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Промяната в България дойде заедно 
с появата на графитите. Спомням си 
първата „вакханалия“ от протестни 
надписи или рисунки в София през пър-
вите месеци на 1990 г., бликнала за-
едно с първите митинги. Забраните 
бяха пометени в миг, настъпи време-
то на свободата. Вече несъществува-
щият мавзолей (след идеологическата 
си „десакрализация“) се превърна в 
истинска свободна сцена на графити 
творчеството, подобно на останки-
те от Берлинската стена. Няма да за-
бравя и как (почти за една нощ) влудя-
ващо сивата бетонна еднообразност 
на социалистическата градска среда 
бе „варваризирана“ от „бомбинг екс-
периментите“ на студенти в НХА или 
ученици в Художествената гимназия. 
Отвоюваш територия, оставяш ярко 
послание срещу системата и бягаш 
(гериля изкуството). Едва по-късно 
научих, че някои от етапните имена 
на „бунтовното поколение от 90-те“ 
(Хубен Черкелов, Георги Тушев, Косьо 
Минчев и др.) са започнали именно по 
този начин – с „графитите“. 

След завоюването на софийския цен-
тър дойде време и на „обособените 
територии“, както навярно е става-
ло и в другите големи градове на стра-
ната. Не знам защо, но някъде през          
1995 г. столичната „Зона Б-5“ бе на-
пълно обособена като независима 
„фасадна сцена“. Тогава се обявиха и 
първите „райтъри“, които подпис-
ваха „парчетата“ си. Независимо че 
още бе „забранено“, всичко бе „разре-
шено“. Имаше и „вандализъм“, разбира 

се, съсипваха се исторически фасади, 
не бяха малко и – нека си го признаем – 
откровените глупости и цинизми. 

Ала такъв бе духът на времето тога-
ва – „време на радикализация“. Спом-
ням си и как моят приятел – непрежа-
лимият двигател на авангарда Руен 
Руенов – бе силно обезпокоен, че ние 
пак и безнадеждно „изоставаме“. Кой 
да знае тогава, че „графити вълна-
та“ в София „закъснява“ само с двай-
сетина години след тази в Ню Йорк. В 
началото на 70-те „райтърът“ ТАКI 
183 започва системно да подписва ку-
риерските си маршрути в метрото, 
през 1973 г. „Ню Йорк Мегазин“ излиза 
за първи път на корицата си с град-
ски графити, а чак десетилетие след 
това се обособяват „графити зони-
те“ в Париж или Рим. Интересно е, че и 
първите глоби и „графити почиства-
ния“ на градските пространства в 
България приблизително отговарят 
по време на антиграфити разпоредби-
те на Руди Джулиани в Ню Йорк.

Последвалата комерсиализация на 
графитите и окончателната им „ле-
гализация“ от попкултурата изцяло 
промениха нещата. Днес „графити-
те“ са повече от cool. Още през 2001 г.                                                                                       
компютърният гигант IBM използ-
ва за най-мащабната си рекламна 
кампания „райтъри“ от Чикаго и Сан 
Франциско, които със спрейове рису-
ват сърца и пингвини (пингвинът е 
талисманът на Linux). Да не говорим 
за днешния интерес към композици-
ите на Банкси, чиито цени са вече 

космически и всяка тяхна поява се 
дебне стръвно от богатите светов-
ни колекционери.

Ето защо, посвещавайки този свой 
брой на „графитите“, ние всъщност 
обръщаме поглед към „тънката кожа 
на града“ (по определението на Георги 
Тенев), за да видим какво ново има на 
уличната сцена, където, щом търсиш, 
намираш. От пръв поглед се вижда, че 
„политическото изкуство“ възкръс-
на след протестите от лятото на       
2020 г. и последвалото полицейско 
насилие. Доказателство за което е и 
появата на един Христос, влачен от 
полицаи от ГДБОП (на ъгъла на ул. „6 
септември“ и ул. „Иван Вазов“), или це-
луващите се фигури на Бойко Борисов 
и Слави Трифонов (по ул. „Ангел Кън-
чев“) по подобие на оригиналите на 
Брежнев и Хонекер върху отломките 
на Берлинската стена.

Изобщо живеем във време на „обща 
мономитология“, както твърди нем-
ският философ Петер Слотердайк в 
интервю, което може да прочетете в 
броя. И той се пита съзнаваме ли, че 
Европа е един полимитичен комплекс, 
тъй като, дори да ѝ липсват герои 
и полубогове, чудовищата са набли-
зо. Защото „какво е хидрата с девет 
глави пред чудовището от Брюксел, 
чиито двадесет и седем глави спорят 
едни с други и си напъват мозъка как 
да постъпят с многото хора, които 
вярват в нашия мит повече от нас са-
мите – и дори смятат, че тук е мно-
го по-добре, отколкото навсякъде 
другаде“. 

Графити
в града



В брой06Месечник за изкуство, култура и публицистика

Тема на броя: Графитите 

Георги Тенев – Тънката кожа                      
на града 4-7

Мануел Герулис – Цветове                              
в града 8-10 

Насимо –  Животът е училище 11-13

Идеи 

Петер Слотердайк –  Европа, 
пандемията и вярата 15-17

Хартмут Роза –                                         
След пандемията 18-20

Джорджо Агамбен –                       
Оголеният живот и ваксината 21

Димитър Коруджиев –             
Християнски фрагменти 22-25

Интервюта 

Мирела Иванова – Поезия                                
в драмата 27-30

Найден Тодоров – Как                                  
се събужда емпатията 31-34

Здравка Евтимова –                                       
П.Е.Н – България на 95  35-36 

Книги 

Катя Атанасова –                                      
Да рисуваш книга 38-41 

Димитрина Чернева – Едит Щайн 42-43

Петър Бойков – Потулваният                 
Гладомор 44-45

Митко Новков – За природата                

на модерността 46-47

Оля Стоянова – Отново                
Сигизмунд Кржижановски 48

Мартин Касабов – Автобиография              
на едно „нищожество“ 49

Сцена 

Калина Богоева –                 
Изразителността на танца  51-52

Ана Батeва, Стефан Здравески – 
Срещу вятъра 53-54

Анелия Янева – Един стар херой 55-56

Христо Калоянов – В това               
духовно измерение 57

Галерия 

Диана Попова – Изложби в кутии 59-60

Людмила Димова –                                       
100 години Бойс 61-63

Музика 

Теодосий Спасов – Машината                      
на времето и джазът 65-67

Кино

Деян Статулов –                       
Невидимите филми 69-70

Иван Владимиров –                                
Отпаднали сцени 71-73

Екатерина Лимончева –                           
Да оцелееш с достойнство 74-75

Фотография 

Ивелина Берова –                  
Фотографията като убежище 77-79

Под линия 

Йордан Д. Радичков – Много хубава 

уговорка 80

Главен редактор
Тони Николов

tony.nikolov@kultura.bg

Водещ броя
Людмила Димова

ludmila.dimova@kultura.bg

Редактор
Димитрина Чернева

dimitrina.cherneva@kultura.bg

Дизайн и визуална концепция
Чавдар Гюзелев

Дизайн и предпечат
Борислава Бранкова

Коректор
Евгения Мирева 

Разпространение
Стефан Банков

тел. 02/981 05 55

Редакционен съвет
проф. Цочо Бояджиев

проф. Чавдар Попов
проф. Момчил Методиев

communitasfoundation@gmail.com
ISSN - 0861-1408

Издател: 
Фондация „Комунитас“

Автори в броя: Ана Батева, Анелия Янева, Виолета Цветкова, Георги Тенев, Деян Статулов, Диана Попова, Джорджо 
Агамбен, Димитър Коруджиев, Екатерина Лимончева, Иван Владимиров, Ивелина Берова, Йордан Д. Радичков, Здравка 
Евтимова, Калина Богоева, Катя Атанасова, Мануел Герулис, Мартин Касабов, Мирела Иванова, Митко Новков, Найден 
Тодоров, Насимо, Оля Стоянова, Петер Слотердайк, Светлана Димитрова, Стефан Здравески, Теодосий Спасов, 

Хартмут Роза, Христо Калоянов, Цветан Цветанов. 

На корицата – рисунка                           
на Александър Добринов, 1942 г.

Редакция: 1000 София, ул. „Шести 
септември“ 17, тел. 02/434 10 54

На корицата – фотография           
Чавдар  Гюзелев



Кое е новото на уличната сцена и защо графитите се нуждаят от неспирно 
тълкуване? Как графити естетиката налага „псевдонимността“ на своя ав-
тор? Къде минава границата между „законното“ и „незаконното“ в уличното 
изкуство? А между вандализма и естетическото изпълнение? Кога графити-
те се превръщат в социална защитна мрежа? Откъде изникват сюжетите 
на тази сцена и защо няма много изображения на български исторически ге-
роини? Колко обвързано е българското графити изкуство с международното?

Графитите
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С тези думи на графити артиста Bilos 
(роден в Патра, работил в Гърция и 
Англия, който сега активно твори в 
България) трябва да започне всичко. 
Защото навлизаме в света на писане-
то по стените, където обаче няма пи-
сани правила. Въпросът какво „точно“ 
са графитите, остава открит. Ние 
винаги ще говорим за „графити“, но 
самото понятие ще бъде донякъде 

енигматично – то не само е инстру-
мент, за да се посочат неща, но са-
мата дума се нуждае от успоредно и 
разгърнато обяснение. Графити из-                             
куството като всяко послание се нуж-
дае от неспирно тълкуване.

