко от 
него, само да подновим електри-
ческата мрежа, отоплението и да 
пристроим.

Както	и	при	предишни	ваши	пре-
устройства	на	жилищни	блокове,	
всяко	жилище	получава	балкон	и	
голяма	зимна	градина.	

И благодарение на това ново прос-
транство в повечето случаи жи-
лищната площ се удвои! Накрая 
нашето много луксозно саниране и 
разширяване струваше само една 
трета от средствата за събаряне 
и ново строителство. Освен това 
по време на строителните рабо-
ти хората можеха да си останат в 
домовете. Те се гордеят, че жили-
щата в техните блокове са много 
търсени.

Всеки	човек	ли	има	право	на	зимна	
градина?

Определено, да! Ние всички се нуж-
даем от широки пространства. 
Жителите на Бордо бързо усвои-
ха това пространство за съвсем 
различни цели. Някои го използваха 
като място за колекциите си, дру-
ги като зимни градини за своите 
редки растения. Някои семейства 
направиха там малки басейни за де-
цата си. Никога не бихме могли да си 
представим тези съвършено раз-
лични начини на употреба. Никога 
не бихме могли да ги проектираме! 
Много е важно като архитекти и 
дизайнери да разберем кога и къде 
да спрем с проектирането.

Зимните	градини	трябва	да	служат	
и	за	естествена	климатизация.

Да, през зимата те създават бу-
фери пред студения въздух навън, 
така се спестяват средства за 
отопление. А през лятото, когато 
слънцето е високо, зимните гради-
ни се отварят и служат като тера-
си, които хвърлят сянка, въздухът 

циркулира. За разлика от обичайни-
те днешни методи ние не се опит- 
ваме да уплътняваме сградите с 
дебела изолация и малки затворени 
прозорци. Моят партньор Жан-Фи-
лип Васал казва, че днешните стро-
ителни разпоредби могат да се 
сравнят с това да накараш човек 
цяла година да носи зимно палто.

Обръщат	се	към	вас,	когато	ста-
ва	дума	за	изгодно	строителство.	
Работите	 ли	 с	 особено	 евтини	
материали?

Ние избираме материалите не спо-
ред цената им, а заради специфич-
ните им качества. Използваме плъз-
гащи се врати от стъкло с такава 
големина, каквато не се използва 

в жилищното строителство. Из-
ползваме прозрачен рециклиран по-
ликарбонат за външните стени на 
зимните градини. Цената на една 
сграда не зависи само от матери-
алите, а и от простотата на кон-
струкцията, от строителството 
със серийни части. Така за същи-
те пари можем да създадем повече 
пространство. 

Променя	ли	пандемията	проек-
тирането	на	сгради	и	градското	
планиране?

Досега се твърдеше, че животът все 
повече ще се измества в публичните 
пространства. Ала локдаунът по-
каза, че публичното пространство 
не може да замести качествата на 

доброто жилище. Изведнъж домът 
се превърна в основно място и за 
работа, училище, почивка. Нашата 
философия на проектиране винаги е 
била да осигурим максимална свобода 
в дома. 

Пандемията	затруднява	икономи-
ката,	общини	и	държави	отчитат	
намалени	приходи	от	данъци.	Съще-
временно	в	много	европейски	големи	
градове	расте	нуждата	от	удобни	
жилища.	Какъв	е	вашият	отговор?

Институциите и политиците тряб-     
ва да създадат критерии за добро 
жилищно строителство. За всички 
трябва да има обширни, достъп-
ни пространства и при това на 

поносими цени. За нас, архитек-                                                                
тите, е трудно да защитим този 
стремеж към качество на живо-
та, когато работим за частни 
инвеститори.

Наистина	ли	няма	ужасни	сгради,	
които	предпочитате	да	взривите,	
вместо	да	трансформирате?

Не, това не съответства на наша-
та философия. Ние се опитваме да 
останем любопитни и винаги първо 
да виждаме позитивното. Почти 
никога ситуацията не е напълно 
изгубена! Трябва само да сме тър-
пеливи. И да гледаме с малко любов 
на нещата.

Превод от немски Людмила Димова

Ан Лакатон                         
и Жан-Филип Васал, 
Националното 
висше училище                            
по архитектура 
в Нант, 2009 г.                       
© Philippe Ruault
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В един пролетен, не толкова слънчев 
следобед, докато чака на дежурната 
опашка, породена от COVID-19, пред 
входа на Агенцията по вписванията 
на ул. „Елисавета Багряна“, на човек 
може да му се случи чудо – включва се 
с телефона си в единствената дос-
тъпна безжична мрежа и… бам, на 
екрана се появява световен автор, 
един от пионерите на Нет.арта Дирк 
Пасманс, част от колектива JODI 
(Пасманс и Джоун Хемскерк) – худож-
ник, който все още може да раздели 
вниманието си между постоянната 
колекция на МоМА и пресечката на 
ул. „Елисавета Багряна“ и ул. „Влади-
мир Башев“ в София. В такива редки 
моменти, напоследък наистина съв-
сем оредели, се чувствам гражданин 
на света и съм готов да приема, че 
българската сцена е на картата на 
света. 

Проектът BGx.BG медийна храна на 
Пасманс е продуциран специално за 
рутер галерията, наречена „Галерия“, 
движена от художниците Албена 
Баева и Рене Беекман в продължение 
на вече две години. Да, няма грешка, 
това е галерия, поместена в един ру-
тер (онази кутийка, която разпръск-
ва интернета ви вкъщи), излъчващ 
от ателието на двамата художници/
галеристи в близост до сградата на 
Агенцията по вписванията в кв. „Гео 
Милев“. За да проследи „изложбите“ 
в галерията, човек трябва да разпо-
лага с някакво мрежово устройство 
с екран (телефон, таблет, лаптоп) и 
да се намира близо до рутера. Което 

означава да се отдалечи от центъра, 
от светските културни събития, от 
установените галерии – красива, но 
взискателна идея. 

BGx.BG медийна храна е част от серия 
нови работи на Дирк Пасманс, продъл-
жаваща логиката на по-ранния про-
ект на JODI – Wrongbrowser, като всяка 
работа е посветена на една държава 

или регион, или съпоставя две различ-
ни страни.

В зората на интернета съществува-                                           
ха само няколко общи домейна като 
.com, .net и .org. Интернетът бе уто-
пично място, обещаващо пълна сво-
бода, място за открития, за нови 
вълнуващи контакти, за опознаване 
на нови култури, нови езици и нови 

Красимир Терзиев

BGx.BG медийна храна, 
проект	на	Дирк	Пасманс					
в	„Галерия“,	от	15	март																																		
до	12	май	2021	г.,	
куратори	Албена	Баева																																
и	Рене	Беекман

Електронната плът
на българския интернет

Дирк Пасманс и BGx.BG медийна храна © Gallery Gallery

http://wrongbrowser.jodi.org/
http://wrongbrowser.jodi.org/
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гледни точки. Място, обещаващо да 
стопи границите между културите, 
териториите и йерархиите. 

Впоследствие в обращение навлизат 
националните домейни и така според 
Дирк Пасманс „сякаш реалният свят 
влезе в интернет“. Повратна точка, 
в която разговорите на дълги дистан-
ции постепенно се превръщат в мах- 
ленски спорове между онлайн френ-
дове, споделящи общ език. По време 
на откриването на „изложбата“, в 
зум разговора с него, Дирк подхвърли 
перфектната метафора, обрисуваща 
тази трансформация – с навлизането 
на националните домейни World Wide 
Web се превръща в Wall Wall Wall. Тази 
повратна точка е дразнителят на 
серията от работи на Дирк Пасманс, 
всяка от които адресира отделно на-
ционално пространство в мрежата.

Към този обрат се прибавя навлиза-
нето на Гугъл (в началото на своето 
развитие компанията също обещава 
да стопи йерархиите и да организи-
ра света на информацията по хори-
зонтален начин), автоматизацията 
и софтуеризацията на световната 
мрежа. За да си представим драма-
та на този обрат, достатъчно е да 
сравним метафорите, с които се об-
рисува опитът в мрежата. В зората 
на интернета браузърите се наричат 

„Експлорър“, „Навигатор“, движение-
то в мрежата се нарича „сърфиране“: 
всички те отпращат към свободния 
дух на пътешествениците, откри-
вателите, движещи се в непознати 
води. В настоящия момент, след пар-
целирането на национален принцип, 
приватизацията и консолидацията 
на интернет пространството от 
големите текгиганти като Гугъл и 
Фейсбук, онези метафори биват за-
менени от нови като „кликбайт“, 
„потребителски балон“. Ние вече не 
пътешестваме в мрежата, не откри-
вателстваме, не рискуваме, няма нуж-
да – нещата пристигат при нас под 
формата на резултати от търсене-
то, непоискани реклами и статуси на 
приятели и познати, подредени спо-
ред критериите на еволюиращи ал-
горитми. Мрежата вече е пазар като 
всички други (може би най-важният и 
най-ефективният пазар). Като юзъри 
ние не просто странстваме в интер-
нет, ние влизаме онлайн, за да си ку-
пим нещо от Амазон или от близката 
търговска верига, за да чуем новия ал-
бум на любимата си банда или да про-
следим текущия сериал. В същия раз-
говор Дирк даде отново перфектния 
пример за тази промяна с начина на 
работа на социалната мрежа Pinterest: 
в нея онлайн юзърите събират колек-
ции от изображения, които намират 

при странстванията си в мрежата, 
безплатно и свободно, но техните 
колекции впоследствие са със затво-
рен достъп – видими само за регис-
трираните в мрежата потребители. 
„Намерените трофеи“ се превръщат 
в разменна стока.

За да си представим защо Дирк Пас-
манс се връща отново и отново към 
тази повратна точка от развитието 
на интернет и в тази серия от проек-
ти, трябва да споменем, че той, като 
част от JODI, заедно с хора като Алек-
сей Шулгин, Хийт Бънтинг, Оля Лиа-
лина, Вук Чосич, Ева и Франко Матес 
и още много други изплъзващи се от 
паметта ми в момента, са пионерите 
на изцяло новата форма на художест-
вена практика в мрежата, наречена 
Нет.арт. Те са онези откриватели, 
поемащи рискове и конструиращи 
невероятни мрежи на солидарност, 
рефлексия и общи действия от края 
на 90-те години на ХХ век и началото 
на новото хилядолетие като Nettime, 
Syndicate и много други. Мрежи, които 
бяха от особено витално значение и 
за българската сцена и художниците, 
интервенирали в полето на новите 
медии в този период. Със сигурност 
има нещо носталгично във вглеж-
дането назад, към този повратен 
момент в миналото на Мрежата, но 
жестът може да се интерпретира и 
като търсене на нереализирани посо-
ки на развитие, на намиране на онези 
моменти, в които нещата са могли да 
приемат съвсем различен курс, в посо-
ки, далечни от дистопичния момент 
на настоящето.

В BGx.BG медийна храна Пасманс се 
вглежда в българския интернет, раз-
бира се, от дистанцията на студиото 
си в Амстердам. И какви са най-види-
мите субекти в това пространство, 
които попадат в неговото полезре-
ние – големите търговски вериги с 
напомпани сайтове, упорити, нахални 
реклами, безкрайни промоции и ярки 
цветни контрасти. 

В произведението си Пасманс генери-
ра динамичен тапет от колажирани 
фрагменти на рекламни изображения 
(например дебели наденички и умни 
телефони), парчета от програмния 

Дирк Пасманс, BGx.BG медийна храна © Gallery Gallery
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код на страниците, несвързани сло-
гани, оферти, продуктови описания и 
т.н. – „намерени“ елементи от екран-
ната инфраструктура на различни 
български онлайн супермаркети и ма-
газини за електроника – все неща от 
първа необходимост в живота (чудя се 
защо техносупермаркетите не влязо-
ха в списъка на обекти от първа необ-
ходимост по време на извънредната 
пандемична ситуация, след като оце-
ляването наистина беше свързано ос-
вен с храна и тоалетна хартия и с без-
крайни часове пребиваване онлайн). 
Вглеждането в българските сайтове 
вплита в едно визуалния и типограф-
ския им език с тяхната съответна 
технологична структура.

BGx.BG медийна храна включва и дос-
та текстове, които варират от без-
крайни рекламни тагове и бисквитки 
за проследяване до фрагменти от 
статии, като че ли компилирани на-
пълно случайно. В един момент мо-
жем да срещнем парче от текст вър-
ху връзката между човек, машина и 
околна среда (може би важен ключ за 
разбиране на работата), в друг мо-
мент можем да проследим донякъде 
„мечтата на малкия бизнес“ (много 
вероятно препратка към мястото 
на възприемане на проекта – улица-
та пред Агенцията по вписванията, 
чиито основни клиенти са малки и не 
толкова големи бизнеси).

Разбира се, човекът, застанал на 
опашката на ул. „Елисавета Багряна“, 
може да въздаде своята справедли-
вост с въпроса, който все още можем 
да срещнем на нашата сцена: „Добре, 
и какво иска да каже авторът?“. Дирк 
Пасманс е модернист и както модер-
низмите настояват далеч преди Мал-
кълм Маклуън да го закове: „Медията 
е съобщението“. Дирк не ни разказва 
какво се случва в бг интернета. Той 
ни показва плътта му. Отвъд привид-
ностите на лъскавите повърхности 
и калкулираните функции и интерак-
тивни псевдосъбития виждаме „ме-
сата“ на кода, доста по-тлъсти от 
слоевете на езика и визуалните пре-
лести. Виждаме организъм, който жи-
вее свой собствен живот, подвластен 
на калкулациите на безброй променли-
ви, но и на случайността и хаоса. Като 

„посетители“ на „изложбата“ влизаме 
във взаимодействие с произведение 
машина, което авторът си е измайс- 
торил, за да покаже не друго, а как 
работят машините, каква е инфра-
структурата на информацията и как 
от гледна точка на тази инфраструк-
тура месото и електронните джаджи 
са едно и също: хиперобекти, които 
трябва да намерят своите юзъри, за 
да постигнат целта си в асемблажа 
човек-машина. Както Александър Га-
лоуей отбелязва за колектива JODI, 
част от който е Дирк: „модернизмът 
на JODI размива границите между 

изкуство и технологии. Те са худож-
ници, които настояват на важността 
на техническите детайли. Но те са и 
технолози, които настояват, че кра-
сотата на кода не идва от неговата 
функционалност и елегантност, а от 
съвсем различен набор от добродете-
ли – дисфункция и неелегантност със 
сигурност, но също така объркване 
и вълнение, насилие и енергия“ (e-flux 
Journal #74, 2016).

Става дума и за онзи основен двига-
тел на художника: любопитството, 
фасцинацията от сблъскването с не-
позната култура, чийто език е само 
низ от графични знаци, чиито кому-
никационни кодове са непрозрачни. 
Отново в разговора ни в зум Дирк каза 
на шега: „Обикновено не посещавам 
индонезийски супермаркети, нито 
български техномагазини. Защо да го 
правя?“. Точно това обаче се случва в 

Дирк Пасманс живее и работи в Дордрехт, Холандия. Той учи при Нам Джун 
Пайк в Художествената академия в Дюселдорф и в електронната художест-
вена лаборатория CADRE на Университета в Сан Хосе, Калифорния. Дирк 
започва кариерата си като видео артист, а от 1995 г. работи с Джоун 
Хемскерк в артистичния колектив JODI, познати като пионери в сферата 
на Нет.арта. Тяхното най-известно, най-дълго променящо се и винаги неуз-
наваемо произведение е техният уебсайт http://wwwwwwwww.jodi.org/. Ако 
разполагате с време, посетете го. Там законите на физиката, логиката, 
времето, гравитацията са от съвсем различен порядък.