***

Кое е най-хубавото на тази улична 
сцена – че винаги има нещо ново. Ако 
търсиш, намираш. И не непременно 
там, където всички очакват. „Ако не 
е ново, не е изкуство“ – с тази сен-
тенция са благословени и графити-
те, тя им отрежда място на своеоб-
разен авангард в градската култура. 
И кара да преглътнем всички вред-
ни странични реакции, роенето на 

уподобители, замърсяването на пей-
зажа, хаоса, разностилието.

Другото примамливо при това изкус- 
тво (за всички, които са достатъч-
но широко скроени, за да приемат, че 
графитите са изкуство, а райтърите 
– творци и артисти) е феноменът на 
известна тайнственост, работа под 
псевдоним и маска. Това, което е на 
стената, то говори, не представата 
за създателя. Авторите на графити 
се оттеглят в анонимност. Лицата 
им са скрити и затова поне донякъде 
са защитени от успеха (или неуспеха). 
Харесването, похвалите и позитивна-
та критика никога няма да ги корум-
пират. Няма да подменят това, зара-
ди което са излезли на улицата.

Георги Тенев

„Чистите графити              
са понятни и ценени само 
от малка група хора.                                                  
Повечето от тях сами             
са автори на графити.“

Тънката кожа
на града

фотография Чавдар Гюзелев
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Псевдонимът е стандартна форма на 
представяне и етикет не само в гра-
фитите и уличното изкуство, но и в 
изкуството като по-широко понятие. 
Лично аз използвам гражданското си 
име за обществено обявени проекти 
и изложби, а стенописите, обекти-
те, рисунките и илюстрациите си не 
подписвам, защото работя за разпоз-
наваемост и стил, а не за каквото и да 
е налагане на името ми. (Алекси Ива-
нов, занимава се активно с графити 
от 2003 г.) 

***

Започвам тази обиколка от начало-
то на ул. „Ангел Кънчев“ в София, при 
площада пред НДК. Това беше ембле-
матичното място „Кравай“. За по-
следния половин век няма нито една 
типична градска (суб)култура, която 
да не е минала край „Кравай“. Тук беше 
зоната за срещи, „висене“, сравня-
ване, конкуренция в модния външен 
вид, бягство от униформите. И днес е 
така, но имам предвид разнообразие-
то от графични жанрове по стените. 
От „Кравай“ надолу, към историческия 
център, тръгва ясно описана линия. 
Само за сто и петдесет метра (да ре-
чем – до ъгъла с ул. „Уилям Гладстон“) 
могат да се открият почти всички 
разновидности на изкуство върху 
стени: анонимно, полуанонимно, офи-
циално подписано; протестно, неле-
гално, позволено, спонсорирано дори; 
да не говорим за стиловете – от та-
гове, през прости „стенсил“-и и мно-
гослойни шаблони до колажи с по-ком-
плицирана техника.

Ето още в началото един тесен и 
висок „мюръл“, графично изпълнен, 
който се издига до четвъртия етаж 
в чупката на улицата, точно над хо-
ландската пекарна. По мое мнение 
стичането на сивото и помътнялата 
палитра на боите (която сега съвсем 
създава усещане за рисунка с туш вър-
ху хартия) не отнемат от качество-
то на работата. Датирана е „2019“. 
И все пак това не е търсен ефект, 
стенописът е поддал на атмосфер-
ните условия върху южния калкан. 
Това произведение може да се създаде 
само с одобрението на собствени-
ците на сградата, с достъп със ске-
ле или вишка. Работа е от второто 

десетилетие на XXI в. и мащабът и 
достъпът, който авторът е имал, 
биха изглеждали невероятни за пра-
родителите на графити изкуството у 
нас. Колко са се променили нещата от 
прохождането на тази сцена през 90-
те... А отношението на публиката? 
Някои харесват изображението, други 
не го забелязват. Има и минувачи, на 
които им изглежда грозно. А ако сле- 
зем още по-надолу, на нивото на един 
човешки ръст, където е царството 
на „троу-ъп“-ите – букви и изображе-
ния с подсилени контури? „Драскани-
ца“, махва с ръка човек от квартала. 
„Драсканици“, „вандализъм“, това са 
стандартните думи, почти клише-
та, с които по инерция отричаме не-
управляемата плетеница от тагове, 
„троуис“, ролове, „керактърс“, кола-
жи, добавки, задрасквания („минава-
ния“, „кросвания“)... Сериозните арти-
сти, които влагат време, боя, мисъл 
(и често – риск) в проектите си, също 
критикуват вандалското писане по 
стените. 

От устата на един утвърден вече 
уличен творец може да се чуе дори 
странната на пръв поглед рецепта за 
правилно рисуване на правилно място: 
„Уважавай частната собственост!“.

От своя страна пък Насимо (Насте-
ра) – вече „класик“ на българската 
графити сцена, с поредица от излож-
би в професионални галерии, тоест 
част от етаблирана художествена 
общност – казва: „Драсканицата“ е 
просто някакъв надпис... и няма зна-
чение какъв е надписът“. А истинска-
та графити творба е „произведение 
на изкуството, което има някаква 
стойност“. С което Насимо затваря в 
начална точка безплодния опит да се 
определи с твърда линия „доброто“ 
от „лошото“ качество в графитите. 
Защото винаги ще става дума или за 
личен вкус и групови пристрастия, 
или за институционално приемане или 
дори налагане на една или друга худо-
жествена практика като допустима 
и „правилна“.

***

Допускам, че някои ще са във въз-
торг от превръщането на грозен 
трафопост в добре оформен постер 

с образа на възрожденски герой, един 
жив и нестандартен урок по исто-
рия... За другиго това ще прескача 
границите на историческия кич. Да 
не говорим, че при графитите въпро-
сът за „разрешеното“ все така стои 
с пълна сила независимо от общата 
естетическа и културна свобода. То-
ест проблемът с възможната „цензу-
ра“ остава актуален... Конфликтите 
вътре в графити средата (битките 
за зони, за пространство, за опазване 
на собствени творби от „кросване“ 
и отмъщение срещу посегателства 
от страна на други „крю“-та) също са 
реалност.

***

Графитите са преди всичко естети-
ка и представяне на псевдонима на 
артиста, който ги прави. При това в 
най-различни форми на изразяване – 
от най-обикновени тагове до необя-
тен брой стилове, комбинации на обе-
ми, движения и цветове в графитите 
в зависимост от интересите и въз-
приятията на този, който ги рисува.

Футболните драсканици се правят 
от хора, които мислят, че по този на-
чин подкрепят отборите си, а всъщ-
ност унищожават градската среда. 
Идеологията, която споделят, често 
се обосновава на расово разграниче-
ние и разпространява омраза, което 
само заради това, че използват спрей, 
се зачислява от масовия потърпевш 
гражданин като „графити“. Хората, 
които се занимават с чисто полити-
чески драсканици, акции, работи и 
послания, най-често се борят един-
ствено за хонорара си и финансира-
не от организациите, които искат 
да отправят тези послания и нямат 
място на улицата. Често тези хора 
оскверняват работата на артисти 
от сферата, без да имат идея за пра-
вилата и йерархията в графитите и 
уличното изкуство. (Алекси Иванов) 

***

Кое е по-трудно – да се отдели ван-
дализмът от естетически умелото 
изпълнение? Или да се отгатне кое 
е било водещо в една работа – спон-
танността или поканата да бъде на-
правена? А има ли нещо лошо и в про-
фесионализацията и излизането „на 
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светло“? Ето, отново на ул. „Ангел 
Кънчев“ – върху стена, обърната на 
юг, към идващия от „Солунска“ – едно 
от разпознаваемите произведения на 
JahOne. Разговарях с Деляна Ангелова 
от VISIONARY, фондацията, която е 
в основата на този проект – връзка 
между графити артисти и кауза, про-
веждана от някакви организации, кои-
то сами по себе си нямат отношение 
към изкуството. В случая – информа-
ционна кампания за злокачествени-
те заболявания на кръвта. Зад тези 
проекти, както обикновено, стоят 
мрежи от мотивирани хора, някои в 
лично качество, други с корпоратив-
но отношение. Така е и с тази капка 
кръв, подобна на сърце, балансирано 
върху облак, в ръцете на синьо-зеле-
ноокото момиче. Посланията, които 
JahOne е трябвало „да изсънува“ като 
художник, тръгват от Българско 
сдружение „Лимфом“, Българското ме-
дицинско сдружение по хематология, 
Българското медицинско дружество 
по детска хематология и онкология и 
Асоциацията на научноизследовател-
ските фармацевтични производители 
в България.

***

Много приятен е жаргонът в тази 
арт среда. Звучни, транспонирани 
най-вече от английски думи. „Споти-
раха ме“ – някой ме забеляза как рису-
вам. Дали графити артистът не губи 
нещо от себе си, когато започне да 
свиква с това да бъде „спотиран“, без 
да побегне? Нелегалното изкуство, 
когато стане легално, остава ли и из-
куство? Или (о)става изкуство, но от 
друг вид?

***

Може би е рано да се пророкува, но 
като че ли и в най-свободното и 
„диво“ изкуство бавно обрастват 
проблемите на официализираните 
общности, последиците, характерни 
обикновено за академизма и раздава-
нето на титли... Дали подадената 
ръка от институции, общини, биз-
неси и групи по интереси, офертите 
за работа на парче („поръчки“) върху 
посочени от собствениците стени и 

площи – дали това е отворена врата 
към успеха пред по-широка публика, 
или е коварен капан? 