BGx.BG – като объркан турист авто-
рът се опитва да си пробие път през 
сегрегацията по национален принцип. 
Зад компулсивно мигащите екрани на 
проекта като че ли стои някой, кой-
то обсесивно се опитва да открива и 
комбинира по изненадващ начин кодо-
ве и езици, които не познава, в опит 
да се промъкне през изкуствено кон-
струираните граници, да си състави 
карти, които са само негови.

Както историята на медийните из-
куства вече ни е посочвала неедно-
кратно, в основата на всичко това 

е утопичният жест на художника, 
интервениращ в глобалната медия, 
в публичното онлайн пространство. 
Говорейки за миналото и образование-
то си, Дирк сподели апела на Нам Джун 
Пайк (при когото той учи в Дюселдорф 
през 80-те години): „Атакувай теле-
визията!“. В случая с жеста на нет 
артиста това е: „Намеси се в онлайн 
медията“ или „Отвори черната кутия, 
направи я своя“. Става дума за очове-
чаване на пространството на техно-
логиите, за вкарване на интуитив-
ните, ирационални и на пръв поглед 
хаотични избори на творческия им-
пулс в хладните калкулации на онлайн 
интерфейсите. И за да приземим тези 
абстракции, трябва да си представим, 
че проектът на Дирк Пасманс е достъ-
пен в единствената отворена без-
жична мрежа, която предприемачите, 
чакащи на опашка пред Агенцията по 
вписванията, имат на разположение.
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Имам ли любима картина от Андрей 
Даниел? Замислих се за това, след като 
журналистка ми зададе този въпрос, а 
после приятелка ми посочи в изложба-
та своята – видяна някъде преди го-
дини, запомнена, търсена и намерена... 
Защото не може да я няма и в изложба-
та „Андрей Даниел. Между две епохи“ 
(СГХГ, 2021 г.).

По презумпция любимата ми картина 
би трябвало да е моят портрет от 
художника, но не е така. Най-малко 
той, особено пък в тази изложба, в 
която съм максимално отстранена от 
него. В група портрети е, в началото 

на експозицията, а сред тях и три ав-
топортрета. И сякаш показват защо 
Андрей Даниел беше забележителен, 
даже изключителен портретист. 
Радостта от общуването е ключът 
към тези творби, струва ми се. Удо-
волствието от разговора, от диалога 
в античния и философски смисъл на ду-
мата, е в основата на всеки портрет. 
В общуването се открива личността, 
излизат наяве мисли, чувства, нагласи, 
позиции, специфики на характера, це-
лият сложен свят, който съставлява 
човешката индивидуалност. Андрей 
Даниел имаше огромно добронамерено 

любопитство към света по принцип и 
разбира се, към хората в него – особе-
но тези, които са предизвикали инте-
реса му по някаква причина и е решил 
да им направи портрет. Какво ще из-
влече и открои от тях в завършена-
та творба, е тъкмо това, за което 
клишето „магията на изкуството“ се 
отнася с пълна сила, както и „талан-
тът на художника“. Всеки портрет е 
в своята собствена стилистика – при 
пълно отсъствие на шаблон или пози-
ране в класическия смисъл на думата, 
дори когато наглед откровено пози-
ра. Няма тържественост или (само)
изтъкване в тези фигури. Със или без 
атрибути, многоцветни или почти 
монохромни, експресивни или ведро 
импресионистични, портретите са 
резултат от общуване с художника, 
а на свой ред включват в разговора и 
зрителя. И този разговор е „пир“ тък-
мо в античния смисъл на думата.

По правило участниците в него е 
трябвало да са между броя на грации-
те и броя на музите. Защото под три-
ма души е диалог, а над девет души 
разговорът се разпада по отделни 
групи. А разговорът е важен, нищо че 
наглед е лек и занимателен, с чувство 
за хумор и нюанс на (само)ирония – 
това, че е важен, не значи, че не може 
да е красив и поради това да носи вза-
имно удоволствие. Удоволствието от 
общуването и споделянето...

Всъщност този „пир“ се отнася до ця-
лото творчество на художника, пред-
ставено в тази изложба. Повечето от 
произведенията съм виждала в други 
негови изложби и в друг контекст. 
Сега към тях се добавят и непознати-
те ми, предимно ранните – от 70-те 
и началото на 80-те години. Тъкмо за 
да покажат как започва и се разгръща 
„разговорът“ във времето, как става 
преходът от „изказването“ на сюже-
та сам по себе си към метафората, 

Диана Попова

„Андрей	Даниел.																	
Между	две	епохи“,	СГХГ,	
13	април–13	юни	2021	г.

античен пир
Разговор като

Андрей Даниел (1952–2020), „Наблюдател“ (цикъл „12 маргиналии“), 1997 г., НГ
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открита от художника в него, около 
която зрителят започва активно да 
участва със собствените си пред-
стави, спомени, знания и с удоволст-
вието от това преживяване. Самата 
изложба е подредена по-скоро тема-
тично и жанрово, като периодично в 
нея се явяват автопортретите на 
художника.

Явяват се като „паузи“ или като 
преходи, като необходими разговори 
със самия себе си, които наместват 
сякаш възгледа му за света и място-
то му в него. А светът е изкуство-
то, разбира се, в което реалността 
придобива смисъл и заради което си 
заслужава изучаването ѝ. Така сред 
групата портрети в началото виж-
даме „Автопортрет с корков шлем“ 
(1984), в който художникът закачливо 
се представя като откривател и пъ-
тешественик в непознати земи, а има 
и нещо донкихотовско в този образ. 
Там е и „Автопортрет (романтичен)“ 
(1999) – с рицарска себепосветеност, 
а също и „Новите ми очила“ (2011) – 
леко скептичен и малко суетен сякаш 
изследовател.

След портретите в хода на експо-
зицията са две картини от 2008 г. 
– „Сан Франциско“ и „Абстракционис-
тът (на Атанас Згалевски)“. Посвоему 

също са портрети, обаче потопени в 
среда и разкриващи общо състояние 
на човека в нея. Състоянието е мо-
ментно сякаш, бегло впечатление от 
мимолетно наблюдение, но придобива 
трайност и многозначителност през 
гледката от прозореца, светлината, 
пейзажа. Питам се какво наблюдава 
Атанас Згалевски в далечината – дали 
не рухването на двете кули в Ню Йорк 
през 2001 г....

После идват отново три автопорт-
рета. Много ранен, съвсем младеж-
ки, вглъбен в себе си и питащ се за 
предстоящото сякаш. До него е „Ав-
топортрет“ (2018) – блед и чезнещ 
образ, замислен в края на живота и с 
предусещане за настъпващата нощ... 
„Между доброто и злото“ (1990) е оза-
главен третият, в който самоиро-
нично пита зрителя накъде да поеме, 
докато две крилати създания – ангел-
че и демонче с рога – му нашепват в 
ушите изкушения. А съвсем наблизо е 
„Към върха (триптих)“ (1990). И в него 
индивидуалната морална дилема се 
разгръща в общочовешки религиозен 
и исторически план. Към кулата храм 
на върха напредват от двете страни 
на хълма фигури, които напомнят за 
древни времена на езичество и старо-
заветни образи. Стремежът към въз-
вишеното и божественото е сякаш 
един и същ, вечен, но приел различни 
форми на вяра, упование и страх.

Следва рязко приземяване – в карти-
ната „Време за цигара“ (1979), безме-
тежна почивка на полето, която в 

логиката на изложбата е доверие в 
природния (божествен) кръговрат и 
безметежно отпускане в неговата 
предопределеност. След работа, коя-
то може да е селски труд на къра или 
рицарски подвиг, или и двете едновре-
менно. Каква е работата на художни-
ка – за това говорят сякаш поредните 
три автопортрета: съзерцателен, 
„пленерен“ и с рицарски доспехи. Те 
отварят дълга поредица от картини, 
свързани с художници, които Андрей 
Даниел е ценил, изучавал и се е вдъхно-
вявал очевидно от тях. А е очевидно, 
защото това отново са своеобразни 
портрети – обобщения на творци 
чрез творчеството им, към всеки от 
които е намерил неочакван и може би 
тъкмо заради това силно въздейст-
ващ ракурс: „Печката на Сезан“ (2016) 
„Бонжур, Олимпия!“ (1999), „Тивадар 
Чонтвари в Мостар“ (2010), „Хокни в 
Бобур“ (2017). Пикасо го вълнува по-
стоянно, но по различен начин през 
годините, за да постигне максимално 
силния му образ на творческа свобода 
в „Хомо Луденс“ (2008).

В същия ритъм експозицията про-
дължава, редувайки автопортрети, 
сцени на уж прозаична съвременност 
с древни стълкновения и религиоз-
ни сюжети. В една линия например са 
„Грешката на св. Георги“ (1993), „По-
гребение в Гинци“ (1995) и „Още едно 
рождество“ (2011). Светецът, възсед-
нал змея, убива коня си; настроението 
от ведрия пейзаж, включително изко-
път, приседналите гробари край него 

Диана Попова

античен пир

Андрей Даниел, „И корабът пътува“ 
(цикъл „12 маргиналии“), 1997 г., частно 
притежание

Андрей Даниел, 
„Характерни 
подробности“, 
2014 г., частно 
притежание
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и ковчегът, са в пълно противоречие 
и със заглавието, и със самите себе 
си; майката и младенецът пътуват 
сякаш през времена и епохи, винаги 
следвани от влъхви и поклонници. 

„Метафори, метафори, метафори... 
софистицираният ни свят се е оплел 
в метафори“ – е цитат от книгата на 
Андрей Даниел „Неща, места и хора“ 
(София, 2011). Не се оплаква от това, 
ни най-малко. Размишлява за тях, из-
вежда ги артистично в сюжети и об-
рази с неочаквани обрати, задава в 
живописта си темите за онзи красив 
разговор, който все така ми напомня 
за античния пир.

Той продължава и във втората зала 
– донякъде и по жанрове. Поредица 
голи женски тела, в които по навик 
се предполага еротика. Но вместо 
нея има естественост и изучаване 
на тази естественост, но без нахлу-
ване в личния свят, така отпуснато 
доверен на художника. И рицарската 
тема продължава, също с неочаква-
ни обрати, в „Рицарят рибар“ (1992) 
и „Спящата красавица“ (1993), за да 
премине в „Корида (битка в Мадрид)“ 
(1992) и „Последната битка на кен-
таврите“ (1984). И отново триптих 
по библейски сюжет: „Стара история 
с деца“ (2012). Свързан е с избиване-
то на младенците по заповед на цар 
Ирод, но сякаш видимо и с „Герника“ 
на Пикасо. Стара е историята, да, но 
зверствата по заповед на властта са 
се повтаряли през вековете навсякъ-
де по света. Така древното библейско 
събитие остава без поука, превър-
нало се е просто в случка, в част от 
безстрастна хроника – просто стара 
история с деца...

Поредица портрети от 2012 г., този 
път на близки колеги и приятели, 
продължава линията на творчески-
те обобщения – и чрез названията, и 
чрез стилистиката, и чрез средата, 
в която са потопени: „Интуитивни-
ят набист (проф. Ивайло Мирчев)“, 
„Спонтанният имажинист (проф. Греди 
Асса)“, „Кураторът медиатор (Ф. Зи-
даров)“, „Полиглотът дадаист (проф. 
Божидар Бояджиев)“, „Епикуреецът 

фовист (проф. Вихрони Попнеделев)“, 
„Урбанистът хиперреалист (Ст. 
Янев)“. Познаваше ги добре, с някои от 
тях беше в групата „Градът“ в края на 
80-те и началото на 90-те – на гра-
ницата на две епохи наистина. И в из-
куството, наред с всичко останало...

Само ще спомена натюрмортите 
– многозначителни и заради изуча-
ването на обектите, и заради пред-
ставянето им, и заради вглеждането 
в тях във и чрез живописта. А често 
и заради играта в заглавието. На-
пример група предмети върху маса 
са „Характерни подробности“ (2014) 
– чии, на кого и за кого са такива, са 
въпросите, които могат да ме нака-
рат до безкрай да се взирам в тях. Или 
пък „Духовно хайку“ (2004): стъклена 
чаша със суров кокал в нея, поставена 
в чиния, осветена от прозорец може 
би – и пред нея мога да медитирам до 
безкрай. Също както и пред „Агнешки 
главички“ (2000), но този път тъкмо 
заради тавтологията между заглави-
ето и изображението, които взаимно 
се потвърждават и подчертават.

Вторият етаж на СГХГ представя 
по-личния свят на художника. Може би 
защото там са произведенията, свър-
зани със семейството, с близките, с 
децата му. Портрети и сцени, в кои-
то обичайната изострена, но и дели-
катна наблюдателност на художника 
е пропита допълнително с нежност и 
интимност. Тук са и картините с без-
крайно сякаш нюансирани настрое-
ния и съзерцания през прозореца – „До 
прозореца“ (1986) и „Самолетите из-
летяха“ (2008), чиито носители са до 
голяма степен неопределени човешки 
фигури. При тях важно е какво излъч-
ват, а не какво са. За този прозорец се 
споменава и в цитата от книгата на 
Андрей Даниел: „Много се е натрупало 
в главите ни, в душите ни – мъдрости, 
знаци, предразсъдъци, спомени, нахлу-
ващи през прозореца, който ни дели 
от нещата извън нас“. Той самият има 
огромна потребност от тези неща.

В ранните пейзажи и улични сцени 
те говорят сами за себе си, стават 
многозначителни като уловено и от-
кроено в картина всекидневие. Те 

са артистично откривателство на 
света в неговото собствено възхи-
тително повседневно многообразие 
– например пощальонът на колело в 
„Сутрешна поща“ (1980) или настрое-
нието в пейзажа „Зимна нощ в София“ 
(1983). „Нещата извън нас“ са все така 
вълнуващи за художника и по-късно, 
когато той внася в тях натрупаната 
си мъдрост, знания и спомени. Преоб- 
разува ги, преобръща ги даже, поняко-
га с малък детайл, с неочакван ракурс, 
с фигура, която хем е на мястото си, 
хем сякаш е от друг свят. Като тази 
например в „Пон Ньоф“ (2013), която 
може да е свещеник, ангел или просто 
минувач, забързан нанякъде и видян 
по този начин в слънчевия ден. Или 
„Гърция, Атинските хали“ (1981) – с 
оживлението около месарския щанд, 
„Стълбите на Партенона“ (1981) – с 
величаво застинала древност и само-
тен турист в далечината, а до тях е 
древен „Философ“ (1983), който раз-
мишлява върху всичко това. А после е 
Египет – библейски и донякъде иронич-
но преосмислен чрез „Сънят на фарао-
на (Фараонът сънува 14 крави)“ (2007), 
или съвсем буквално преобърнат като 
туристическо клише чрез полегнала-
та стъпаловидна пирамида в „Много 
вероятен пейзаж“ (2007). Поредица от 
мечтани идеални острови сумират и 
олицетворяват цели светове, но и 
предупреждават – внимавай какво си 
пожелаваш!...

Ясно е, че не мога да обхвана тази из-
ложба. Тя предполага много посеще-
ния, вглеждане, замисляне и собстве-
но откривателство. Ще отговоря 
обаче на началните въпроси. Отзад 
напред. В първоначалния вариант на 
моя портрет от Андрей Даниел фигу-
рата бе в светлолилава блуза и в ръ-
цете си държеше яркозелени конски 
ябълки. Защо художникът го проме-
ни и потопи всичко в черно, не знам. 
Просто го споменавам, доколкото за 
някого може да е интересно. Любима-
та картина на приятелката ми е „Пе-
танк в Сен Тропе“ (2016). И не, аз нямам 
любима картина от Андрей Даниел. С 
всяка бих подхванала онзи разговор, 
подобен на античен „пир“, защото 
знам, че ще е задълбочен и красив...
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Г-н	Пенев,	кога	се	породи	интере-
сът	ви	към	пиесата	„Бащата“	на	
Флориан	Зелер?

През 2017 г. Тогава вече пиесата се 
радваше на голяма популярност във 
Франция и Обединеното кралство. 
Беше получила всички възможни те-
атрални награди – първо за драма-
тургия и след това за актьорско 
майсторство. Гледах това представ- 
ление в Ню Йорк, на Бродуей. Проче-
тох превода от френски на Снежина 
Здравкова и той страхотно ми хареса 
заради възможността да се отмести 
гледната точка на зрителя от обик-
новен воайор в съпреживяващ човек, 
поставен на мястото на Андре, глав-
ния герой. Съпреживяването и съав-
торството на публиката, когато тя 
не е поставена в позиция да бъде паси-
вен зрител, а участник с емоциите си, 
за мен е много привлекателно и важно. 

Да	допуснем	ли,	че	вие	сте	инициа-
торът	пиесата	да	се	постави	у	нас?

Непременно исках да реализирам тази 
пиеса, и то точно за моя шейсетгоди-
шен юбилей. И наистина успях. Пре-
миерата беше в деня на моя рожден 
ден, 24 октомври 2018 г. Ролята в пи-
есата „Бащата“ е за човек, който е на 
80 години. Представях си, че бих имал 
20-годишен път в тази пиеса, в който 

спокойно мога да играя. Затова и под-
брахме останалия актьорски състав 
да отговаря на моята реална възраст 
в момента. Всички около мен – дъщеря 
ми, мъжът ѝ, медицинската сестра, 
санитарят – са с различни възрасто-
ви разлики, за да можем да разчитаме, 
че представлението в следващите 20 
години ще има възможност да просъ-
ществува и да се играе. 

Иронизирате,	нали?

Казвам го с чувство за хумор, защото 
мотивът да направя тази пиеса беше, 
че много силно ми въздейства тек-
стът, и досега е така. 

И	от	нея	ли	се	заредиха	ролите	ви	
на	бащи?	

Да, след това бях бащата Фьодор Ка-
рамазов в „Братя Карамазови“, а Деян 
Донков играеше сина ми Дмитрий. И 
после дойде и предложението на Явор 
Гърдев за „Завръщане у дома“ на Ха-
ролд Пинтър, където пак играя баща 
на Деян Донков. Той и тук е един от 
тримата ми синове. 

Явно	подходящият	текст	ви	 е	
намерил.	

Когато Явор ми предложи да направим 
„Завръщане у дома“, нямах достатъч-
но интересни предложения, които да 

ме вдъхновят. Аз, разбира се, бях заб-
равил пиесата. След като я прочетох, 
тя се оказа за мен истинско вдъхно-
вение. Преди години тя бе култово 
представление в „Театър зад канала“. 
Всички помнеха режисурата на Стоян 
Камбарев, играта на Ицко Финци и 
Руси Чанев. Около това представле-
ние витаеше мит и рискът да се из-
правиш срещу спомените на хората, 
както и да създадеш нови на тези, 
които те гледат за първи път, беше 
голям. 

Вие	като	че	ли	избирате	трудни	
роли?

Никога не съм се интересувал от лес-
ните и от евтината популярност. 
Посветил съм се на истинското из-
куство. Този път е труден. Понякога 
нито се уважава, нито заплащането е 
адекватно на вложения труд. Аз ста-
нах популярен за широката публика 
на петдесет и няколко години, кога-
то изиграх комисар Попов в сериала 
„Под прикритие“. До този момент бях 
популярен само сред театралната 
публика. 

Прекарахте	доста	дълга	част	от	
най-активните	ви	години	в	Теат-	
рална	работилница	„Сфумато“.	

„Сфумато“ създаде свой кръг от зри-
тели. През 90-те години и началото 
на ХХI век със „Сфумато“ обикаляхме 
целия свят и участвахме във всевъз-
можно най-добри фестивали. През 
ноември 2017 г. гостувахме с „Мърт-
вешки танц“ на Стриндберг в Испа-
ния, в Международния културен цен-
тър „Оскар Нимайер“ в Авилес, и го 
представихме на български език пред 
1000 души, испаноговорящи, с титри, 
разбира се. Докато у нас понякога го 
играем пред 15 души. 

Вие	за	елитарното	изкуство	ли	
сте?

Добрият театър
С	актьора	
Владимир	
Пенев	разговаря															
Мария	Митева

не подценява публиката

Владимир Пенев в „Бащата“ на сцената на Народния театър, фотография Стефан Н. Щерев
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Не съм, но когато ти поставят задъл-
жителното условие брой зрители и 
популярност, се принуждаваш да пра-
виш нещо, което е далеч от творче-
ските ти търсения. Културните про-
дукти – кино, театър, литература, са 
свързани с езика. Когато ползваш един 
крайно непопулярен език, говорен от 
малко хора, пазарът е извънредно ма-
лък. Задължително държавата тряб-
ва да осигурява условия, в които да се 
развива културата във всичките ѝ 
възможни проявления, без да упраж-
нява цензура на субсидирането. 

В	епидемична	обстановка	режиси-
рахте	монодрамата	„Всички	стра-
хотни	неща“	на	Дънкан	Макмилан	
и	Джони	Донахоу.	Не	е	ли	риск	днес	
да	се	поставят	пиеси?

Бойко Кръстанов ми предложи пиеса-
та. Риск винаги има, но специфичното 
в това представление е, че то може да 
бъде изиграно навсякъде, независимо 
от пространството, осветлението 
и озвучаването. В него зрителите са 
съвсем активно въвлечени в действи-
ето, имат и своите роли. В крайна 
сметка четвъртата стена по Ста-
ниславски е паднала и самият актьор 
е част от публиката и публиката е ак-
тьор. Силна драматургия, подредена, 
и при положение че Бойко Кръстанов 
е такъв забележителен артист, се 
получи нещо интересно. Засега имаме 
проблеми с правата на тази пиеса, по-
ради което не можем да направим офи-
циална премиера, но се надявам това 
скоро да се уреди.

Като	актьор	може	би	проявявате	
повече	разбиране	към	своите	коле-
ги,	когато	ги	режисирате?

Режисурата е възможност да осмис-                      
лиш и да наложиш своята гледна 
точка на базата на драматургичния 
текст и да повлечеш след себе си хора, 
които ти вярват и с които заедно 
сътворявате вашите идеи. С колко-
то и недружелюбни режисьори да съм 
работил, винаги съм имал усещането, 
че сме съавтори в изграждането на 
спектакъла. Понякога е въпрос и на 
психология, някои артисти имат нуж-
да да бъдат подтиквани към по-добри 

резултати, като им се караш, други, 
напротив, като ги поощряваш. 

Как	започна	инициативата	„Пое-																																																																																																																																											
тите“?

С кратки видеа с актьори в интернет 
пространството през платформа-
та „Интервюто“. Едно стихотворе-
ние на Христо Фотев, изпълнено от 
Юлиан Вергов, постигна невероятен 
успех и гледаемост – над 1 800 000 
зрители към днешна дата. Ние, деве-
тима актьори – Юлиан Вергов, Захари 
Бахаров, Теодора Духовникова, Иван 
Бърнев, Бойко Кръстанов, Луиза Гри-
горова, Весела Бабинова, Малин Кръс-
тев и аз – записахме в интернет по 
едно любимо свое стихотворение. Ко-
гато се видя, че това има голям успех 
и потенциал да стане нещо значимо, 
направихме представление в София 
Лайв Клуб. В него участва и маестро 
Антони Дончев. На живо рецитирах-
ме любими стихотворения. След това 
групата ни се онаслови Поетите Live 
Stream. Ние сме приятели, обичаме се и 
се харесваме като артисти, макар да 
не сме непрекъснато заедно по сцени-
те. Сами си избираме стихотворени-
ята, изпълняваме ги пред публиката и 
ги съпреживяваме с нея.

Вашите	тазгодишни	представле-
ния	на	Поетите	Live Stream,	посве-
тени	на	Васил	Левски	и	на	жената,	
вече	могат	да	се	видят	в	интернет.	
Какво	още	предстои?

Миналата година заедно със солисти 
и инструменталисти от Пловдивска-
та опера направихме представление в 
Античния театър. Надяваме се някъ-
де през лятото да го повторим.

Това	начинание	към	младите	хора	
ли	е	адресирано?

Разбира се, адресирано е към всич-
ки и е хубаво, когато в публиката 
има млади хора. Върви някаква инер-
ция, че младите не четат, но аз сре-
щам такива, които много обичат 
литературата. 

Популярността	на	актьорите	уве-
личава	ли	интереса	на	младите	към	
българската	поезия?

Юлиан Вергов, Захари Бахаров, Бой-
ко Кръстанов отдавна са популярни 
сред младите с телевизионните си 
участия. И когато те кажат любимо 
стихотворение, изведнъж се отва-
рят други пространства с някаква 
будителска и просветителска мисия. 
Надяваме се, че правим и това. 

Семейството	 или	 училището	
трябва	 да	 създава	 любов	 към	
изкуството?

За мен най-важното е семейството 
и домашното възпитание. Никога не 
съм разчитал, че училището ще за-
пълни пропуски, които са направени 
от семейството. Какво дете ще от-
гледаме, зависи от нас самите, а не от 
неговото добро или лошо училище. 

Добрият театър

Владимир Пенев е завършил ак-
тьорско майсторство в класа 
на проф. Николай Люцканов, с 
асистент Маргарита Младе-
нова във ВИТИЗ „Кръстьо Сара-
фов“. Работил е във Варненския, 
Младежкия и Народния театър, 
в „МГТ „Зад канала“, ТР „Сфума-
то“, а от 2009 г. отново е в 
трупата на Народния театър. 
Дипломира се като режисьор с 
постановката Class в Театър 
199. Сред многобройните му 
награди са: Златна маска на 
Международния театрален 
фестивал „Охридско лято“ за 
ролята на Астров във „Вуйчо 
Ваньо“; Аскеер през 1996 г. за 
ролята на Мъжа в „Нирвана“ на                                                             
К. Илиев и през 2007 г. за Ед-
гар от „Мъртвешки танц“ на 
Стриндберг; награда Икар за 
ролята в „Мъртвешки танц“ 
и за Арпагон в „Скъперникът“, 
2014. 

Владимир
Пенев

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Работите	активно	в	театъра	още	
от	студентските	си	години,	много	
често	в	постановки	по	класически	
текстове.	В	контекста	на	всеоб-
щото	ни	фрагментарно	същест-
вуване	и	на	все	по-трудната	бли-
зост	с	думите,	от	какво	се	нуждае	
актьорът,	за	да	„преведе“	тези	
текстове	на	публиката?

За мен преди всичко е голяма радост, 
шанс, който оценявам високо, да ра-
ботя по тези пиеси. Макар че, не мога 
да скрия – понякога съм чувствал 
далечни тези текстове, особено по 
време на репетициите на „Идиот“ 
под режисурата на проф. Маргарита 
Младенова. Бях втори курс и предиз-
викателството да вляза в словото 
на Достоевски се оказа голямо. Надя-
вам се обаче този спектакъл скоро да 
се възобнови, за да опитам днес да си 
премеря силите с него. Със сигурност 

процесът по съзряването ти в текс- 
та е бавен и с всяко представление 
– различен. Опитваш се да разбереш, 
невинаги успяваш, но когато излезеш                          
на сцената, трябва да излъчваш вът- 
решна убеденост. Аз избирам да раз-
читам на режисьорите, те да ме во-
дят към същината. Междувременно 
усещам и своята интуиция, своя глас 
– давам време на думите и разбирам 
постепенно, че започват да резони-
рат вътре в мен.

Но	процесът	трябва	да	е	бавен...

По-бавен, да! Но се изискват и нат-
рупвания. Ако ги нямаш, трябва бър-
зо да ги наваксаш и чрез теб самия да 
дадеш отговорите. По този начин 
мен лично текстовете в театъра ме 
обогатяват. На обложката на флае-
ра към спектакъла „Дон Кихот“ проф. 
Маргарита Младенова написа: „Не ние 
събуждаме големите текстове, а те 

събуждат нас“. Понякога големият, 
дълбок театрален текст ти връща 
буквално сетивата. Събужда те. Съ-
бужда те за живот. Театърът може 
да ни върне онази цялост, която ни 
липсва. За мен Шекспир влияе силно в 
тази посока – да възвърне целостта. 
Скоро гледах игрално-документал-
ния филм на Ал Пачино „Ричард III“ и 
се впечатлих много от подхода му да 
снима и записва хора по улиците на Ню 
Йорк как те разбират днес Шекспир. 
Как се превежда той в днешно време. 
В разговор един клошар му казва: „Ра- 
зумът е свързан със словото. Когато 
говорим без чувства, не получаваме 
нищо от нашето общество. Ние го-
ворим, без да чувстваме. Ако можехме 
да си изразяваме чувствата, нямаше 
да се стреляме по улиците“. Шекспир 
ни е показал как да се научим отново 
на тези неща.

Александър Тонев (род. 1995) завършва актьорско   
майсторство в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през 2019 г. 
в класа на проф. Иван Добчев. Сред спектаклите,                  
в които е участвал, са: „Идиот“ на ТР „Сфумато“, „Най-
бързият часовник във Вселената“, Театър 199, „Чайка“, 
ДКТ „Константин Величков“, Пазарджик, „Синът“, 
Народен театър „Иван Вазов“ и др. Сега репетира 
„Ромео и Жулиета“ под режисурата на Григор 
Антонов. За ролята на Санчо Панса в „Дон Кихот“ на 
Пазарджишкия театър е номиниран за награда Икар 
2021 за поддържаща мъжка роля.

Съзряване в текста

С	актьора	
Александър	Тонев																																		
разговаря	Рада	Езекиева

В „Дон Кихот“, ДКТ „К. Величков“, фотография Яна Лозева
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Ще	играете	Ромео	в	„Ромео	и	Жули-
ета“	на	Шекспир	с	трупата	на	Па-
зарджишкия	театър.	Разкажете	
повече	за	репетиционния	процес.

Аз съм бавен човек, както споменах. 
Харесва ми, че мога да стоя по-дълго 
време в даден текст, което около ре-
петициите на този спектакъл се на-
ложи няколкократно заради пандеми-
ята. Премиерата се отложи няколко 
пъти, очаква се да бъде в средата на 
май. По същия начин беше и с „Дон Ки-
хот“. На мен лично в този етап от моя 
живот много ми помага това, че сто-
им в един текст повече от два месеца, 
колкото поначало е срокът за подго-
товка на нова постановка. В тази си-
туация на пауза, дори да не мислиш за 
текста всекидневно, той стои някъде 
отзад в главата ти. Работи вътре в 
теб. Дори една седмица да си имал по-
чивка, чуваш думите по друг начин, 
чуваш колегите и себе си по различен 
начин. От друга страна, трябва да се 
внимава с отлагането. Да боравиш 
добре с времето в театъра е едно от 
най-важните неща. 

Но ако мога да отлича някак проце-
са по „Ромео и Жулиета“ от другите 
спектакли, по които съм работил, 
това е желанието ми да изчистя мал-
ко опита си, защото неговото вли-
яние не е еднозначно. Натрупвания-
та често помагат, както говорихме 
по-рано, но понякога пречат. Стихът 
при Шекспир изисква от актьора ня-
каква друга рефлективност, която 
може би е свързана с чистотата, с вя-
рата в текста. Сякаш спасението ти 
е в това да си признаеш, че нищо не 
знаeш. Много се радвам, че този про-
цес ми се случи точно сега. 

По	повод	на	времето	в	театъра	
–	кога	разбирате,	че	сте	готов	да	
излезете	пред	публика?

Никога или много рядко. По-често ми 
се случва да излизам на сцената с ми-
сълта, че не съм готов докрай. 

Как	работите	с	режисьорите,	с	
които	сте	се	срещали	досега	в	те-
атъра	–	проф.	Иван	Добчев	и	проф.	
Маргарита	Младенова,	Диана	Доб-	
рева,	Стайко	Мурджев,	Григор	
Антонов?