Кой е по-опасен за графити арти-
стите – гневният тон на публиката, 
лишена от търпимост: „Тъпанари 
прости, заради вас София прилича на 
бразилско гето!“ (цитат от комен-
тарите в graffiti.bg), или бавното 
придърпване на свободните творци 
в ограничаващия (донякъде/докъде?) 
комфорт на организираната сцена?

***

Продължавам надолу по улица „Ангел 
Кънчев“. Точно след оградата на 127-о        
училище ни очаква римейк на почти 
класическо произведение. Колажът 
използва за основа директен цитат 
от „братската целувка“ (Bruderkuss) 
от Дмитрий Врубел, една от най-по-
пулярните картини върху Берлинска-
та стена, в зоната на т.нар. „Йист 
Сайд галерия“. Надписът „Господи! По-
моги мне выжить среди этой смерт-
ной любви“ („Господи! Помогни ми да 
оцелея сред смъртна любов“) е запа-
зен и тук, но в София двете целуващи 
се фигури не са Леонид Брежнев (вля-
во) и Ерих Хонекер (вдясно), а съот-
ветно – г-н Бойко Борисов и г-н Слави 
Трифонов. Това е хартиен „тапет“, 
лишен от художествено предизвика-
телство. За разлика от оригинала не 
са използвани цветове, първичният 
колаж е прост, контурен, без разра-
ботване на детайли и нюанси, които 
отличават снимката на Режис Босу 
и версията ѝ с четката на Врубел. 
Тук изходен материал очевидно са 
дигитални изображения, дигитална 
е и техниката на скалиране, няма я 
„ръката“ на художника. Политиче-
ски стрийтарт? Предизборно изкус- 
тво? Минаваме нататък, към „Со-
лунска“. Наляво пътят ще ни изведе 
към Съдебната палата. Политически                                                                        
стрийтарт ли казах? А може ли да 
бъде друг, ако не политически? Въз-
можно ли е улицата – среща и кон-
фликт, замесване в живота – да не 
бъде политическа или политизираща, 
наелектризираща? Връщат се споме-
ни за паметните стенсили на Bloke. 
Встрани от лъвовете, хванати в 
крачка от проф. Величко Минеков: „Kill 

Capitalism or it kills me!“ („Убий капита-
лизма или той ме убива!“). Зад гърба 
на царя на животните, охраняващ Те-
мида, в чийто дом временно живееше 
друго божество-муза – Клио – е сед-
нала нова героиня: жената в бизнес 
костюм, черна офис пола, косата на 
опашка, обувките на токчета... и чо-
век на колене, робски прегънат, лъска 
тези обувки. 

Работите на Bloke винаги бяха съ-
проводени от текст. Думите все в 
червено, като че тампонирани с кър-
вава магента. Сюжетите на Bloke, 
така ясни, и героите, така разпоз-
наваеми, а посланията многослойни, 
всяко обърнато към зрителя като 
ключ, с който той да отвори повече 
от един отговор за значението му. 
Ако сте виждали поне един от про-
тестните стенсили на Bloke, дори да 
не ги свързвате с автор и личната му 
история, сега ще се сетите, само от 
простото описание: спомнете си оно-
ва изображение с базуката, насочена 
към цитаделата на властта? „Reality“ 
на стената на Художествената ака-
демия, момченцето, което надзърта 
в гащите на момиченцето. И разбира 
се, „My blood“ на стената на Универси-
тета – фигура на полицай в защитен 
костюм и каска, който влачи дългокос 
цивилен, паднал на земята... А „Чалга-
та ограбва властта“? И бележитият 
„Регулировчик“, стигнал дори до кори-
цата на „Вагабонд“ в бурната 2009 г. 
Епитафът, който публикува същото 
списание в края на миналата 2020 г., 
е следният: „10 years ago Bulgaria lost 
its only true graffiti rebel, and never even 
noticed“ („Преди 10 години България из-
губи своя единствен графити бунтар 
и не го забеляза“), което е обидно... 
вярно.

Историята за стенсилите на Bloke, 
уви, вече има крайна точка. Избухнал 
като анонимна звезда в градския цен-
тър, Bloke си е отишъл, без да раз-
берем. Георги Младенов (1984 – 12.01. 
2011). С потрес осъзнах, че съм чел 
единственото достъпно интервю 
с Bloke във време, когато той вече 
не е бил тук. Не искам тази разходка 
сред пъстротата на графитите да 
бъде мемориална, още повече Bloke 
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заслужава не минута мълчание и про-                                                                                  
мърморване „... ех, ужас!... талантли-
вите хора не оцеляват...“, а просто 
иска нещо от нашата памет. Про-
четете за Bloke и на страниците на 
книгата „Бялата ни спалня“ от Рад-
мила Младенова (изд. ICU, 2014). Георги 
Младенов – Bloke е брат на авторка-
та. За този роман проф. Александър 
Шурбанов каза, че е „бунт на мла-
достта“. Същото важи и за графи-
ти артиста Георги Младенов, чиято 
ненавременна и стряскаща смърт е в 
основата на „Бялата ни спалня“.

***

Спускаме се по ул. „Алабин“, която пре-
минава в ул. „Гурко“. Заставаме сега в 
самото сърце на града, на метри от 
точката с основния пощенски код 
1000 на столицата. Исках да ви дове-
да точно тук, на пресичането между 
ул. „Гурко“ и ул. „Г. С. Раковски“. Държа 
да се върна и малко назад – малко в го-
дините, повече в епохите. Чрез една 
творба (стрийтарт?), разгърната 
точно тук, където сега греят петте 
огромни и чисти витрини на банковия 
офис. За мен онази ефимерна творба 
беше събитие, най-сбитият възмо-
жен разказ на променящия се град в 
десетилетията след 1989 г. Авто-
рът – Красимир Терзиев. Не знаех дали 
това е „официалното“ ѝ име, но огро-
мният надпис, за мен поне, съвпадаше 
и с името на творбата: БОГ ДА ПАЗИ 
ПАЗАРА. Намирам, че за всеки коренен 
софиянец тази работа е емблематич-
на. Бих я сравнил по важност и обсег на 
въздействие с графитите на Банкси 
върху стената на Западния бряг на 
река Йордан, в окупираните тери-
тории. Или с по-класическите намеси 
върху по-ранната стена – Берлинска-
та. Защото запечатаната фасада на 
бившето кафене „Прага“ беше имен-
но това – стена. Десетилетия наред 
мъртвото, гниещо, преградено от 
света и светлината лице на може би 
най-апетитната и представителна 
градска фасада се гавреше с основни-
те идеи на политическата и икономи-
ческа трансформация – с вярата в па-
зарния механизъм за уреждане на ред 
от хаоса, на свобода след диктата. 
С тараби и гилотини, с мъртвееща 

празнота тази зона в самото сърце на 
София (по)казваше нещо друго.

Познавам усмивката, с която Кра-
симир Терзиев ще посрещне моето 
мнение:

– От тази работа всеки според бага-
жа, с който е натоварен на улицата, 
ще си тръгне със своите образи. Един 
– с патоса на Пънка. Друг – с патоса 
на антинеолибералната реторика. 
Трети няма да забележи нищо. Това е 
рискът да се работи с улицата.

През 2013 г. аз лично я забелязах, до 
степен на шок. В огромния, необоримо 
мащабен, с груби букви надпис БОГ ДА 
ПАЗИ ПАЗАРА, поставен върху тази 
градска руина и язва (анихилираната 
„Прага“) аз прочетох нещо като епи-
лог. Послеслов на дългата и измори-
телна сага. Разказ за неспособността 
на града да се отърси от себе си, от 
своята криза, от играта на револю-
ции и приватизации. Да се само-пре-
веде през благото на разочарованите 
очаквания.

Терзиев скромно приземява моя патос, 
желанието да видя в неговия надпис 
„емблема на една епоха“:

– Подобна интервенция не е нещо не-
виждано. Толкова художници преди са 
работили с текст в градска среда – 
дали ще е неон, дим или боя, на покрив 
или фасада... В центъра винаги е сви-
детелство за хиперактивността на 
художника.

Благодарение на този разговор днес, 
научавам, че и други са открили в 
уличната творба от 2013 г. някаква 
експлозия на смисъл, който надхвърля 
посланието, свързано с финансовата 
криза от 2008–2012 г. .

– Имаше хора – спомня си Красимир 
Терзиев, – които бяха забелязали на-
месата, без да я асоциират с изкус- 
тво. Имаше откровено възмутени 
или объркани хора. Имаше и екзалти-
рани, които ме ласкаеха, но авторът 
във визуалните изкуства, за разлика 
от театъра например, е винаги от-
странен от произведението, така че 
не разполагам с фийдбек...

За мен поне и до днес няма друг „на-
глед“, който да показва неспособно-
стите и парадоксите на „преходните 
години“ така ясно, както това напра-
ви акцията на Терзиев върху фасада-
та на сладкарница „Прага“. Дали това 
беше стрийтарт графит? Трябва да 
се върнем към началото – уличното 
изкуство е обект на постоянен въ-
прос и тълкуване. В тази история за 
стени и хора всичко се връща при гра-
фитите и бива заличено/претопено 
от графитите. Точно както е ста-
нало и с произведението на Красимир 
Терзиев:

– Работата е в конфликт със средата, 
иска внимание, създава тревоги, не 
гали очите и душата, но пази свобо-
дата на отсрещния. Накрая най-иро-
ничното беше, че дойде графитърът, 
чиито тагове явно бях заличил, без 
да го разбера. Дойде, заличи я и си ги 
възстанови...

Георги Тенев е писател, дра-
матург и режисьор. Завършва 
НГДЕК „Константин-Кирил Фи-
лософ” и СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, по-късно следва и във Виен-
ския университет. Автор е на 
романите „Партиен дом“, „Крис-
то и свободната любов“, „Гос-
подин М.“, „Балкански ритуал“, 
„Резиденцията”, на сборниците 
с разкази „Свещена светлина“ 
и „Жената на писателя“. Носи-
тел е на Голямата награда „Prix 
Europa – най-добра европейска 
радиодрама“ на Берлинския фес-
тивал (1999 г.) за съвместния 
авторски проект „Атолът“ за-
едно с режисьора Явор Гърдев 
и композитора Асен Аврамов.

Георги
Тенев
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Господин Герулис, представете се, 
моля.

Мануел Герулис, роден през 1971 г., от 
Висбаден, художник на графити и 
основател на MOS Meeting of Styles 
(„Среща на стиловете“), известен 
като най-големия графити фестивал 
в света.

Как започна всичко?

Кариерата ми започна през 1983–84 г. 
с хип-хоп вълната, която дойде първо 
в Европа, а след това в Германия. Тук, 
във Висбаден, имаше пързалка за рол-
кови кънки, там се срещаха хората 
от младата хип-хоп сцена, правеха 
се и брейкденс битки. Там се срещаха 
първите автори на тагове. Това беше 
люлката на графити сцената във 

Висбаден, Майнц и района Рейн-Майн. 
Започнах да пръскам влакове през  
1987 г., докато през 1991 г. не ме зало-
виха и осъдиха за умишлено увреждане 
на имущество.

 Каква присъда получихте?

Парична глоба в размер на 10 000 DM                                                                                         
и 80 часа общественополезен труд,  
чистех линейки. С тази присъда при-
ключи незаконната ми кариера и за-
почнах да организирам първите си про-
екти, да правя семинари. През 1997 г. 
организирах Wall Street Meeting за първи 
път. 

След присъдата вече никога ли не 
пръскахте незаконно?

Не.

Според вас съдържанието на гра-
фита винаги ли е политически или 
социално релевантно?

Аз винаги правех и по нещо критич-
но. Самото пръскане като действие 
е политически акт, защото отиваш и 
пръскаш върху нещо, което не е твоя 
собственост, и естествено влизаш в 
конфликт с правото на собственост. 

Защо светът има нужда от графи-
ти, било то законни, или незаконни?

Необходимостта от графити може да 
бъде разглеждана на няколко нива. От 
една страна, те са форма на изразява-
не, действат като отдушник, особено 
за младите хора, на които им е много 
трудно да намерят път за творческа 
изява. А хип-хоп културата в различ-
ните си стилове и елементи – графи-
ти, брейк, рап, диджейство, е нещо 
изключително. Поставени на легална 
основа, графитите могат да обога-
тят един град. Всеки град е белязан 
от сивота и бетон, а графитите и 
стенното изкуство могат да прида-
дат на сивите градски зони допълни-
телни качества и градската среда да 
стане място, по-добро за живеене, 
по-жизнерадостно и положително. В 
крайна сметка цветовете също сла-
гат отпечатъка си върху хората. Ко-
гато вървите през сив град, мислите 
и се чувствате сиви. Цветовете са 
живот. Затова и се чувстваме тол-
кова добре сред природата. Градът е 
доминиран от приглушени тонове и 
90-градусови ъгли. Тази преоблада-
ваща градска геометрия напомня на     
затвор. Ето защо се чувстваме добре, 
когато сме заобиколени от цветове и 
разнообразие. 

Това ли ви подтикна към „Акция 
Цветно“?

Цветове в града

„Градът е доминиран 
от приглушени тонове 
и 90-градусови ъгли. 
Тази градска геометрия 
напомня на затвор. Ето 
защо се чувстваме добре, 
когато сме заобиколени                             
от цветове и разнообразие.“ 

С художника           
на графити 
Мануел Герулис 
разговаря           
Марта Монева

фотография © Meeting of Styles
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Да, точно това е основополагащата 
идея на „Акция Цветно“. Основахме я 
през 1998 г. и заедно със Службата за 
младежта във Висбаден я провеждах- 
ме с много амбиция до 2005–2006 г.

Колко труд е нужен, за да се пре-
върне градската сивота в галерия 
на открито?

Много труд трябва, но преди всичко 
е нужна политическа воля. Защото 
всичко принадлежи на някого и ако не 
работим с градската управа, е труд-
но. А градската управа зависи от по-
литическите мнозинства и политиче-
ската воля. Ако тя е налице, разбира 
се, е малко по-лесно да внесете цвят 
в града.

Как изобщо си проправихте път 
до градската администрация? С 
кои политици сте работили особено 
добре досега?

Връзка с градската администрация си 
създадохме чрез Службата за социал-
на работа и Хилдегунде Рех, която, за 
съжаление, почина преди две години. 
Тя се вслушваше в младежката сце-
на от много отдавна, имаше за цел 
да идентифицира нужди и интереси, 
които след това да бъдат удовлет-
ворени. И само така можахме да ле-
гитимираме „Акция Цветно“ и Wall 
Street Meeting, която по-късно пре-
расна в Meeting of Styles. В лицето на 
Службата за социална работа и соци-
алния отдел винаги сме имали страхо-
тен застъпник, който ни е проправял 
пътя. Важен е и районният общински 
съвет, в него обикновено има праг-
матични хора, които разбират кога 
един подлез, една стена или голям 
бетонен комплекс трябва да бъдат 
дадени за оцветяване. Имахме къс-
мет, че в градската управа на Висба-
ден настъпи промяна. Дойде млад и 
разкрепостен европейски кмет, Свен 
Герих. В резултат след почти 20 го-
дини работа през 2017 г. получихме и 
Наградата за култура на Висбаден. 
С годишната „Среща на стиловете“, 

която беше основана през 2002 г. и се 
провеждаше първо в кланицата, а след 
това и на Брюкенкопф (старо пред-
мостово укрепление, б.р.), направихме 
Висбаден известен в целия свят. Вся-
ка година идваха над 100 художници 
от всички краища на света. Артис- 
тите бяха посрещани в кметството 
и приветствани от кмета. Така „Сре-
щата на стиловете“ се превърна в не-
разделна част от културната програ-
ма на града.

Какво означаваше за вас Наградата 
за култура след тези дълги години 
битки?

Да, през първите няколко години ви-                             
наги имаше голяма съпротива. В това  
отношение Наградата за култура е                                 
признание за работата, която е свър-
шена, и за положителните последи-
ци за града. Дадохме известност на 
Висбаден, галерия „Брюкенкопф“ е ин-
тересен обект за туристите, които 
идват целогодишно, снимат. Цялата 
област очаква с нетърпение срещата.

Кога графитите се превръщат и 
в социално защитна мрежа?

Незаконните графити не са непре-
менно социална работа. Може да бъде 
социална, когато нелегални графити 
артисти пътуват заедно или плани-
рат действия, основани върху дълбо-
ко и вярно приятелство. Виж, легал-
ните графити имат много по-широк 
социален аспект, събират се хора от 
много места, обменят идеи и рабо-
тят заедно. През 2001 г. във Висба-
ден се срещнаха артисти от Швеция, 
Гърция, Хърватия, САЩ, Италия, Гер-
мания и Холандия, показаха си неща-
та, а на другия ден направиха заедно 
една голяма стена. Друго запомнящо 
се изживяване беше, когато двама ар-
тисти от Израел и Иран изрисуваха 
заедно една стена във Висбаден и се 
разбраха прекрасно. 

Защо графити сцената се нуждае 
от легални площи?

Защо се нуждаем от легални площи? 
Защо се нуждае човек от изкуство? И 
от култура? Мисля, че е част от по-
требността на човека да се изразява. 
Това може да се направи по различен 
начин – с думи, музика и картини. Пре-
ди да се появят графитите, изобра-
зителното изкуство беше по-скоро 
елитарно занимание. За мен това е 
една истински демократична форма 
на изразяване. Така е и възникнало мо-
дерното графити движение – в бедни-
те квартали на САЩ, където живеят 
децата от периферията на общест- 
вото, често и от дискриминирани 
малцинства. Чрез графитите те са 
получили възможност да се развиват, 
да се изразяват и да станат извест-
ни в целия град. Подрастващите от 
периферията на обществото трябва 
сами да си заслужат самочувствие. 
Затова ни трябват легални площи.

Как се роди идеята за международ-
ната „Среща на стиловете“?

Паралелно с основаването на фести-
вала Wall Street Meeting през 1997 г., 
който продължи до 2002 г., се изгради 
и мрежа. Хората идваха и споделя-
ха, че искат да организират подобни 
срещи в своя град, оплакваха се, че ги 
криминализират, че нямат легални 
площи, искаха да покажат, че графи-
тите са сериозна форма на изкуство. 
През 2002 г. направихме първото из-
дание на Срещата с 8 събития в 7 ев-
ропейски държави, на следващата 
година бяха 14. През 2003–04 г. вече 
станаха 18 и така броят непрекъсна-
то нарастваше. В пиковите моменти 
имахме до 30 събития по целия свят, 
от Азия до Европа, Северна и Южна 
Америка.