Досега съм работил най-много с проф. 
Добчев и проф. Младенова, аз бях и те-
хен студент допреди две години. Това 
е моята база. Сега в театъра в Пазар-
джик с Григор Антонов имам чувство-
то, че бързо го разбирам, че говорим 
на един език, може би защото той 
също е техен ученик. Докато репети-
рахме „Синът“ пък с Диана Добрева, 
всичко беше различно и за мен като 
актьор се откриха нови територии, 
много полезни. Няма ключ за тези 
неща в театъра. Много зависи и от 
това в каква кондиция си ти самият. 

Кое	е	това,	което	бихте	отличили	
като	най-ярък	урок	от	преподава-
телите	ви	–	проф.	Добчев	и	проф.	
Младенова?

Най-важното, на което те ни учеха, 
докато следвахме, беше дисциплина. 
Много взискателни хора са, за тях ре-
петицията е най-важното нещо. Рад-
вам се, че са ме възпитали в този дух 
– да имам респект към репетиционния 
процес. На тишина – това е най-важ- 
ното. Проф. Младенова и проф. Добчев 
вярват в едно и също нещо относно 
театъра, философията им за него е 
сходна, но те са много различни в осъ-
ществяването и това ги допълва. 

До	каква	степен	за	актьорската	ви	
природа	е	добре	да	влезете	в	репе-
тиции	с	чувството,	че	сте	напълно	
неподготвен?	Как	беше	при	„Дон	
Кихот“	на	Маргарита	Младенова?	

Проф. Младенова вярва много на моя-
та природа. Вярва в мен повече, от-
колкото аз самият в себе си. Когато 
започнахме работа по „Дон Кихот“, аз 
не бях чел книгата, работехме с адап-
тацията на проф. Младенова. Проче-
тох Сервантес по време на локдауна и 
когато се върнахме към репетицион-
ния процес, оцених текста по съвсем 
друг начин. Много често ме хващат 
неподготвен, мисля обаче, че режи-
сьорите разчитат на това при мен. 
Проф. Добчев обича да цитира Питър 
Брук и да казва, че репетициите са 
процес, в който слепият води слепци. 
В „Дон Кихот“ аз имам големия къс-
мет да си партнирам с Иван Бърнев. 
Уча се постоянно от него, той е из-
ключително мислещ актьор. Подхож-
да рационално в работата. От друга 

страна, влиза в текста с чисто съз-
нание, което е много важно в нашата 
работа. Когато имаш сериозен опит 
и си постоянно ангажиран, е лесно 
да влезеш в рутина, затова и оценя-
вам толкова високо способността да 
скочиш начисто в новото… Нещата, 
които не са намерили проявление в 
живота, са вътре в теб, шансът е да 
откриеш това на сцената. Всеки нов 
процес е нов шанс. За актьора е мно-
го важно да може да разгръща големи 
амплитуди. Като Гари Олдман напри-
мер, който има в биографията си Сид 
Вишъс, Чърчил и Бетовен. Според мен 
ето към това трябва да се стремим, 
към такъв мащаб и широта. 

Ако	срещу	вас	стои	човек,	който	
много	отдавна	не	е	ходил	нa	теа-
тър,	по	какъв	начин	бихте	го	пока-
нили	да	гледа	„Дон	Кихот“?	

Често, когато излизам на сцената, 
играя точно за тези зрители. Това 
са моите хора. Аз самият, преди да 
вляза в НАТФИЗ, не бях гледал много 
театър, може би и заради това ми 
въздействаше толкова силно. Така и 
за този зрител театърът внезапно 
може да се окаже голямото събитие 
в живота. Наскоро, когато играхме 
„Дон Кихот“ и мислех за спектакъла, 
осъзнах, че всъщност става въпрос за 
двама души, които са заедно винаги. 
Дон Кихот и Санчо Панса не просто се 
следват един друг, те са заедно. Това 
много ме държи, защото аз тепърва се 
уча какво означава да си с друг човек, 
какво означава да си със себе си. И ето, 
тук отново се връщаме към целостта 
от началото на разговора. Ако се нау-
чим да бъдем със себе си, в целостта 
си – ще е много по-лесно да сме с някой 
друг. 

Има	един	цитат	в	„Дон	Кихот“:	
„пътеката	на	добродетелта	е	мно-
го	тясна,	а	пътят	на	порока	–	ши-
рок	и	просторен“.	Вие	къде	сте	по	
тези	пътеки?	

Аз напускам непрестанно пътеката 
на добродетелта. Изкушавам се. Не 
съм сигурен дали изобщо се движа по 
нея. По-скоро се надявам да се върна. 
Театърът ми помага за това, защото 
аз тепърва се уча да живея.

Съзряване в текста
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и литературата

Честита	 първа	 книга.	 Защо	 я	
написахте?

Благодаря! Повечето ми приятели 
останаха изненадани, че пиша худо-
жествена литература, очакваха ста-
тии и есета. В един момент езикът на 
музиката като че ли става недоста-
тъчен и човек има необходимост от 
една по-конкретна медия, с по-точно 
и установено послание към определен 
тип аудитория. Така че за мен писа-
нето е просто друг начин да изразя 
това, което изразявам и като дири-
гент или пианист.

А	защо	ви	се	иска	да	пишете	като	
Балзак?

Проф. Хаим Цемах от Ню Йорк запали 
в мен любовта към Оноре дьо Балзак и 
френската литература на XIX в. Моя-
та голяма страст към Балзак, Флобер 
и към така наречените реалисти на 
XIX в. е свързана с това, че безкрай-
но уважавам способността им да из-
градят цялостен и завършен свят. Те 
може би не се интересуват колко кра-
сиво е това, което създават, а колко 
истинно е то. Това за мен е много го-
лям идеал.

Голямо	място	в	книгата	ви	заема	
новелата	за	Йоханес	Винкелман.	
Защо?	

Мисля, че експериментът в нея е спо-
лучлив, ако съдя по отзивите на хора-
та, които я прочетоха първи. Всички 
бяха влизали в Уикипедия да прочетат 
за Йоханес Винкелман, но не бяха наме-
рили нищо за него. Някои читатели не 
можеха да повярват, че този герой не 
съществува. Всъщност амбицията ми 
в този новела беше да поставя един 
измислен герой в обкръжение, което 
е исторически вярно. В тази новела 
всичко освен Винкелман и неговото 
семейство е абсолютна историческа 
истина.

Нека	прекрачим	в	музиката.	Може	
да	се	каже,	че	съвременната	музика	
е	ваша	кауза.	Защо?

Вкусът на обикновената неподгот-
вена публика е базиран на стилове и 
произведения отпреди 100–200 годи-
ни, което аз намирам за изключително 
неестествено. Може да бъде сравнено 
с човек, който ходи само в археологи-
чески музеи. Той иска да вижда само 
находки на няколко хилядолетия или 
столетия. И затова моята мисия е да 
работя в сферата на съвременната 
музика, за да мога да държа публика-
та в такт със съвременното, както 
винаги е било всъщност. По времето 
на Толстой са се четели негови съвре-
менници, по времето на Бетовен се е 
слушала музиката на Бетовен. 

Как	се	чувствате,	когато	дири-
жирате	български	произведения	
в	Америка?	Чисто	музикално	ли	
подхождате,	или	има	емоционална	
компонента?

Разбира се, когато изпълняваме про-
изведение на Васил Казанджиев в Ню 
Йорк, а след това българи от публика-
та дойдат при мен разплакани и каз-
ват, че се чувстват изключително 

горди, това преживяване неминуемо 
носи голямо удовлетворение. За мен 
обаче неудобният момент настъп-
ва, когато се опитвам да обясня, че 
желанието ми да изпълнявам Васил 
Казанджиев, Лазар Николов и Иван 
Спасов не е продиктувано от патри-
отични цели, а единствено от факта, 
че това е много голяма музика, която 
заслужава да получи равностоен шанс 
с музиката на Пиер Булез, Карл-Хайнц 
Щокхаузен или Кшищоф Пендерецки. 

Каква	роля	играе	проф.	Казанджи-
ев	във	вашия	живот?

Аз така и не свикнах да го наричам 
професор Казанджиев, той винаги е 
бил маестро Казанджиев за мен. Всеки, 
който е посещавал неговите класове, 
всички негови студенти ще се съгла-
сят, че той беше за нас много повече 
от преподавател. Той е нашият ду-
ховен наставник, човекът, който не 
само ни е преподавал, но и ни е про-
вокирал. Към него се обръщам винаги, 
когато трябва да сверя часовника си 
по отношение на моя музикален вкус, 
на моите музикални предпочитания. 

Нека	се	върнем	в	детството,	кой	
ви	даде	музикалната	основа?

С	Герган	Ценов	
разговаря											
Марта	Монева

Между музиката

Дебютният концерт на камерен ансамбъл „Ценов“ с програма от български 
композитори, 29 май 2015 г., Ню Йорк, фотография Блага Димитрова



64

май 2021

Баща ми ме насочи към музиката и 
всичко протече под неговото ръко-
водство през първите години. Имал 
съм моменти, в които съм се питал, 
особено след като издадох книга, ако 
вместо на пиано ме беше записал на 
интензивни курсове по български 
език, дали нямаше днес да съм предим-
но писател, който в свободното си 
време свири на пиано или дирижира. 
Също така си давам сметка, че може 
би нямаше да пиша тези разкази, ако 
по принцип не съм музикант. Тези 
неща са диалектически свързани. 

Ангажирате	се	с	ранното	музикал-
но	обучение.	Как	точно	помагате?

През последните две години и полови-
на със съпругата ми живеем във Фло-
рида. Ако в Ню Йорк публиката търси 
винаги новото, предизвикателното, 
във Флорида климатът е съвсем раз-
личен, хората са с много по-консерва-
тивни разбирания и по отношение на 
политиката, и по отношение на музи-
ката. Трябваше до известна степен 
да нагодя насоката на моя ансамбъл, 
но във Флорида получихме възмож-
ността да направим общообразова-
телен концерт в едно училище, което 
е само за деца от социално неравно-
стойни семейства, толкова бедни, 
че ако нямат безплатен обяд в учили-
ще, родителите им наистина не биха 
могли да ги изхранят. Става въпрос за 
деца на бежанци от Централна Аме-
рика. Това преживяване ми отвори 
очите. Дадох си сметка, че в продъл-
жение на десетилетия съм се опитвал 
да строя седмия и осмия етаж на една 
сграда, на която липсват първите 
шест етажа – подготовката на де-
цата от най-ранна възраст, така че 
когато влязат в концертната зала, 
да не се чувстват неловко, че не зна-
ят кога да ръкопляскат и каква е раз-
ликата между обой и цигулка. Когато 
в това училище попитах колко деца 
са ходили на концерт с класическа 
музика, само две от общо 150 вдигна-
ха ръце. Това за мен беше шок, който 
ме накара да се замисля не просто за 
моята образователна дейност, а за 
този цинизъм, който ние всички про-
повядваме. Как изпълняваме музика 
пред една богата публика, която, след 

като чуе произведенията на Лазар 
Николов и Константин Илиев, отива 
в отсрещния ресторант, за да пие 
чаша шардоне и да си говори за да-
нъци, вместо да се погрижим за тези 
деца, които никога през живота си не 
са били на концерт? Това преживяване 
ме накара да се замисля за проблемите 
на планетата Земя – за това, че има 
един цял континент, където умират 
деца под петгодишна възраст поради 
липсата на елементарни санитар-
ни условия. Тъй че образователната 
дейност за мен е въпрос на живот и 
смърт.

Кой	ви	помага	в	тези	дела?

На първо място съпругата ми, която 
също е музикант и преподавател, тя 
е концертмайстор на ансамбъла и из-
ключително прагматично ми посочва 
преки пътища към целите, които си 
поставям. Нейна е идеята през лято-
то в Ню Йорк да направим концерт 
за деца на открито. Моите родите-
ли, естествено, също ми помагат. И 
имам няколко съветници на няколко 
континента, с които винаги споде-
лям новите си хрумвания. Опитвам се 

да държа ансамбъла на самодейна ос-
нова в добрия смисъл на думата, да не 
се превръща в поредния „Макдоналдс“, 
а да бъде нещо уникално, което се раз-
вива на локално ниво.

Съгласна	съм,	работата	на	локално	
ниво	е	изключително	важна,	макар	
да	не	носи	особен	престиж.

Ние обичаме да говорим за демокра-
ция, но не си даваме сметка, че „власт 
на народа“ не означава единствено да 
се възползваш, а да създаваш на локал-
но ниво цели, стратегии и изисква-
ния към хората, които са горе. Ноам 
Чомски казва: „Нека не забравяме, че 
политиците са тези, които в края на 
един много дълъг процес само слагат 
подписа си някъде“. Ние долу сме тези, 
които в продължение на десетилетия 
воюват жените да могат да гласуват, 
расите да имат равни права и най-на-
края някой друг слага подпис или полу-
чава Нобеловата награда. 

Ленард	Бърнстейн	е	организирал	
училищни	концерти	с	цел	да	над-
гради	образованието	и	да	обогати	
музикалния	живот	на	децата,	а	вие	
споделяте,	че	70	години	по-късно	
почти	навсякъде	по	света	образо-
вателните	концерти	са	сведени	до	
лесен	начин	да	се	усвоят	държавни	
или	частни	средства.

И в Щатите, и в България музиката 
все повече минава на заден план в ос-
новното образование. Когато бях в 
трети клас, можех да запиша музикал-
на диктовка, записваха я и всички ос-
танали мои съученици, които не бяха 
пианисти. Днес децата практически 
не могат да разпознаят началото на 
Бетовеновата Пета симфония. И ко-
гато говорим за общообразователни 
концерти, каквито правят Софийс- 
ката филхармония и Нюйоркската 
филхармония, това всъщност е едно 
късче лед без айсберга отдолу. 

Прескачаме	училището	и	отиваме	
направо	в	консерваторията.	Защо	
там	са	по-важни	предмети	като	
шенкеровия	анализ	и	контрапунк-
та,	отколкото	музикалният	ме-
ниджмънт,	както	пишете	в	една	
статия?
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Тези специалности – бизнес админис- 
трация и музикален мениджмънт – са 
много важни. Те подготвят хората, 
които координират и създават фи-
нансовата, икономическата среда за 
развитието на талантите, но ние не 
можем да мислим само за хората, кои-
то организират музикалния живот, 
а да не мислим за израстването на 
самите таланти. Когато бях в Ака-
демията в София, учех дисциплини, 
които днешното поколение смята за 
напълно ненужни. „За какво ми е кон-
трапункт?“, ме питат. Това е един 
полифоничен стил, в който, най-гру-
бо казано, имаме няколко гласа, които 
текат паралелно, и много комплексна 
структура. Как да обясня на един млад 
музикант, че изучаването на полифо-
ничната структура развива в него 
качества, които дори нямат нищо 
общо с музиката. Те ще му помогнат 
утре да бъде по-продуктивен на свое-
то място в офиса на една финансова 
структура. Тоест фокусът се измест-
ва от неща, които ще дадат плод след 
20 години, към неща, които ще дадат 
плод утре.

Критикувате	и	начина,	по	кой-
то	 днес	 се	формират	младите	
диригенти.	

Някъде в средата на XX в. предпри-
емчиви и богати хора установяват, 
че могат да продават не само обувки 
и шапки, но и изкуство, наука, всички 
тези материи, които през XIX в. са 
били в сферата на непродаваемото. 
През ХХ в. някои хора си помислиха, 
че музикантът може да храни къща. 
Ако създадем консерватории, в кои-
то да раздаваме дипломи на хора, 
започнали току-що да се занимават 
с композиции и дирижиране. И така 
започва масовото създаване на худо-
жествени училища, а критериите за 
успял музикант вече не са годините 
на опит и постижения, а този кетап, 
тази хартия, с която имам по-солидно 
доказателство, че съм музикант, от-
колкото Бетовен, който не е завър-
шил консерватория. В основата на 
всичко това стоят финансови инте-
реси. „Джулиард“, училището, което 
завърших, има фонд от 1 млрд. долара, 

това е външният дълг на една малка 
африканска държава! Нека не забравя-
ме, че тези училища са все повече кор-
порации, отколкото музикално-обра-
зователни институции. 