Кой помага в организацията?

Основно графити артисти или ак-
тивисти, които са ни били гости във 
Висбаден и са се насладили на сре-
щата. Те поемат грижите за разре-
шителни на място, за бюджети, да 
бъдат настанени международните 

фотография © Meeting of Styles
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гости, за спрейове, да се намерят 
спонсори.

Кои срещи са били особено впе-                                                                                                                        
чатляващи?

Всяка среща има свое излъчване, свой 
стил, но понякога има и по-специални. 
Най-забележителните срещи всъщ-
ност бяха в Буенос Айрес, където има-
ше 50 места за работа в два квартала 
на града, и в Гуадалахара, Мексико, ко-
гато подпорните стени на едно око-
ловръстно шосе, дълги 400 метра и 
високи 4–5 метра, бяха изрисувани от 
над 200 художници. Много специална 
беше и срещата на Стената на мира 
в Белфаст. Имало е и други впечат-
ляващи събития – в Ню Йорк, в Оук- 
ланд. Срещата във Висбаден винаги 
е впечатляваща, тъй като е много 
сгъстена, в район със стени, които се 
разпростират извън квартала.

Веднъж казахте, че бихте искали 
да изрисувате стената между Из-
раел и Палестина. Все още ли меч-
таете за това?

Това, разбира се, е само идея, стена-
та в Мексико също би била възмож-
ност. Като цяло стените същест-
вуват, за да разделят хората. А ние 
се противопоставяме на тази тяхна 
функционалност – щом стената е 
изрисувана, и то от международни 
художници, практикуващи трансна-
ционално сътрудничество. Това прави 
срещите ни толкова специални. Раз-
бира се, места като стената между 
Израел и Палестина са предопределе-
ни за това послание.

Как „Срещата на стиловете“ дой-
де в България?

Чрез двама художници, с които се за-
познахме на срещата в Полша – Ес-
тео и Насимо. Те проявиха желание 
да организират среща в България. За 
първата през 2006 г. имахме на раз-
положение една хубава стена във Вар- 
на. Стана много хубав проект, имаше 
и спонсори. След това имаше среща в 
София и още една в Царево. Всички те 
бяха забележителни събития.

Как са представени жените и мо-
мичетата на графити сцената?

Разбира се, графити сцената е доня-
къде мъжки домейн. Има и жени, които 
правят графити, но не са повече от 
15–20 процента.

Защо?

Добър въпрос, легалните площи са 
достъпни за всички. Може би има 
общо с историята на графити култу-
рата. През 80-те и дори през 90-те 
години тя се практикуваше предимно 
нелегално, може би заради това.

Какво бихте описали като най-го-
лям успех за последните 25–30 
години?

Всъщност мисля, че е успех, че започ-
нах нещо толкова важно. Разбира се, 
наясно съм, че не би било възможно 
без многото партньори във всички 

страни по света, и съм благодарен 
на всички съмишленици, помощници 
и доброволци. Просто съм щастлив и 
благодарен, а също и горд, че ми е поз-
волено да съм част от нещо толкова 
важно.

По какво работите в момента?

В общи линии подготвям нашата сре-
ща тук през септември, няколко про-
екта за периода от края на август до 
септември, също така изпълнявам и 
поръчки. В процес на подготовка е по-
редица от срещи в Европа, не в тол-
кова голям размер, както преди пан-
демията, но отново ще има различни 
срещи в Европа след юли, също и в Ла-
тинска Америка и САЩ.

Как пандемията повлия на графи-
ти сцената?

Щом публичните събития не са поз-
волени, както беше през миналия сеп-
тември, ние след консултация с об-
щинските служби взехме разрешение 
за пребоядисване на галерията, на-
правихме го без публика, но в подлеза 
имаше нови експонати. Сериозно ни 
засегнаха ограниченията за пътуване, 
срещите живеят от международния 
обмен. Въпреки това миналия септем-
ври успяхме да посрещнем художни-
ци от цяла Европа, защото все още 
можеше да се пътува. Възможно е да 
поддържате дистанция и да бъдете 
креативни по време на пандемия.

Какво още бихте си пожелали от 
политиците?

През последните 20–25 години по-
литиците проумяха, че графити из-
куството е икономически фактор, 
навлязло е в модата, дизайна, уебди-
зайна и представлява част от твор-
ческите индустрии, то може да при-
дава естетическа стойност на грозни 
петна в градския пейзаж. От полити-
ката очаквам повече солидарност, 
по-малко популизъм и опортюнизъм. 
Да разрешава проблемите целена-
сочено. Да върви по нови пътища и 
да решава предизвикателствата, 
пред които сме изправени, по начин, 
който е социално, икономически и 
екологично фокусиран.

Мануел Герулис е роден през 
1971 г. във Висбаден, Германия. 
На графити сцената е от 80-те 
години. Пръска нелегално влако-
ве, за което получава съдебна 
присъда. Има изключителни за-
слуги като активист за намира-
нето на легални площи за гра-
фити изкуство в градска среда. 
Основател и организатор на 
най-големия графити фести-
вал в света Wall Street Meeting 
във Висбаден, на световните 
срещи Meeting of Styles и съз-
дател на световна мрежа на 
графити артисти. Реализирал 
е заедно с партньори над 400 
срещи в цял свят. Инициатор 
на Културен парк във Висбаден, 
основател на „Акция Цветно“, 
както и на Център за градска 
култура „Контекст Висбаден“.

Мануел 
Герулис
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Какво означава Насимо?

Честно казано, името ми е плод на 
грешка. Първо се подписвах с Попай, 
но стана много популярно, а аз пра-
вех повече нелегални графити и се 
опитвах да се крия, затова реших да 
го сменя. Много харесвах един албум 
на Beastie Boys, Hello Nasty, и се пре-
кръстих на Насти, но на Brain Damage 
Festival в Полша, където участвах, се 
подписах, използвайки Т на кирилица. 
Едно полско списание отрази рабо-
тата със сбърканото ми име и при-
ех това ново име, като добавих една 
гласна за звучност.

А как стигнахте до графитите?

Карах скейтборд и покрай него се за-
палих по графитите, но в един момент 
трябваше да решавам къде да влагам 
спестяванията си, не можех да си поз-
воля и двете. Рисуването винаги ми 
е било на сърце, така се наложи да се 
лиша от скейта. 

Какъв беше първият ви графит?

Skate or die (смее се). Ние не знаехме 
какво означава думата „графити“ и 
че правим графити. От скейтърски-
те филми добихме представа, тога-
ва информация нямаше, интернетът 
беше кът през 1995 г., не е като сега, 
да имаш навсякъде връзка и да знаеш 
какво се случва по света. 

Вие сте от Търговище, колко време 
отне на града, докато промени от-
ношението си към вашата работа?

Доста, може би 15–20 години. Едва в 
последните 7–8 години започнаха да 
ме оценяват и да ме търсят да пра-
вя работи легално, но аз ги разбирам, 
защото ние бяхме сериозна групичка 

вандали и правехме големи поразии. 
Драскахме всякакви глупости, пове-
чето от нашата група не можеха да 
рисуват, а идваха да одраскат някъде.

Точно това исках да попитам, мо-
жем ли да се лишим от някои гра-
фити поради нарушени или прос-
то несъществуващи естетически 
критерии, или всички те имат 
своята легитимация? Лично аз 
предпочитам да има естетическа 
компонента и в протеста. Когато 
някой желае да протестира срещу 
правото на собственост, е хубаво 
да може и да рисува.

Да, и аз съм на това мнение. И вина-
ги ме свиваше сърцето, когато с мо-
ето крю излизаме и виждам, че някой 
драска върху естетически добре из-
държана сграда или пък върху някой 
паметник.

Един български изрисуван памет-
ник все пак влезе в световната пре-
са не много отдавна. 

Да, но там актът беше добре обмис-
лен. Аз съм за изкуството, което на-
истина е обмислено и с идея, а не само-
целно изпръскване с цел да задоволиш 
фалшивото си его. Много детско е.

Но самото графити движение е 
тръгнало от средите на деца и 
младежи, които нямат достъп до 
салонната култура – уроци по ба-
лет, пиано, рисуване.

Да, беше протест в самото начало, 
но нещата би трябвало да надскочат 
това детско начало.

При благоприятни обстоятелства 
графитите могат да се превърнат 
в инструмент за развитие на деца, 
особено на тези в неравностойно 
положение. Колко е важна тази со-
циална страна според вас? 

Виждал съм много хора, които се из-
мъкнаха от „тинята“. Аз самият съм 
пример за такъв човек, бях в среда, 
където деградирахме със сериозна 
скорост, и самото изкуство ми помог-
на да изплувам и да надградя позитив-
но. Този ефект съм забелязал и върху 

Графити 
артистът 
Станислав 
Трифонов-Насимо 
пред Марта Монева 

Животът е училище 
други хора, които променят гледната 
си точка и виждат колко е отговорно 
да правиш изкуство, и то публично, в 
градска среда. Затова внимавам какви 
символи и образи използвам. 

Защо отидохте да учите във Вели-
котърновския университет и как 
гледаха в строгите академични сре-
ди на вас като графити артист? 
Въпреки че според мен крачката 
между църковните стенописи и 
поръчковата работа на един гра-
фити артист не е твърде голяма. 

Наистина е малка крачката, аз съм 
правил храмови стенописи в Индия. 
Харесвам ведическата култура и тра-
диция, пускат ме да работя на главни-
те олтари в Маяпур.

А във ВТУ наистина не ни харесваха. 
Влязох едва при второто кандидат-
стване. Първата година направих 
няколко графита, започнаха да разби-
рат кой ги прави и показаха строгост 
и недоволство, дори ме оставиха на 
поправка по рисуване. Показаха ми, 
че този път, по който съм тръгнал, 
не е правилният, а трябва да вървя 
в традиционния класически коловоз. 
Тогава не оценявах много това, което 
правеха там. Но пък градът ме срещ-
на с много интересни хора, запознах 
се с Ендо, един от първите рапъри в 
България. С него направихме собстве-
но крю, към нас се присъединиха още 
хора от факултета, които с моя по-
мощ влязоха в графити културата 
и съответно взе да расте броят на 
графитите във факултета. Симпати-
ята към нас намаля рязко. Завършихме 
малко на фантазия, взехме обаче някак 
държавния изпит. 

Предполагам обаче, че и полезни 
знания и умения сте получили в 
университета?

Да, а и от самите колеги много научих. 
Впоследствие започнах да оценявам 
това, което съм изгубил, когато не 
съм посещавал съвестно занятията 
си. През 2014 г. се върнах отново във 
ВТУ, отидох при декана и помолих да 
ме извини за глупостите, които съм 
правил, и ако е възможно да ме приеме 
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поне за един месец, да ми даде напът-
ствия как да наваксам. Отново бях 
започнал да изучавам анатомия, ос-
нови на живописта, защото усетих 
сериозни пропуски в знанията си. Де-
канът ме прие, един месец бях плътно 
във факултета и рисувах от сутрин 
до вечер, тогава взех много повече от 
университета, отколкото докато бях 
студент там. Яд ме е на мен самия за 
тези пропуски.

Младежка грешка.

Да, повече обръщах внимание на купо-
ните като студент. После ходих и на 
уроци по живопис при едни американ-
ски учители в Белгия, при проф. Узу-
нов и при други хора, които съм приел 

за авторитети. Смятам, че дори да 
правиш графити, а и каквото и да е 
изкуство, ако нямаш добра основа, си 
осъден на посредственост. А пазарът 
е залят от посредствено изкуство. И 
така прекарах няколко години отново 
да изучавам основни дисциплини. Имам 
още много да уча.

Според една ваша дефиниция за до-
бър артист са необходими 20 го-
дини, в коя година на непрестанен 
труд и практика се намирате?

Сещам се за Реноар, той в последни-
те дни от живота си казва: „Чак сега 
започвам да разбирам нещо от живо-
писта“. Аз от 1995 г. насам винаги съм 
се стремял да се развивам, но може би 

от 2009 г., когато отидох в Канада, се 
улових, че съм на много ниско ниво, за-
щото тогава видях по-широка сцена и 
ми стана ясно, че имам още доста боя 
да изхабя. От малък се уча, а последна-
та ми изложба беше озаглавена Life is 
a study („Животът е училище“). Всеки 
ден, всяка минута трябва да използва-
ме, за да надграждаме. И сега, докато 
ги правя тези силози в Сливен, ми се 
иска да имам поне още два месеца, за-
щото виждам колко много може да се 
постигне. 

Използвате едно собствено поня-
тие Fine Graff Art, какво го наложи?

То изникна, защото имам влечение и 
към графити и стрийткултурата, и 
към класическото изкуство. Понеже 
естествено ги съчетавам в рабо-
тата си, това понятие ми се стори 
уместно.

Съществува ли за вас разделителна 
линия между легално и нелегално 
улично изкуство?

Повечето големи имена, на които цял 
свят се възхищава, да не кажа всички, 
са тръгнали от нелегално изкуство. 

Вие някога имали ли сте проблеми 
с властите?

Разбира се. Не вярвам да съществува 
човек, занимаващ се с графити, кой-
то да не е имал проблеми с властите. 
Имало е преследвания, стрелби, спане 
по управленията, глоби.

Кой ви помага в работата?

Винаги съм имал помощници с различ-
ните крюта – LBC, DNK, Fine Art Factory 
с Деян Минчев и т.н. Све в момента е 
неразделен с екипа ми, Котк помогна 
за силозите в Сливен. 

Кои общини са благоразположени 
към вас?

Софийската община най-вече ни под-
крепя и явно показва, че харесва рабо-
тата ни.

Как изглежда софийската графити 
сцена?
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Станислав Трифонов-Насимо е 
български графити пионер. Ро-
ден е през 1979 г. в Търговище. 
Завършил е специалността „Из-
ящни изкуства“ във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ през 2003 г.  
Насимо е един от най-актив-
ните стенописни художници в 
България и Югоизточна Евро-
па, а работите му се намират 
в много страни в света. Има 
десетки солови изложби и учас-
тия в групови със студийното 
си изкуство. Съорганизатор 
е на българските издания на 
световния графити фестивал 
Meeting of Styles. През 2016 г. е 
номиниран за „Будител на го-
дината“ от БНТ и „ФМ+ Радио“. 

Насимо

Доста е шарено, има голямо разнооб- 
разие от стилове и артисти. За мен 
това е изумително – за такава малка 
страна имаме голям брой качествени 
артисти, на различно ниво и в различ-
ни стилове. Имаме поне 5–6 сериозни 
артисти на сцената. 

Защо ви беше толкова труден об-
разът на Дядо Добри?

Самата личност на този човек е много 
впечатляваща и духовно извисена и е 
по-трудна работата с такива духов-
ни хора. 

Смятате ли, че има място за по-
вече исторически героини по кал-
каните на сградите? Защо никой 
не поръчва портрети на Сирма 
войвода и Райна Княгиня?

И мен ме интересува защо циклим 
върху едни и същи. Някои образи, 
предполагам, по политически причини 
не стигат до калканите. Никой не ми е 
поръчвал исторически женски образи. 

Разбирам, а кои жени бихте изобра-
зили, ако изборът е ваш?

Трябва да помисля, може би Баба Тонка 
Обретенова или наистина Райна Кня-
гиня, също и Гергана от „Изворът на 
Белоногата“, макар и да не е реален 
персонаж. А има и много нови, живи ге-
рои, които никой не поръчва да бъдат 
изобразени. Когато поисках да напра-
вя Дядо Добри, той беше жив. Исках да 
покажа, че тези хора са сред нас. 

Коя ваша работа намирате кон-                                                                       
текстуално особено добре разпо-                                                           
ложена?

„Прегръдката“, защото е в центъра 
на София, на едно блокче, което из-
глежда като прегърнато от още хиля-
да по-големи блокчета. Тази на пазара 
на кв. „Хаджи Димитър“ с момиченце-
то, което е живяло в този блок, там 
тематизирам какво се случва с деца-
та, как те страдат, след като семейс- 
твото им се разпадне. Това е много на-
боляла тема.

Какви международни връзки под-                                                                                                                                   
държате? 

Много вълнуващо беше едно ходене 
до Германия. С колегата Естео бяхме 
поканени на фестивала MOS („Среща 
на стиловете“, б.р.) във Висбаден, но 
се бях объркал и купих самолетни би-
лети за грешна дата. Отидохме на 
летището и се оказа, че не можем да 
летим, а фестивалът започваше на 
следващия ден. Искахме да отидем на 
всяка цена. Тръгнахме с колата, която 
само няколко дни по-рано беше потъ-
нала наполовина в едно наводнение и 
не беше изсъхнала. Електрониката 
ѝ даваше много грешки, въздушната 
възглавница изскочи, докато чаках на 
един светофар, спираха ни 15 пъти по-
лицаи, но след много перипетии стиг-
нахме. Господ беше с нас.

Кой помогна за трите български 
издания на международния графи-
ти фестивал?

МOS в България го направихме аз и 
едно момче, Коко. С него държахме 
един от първите графити магазини 
тук. Правихме го две години, много 
ъндърграунд, като след това се вклю-
чи и Ясен Гешев, с когото организирах-
ме последното издание в България.

С кои колеги сте особено свързан?

В различни етапи от живота си съм се 
чувствал свързан с различни хора – от 
България в началото най-вече с Естео. 
От чуждестранните артисти – със 
Sainer, Bezt, Aryz, напоследък със Sebas 
Velasco. 

А българската графити сцена добре 
ли е свързана с международната?

Не, напоследък като че ли световната 
сцена игнорира българската. По едно 
време, между 2003 и 2010 г., се чуваше 
повече за България. В никакъв случай 
не смятам, че нивото тук е падна-
ло, напротив. Отдавам го на етап в 
развитието. Понякога пътуването 
е много трудно, мен са ме канили за 
участия в САЩ, но като разберат кол-
ко е сложно с визите и пътуването, се 
отказват.

Един интересен проект, който въл-
нува голяма част от обществото, 
е този за детска болница в София. 

Имате ли конкретни планове?

По принцип от общината са ме по-
канили да работя по този проект, но 
още няма нищо конкретно.

Какво правите в Сливен в момента?

Работя по един голям проект, рисувам 
силози на „Домейн Бояр“, в които се 
съхранява виното. Трябва да оформя 
цялата им предна част откъм пътя, 
площта е голяма – 11 силоза, по 10-ина 
метра високи и 8 метра широки. От 
40 дни работя нонстоп и имам работа 
за около още седмица. 