Кой	и	какво	продължава	да	храни	
вашата	душа?

Ако преди двайсет години ме бяха по-
питали, най-вероятно щях да посоча 
романите на Толстой и квартетите 
на Бетовен, но в момента наисти-
на най-голямо значение имат хората 
около мен. Хората остават най-важ- 
ният фактор в нашия живот. С тат-
ко си говорехме наскоро: ние сме като 
прилепите, изпращаме сигнали към 
хората около себе си в разговори, сре-
щи, във взаимни проекти и от това, 
което постигаме в тези разговори и 
проекти, разбираме къде се намираме 
в координатната система. Без хора-
та около мен аз не мога да пиша, нито 
да дирижирам, нито да свиря на пиано 
и да преподавам. 

С	кои	музиканти	ви	 се	 иска	да	
работите?

Нямам абсолютно никакви предпочи-
тания за конкретни фигури, изпитвам 
удоволствие да работя с хора, които 
са максимално отдадени на това, кое-
то правят. С еднакво удоволствие бих 
дирижирал Берлинската филхармония 
и Пазарджишкия симфоничен оркес-
тър, ако пред себе си имам музикан-
ти, които са настроени да постигнат  
100 % от капацитета си. 

Какво	ви	даде	и	отне	последната	
година?

Това за мен е един много неловък въп- 
рос, защото последната година ми 
даде уединение и изолация, само така 
беше възможно да издам тази кни-
га и да се насоча към проекти, които 
много дълго време съм отлагал. Каз-
вам го с ясното съзнание, че COVID-19 
беше  опустошителен за целия свят. 
Не искам да звуча цинично, ала сякаш 
имах нужда да насоча взора си към са-
мия себе си и да се опитам да открия 
неща, за които да пиша, да говоря. 
Тази година ми даде много ясни посоки 
и отговори.

Герган Ценов е роден през 1974 г.                                                                   
в Монтана, но е израсъл в Па-
зарджик. Завършил е НУМТИ 
„Добрин Петков“ в Пловдив и 
НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 
в София със специалност опер-
но и оркестрово дирижиране, 
а в САЩ, където от 22 години 
живее и работи, е завършил 
Джулиард Скул в Ню Йорк и 
университета „Монтклер“ в 
Ню Джърси, съответно със 
специалностите „Оркестрово 
дирижиране“ и „Пиано“. Бил е 
последователно диригент на 
NYU Symphony Orchestra, New 
Amsterdam Symphony Orchestra 
и Hofstra University Chamber 
Orchestra, а през 2015 г. създа-
ва в Ню Йорк камерен ансам-
бъл „Ценов“, с който изпълнява 
приоритетно произведения 
от български композитори. 
Неотдавна излезе сборникът 
му с разкази и новели „Накрая 
авторът умира“ (изд. „Фама“). 

Герган
Ценов

А	какво	ви	предстои?	

Бих искал да обърна повече внимание 
на образователната дейност, да се 
срещна с повече деца, в повече учили-
ща. Например утре ни предстои меро-
приятие, за което камерен ансамбъл 
„Ценов“ е избран за втора поредна го-
дина от Асоциацията на музикалните 
преподаватели на окръг Палм Бийч 
да приеме годишна награда, която се 
дава, за да бъде използвана в обра-
зованието. Набраните средства от 
това мероприятие ще бъдат дадени 
на камерен ансамбъл „Ценов“ за обра-
зователни концерти. 
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Милена Стойкова е родена в Пловдив 
през 1971 г. Учи право в Австрия, след 
2000 г. се завръща в България, къде-
то учи операторско майсторство и 
филмово продуцентство. През 2018 г.                                                                    
учредява фондация „Гена Димитрова“, 
която има за цел да запази и популя-
ризира делото на голямата оперна 
певица. През 2012 г. излиза луксозната 
книга „Гена Димитрова от А до Я“ с 
автор Димитър Сотиров, придружена 
от диск с изпълнения на арии от опери 
на Верди, Пучини, Понкиели, Маскани, 
Умберто Джордано, Александър Йоси-
фов в съпровод на Софийската филхар-
мония и на Симфоничния оркестър на 
БНР. През 2016 г. бе показан при голям 
успех филмът „Обич за Гена“, посве-
тен на 75-годишнината ѝ. Негов ав-
тор е Димитър Сотиров, а оператор 
и продуцент Милена Стойкова. Освен 
записи с певицата той представя и 
интервюта с много нейни сценични 
партньори, сред които Пласидо Домин-
го, Хосе Карерас, Никола Мартинучи, 
Мирела Френи, Анна Томова-Синтова, 
Никола Гюзелев, Райна Кабаиванска, 
Веселина Кацарова и др. През 2019 г.                                 
фирма „Бонджовани“ издаде докумен-                         
тален запис на спектакъл на опе-
рата „Андре Шение“ от май 1991 г.                                                                                          
в театър „Комунале“, Генуа. Гена Ди-
митрова изпълнява партията на Ма-
далена ди Куани, Джузепе Джакомини 
е Андре Шение, Джорджо Дзанканаро 
– Карло Жерар, дирижира Паоло Олми. 
Дискът може да бъде открит в кни-
жарницата на Съюза на българските 
композитори и в „Дюкян меломан“. 

Какви	инициативи	се	предвиждат	
по	повод	настоящия	юбилей?

През май в Плевен ще се проведе чет-
въртото издание на конкурса за млади 
оперни певци „Гена Димитрова“. Со-
фийската опера предвижда концерт-
но изпълнение на „Макбет“ на Верди 
с участието на Александрина Пенда-
чанска и Кирил Манолов (30 май). Ще 
прожектират и филма „Обич за Гена“, 
а на 6 май там ще бъде представен 
запис на операта „Джоконда“ от Пон-
киели в постановка на Софийската 
опера. Имаше идея за честване в Ита-
лия, но заради несигурността при пъ-
туването и карантината нещата се 
обезсмислиха. 

Когато	гледах	филма,	ми	направиха	
впечатление	срещите	на	Гена	Ди-
митрова	с	учениците	є.

Обучението на последната група от 
майсторския ѝ клас съвпадна с вре-
мето, когато аз започнах да следвам 
операторско майсторство, и те бяха 
за мен естествен обект на интерес 
и заснемане. Част от учениците тя 
беше приютила вкъщи. Живееха заед-
но, готвеха си, предоставяше им джоб-
ни пари. Тя ги учеше не само на пеене, 

но и от какво трябва да се откажеш, 
за да направиш голяма кариера, как 
да се справят с конкуренцията, какво 
значи да си оперен певец днес. С тази 
група пътувахме из България. Те имаха 
концерти, а аз имах възможност да ги 
заснема. 

Работата с млади певци заемаше го-
ляма част от живота ѝ през послед-
ните години. Тя организира няколко 
концерта, на които представи млади 
свои колеги – в Софийската опера, в 

Разговор																								
с	Милена	Стойкова,	
племенница																		
на	певицата	

80 години от рождението наГена Д
им

ит
р
ов

а

В ролята на Абигайл в Софийската опера, фотография личен архив
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НДК и на различни места в страната. 
Сред певците, които Гена Димитро-
ва е представяла, са Елена Баръмо-
ва, Байса Дашням, Петър Данаилов, 
Гергана Янчева, Александрина Пенда-
чанска, Соня Златкова, Емил Иванов, 
Александър Марулев, Петър Даалийс- 
ки, Симеон Симеонов и много други.

Сигурно	е	било	незабравимо	време.	
Сложили	сте	и	кадри	от	„купон“.	
Гена	пее,	танцува.

Да, виждате каква голяма компания е 
събрала. Така обичаше да ни събира и 
на празници. Раздаваше се както емо-
ционално, така и материално. Беше 
естествена. Имам снимки от всеки-
дневието ѝ, които никога няма да по-
кажа – как готви, чисти, пече чушки. 
Обичаше да се разхожда, да пътуваме, 
когато е свободна. Канеше и прияте-
ли. Понякога в Монте Карло се разхож-
дахме из района. Обичаше да прави хо-
роскопи. Обичаше да купува картини с 
животни, защото ѝ напомняха за село. 

Обичаше	ли	да	гледа	и	слуша	запи-
сите	си?

Да, обичаше да се събира с приятели, 
за да гледат и коментират неин запис 
или някой друг, който тя е купила. Об-
съждаха ги, особено нейните, защото 
тя винаги е била критична към себе 
си. Държеше да чуе и друго мнение.

Когато	беше	председател	на	жури-
то	на	Международния	конкурс	за	
млади	оперни	певци	„Борис	Хрис-
тов“,	организаторите	поискаха	да	
издадат	диск	с	нейни	записи.	Из-
брахме	от	радиото	най-добрите	є	
изпълнения,	тя	ги	прослуша,	каза,	
че	са	хубави,	но	по-добре	да	не	се	
издават.

Аз пазя нейни студийни записи, пра-
вени тук, в България, вероятно в на-
чалото на 90-те години, за които тя 
специално ме помоли да ги държа и да 
не се издават. 

Активна	сте	във	Фейсбук.	Качва-
те	непрекъснато	снимки	и	различ-
ни	материали	за	нея.

Във Фейсбук има няколко профила с 
нейното име, но официалният е на 

фондация „Гена Димитрова“. Имам 
много богат архив – снимки, плакати, 
афиши, оперни програми. От Централ-
ния архив проявиха интерес към архива 

на леля. Ще им предоставя всичко, но 
първо искам да го сканирам за себе си. 
За жалост става бавно. Имам и много                                                                                 
аудиокасети, на които дори не зная 
какво има, те трябва да се прослу-
шат. Има и видеокасети, които губят 
качествата си и трябва да бъдат 
дигитализирани. 

Трудно	ли	ви	беше	да	изберете	как-
во	да	включите	във	филма?

За филма трябваше да се съобразим с 
желанието на плевенчани. Премиера-
та му трябваше да бъде там. Имахме 
много близка приятелка, която ос-
тана такава и след смъртта на Гена, 
Свобода Гюрова – музеен работник и 
оперен фен. Първата версия на филма 
беше по-дълга, с повече разговори. Тя 
каза: „Не, ние искаме да слушаме Гена“. 
Тогава го преработихме, включихме 
много изпълнения, а от интервюта-
та, които бяха дълги – по 30–40 ми-
нути, останаха само ударни фрази. 
Тепърва ще ги използваме. 

Значи	имате	материал	поне	за	още	
един	филм.	А	можете	да	дигитали-
зирате	касетите	и	видеата.

Да, но винаги се явява проблемът с 
авторските права. Можем да го на-
правим, но трябва да го пуснем как-
то филма „Обич за Гена“ – свободно в 
Ютюб. Всеки може да го гледа в два 
варианта – на български и със суб- 
титри на английски. 

Какво	се	случва	с	родната	къща	на	
Гена	Димитрова	в	Беглеж?

Къщата е дарена на община Плевен. 
Аз поех ангажимент от името на фон-
дацията да финансирам архитекту-
рен проект, който да послужи за ре-
монтирането на къщата, и да го даря 
на общината. Къщата е обявена за 
паметник на културата от национал-
но значение и за всеки ремонт по нея 
се изисква такъв проект. Той вече е 
предоставен на плевенската община. 
Сега идва въпросът с финансирането. 
Ние искахме да е къща музей, но това 
означава специални административ-
ни условия, които са тежки за изпъл-
нение, така че по-скоро ще бъде екс-
позиция, културно пространство. 
Идеята е стопанската постройка към 

През	цялото	
време,	независимо																														
от	международните	
си	ангажименти,																								
Гена	Димитрова	не	
пропускаше	да	се	завърне	
и	в	България	за	спектакли	
и	концерти.	Гледала	съм	я	
многократно	на	сцената	
в	София	–	Абигайл,	
Леонора	от	„Трубадур“																													
и	Леонора	от	„Силата																
на	съдбата“,	Одабела,	
Аида,	Елизабет,	Джоконда,	
Норма,	Тоска,	Турандот,	
Ярославна.	Образи,	които	
никога	няма	да	забравя	
и	трудно	мога	да	приема	
изпълнени	по	друг	начин.	
Тя	изпълваше	сцената	
с	гордата	си	осанка,	
но	най-вече	с	гласа	си	–																						
неповторим,	могъщ,																										
но	и	галещ,	трогващ,	
кадифен.	Когато	
запееше	„Каста	дива“,	
театърът	се	превръщаше																							
във	вселена.	И	до	днес																																					
по	света	няма	друга	
певица,	която	толкова	
пълнокръвно	да	представя																																	
образа	на	принцеса	
Турандот.	И	колкото	
повече	се	отдалечавам	
от	онова	време,	
толкова	повече	липсва	
присъствието	є,	както	
в	театъра,	така																										
и	в	живота,	защото	Гена	
беше	единствена.

Светлана	Димитрова
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къщата да се превърне в мултифунк-
ционална зала, което изисква по-голям 
ресурс. Вероятно това плаши общи-
ната. Надявам се с времето нещата 
да се подредят.

И	днес,	когато	се	събира	семейство-
то,	продължавате	да	си	спомняте	
за	Гена.	

За жалост с много хора от семейство-
то се разделихме. Винаги сме били 
много близки. Преди разговора ни пре-
гледах стари снимки, видях как сме се 
събирали за празници.

Вероятно	и	в	чужбина	сте	били	
заедно.

Аз бях ученичка, а след това студент-
ка в Австрия. Винаги, когато нямаше 
спектакли, тя минаваше оттам. Ви-
ена беше удобно място между Бълга-
рия и останалите страни от Европа. 
Понякога пътувах с нея. Помня, че 
съм била на Арена ди Верона, но не си 
спомням какво гледах. И там тя ме за-
позна с Рикардо Мути. През 1992 г. в 
„Терме ди Каракала“ в Рим имаше „Ту-
рандот“. Това беше тежко лято, точ-
но след смъртта на съпруга ѝ. Беше 
много тъжна, въпреки това работе-
ше активно. Хотелът ни се намираше 
на площад „Ла Бока делла Верита“. 
Вечер, към десет часа, се събираха 
футболисти, а на мен ми беше много 
интересно. За същия период тя беше 
поела ангажимент за спектакли в Гер-
мания и ме остави за три дни сама в 
хотела. Пътувала съм до Ню Йорк за 
три-четири дена. Тя имаше „Туран-
дот“, но аз не останах за спектакъла. 
Там имахме една смешна случка. Из-
лизайки от стаята на апартамента, 
за да се разходя, тихичко заключих 
вратата, която се оказала развале-
на, и когато Гена трябвало да излезе 
за репетиция, не могла, а тя мразеше 
да закъснява. Накрая един приятел ус-
пял да я отключи. После диригентът 
каза по-често да я заключвам, защото 
репетицията минала прекрасно. Бях 
с нея в Рейкявик, където тя си изпя 
концерта и веднага тръгна към след-
ващия ангажимент – съдбата на все-
ки артист. Била съм в Лондон – имаше 
„Макбет“ в Ковънт Гардън. Там бяхме 
цяла компания, а вуйчо ми се шегува-
ше: „Ето, идва танкът“. Значи идва 

Гена и ще надпее всички – и оркестъра, 
и хора. През 1984 г. в Залцбург имаше 
„Макбет“. След премиерата имаше 
вечеря. В спектакъла пееше и Гяуров. 
Настаниха ме до него и той ми обърна 
такова внимание, че аз се почувствах 
много специална. И до днес пазя много 
топъл спомен за него.

Имаше	 ли	 Гена	 любимо	 място,	
където	да	се	завръща,	нещо	като	
убежище?