Следващият голям проект какъв е?

Предстоят фасадите на няколко учи-
лища, които трябва да изрисувам, и 
след това вероятно тук, в Сливен, ще 
имам още няколко проекта. Хората 
много харесват това, което правим, 
и започнаха да отправят запитвания.
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В последната си книга „Да нака-
раме небето да говори“ размиш-
лявате над потребността ни от 
религиозни текстове и от ритуали. 
Заради пандемията някои семейс- 
тва във Франция бяха лишени от 
възможността да се сбогуват с 
близките си. Става ли дума според 
вас за антропологически разрив?

Отказът да се предостави достъп на 
близките до умиращи от COVID-19 е 
сериозно правонарушение, което про-
изтича от липсата на подготвеност 
на болниците и от предизвикател-
ството на самата пандемия. И все пак 
не може да се говори за антропологи-
чески разрив, включително и заради 
онова, което знаем от исторически-
те книги – как в гранични ситуации 
човешката природа може да прибегне 
до крайни жестокости. Съответно 
и жестокостите, за които лекари, 

политици и болници дължат отговор, 
са не само накърняване на човечност-
та, но и признание за относителната 
безпомощност на хората пред едно 
зло, надвишаващо ги по силата си. А 
това, че хората засилват още повече 
това зло чрез безпомощността си, се 
вписва, уви, във феноменологията на 
катастрофата. Ала преди да заклей-
мим безчовечността на лекуващите 
или на законодателите, би трябвало 
да си дадем сметка, че повече от го-
дина огромен брой хора извършват 
свръхчовешки подвизи, за да овла-
деят това зло. Пред очите ми е един 
лекар от кризисния център в Берга-
мо, който в сърцето на нещастието 
изповядваше, че няма време да плаче 
– затова сълзите му се стичали вът- 
ре в него. Тази криза покрай другото 
ни разкри, че религиозните процеду-
ри споделят момента, в който меди-
цината осъзнава, че не е всемогъща. 

Петер Слотердайк

„Европа е полимитичен 
комплекс и дори да є 
липсват герои и полубогове, 
чудовищата са наблизо. 
Какво е хидрата с девет 
глави пред чудовището от 
Брюксел, чиито двадесет 
и седем глави, вместо                                             
да бълват огън, спорят 
едни с други и си напъват 
мозъка как да постъпят 
с многото хора, които 
вярват в нашия мит 
повече от нас самите?“ 
Размисли на известния 
немски философ                        
пред в. „Фигаро“

Европа, пандемията и вярата
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Усещаме как се връщаме в някои си-
туации от Късното средновековие, 
когато чумата кара свещениците да 
осъзнаят своята безпомощност.

Овладяването на здравната криза 
подцени ли потребността ни от 
разбиране на самите нас и света?

Пандемията приема облика не тол-
кова на криза на смисъла, колкото 
на криза на уменията ни. И все пак се      
очертават пътища за излизане от 
нея. Бих оприличил сегашната ситу-
ация на 11-ия от „Тезисите за Фойер-
бах“ на Маркс: досега религиите само 
по различни начини обясняваха човеш-
кото страдание, а задачата е то да 
бъде излекувано. Днес имаме всички 
основания да си спомним, че Достоев-
ски беше дефинирал човека като дву-
ного неблагодарно животно. Никога 
досега – едва година след избухване-
то на пандемията – не е имало дузина 
ваксини с висока ефикасност, но ду-
хът на времето изисква атака срещу 
прогреса.

Може ли да се каже, че вследствие 
на кризата се наблюдава голямо за-
връщане на позитивизма на Запад?

Онова, което разбираме под позити-
визъм, зависи от националните тра-
диции. Мнозина съвременни интелек-
туалци предпочитат да говорят не 
за позитивизъм, а за стоицизъм или 
за изкуството на живота. За тях е 
важен изборът между консумерист-
кия начин на живот, центриран върху 
личното съществуване, и активния 
живот на ангажираност в полза на 
околната среда или заобикалящото 
ни.

В немската традиция изразът „по-
зитивизъм“ има съвсем друга тонал-
ност: по-скоро става дума за конфлик-                                                                               
та след Първата световна война между 
логическия емпиризъм на Виенската 
школа и метафизическата традиция, 
към която принадлежи включително 
Хайдегер. Логическите позитивисти 
са се подигравали с метафизиката, 
възприемана като Gedankendichtung 
– „поезия на мисълта“. И тук е редно 
да напомним за критиката на Рудолф 

Карнап срещу Хайдегер, според която 
е чист абсурд да се размишлява над 
„Нищото“ с главно Н. Бихме могли да 
си спомним и за търканията между кон-
сервативната социология от 60-те го-
дини на ХХ в., която смяташе, че сме в 
ситуация на социална постисториче-
ска кристализация – в парадоксалното 
съвпадение между „всичко е наред“ и 
„нищо не е наред“ – и полумарксисти-
те на Критическата теория, които се 
опитваха да вдъхнат утопична мисъл 
в анализите си на социалните отно-
шения. Ако възприемаме нещата ко-
ректно, трябва да кажем, че „връща-
нето към позитивизма“ в Германия не е 
обект на съществени дебати, докато 
на „връщането към религията“ е пос-
ветена цяла библиотека от скорошни 
изследвания: става дума за мисиите 
на Католическата и на Протестант-
ската църква, посветени на сектите, 
както и опитите да се направи разлика 
между „добрата“ и „лошата“ религия. 
Добрата е тази, която разполага с дог-
ма и е дала своите доказателства в ис-
торията, прославени от теологията, 
докато лошата е съшита от хиляда и 
едно синкретистки парчета, с чиято 
помощ homo occidentalis се опитва да 
се измъкне от „липсата на трансцен-
дентално отечество“ (изразът е на 
младия Дьорд Лукач), за да се подслони 
в ново убежище.

Науката на път ли е да се превърне 
в нова религия?

В тази връзка ви препоръчвам да пре-
прочетете „Несвоевременни размиш-                                                                  
ления“ на младия Ницше, особено пър-                                                                               
вото, в което той се отдава на 
безпощадна критика срещу научното 
филистимство, както и срещу лич- 
ността на един добронамерен фило-
соф, какъвто е Давид Фридрих Щраус.

Така става ясно, че разпрата между 
поетичната визия и научната визия 
за света трае вече повече от два 
века, и то по различни начини – под 
формата на конфликт между роман-
тизма и рационализма, между рели-
гията и нихилизма, между утопизма и 
сциентизма и т.н. В основополагаща-
та си творба „Човекът без качества“ 
Роберт Музил вкарва в главата на 

своя главен герой идеята, че ако съ-
ществува „смисъл на реалността“, 
той без съмнение би бил и „смисъл на 
възможността“.

В същото време смятам, че да се го-
вори на религиозни теми във Фран-
ция е неблагодарна задача. Липсата 
на обща култура в тази област е по-
вече от стъписваща. За което нами-
рам множество обяснения: отмяната 
на Нантския едикт от Луи XIV през         
1685 г. отнема почти изцяло култур-
ното влияние на протестантския 
фактор и проваля съжителството с 
„религиозните дисиденти“. Католи-
цизмът се превръща в политико-тео-
логическа репресивна машина: отглас 
от което се долавя дори в антиклери-
калните изблици в революцията от 
1789 г. Цинизмът на Наполеон в рели-
гиозната материя не променя неща-
та, а начинът, по който той въвежда 
католицизма не като „държавна ре-
лигия“, а като религията на „мнозин-
ството французи“ в конкордата, по-
дписан с папството, прехвърля тази 
сфера в полето на идеологията.

Поради тази причина Просвещението 
във Франция се превръща в протес-
тантизъм; и неговата кулминация 
намира израз в този краен и настъпа-
телен „светски модел“, който потапя 
останалия свят в огромно удивление: 
все едно че на френска земя еднорогът 
е напуснал приказките и легендите, за 
да влезе в Конституцията.

Основавайки се на скорошни проуч-
вания, социолозите на религията из-
тъкват, че едва 4 % от французите 
заявяват себе си като практикуващи 
католици – необяснима констатация 
за „най-старата дъщеря на Църк-
вата“, докато привържениците на 
„светското начало“ са по-активни 
от всякога. Те държат страната в 
затворения юмрук на криптопротес-
тантизма. Струва ми се, че френско-
то изключение до голяма степен може 
да се обясни с псевдоморфозата на 
едно прогресивно модерно християн-
ство, което обаче не гледа към Рим, 
а от 1905 г. е под знамената на войн-
стващия „лаицизъм“. И ако Бог, както 
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гласи пословицата, все пак се чувства 
у дома си във Франция, то несъмнено 
се дължи на факта, че страната въ-
преки всичко си остава отечество на 
умерения живот – имам предвид на-
родната дистанция от всякакви иде-
ологии и здравословния непукизъм. 

Екологията не се ли опитва да за-
еме това място?

Асимилирането на религиите от на-
учни дисциплини и политически про-
грами – и обратното – няма никакъв 
смисъл. Никой не става по-добър 
католик, ако квалифицира екологи-
ята като заместител на религията 
– етикет, който преди се лепеше на 
социализма. Бихме могли със същия 
успех да определим католицизма като 
заместител на социализма (мисля, че 
това би се понравило особено на Карол 
Войтила). 