Тя делеше времето си между Вие-
на, Монте Карло и София. Тук много 
обичаше да живее във вилата. Но тя 
предпочиташе да е сред хора. Беше 
общителна, непосредствена, бързо 
скъсяваше дистанцията между хора-
та. Трябваше да е много изтощена, за 
да се оттегли, да не вдига телефона. 
Това се случваше рядко.

Строга	ли	беше	към	учениците	си?

Беше строга, взискателна, но с любов. 
Някой, несвикнал с маниера ѝ, можеше 
да се стресне, защото беше директ-
на. Дори във филма има такава сцена 
от подготовката за концерт.

Разказваше	ли	ви	интересни	случ-
ки	 от	 работата	 си	 с	 различни	
партньори?	

Тя е пяла във времето, когато пев- 
ците са били звездите на сцената. 
Спомням си, че разказваше за свой 
колега, много известен певец, кой-
то заставал така на сцената, че тя 
да е с гръб към публиката, за да не го 
надпява.

В регионалния исторически музей в 
Плевен има зала „Гена Димитрова“, в 
която са изложени оригинални сце-
нични костюми. Има експозиция с фо-
тографии от различни периоди от 
живота на певицата, както и музика-
лен кабинет, където публиката може 
да се запознае с нейни записи. Освен 
споменатите книга и филм същест-
вуват също монография на проф. Ве-
нелин Кръстев, издадена за 60-ата 
годишнина на Гена Димитрова, книга 
и филм на Магдалена Манолова по съ-
щия повод, монета „Гена Димитрова“, 
емитирана от БНБ на 2 май 2011 г.

Въпросите зададе Светлана Димитрова

Гена Димитрова е родена на 6 
май 1941 г. В Софийската кон-
серватория се явява като ме-
цосопран с ария на Азучена от 
„Трубадур“ на Верди и с руска 
песен. Влиза в подготвителния 
клас за изключителни гласови 
данни. Завършва в класа на 
проф. Христо Бръмбаров, след 
което още две години е в майс- 
торски клас. Приета е като 
стажантка в Софийската опе-
ра. Първата є роля там е Мер-
цедес от „Кармен“ на Бизе. Го-
лемият успех идва през 1967 г.,                                                                         
когато изпълнява ролята на Аби-
гайл от „Набуко“ на Верди. Ин-
тересен факт е, че през 1968 г.                                                                             
тя представя на софийска 
сцена партията на Гергана от 
едноименната опера на маес-
тро Георги Атанасов. На чет-
въртия конкурс за млади опер-
ни певци в София през 1970 г.                             
печели първа награда и златен 
медал. През 1972 г. печели първа 
награда и на конкурса в Треви-
зо. Специализира в Миланската 
Скала и постепенно започва 
световната є кариера. На сце-
ната в Милано тя представя 
партията на Амелия от „Бал с 
маски“ на Верди, а нейни парт-
ньори са Пласидо Доминго и 
Пиеро Капучили. Следват „То-
ска“ на Пучини във Виенската 
държавна опера, „Джоконда“ 
на Понкиели, „Набуко“ на Верди, 
„Турандот“ на Пучини на Арена 
ди Верона. Години наред тя е 
предпочитана Турандот, Лейди 
Макбет, Аида, Амнерис, Тоска 
на най-големите сцени както 
в Европа, така и в Северна и 
Южна Америка. Носителка е 
на наградите Златен Верди и 
Джакомо Пучини за цялостно 
творчество. Умира на 11 юни 
2005 г. в Милано.

Гена 
Димитрова
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Замисълът е наистина грандиозен. 
А цялото произведение под заглавие 
„Рефлектор“ предстои да бъде за-
вършено и да има премиера през ав-
густ във Варна, на осмото издание 
на фестивала за нова музика „Радар“. 
Създателят и артистичен директор 
на „Радар“ Димитър Бодуров и по-мла-
дият му брат Нейко Бодуров са не 
само сред най-оригинално звучащите 
съвременни български инструмента-
листи, но и лесно можем да си ги пред-
ставим в проект, надскачащ и джаза, а 
и музиката изобщо, в търсене на още 
и още измерения и в крайна сметка – 
на сърцевината на нещата. 

А „Рефлектор“ отива още една крач-
ка нататък, въвличайки и публиката. 
Процесът по създаване на произведе-
нието започва със събиране на крат-
ки видео истории (вашите истории), 
записани с телефон, с лаптоп, с личен 
фотоапарат, с професионална техни-
ка от последната пандемична година, 
като целта е колажът от отделни 
разкази в първо лице да се превърне 
в либрето за тази своеобразна инте-
рактивна опера. Сред музикантите, 
включени в „Рефлектор“, вече офици-
ално можем да споменем Иван Шопов 
(електроника), с когото Димитър ра-
боти от години и в чието съвсем ново 
музикално приключение „Тригайда“ 
участва заедно с брат си. 

Представете	си,	че	ей	сега	разменим	
ролите	и	вие	трябва	да	разкажете	
за	своя	опит	от	пандемията…

Димитър:	И в личен, и в професиона-
лен план преминахме през някаква въл-
на от неяснота, пропаднали планове… 
Доста други, нови неща се появиха. 
Всички фондове, които бяха отпус-
нати впоследствие като спасител-
ни, дадоха други възможности, които 
преди не бяха съществували… 

Нейко: Пандемията, с това рязко 
спиране в началото, не я усетих чак 
толкова неприятно и негативно. Но 
впоследствие застоят доста повлия 
на творческата ми мисъл. За един 

музикант и за артиста изобщо е важ-                                              
но всичко да се движи. То и животът 
никога не спира. А ние се озовахме в 
ситуация, в която всичко спря в един 
момент. Неприятно е и това, кое-
то виждам много често – как хора-
та неглижират ситуацията, ти се                                                                        
опитваш да се съобразяваш с огра-
ниченията и да пазиш човека отсре-
ща, но виждаш как другите не се дър-
жат така. Може би това е и една от 

Опера
С	авторите	на	една	(пост)
пандемична	интерактивна	
опера	в	процес	на	създаване	
между	Амстердам	
и	Варна	–	пианиста																												
Димитър	Бодуров	и	неговия	
брат	тромпетиста							
Нейко	Бодуров	–	разговаря		
Цветан	Цветанов

за пандемията

Димитър Бодуров е джаз пианист и компо-
зитор, родом от Варна. След като завършва 
музикалното училище в града, продължава 
обучението си в Консерваторията в Со-
фия. От 2000 г. година живее и работи в 
Холандия, където завършва джаз пиано и 
композиция в Академията Codarts, Ротер-
дам. Проектите, в които участва, са както 
базирани на български фолклор и джаз, така 
и на съвременна опера и електроника. Има 
издадени редица албуми за холандски и нор-
вежки лейбъли. Артистичен директор на 
фестивала „Радар“ във Варна. 

причините да се бави толкова излиза-
нето от пандемията.

Каква	музика	би	звучала	в	„Реф-	
лектор“	под	тези	думи,	току-що	
документирани	 от	мен,	 ако	 си	
представим,	че	това	са	разкази	на	
участници	в	проекта,	които	чува-
те	за	първи	път?

Димитър: Представям си… кварти, 
квинти, септими – такива, по-отво-
рени интервали. Няма много мажор, 
няма много минор…

Нейко:	Каква музика? Трудно е да я опи-   
ша, защото съм спонтанен човек и 
реагирам на момента. Тя ще е различ-
на днес и утре – ще се променя с вре-
мето. Винаги има и мажор, и минор, но 
никога няма надделяване. По-скоро не-
утрални хармонии, които олицетво-
ряват и чувствата ми в момента.

В	подготвителния	етап	на	про-
екта	през	март	събирахте	видео	

фотография Сирил Вермерс
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Нейко Бодуров е тромпетист, завършил е 
музикалното училище „Добри Христов“ във 
Варна. През 2009 г. се дипломира във Висше-
то музикално училище в Детмолд, Германия, 
при проф. Макс Зомерхалдер със специал-
ност „Тромпет“. През 2007 г. е стипенди-
ант в Ensemble Modern Frankfurt, удостоен 
е с Европейската поощрителна награда на 
културната фондация Pro Europa. Работил 
е във Варненския симфоничен оркестър, 
Софийската опера, филхармонията на Севе-
рен-Рейн Вестфалия и театъра в Билефелд, 
като солист е гастролирал с Детмолдския 
камерен оркестър и Новата филхармония 
в Реклингхаузен. 

истории	на	хора,	които	споделят	
собствения	си	опит	с	пандемията.	
Какво	преобладава	при	тях	като	
мотив?	И	каква	насока	ви	дадоха	
в	контекста	на	цялото?

Димитър:	Първите видео записи, кои-
то дойдоха, са наистина прекрасни. 
Доста спонтанни са – направени с же-
лание за участие и изобщо с припозна-
ване на идеята на проекта. Малко или 
много, съдържат това, което очак-
вахме. Думата „страх“ преобладава 
в началото. „Свикване“ също се пов-
таря доста често. „Объркване“ също 
може да се изведе от всички истории 
като нишка. Но в крайна сметка ни 
хареса, че в тях има надежда. Макар 
всеки от разказващите да е прежи-
вял нещо трудно – кой по-добре, кой 
по-зле – в края на видеото винаги има 
надежда.

Преди	няколко	месеца	споделихте,	
че	след	като	двамата	сте	автори	
на	музиката,	със	сигурност	ще	има	
пиано	и	тромпет,	като	мислите	
още	за	струнен	квартет	и	елек-
троника,	без	да	се	ограничавате	
жанрово…	Как	изглежда	и	звучи	
интерактивната	(пост)пандемич-
на	опера	през	май	2021	г.?

Димитър: Развива се по-скоро в по-
сока саундтрак – на филм или на нещо 
като опера. И самата атмосфера оти-
ва все повече в тая посока. Затова си 
представям по-отворени звуци, а и 

електрониката добавя един по-тъ-
мен момент в цялото звучене. Откъм 
оркестрацията за момента това са 
инструментите. Към струнния оркес-
тър още не знаем дали няма да доба-
вим и перкусии, а може би и арфа… Вече 
направихме един кратък трейлър. В 
момента завършваме втора музикал-
на тема, която е вариация на тази в 
трейлъра, и се надяваме през май да 
се заемем с цялостната музикална 
структура на операта.

Казвате,	че	още	се	колебаете,	но	съ-
ществува	възможност	да	съберете	
истории	и	от	случайни	минувачи	в	
центъра	на	Варна	и	София?	Това,	
предполагам,	ще	придаде	съвсем	
друга	динамика	на	общия	разказ…

Нейко: Представям си го като анкета 
на улицата в София и Варна. Ще спи-
раме минувачи, ще им задаваме базис-
ните въпроси, на които са отговори-
ли и хората, изпратили ни свои видео 
записи. И целта е точно тази – да 
отговорят спонтанно, без подготов-
ка, според това, което чувстват на 
момента.

Димитър: Доста е различно, когато 
се записваш вкъщи – по собствено 
желание и в удобно за теб време – и 
навън, където, както каза Нейко, ще 
е по-спонтанно. И визуално следва 
да е различно. И още нещо важно – 
целта на проекта е да въвлечем въз-
можно най-много и различни хора. В 

социалните мрежи стигаме до прия-
тели на наши приятели, а на улицата 
ще можем да стигнем и до напълно не-
познати хора. 

Тъй	като	„Рефлектор“	е	ориен-
тиран	към	българската	действи-
телност,	интересен	момент	е,	че	
засега	двамата	все	още	работите	
от	разстояние	–	Димитър	е	в	Ам-
стердам	(и	беше	възпрепятстван	
да	присъства	на	собствения	си	фес-
тивал	миналия	октомври),	Нейко	
–	във	Варна.	Това	със	сигурност	
придава	още	по-голяма	сложност	
на	гледните	точки	към	пандемия-
та…	Сигурно	ще	бъде	отразено	и	
в	самото	произведение,	но	какво	е	
специфичното	на	българския	случай	
с	тази	пандемия,	ако	трябва	да	се	
сравним	със	света?	

Нейко:	От моята гледна точка неща-
та във Варна изглеждат малко по-спо-
койно, отколкото в София. Аз лично 
не усещам такъв стрес от цялата 
ситуация. На живо всичко изглежда 
малко по-спокойно от статистиките 
по телевизията и в социалните мре-
жи. Но неглижирането на проблема 
от страна на голяма част от хората, 
както вече казах, ми е доста неприят-
но, а несправянето със ситуацията е 
предизвикано и от това.

Димитър:	На мен ми беше интересно 
да следя стратегиите за справяне във 
всички страни. И живеейки в Холандия, 
сравнявайки с България, стигнах до 
доста изводи. Като този, че в Бълга-
рия комуникацията на държавно ниво 
спрямо хората е доста лоша. Намирам 
я за твърде неефективна, решенията, 
вземани на държавно ниво, са доста 
неадекватни. Пандемията е меди-
цински проблем, а управляващите го 
превърнаха в политически. И всички 
мерки в България бяха доста хаотич-
но налагани. Тук, в Холандия, локда-
унът е от началото на октомври, а 
от декември въведоха и вечерен час и 
така е вече пет месеца. Но тези много 
трудни решения на политическо ниво 
бяха взети в интерес на хората, за 
да се спасят човешки животи и да се 
пощади претоварената здравна сис-
тема, а не с някакви други намерения. 

фотография Александър Лазаров
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Вие	сте	първият	режисьор,	който	
започна	да	снима	през	лятото	след	
миналогодишния	локдаун,	и	ето	че	
филмът	е	по	кината.	Как	се	рабо-
ти	в	пандемия?

Трябваше да снимам два филма и пър-
ви през пролетта беше „Чамла“. На-
стъпилата пандемия не позволи на 
чуждестранния актьор, който играе 
във филма, да пристигне и отложихме 
снимките за есента. Така се наложи 
много бързо да подготвим и снима-
ме „Голата истина за група „Жигули“. 
Имахме късмет, че никой не се разбо-
ля. Това беше най-голямата опасност, 
защото означаваше спиране на сним-
ките за определено време. Това щеше 
да разбие духа, атмосферата и енер-
гията на екипа. И двата филма са ка-
мерни, локални и с малък екип, за да не 
се събират много хора на едно място. 
Снимките на „Чамла“ бяха по-лесни, 
защото работихме само с шестима 
актьори, далеч от градската среда, на 
над 1700 метра надморска височина с 

15 души екип. Правехме PCR тестове 
и някак си успяхме въпреки пандеми-
ята. Същинският проблем е разпрос-
транението и показът на готовите 
филми. Решихме, че щом „Голата ис-
тина за група „Жигули“ е заснет по 
време на пандемията, би било редно 
да бъде завъртян по кината, докато 
все още сме в тази ситуация. Не спо-
делям идеята, че филмите трябва да 
се отлагат за по-добри времена. Съм-
нявам се, че ще се върнем към стари-
те времена. Тревожа се зрителят да 
не загуби желание да гледа филми на 
голям екран. Самите киносалони също 
са в незавидна ситуация, а някои вече 
са на ръба на фалита. Предстои ново 
завъртане на целия процес от произ-
водството до разпространението на 
филми в една съвсем нова ситуация. 
Не мисля, че хората ще се откажат 
от киното, по-скоро имам опасения, 
че голяма част от тях ще открият 
комфорта на домашното гледане на 
филми, което ще намали интереса към 
големия екран. 

На	този	фон	в	началото	на	година-
та	предишният	парламент	прие	
промени	в	Закона	за	филмовата	
индустрия,	а	сега	работни	групи	
се	опитват	да	напишат	нов	пра-
вилник.	Как	това	ще	промени	бъл-
гарското	кино?

Като мнозина мои колеги се надявам, 
че тези промени ще са за добро. Съз-
даде се погрешното впечатление, че 
хората в бранша са против тях, за-
щото са свикнали да се възползват 
от държавното финансиране. Сигурен 
съм, че голяма част искрено вярват и 
искат промените да уредят по-доб- 
рото функциониране на нашето кино. 
Това беше и големият проблем – дали 
всички тези набързо приети промени 
ще доведат до работещи механизми. 
Ако не сме създали система от сти-
мули, която да проработи, както е в 
Румъния например, това ще бъде се-
риозен проблем за бенефициентите 
на този тип финансиране. Ако срещу 
обещанието за двойно увеличаване на 
средствата се произвежда два пъти 
повече от същото, което се снимаше 
досега, това също е проблем. През го-
дините разговорът за състоянието 
на нашето кино буксуваше. Разгово-
рът остана на нивото, че държавата 
трябва да финансира високото из-
кус- тво, а останалото да се справя 
с пазарните принципи. Някои хора се        
опитват да използват ситуацията, за 
да запазят статуквото, а всъщност 
става въпрос за нещо фундаментал-
но – в България няма пазарен принцип. 
Хората, които твърдят, че филмите, 
адресирани към по-широка публика, 
могат да се финансират самостоя-
телно и пълноценно, са или невежи, 
или спекуланти. Тук идва въпросът – 
да снимаме повече от същото, или да 
правим различни филми? Сигурен съм, 
че има различна аудитория, но тази, 
която иска да види разнообразие в 
стиловете и жанровете, е повече. 

Филми с отворен код

Виктор Божинов

С	режисьора	на	новия	
български	филм	„Голата	
истина	за	група	„Жигули“	
разговаря	Деян	Статулов

Филми с отворен код

Виктор Божинов, фотография Деян Статулов
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Има филми, които след две прожекции 
приключват своята среща с публика-
та. Ако това е аудиторията на един 
филм, значи има сериозен проблем. 
Киното разказва истории и тук е мяс-
тото да спомена липсата на пазар на 
сценарии. Бих предпочел да избирам 
между повече сценарии, а не да съм 
принуден сам да съчинявам истори-
ята. Неслучайно „Възвишение“ беше 
създаден по успешен роман, „Чамла“ 
е написан от Деляна Манева, „Голата 
истина за група „Жигули“ е авторски 
сценарий. 

Когато се създава правилникът, той 
не трябва да бъде само инструмент 
за административно уреждане на от-
делни групи по интереси. Не става 
въп-  рос да уредим регулярността на 
субсидиите и достъпа до финансира-
не, а да има оценителен процес, който 
да изведе на големия екран филмите с                                                                                        
добри истории. В продължение на 30 
години творци от различни поколе-
ния се редяха на опашка и чакаха да им 
дойде редът за снимане. През това 
време някои се отказваха, други се 
пререждаха, а трети стоят посто-
янно с надеждата някой да се отка-
же. Процесът се превърна в борба 
не на идеи, а на достъп до субсидия. 
Убеден съм, че в художествените ко-
мисии трябва да има по-малко колеги 
от гилдията, защото е нужна по-дис-
танцирана и независима оценка. Тол-
кова години нашата гилдия копаеше 
трап между себе си и зрителите. Това 
провокира недоверие към българско-
то кино. Мисля, че със своите исто-
рии филмите трябва да вълнуват и 
докосват повече зрителя, отколкото 
лично автора. Вероятно затова съм 
обвиняван, че съм комерсиален ре-
жисьор. Вярвам, че артхаус филмите 
трябва да са алтернатива, но ако се 
правят само такива, то на какво са 
алтернатива? Затова се опитвам да 
правя филми с отворен код, който не 
отхвърля публиката, но пък съм далеч 
от мисълта да ѝ угаждам. 

Да	се	върнем	при	новия	ви	филм.	
Можем	ли	днес	да	направим	връзка	
между	„Оркестър	без	име“	и	„Го-
лата	истина	за	група	„Жигули“?	

Понеже рядко се създават филми, в 
които героите са музиканти, автома-
тично се прави аналогия с „Оркестър 
без име“. Идеята беше да направим 
филм в стила на комедийната драма 
– да стои забавно, но в същото време 
да представя сериозните житейски 
казуси, пред които са изправени геро-
ите. Той е различен, разказва съвре-
менна история. Сценаристите Нели 
Димитрова и Ваня Николова напра-
виха интервюта с водещи музиканти 
отпреди 30 години и сценарият стъпи 
на истински житейски истории. Музи-
ката от края на 80-те години на ХХ в. 
имаше важно значение в нашия живот. 
Както навсякъде по света, и при нас 
тя моделираше емоциите, изразяваше 
бунт и несъгласие с общественото 
устройство, в което живеехме тога-
ва. Какво се случи по-късно? Героят на 
Филип Аврамов казва: „Осъзнахме, че 
свободата, за която се борехме, не ни 
трябва. Предадохме идеите, за които 
мечтаехме“. Филмът е за музиканти, 
които 30 години по-късно са загуби-
ли своите илюзии. Всеки е тръгнал 
по път, който му носи по-скоро неу-
довлетворение. Един е станал добър 
лицево-челюстен хирург, друг е завър-
шил Музикалната академия, но за да се 
прехранва, се налага да спасява кари-
ерата на изпадащи попфолк звезди: 
„Влязох в чалгата за малко, а останах 
завинаги“. 

Някъде	 по	 пътя	 антиконфор-
мизмът	на	героите	се	е	изгубил.	

За съжаление всички са станали абсо-
лютни конформисти. Неслучайно ре-
шихме, че трябва да се създаде репер-
тоар на група „Жигули“, който да носи 
заряда на Милена Славова, „Контрол“, 
„Ревю“… Затова и една от песните, 
които създават днес, трябва да носи 
опита на изминалите години и да из-
веде идеята на филма. Казва се „Няма 
да е днес“, защото няма да е днес мо-
ментът, когато ще се разделим и про-
меним. Всички песни и подредбата им 
в контекста на сюжета смислово и 
емоционално изразяват антиконфор-
мизма отпреди 30 години. Нещо, кое-
то липсва в съвременната българска 
музика. 

Защо	стана	така?

Факт е, че материално живеем по-
добре, отколкото преди 30 години. 
Този комфорт ни кара да се успокоим. 
Въпреки че, ако се замислим, полити-
ческото устройство не е по-различно 
– има една малка овластена група със 
своя номенклатура от приближени, 
която ползва привилегии и облаги. Хо-
рата са се примирили и само конста-
тират: „Тук е така“. Изгубиха смисъ-
ла. Затвориха се в себе си, в домовете 
си и започнаха да се борят само да не 
изгубят личния си комфорт. Но по-
вечето осъзнават, че това не носи 
удовлетворение. С филма се опитва-
ме да покажем, че дори когато имат 
конфликти, хората не е късно да се 
погледнат в очите и да разберат, че 
повече са нещата, които ги свързват, 
отколкото разделят. 

Виктор Божинов е завършил 
филмова и телевизионна режи-
сура в НАТФИЗ, в класа на проф.  
Христо Христов. В периода 
2007–2009 г. работи като ре-
жисьор в Русия с проекти, про-
дуцирани от големите холивуд-
ски мейджъри – „Сони Пикчърс“, 
„Уорнър“ и „Фокс“. През 2013 г. 
е режисьор и креативен про-
дуцент на руската адаптация 
на американския сериал „Кос-
ти“ (Bones). В България работи 
над сериалите „Под прикритие“, 
„Стъклен дом“, „Връзки“ и др. Де-
бютният му пълнометражен 
филм „Възвишение“ е най-гледа-
ният български игрален филм 
от последните 10 години. Пред-
седател на управителния съ-
вет на „Филмаутор“. 

Виктор
Божинов
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Диференцираният показ отделя кон-
кретен филм или явление (панорама, 
ретроспектива) извън общия кино-
поток. Филмът и неговите автори да 
бъдат представени извън контекста 
на масовия и комерсиален репертоар. 

Този подход дава възможност за съз-
даване и възпитаване на определен 
тип публика с ясно подчертани ин-
тереси към киното като изкуство и 
форма на творческо изразяване. Съз-
дава се обособено пространство за 
прожекции на филми на независими 
творци с ярки творчески търсения и 
експерименти. Разбира се, тук нямаме 
предвид специализираните киносало-
ни, които са регламентирани в Закона 
за филмовата индустрия и прожекти-
рат филми от категория „X“ (забране-
ни за лица под 18-годишна възраст). 

Диференцираният филмов показ води               
началото си от 20-те години на 

миналия век, когато френските аван-
гардисти, режисьорите Жермен Дю-
лак и Луи Делюк създават киносалони, 
в които прожектират своите експе-
риментални творби, както и всички 
останали произведения на френския 
авангард. Примерът е подет и в други 
европейски страни. От бившите со-
циалистически страни Полша първа 
създава мрежа от специализирани ки-
носалони и в началото на 60-те години 
има вече над 60. 

В България специализираният показ 
трудно си проправя път по времето 
на социализма. Причината за това 
е недоверието, с което тогавашна 
власт и нейните идеолози посрещат 
идеята. Прозира страхът, че подо-
бен тип показ би признал наличието 
на плурализъм, сблъсък на мнения и 
приемането на личния избор и вкус на 
зрителя. 

Обратната теза защитават раде-
телите на специализиран показ. Спо-
ред тях диференцираният реперто-
ар и показ ще разшири аудиторията 
и ще увеличи филмовия фонд. „Защо-
то това ще са филми, които игнори-
рат комерсиалната и развлекателна 
страна и се насочват към търсене на 
нови изразни средства, сочат тен-
денции в развитието на киното и по-
ставят „важни и актуални проблеми 
в обществото“. Прокарва се и теза-
та, че много филми с очевидни худо-
жествени достойнства преминават 
по екраните хаотично, което води до 
провалени премиери и нежелан отлив 
от страна на публиката (нещо много 
актуално в настоящия момент).

Историята на специализирания показ 
на филми в България започва на 20 ок-
томври 1972 г., когато в София се от-
крива първото специализирано кино в 

Деян Статулов

Извън общия поток

Една	от	водещите	съвременни	
концепции	в	развитието																															
на	културата	в	Европа	е	насочена	
към	публиката.	Възможностите																											
в	киното	са	различни,	като	една																		
от	тях	е	диференцираният															
филмов	показ	

„Полет над кукувиче гнездо“ е в студийния репертоар през 80-те години на ХХ век
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страната – кино „Витоша“. Създаване-
то на специализираното разпростра-
нение има два съществени елемента 
– обособяване на система от кина и 
концептуализиране на репертоарната 
политика. Негов идеен вдъхновител и 
селекционер е проф. Тодор Андрейков. 
По-късно той създава и киноуниверси-
тетите в кино „Одеон“, където пред-
ставя тематични лектории. 

Целите и идеите на студийните кина 
намират своето потвърждение както 
чрез подбора и селекцията на преми-
ерните филми, така и в съставянето 
на специални програми. Амбицията е 
да се представят по-цялостно от-
делни творци, направления и жанро-
ве. Много от тези възстановени (пов-
торни) премиери или отделни филми, 
включени в специализирани панорами, 
преминават при по-голям зрителски 
успех в сравнение с прожектирането 
им в широката киномрежа. Програми-
те са придружени от специално изра-
ботени за целта брошури, листовки и 
други рекламни материали. В някои от 
по-големите градове се сформират 
дискусионни киноклубове, където се 
анализират и коментират филмите, 
правят се срещи с филмови творци и 
кинокритици. След 1976 г. преди на-
чалото на всеки филм от студийния 
репертоар се излъчва аудиолекция на 
кинокритик, която две години по-къс-
но е заменена със заснети и прожек-
тирани преди всеки филм кинолекто-
рии. В окръжните градове всеки месец 
гостуват лектори от София, които 
изнасят беседи преди филмите. 

За съжаление още в средата на 80-те 
години студийното разпростране-
ние се разпада. Основната причина е 
банална – не се купуват нови филми, а 
старите са в лошо състояние. 

Залезът на студийното филмораз-
пространение съвпада и с появата на 
Световната кинопанорама в София. 
Идеята, заложена в това ежегодно 
събитие, беше нещо като естестве-
но продължение на студийния показ 
– отбират се филми, завоювали прес-
тижни награди, нови творби на изяве-
ни режисьори. Въпреки това Светов-
ната кинопанорама не покрива изцяло 

критериите за диференциран показ 
и селекция на филми. В репертоара ѝ 
съжителстват едновременно филми, 
насочени към масовия вкус като „По-
лицаят от Бевърли Хилс“ и „Дънди 
Крокодила“, заедно с „Жертвоприно-
шение“ на Андрей Тарковски. 

Селектираният подбор на филми и 
място за прожекции отново бе въве-
ден през 1993 г. с появата на Рок Филм 
Фест I и неговото продължение. До-
мът на киното в София се превърна в 
естествено място за срещи на „сту-
дийната публика“. Последвалите па-
норами и програми като „Британско 
кино“, „Нова чешка вълна“, „Монти 
Пайтън фест“ и др., гостуването на 
автори на филми, издаването на ка-
талози и други рекламни материали 
за конкретни събития покриват кри-
териите за диференциран показ на 
филми. 

През годините се утвърдиха ежегодни 
филмови панорами и фестивали като 
София Филм Фест, Фестивал на ев-
ропейските копродукции, „Любовта 
е лудост“, SO Independent, „Цветята 
на Корана“ (впоследствие „София Ме-
нар“), „Северно сияние“ и др. Всички 
те са част от културния живот на 
страната и изградиха и възпитаха 
определен тип зрители с ясно изразен 
афинитет към филмовото изкуство. 
Тези събития се открояват със спе-
цифична селекция на филмите и пози-
циониране на киносалоните, в които 
се прожектират.

Като целогодишна филмова програма 
се утвърди „София Филм Фест за уча-
щи“. Основната ѝ цел е да даде свобо-
ден достъп на ученици в тийнейджър-
ска възраст до високи постижения на 
европейското и националното кино. 
Прожекциите от „София Филм Фест 
за учащи“ са придружени от предста-
вяне от автори на български филми, а 
за чуждестранните заглавия говорят 
кинокритикът Антония Ковачева и 
режисьорът Георги Дюлгеров. Про-
ектът започна през 2009 г. и до днес 
неговите програми са посетени от 
30 000 ученици. Инициативата дава 
възможност за трета поредна годи-
на представител на България да бъде 

член на Младежкото жури на филмо-
вия фестивал във Венеция. Подобна 
програма се опитват да приложат и 
фестивалът „Младо европейско кино“ 
и неговата платформа CinEd, която 
работи за въвеждане на кинообразо-
вание в училищата. Програмата CinEd 
се координира от централата на 
Френския институт в Париж, а цел-
та е да се представи богатството на 
европейското кино пред деца и мла-
дежи на възраст от 6 до 19 години, да 
се развият техните критични и ана-
литични умения, както и познанията 
им за кинематографичната техника и 
езика на киното.

Другата инициатива с диференциран 
принцип на показ и репертоар, която 
заслужава внимание, е „София Филм 
Фест на път“. Целта на проекта е да 
се прожектират европейски и алтер-
нативни на Холивуд филми в различни 
киносалони в България, а където няма 
киносалон, да се осъществяват диги-
тални прожекции в други зали и дори 
на открито. Програмата е съпът-
ствана от срещи с творческите еки-
пи на българските филми, включени в 
селекцията. На много места, дори и 
в областни градове с население меж-
ду 50 и 100 000 жители, това остава 
единственият досег с киното. 

По време на пандемията от COVID-19 
много от тези програми бяха пренесе-
ни в интернет с помощта на различ-
ни стрийминг платформи. Фестивали 
като „Златен ритон“, Master of Art, 
София Филм Фест и др. осъществиха 
специални онлайн издания. Това даде 
възможност на хиляди зрители от 
цялата страна не само да съпреживе-
ят филмовите събития, но и да осъ-
ществят виртуални срещи с майсто-
ри на седмото изкуство като Никита 
Михалков, Тери Гилиъм, Биле Аугуст, 
Жан-Жак Ано и др.

Предложените примери дават по-
вод да се замислим, че се открива все 
по-голяма пазарна ниша за разпрос-
транение на некомерсиалното кино, 
а това е потенциална възможност 
за формиране на аудитория с базисна 
филмова култура.

Деян Статулов
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Най-новата	ви	изложба	е	нарече-
на	Homage –	модулна	фотография.	
Каква	идея	се	крие	зад	фрагмен-
тираните	и	сюрреалистични	изоб-		
ражения,	които	толкова	много	при-
личат	на	картини?

Последната изложба е почит пред 
образите на мои кумири, от които 
съм се учил и възхищавал. И това са 
не само увлеченията ми към танца, 
към музиката, към движението, но и 
към хаоса, който можеш да укротиш 
и да превърнеш в сила, която ни увли-
ча. Модулната фотография се описва 
като метод на ръчно пренареждане на 
прекроените части от снимки в една 
фотография, на една площ, запазвайки 
перспективата в едно различно копие. 
Това е друга фотография, която е из-
пълнена от подобни на нея по-малки, 
но създаващи повтарящи се и засил-
ващи се хармонични зони в зависимост 
от модула на рязането.

Наскоро	издадохте	фотоалбума	
„Фрагменти	от	една	революция“.	
Той	включва	фотографии	от	съби-
тията	от	1989	г.	в	Румъния.	От	
телевизионната	революция,	както	
я	определиха	по-късно	изследовате-
лите.	Как	изглеждаха	обаче	тези	
събития	на	живо?

Почит към кумирите
„Моята	слабост	
е	социалната	
фотография.	
Още	миналия	
век,	по	времето																							
на	соца,	бях	обявен	
за	фотограф	
на	задния	двор.	
Фотографът															
на	малцинствата,	
на	онеправданите.“

Фотоалбумът „Фрагменти от една 
революция“ от 1989 г. отдавна зрееше 
у мен. След като направих изложбата 
през 2017–2018 г. в София и Букурещ, 
реших, че всичко трябва да се събере 
в един фотоалбум. Тук искам да изка-
жа голяма благодарност на художника 
Цвятко Остоич, който ми предложи 
да направим заедно фотолбума. Той 

успя да разчете фотографския из-
каз на моя репортаж. Когато фото-
графът се фиксира върху конкретен 
акт, близо до него се случват и дру-
ги събития, но когато реагираш и на 
тях, невинаги аналоговият фокус те 
следва. Независимо че са размазани, 
той можа да даде живот и място и на 
тези дефокусирани кадри, създаващи 

Разговор	със	Зафер	Галибов																																		
за	фотографиите,	които	се	
превръщат	в	свидетелства

Букурещ, декември 1989 г., фотография Зафер Галибов
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атмосферата на революцията. В кон-
тактните копия той успя да прозре 
техническата необорудваност на 
българския фотожурналист. Единай-
сетте филма, с които тръгнах, са с 
ниска чувствителност и не особено 
качествени. Но на тях има частица 
памет, която е важна за нас. В моята 
практика винаги един изсниман филм 
е по-важен от най-качествения неза-
снет филм. Иначе конкретно – преки-
те предавания на събитията, които 
се случваха по телевизията в края на 
1989 г., ме подтикнаха да отида в Бу-
курещ. Улиците на Букурещ съвсем 
не бяха тихи и безопасни. Имаше мно-
го разрушения, много убити и много 
болка.

Тогава,	на	място,	революцията	
изглеждаше	ли	като	спектакъл,	
или	когато	човек	е	потопен	в	съ-
битията,	трудно	може	да	си	даде	
сметка?

Вече бяха минали първите събития 
на мирната революция у нас. Но в 

Букурещ много се стреляше. През ця-
лото време ние залягахме, криехме 
се, но нито веднъж не видяхме врага, 
който стреляше. Като че ли стреля-
щите играеха на една врата, както се 
играе на футбол. Хората бяха различ-
ни, имаше хора в кожени палта, които 
се разхождаха през руините. Голямата 
част обаче бяха уплашени и когато 
се стреляше, ги обхващаше стадно-
то чувство. Събрани вкуп, тичащи, 
вплетени един в друг, с блестящи очи. 
Срещаха се театрално преоблечени 
трупове. Подозрителни бяха надпи-
сите по запалените машини, напи-
сани с бял тебешир: „Терористи“ или 
„Секуритате“.

За нас, българските журналисти, кои-
то се срещнахме на терен, ще оста-
нат назабравими моменти: преките 
предавания на Мартин Минков за Бъл-
гарското радио, интервютата на Ви-
олета Лалошева и Валентин Стоянов. 
Трябва да спомена и имената на оста-
налите български журналисти, с кои-
то работехме заедно през декември 
1989 г. в Букурещ: Стефан Тихов от 
БТА, Боби Николов от вестник „Сега“ 

и още радиожурналистите Свободин 
Ламбрев и Аглая Коцева. Те също са 
герои от моя фотожурналистически 
репортаж.

Дистанцията	на	времето	прави	ли	
тези	фотографии	от	революцията	
в	Румъния	през	1989	г.	по-силни?

Колкото повече време минава, тези 
снимки стават свидетелства, до-
кументи, обобщаващи събитията, 
които съпровождаха диктаторския 
режим на Чаушеску, последния в Ев-
ропа през ХХ век. Според статисти-
ката загиналите са предимно млади 
хора (над 3000). След революцията 
бяха издирени имената им и държава-
та грижливо изгради техните гробо-
ве, те бяха еднакви и обгрижени във 
всяко населено място. За нашата ре-
волюция след 10 ноември 1989 г. имам 
много повече снимки от протестите, 
митингите, гладните стачки, гладни-
те години, лагерите, подпалването 
на Партийния дом и други събития, 
но за жертвите на комунизма у нас не 
се говори, никой не отбелязва места-
та, където те са загинали, и техните 
имена.

Букурещ, 1989 г., фотография 
Зафер Галибов
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Зафер Галибов е фотограф и 
фотожурналист, изследовател 
на фотографията, завършил е 
ВМЕИ в София и след това кул-
турология във Философския 
факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. През 2014 г. защита-
ва дисертация в Института 
за изследване на изкуствата 
в БАН. Бил е фоторедактор в 
списанията „Лада“ и „Наша ро-
дина“, завеждащ фотоателие 
„Главпроект“, работил е в МГТ 
„Зад канала“ и в Националната 
галерия за чуждестранно из-
куство. Автор е на книгата 
„Фрагменти от една револю-
ция“, а също и на специалните 
албуми „Владимир Висоцки“ 
(1994), „Движение“ (2001) и др. 
Фотографиите му са били 
представени в експозиции в 
Полша, Франция, Израел, Мос-
ква, Австрия, Дания, Гърция, 
Финландия, Румъния. Автор е 
на изложбите „Фрагменти от 
една революция“ (2017), „Лицата 
на душата“ (2016), „Джаз фокус, 
в чест на Милчо Левиев“ (2015), 
„Пазителката на думите“ (2014), 
„Афроамерикански джаз леген-
ди“ (2012), „В ателието“ (2010), 
„Фотографии от Израел“ (2007) 
и др. През март 2021 г. в гале-
рия-книжарница „София Прес“ 
беше открита изложбата му 
Homage – модулна фотография. 

Зафер
Галибов

Тези	събития	в	Румъния	ли	бяха	
първата	гореща	точка,	на	която	
сте	работили	като	фотожурна-
лист?	Имаше	ли	и	други	подобни?

Снимал съм в много държави, обикно-
вено на фестивали и конкурси. Бил съм 
член на наши експедиции в Хималаите 
(1987 г.), Антарктида (2000 г.), бях ко-
мандирован на пуча в Москва през 1993 г.                 

Какво	търсите	като	журналист	–	
необикновена	история	или	най-вече	
история,	която	може	да	се	разкаже	
визуално?

Обикновено при такива събития 
търся да пресъздам снимка или серия 
от снимки, които най-пестеливо да 
разказват за човешката страна на 
действието. Моята слабост е соци-
алната фотография. Още миналия век, 
по времето на соца, бях обявен за фо-
тограф на задния двор. Фотографът 
на малцинствата, на онеправданите, 
на различните.

Каква	беше	срещата	ви	с	фото-
графията?	Тя	ли	беше	първият	ви	
избор?	

Започнах да снимам още като дете. 
Влечаха ме техническите джунджу-
рии. На 14 години успях да снимам в 
Израел президента Бен Гурион. Това 
много силно се запечата в мен. И по 
време на моето образоване, и нався-
къде, където работех, фотографията 
намираше място в моите занимания. 
Останах си истински фотолюбител. 

Имахте	 ли	 други	 колебания	 за	
посоката,	в	която	да	поемете	в	
началото?

Дълги години ме влечеше и киното. 
Дори имам награди от студентски 
филмови фестивали през 70-те го-
дини. Имах учител, който ме съвет-
ваше: бъди сам сценарист, оператор 
и режисьор на своите произведения. 
Аз съм имал най-добрите учители, 
няма да ми стигне страницата да 
изброя имената на всички. Когато 
започнах и аз да уча другите, се ста-
раех да предам наученото и повече 
от това. Работех фотография и кино, 
фотография и мода, фотография и ар-
хитектура, фотография и реклама, 

фотография и литература, фотогра-
фия и сценични изкуства. Нещата от 
живота са като едно семейство.

В	дисертацията	си	вие	изследвате	
зараждането	на	българската	фо-
тография	от	Освобождението	до	
30-те	години	на	ХХ	в.	Можете	ли	
да	сравните	онзи	период	с	днешния	
ден?	

Историята на фотографията винаги 
ме е занимавала. Всеки може да изброи 
респектиращи имена от световната 
фотография. Но това, което открих 
в историята на българската фото-
графия… никой не може да си пред-
стави онази омая, която ме обзема, 
когато говоря за предшестващите 
ни поколения фотографи в България. 
Още повече се ожесточавам, когато 
виждам, че хората, които създават 
памет, са обречени на забрава. Това 
не е епопея на забравените, това е 
престъпление.

В	книгата	„Светлописите“	изслед-
вате	и	кога	една	снимка	се	превръ-
ща	във	фотографски	документ.	
Всяка	снимка	ли	може	да	бъде	та-
къв	документ?

Книгата „Светлописите“ се роди през 
2017 г., след като защитих дисерта-
ция през 2014 г. по същата тема. Като 
изследовател не мога да отстъпя от 
твърдението, че Анастас Карастоя-
нов е първият български фоторепор-
тер. На 23 май 1865 г. той изнася сту-
дийната камера на открито и снима 
тържествата по случай 50 години от 
автономността на Сръбското кня-
жество. В историята на сръбската 
фотография Анастас Карастоянов 
(Стоянович) е отбелязан като пър-
вия сръбски фоторепортер – нищо 
че този термин още не е бил изкован. 
Негови са снимките на Втората бъл-
гарска легия в Белград (1867 г.), репор-
таж от артилерийска подготовка 
при Кладово (1867 г.), портретите на 
Левски в цял ръст, Панайот Хитов, 
Стефан Караджа, Ильо войвода, Любен 
Каравелов и още огромен брой възрож-
денци, които са минали през Белград 
преди Освобождението. В простран-
ството на белградското фотоателие 
в репортажен стил той ни е завещал 

най-цените снимки за нашата исто-
рия. Няма сила, която да накара науч-
ното общество да признае този факт 
и да го уважи подобаващо.

Въпросите зададе Оля Стоянова 
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Пет килограма моркови за два лева! 
Колко радостна е Ивана, би трябвало 
да струват три пъти повече, но ѝ ги 
продадоха за два лева и тя щастливо 
ги взе, въпреки тежестта и слабите 
си ръце. Какво ще ги прави, не знае. 
Сега морковите изведнъж станаха 
проблем, защото в съседния магазин 
има промоция на топени сиренца. Как 
да влезе с тежката торба и с преви-
тия си гръб? Ивана се оглежда, преце-
нява лицата на хората, на кого да по-
вери морковите? Ето! Момче и момиче 
вървят за ръка. Тя ги моли да пазят 
нещата ѝ. Момчето и момичето се 
съгласяват, а Ивана влиза в магазина 
с неправилната си походка.

Излиза малко притеснена – дали мом-
чето и момичето са там? Успокоява 
се, значи все пак има нормални хора! 
Осемдесет и трите ѝ години са я нау-
чили, че повечето носят зло в себе си, 
но тези двамата са различни. Чии чада 
са, познава ли ги? Не са оттук, дошли 
са на почивка, посетили са местния 
манастир. Колко интересно, Ивана 
бие камбаната там всеки ден, хуба-
во е, че двамата са били в манастира. 
Но тя не говори с радост за Божията 
обител, напротив, радостта ѝ от би-
енето на камбаната изчезна, когато 
Ивана откри черната магия – в свещ-
ника не можеха да се поставят свещи. 
Преди смъртта си отчето отричаше 
теорията за черната магия, но ето, 
той почина нелепо и Ивана е сигур-
на, че именно този повреден свещник 

свързва нещастията в живота ѝ. Мъ-
жът ѝ я излъга и избяга с друга жена, 
остави я сама. После детето му от 
онази, втората, загина в катастрофа. 
Къщата на Ивана почти изгоря. Дъ-
щеря ѝ не успя да се махне от провин-
циалния градец. Омъжи се, но тази ра-
дост е отнета от огромния кредит. 

Нали в манастира има нов свещеник, 
пита момичето. Ивана се смее горчи-
во. Той не им помага, оставил ги е да се 
оправят сами, единственото добро, 
което е сторил за Ивана, е да потвър-
ди теорията ѝ, докато довършваше 
последната бутилка вино за богослу-
жение. Така е, Ивана, каза ѝ, има черна 
магия тук, сега ме остави. Оттогава 
тя внимателно следи всички магове по 
телевизията, намерила е един, който 
ще ѝ помогне, тя е сигурна! В какво? 
– хладно пита момчето. Как! Да ми 
каже кой направи магията, кой прова-
ли живота ми. А после? Тонът на мом-
чето продължава да е хладен, на Ива-
на това не ѝ е приятно. Трудно ѝ е да 
отговори, не е сигурна после какво ще 
следва. Толкова важно от години на-
сам е да разбере кой ѝ направи магия, 
че отдавна е спряла да се пита какво 
ще направи, когато узнае.

Момчето и момичето трябва да нап- 
равят нещо, споглеждат се съзаклят-                                      
нически. Ще ви измамят, казват, тези 
магове не са истински, лъжат хората. 
Ивана е възмутена, как, нали ги гле-
дам, нали маговете всичко познават! 

Грешите, казва момчето, всичко е на-
гласено, включва се момичето, в ефир 
се обаждат подставени лица, ако се 
обадите, ще ви вземат парите. Ивана 
млъква. Интуитивно знае, че са прави, 
но хич не ѝ се иска да е така. 

Тези двамата няма да ми отнемат 
упованието! Ивана не иска да си тръг-
ва губеща от тази среща. Остава ѝ 
последен, но съкрушителен ход. Раз-
казва за славното си минало на комсо-
молски секретар, за работата си като 
строителен работник, от която гър-
бът ѝ прилича на диплянка, за трети 
март, когато е успяла да се пребори 
дори с мерките против вируса – реци-
тирала е стихотворенията си на им-
провизираното събиране на площада. 
И на български, и на руски! Двамцата 
млъкват, ето! Ивана е близо до побе-
дата. Искате ли да чуете едно? Ивана 
не дочаква отговор. Рецитира люби-
мото си стихотворение, публикувано 
и в „Русия днес“. Отново на два езика. 
Сега пиша стихотворение за Путин, 
получава се чудесно! Момчето и мо-
мичето свеждат глави, няма какво 
повече да направят за тази жена. Да 
ви дам няколко моркова? Двамата си 
тръгват с по морков в ръка. Ивана 
тръгва към дома си, тайно бърза за 
предаването на любимия си маг. Те 
може и да са прави, казва си, но аз ще 
си го гледам.

Защото всеки се нуждае от упование. 
Най-вече изоставените.

Немили-недраги
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