Описвате големите религиозни 
текстове като литературни твор-
би, като истории, които страстно 
ни вълнуват. Дори заявявате, че 
религията е поезия. Ала един подо-
бен поглед не се ли опровергава от 
ислямистката заплаха?

По-голяма прецизност в понятията 
никога не е излишна. Латинският из-
раз religio изначално обозначава скру-
пульозността, с която съблюдаваме 
протокола на отношенията ни с оно-
ва, което е по-висше от нас. Нещо 
от това е оцеляло във формализма на 
правото: една формална грешка слага 
край на цялата процедура. Няма шега 
с божествеността. През вековете 
нашата цивилизация доста е отстъ-
пила от онова, с което не се шегуваме. 
Всяка цивилизация по свой начин дава 
отговор на най-сериозното в нейните 
очи. Във Франция светотатството 
се възприема като част от свободата 
на мнения и от културата на развле-
чението. Ислямистките реакции оба-
че ни принуждават да се замислим над 
границите между сериозното и онова, 
което не е такова. 

Ислямистите възприемат Бога 
сериозно и са готови да умрат 
за него… Картезианският и ма-
териалистичен Запад сякаш е 

неспособен да разбере, че е възмож-
но да се вярва?

Трябва доста да размислим над това 
дали ислямистите са адекватни при-
мери на способността „да възприема-
ме Бога сериозно“. Има странна връзка 
между ислямската религия и младите 
терористи, които са само „полезните 
идиоти“ на стратези, криещи се неви-
димо в Рияд, Кайро или Техеран.

Реалната слабост на интелекту-
алците от Западна Европа е в това, 
че те много малко познават реал-
ността. Например френските пуб-
лицисти лесно са склонни да интер-
претират изолираните атаки на 
мюсюлмани, родени в предградията 
на Париж и Брюксел, като сблъсъци в 
рамките на културна и квазисимет- 
рична война между Европа и Изтока.

Би било по-интелигентно да се запи-
таме дали „шоубизнесът на атента-
тите“ не е автоимунно заболяване 
на нашето медийно общество. През 
осемдесетте години на XIX в. Ницше 
е констатирал, че ние, модерните 
хора, не сме материалът, от който 
може да се изгради обществото: ние 
сме твърде аморфни, твърде дифуз-
ни, твърде поливалентни за това. Ако 
продължаваме да живеем във фикция-
та на културната кохерентност, то 
е, защото сме подвластни на общест-
веното образование и на медиите с 
национален обхват. А това са два сек-
тора, понесли сериозни щети.

За най-яростните европеисти Ев-
ропейският съюз не е ли нещо като 
религия, на която є липсва само ми-
тологичното измерение, за да се 
стигне до реална федерация? Или 
чисто и просто малко поезия?

Вярно е, че Европа в очите на много 
от гражданите си е прекалено проза-
ична организация. На пръв поглед тя 
по-скоро наподобява обединение на 
потребители, отколкото политиче-
ски проект. От една година по причи-
на на пандемията живеем в някакъв 
абсолютен парадокс, наподобяващ ва-
канционен клуб. Но това са само вре-
менни съображения. За някои Европа 

е нещо сакрално, други се надсмиват 
над тежестта ѝ, а използвачите се 
интересуват само дали златното ма-
гаре ще продължи да бълва монети. 
Ето защо в този западен бряг на Азия 
всичко е възможно – между отдаде-
ността и безразличието.

А и не е никак трудно да се изгради 
обща мономитология. Европа е поли-
митичен комплекс и дори да ѝ липсват 
герои и полубогове, чудовищата са 
наблизо. Какво е хидрата с девет гла-
ви пред чудовището от Брюксел, чи-
ито двадесет и седем глави, вместо 
да бълват огън, спорят едни с други и 
си напъват мозъка как да постъпят с 
многото хора, които вярват в нашия 
мит повече от нас самите – и дори 
смятат, че тук е много по-добре, от-
колкото навсякъде другаде?

Превод от френски Тони Николов

Петер Слотердайк (род. 1947 г.)                                                             
е професор по естетика и фило-
софия във Висшето училище по 
дизайн в Карлсруе, наблюдател 
на съвремието и познавач на 
историята. „Мислителят от 
Карлсруе“, както го наричат, 
е публикувал над 40 книги през 
последните 35 години. Сред 
най-известните му трудове са: 
„Критика на циничния разум“, 
„Правила за човешкия парк“, „Гне-
вът и времето“, трилогията 
„Сфери“, „Ти трябва да промениш 
живота си“, „Редове и дни“, „Моя-
та Франция“, „След нас и потоп“, 
„Да накараме небето да говори: 
елементи от теопоезията“. 

Петер        
Слотердайк
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Диагностицирахте ускоряването 
през модерността като проблем 
на нашите общества – все по-бър-
зо, все повече… Как се съотнася 
пандемията, която забави всичко, 
към вашата теория?

Коронавирусът наистина се погрижи 
за гигантско и исторически безпреце-
дентно забавяне във физическо-мате-
риалния профил на Земята. От XVIII в. 
насам нейната динамика е нараствала 
постоянно на всички нива. Това про-
вокира друг въпрос: трябва ли да сме 
доволни?

Мнозина очевидно не са.

Първо, за някои хора животът не се 
забави, а се ускори. Помислете за сис-
темата на здравеопазване. Второ, 
забавянето оказва различно влияние 
върху качеството на живота. Впро-
чем аз никога не съм бил проповедник 
на забавянето, никога не съм го при-
емал романтично. Според мен въпро-
сът е за отчуждението. Натискът 
на ускоряването през модерността 
е проблем там, където води до от-
чуждение, следователно се нуждаем 
от рецепта срещу отчуждението. 
Това е резонансът, а той може да 
възникне веднъж чрез забавяне, друг 
път чрез ускоряване. Във всеки случай 

постоянното ускоряване подкопава 
възможностите за резонанс. 

Как това се отразява на хората, 
които работят от дома?

В реалност се превърна това, кое-
то Пол Вирилио е описал през 1980 г. 
като „бясно бързащ застой“. Аз ра-
ботя от вкъщи, цял ден стоя в една и 
съща позиция пред компютъра, пред 
камерата и микрофона. Наистина съм 
в застой. Ала след час имам лекция в 
Университета на Индиана в Блуминг-
тън, преди ден говорих в Делхи – ин-
формационните потоци неимоверно 
нараснаха. Аз галопирам от едно мяс-
то към друго, но физически съм в пъ-
лен застой. 

В началото на пандемията си пред-
ставяхме, че забавянето ще ни поз-
воли да прочетем „добрите“ книги, 
за които толкова се говори. Да има-
ме време за размисли и творчество. 
Не се получи, поне при мен.

Преживяхме огромно свиване на прос-
транството, а мястото, където жи-
веем, отново е центърът на нашия 
свят. И по отношение на времето 
имаме свиване, защото вече никой не 
може да каже какво ще се случи след 
половин година или след един месец. 
Това ни позволи да изпробваме предпо-
лагаемите потенциали на резонанса в 
близост – да се разхождаме, да се за-
нимаваме с градинарство или да сви-
рим на пиано. И тогава установяваме, 
че не е толкова просто да повишим 
потенциалите на резонанса, тоест 
да свирим проникновено на пиано или 
да четем класиците.

Сега ли открихте, че безпокойс- 
твото идва отвътре, а не от 
външното колело на хамстера?

Противоречивостта на модерност-
та: натискът на ускорението идва 

не просто отвън, а желанието за ре-
зонанс не само отвътре. Ако капи-
тализмът е виновен за колелото на 
хамстера, то той е и вътре в нас. Те-
оретично това ми беше ясно, но не го 
бях изживявал толкова непосредстве-
но, както днес. Ала има и един друг ас-
пект: появява се не просто агресия, но 
и един вид летаргия и изтощение. То-
ку-що направих семинар върху въпро-
са откъде идва енергията? Позовавам 
се до голяма степен на социолога Ран-
дал Колинс1. Ние винаги сме вярвали, че 
енергията е индивидуално физическо 
качество. 

Не е ли така? 

Вече вярвам, че енергията, която 
ние имаме и превръщаме в социална 
интеракция, идва от самата непо-
средствена интеракция. Също и от 
дразнещата интеракция, например 
когато някой грубо се нахвърли върху 
мен.

И интелектуално? 

Точно така. Днес ние виждаме колко 
много се нуждаем от предизвикател-
ствата, изненадата, от приятна или 
неприятна социална интеракция, за 
да можем да излезем от нашата ру-
тина, включително и мисловната. 
Дигиталният обмен, който днес прак-
тикуваме, е удобен за бързо споделя-
не на информация. Ала културата, 
казва Ханс Блуменберг, възниква, ко-
гато вървим по обиколни пътища – а 
тези обиколни пътища днес липсват. 
Не мога бързо да отида да пия кафе, 
на кино или да се срещна с някого. Не 
само че много от хората са неспокой-
ни и осите им на резонанс не функ-
ционират толкова добре, колкото си 
мислят, но им липсва дори импулс за 
социални контакти, които биха могли 
да имат. Нямат енергия, а загубата на 
енергия идва от липсващата гъстота 
на интеракциите.

„Вирусолозите казват, 
че вирусите се появяват, 
когато е нарушена 
връзката на един 
организъм с неговата 
среда. А връзката                  
със света е най-дълбоко 
уязвена, когато вече 
не мога да се доверя                       
на диханието, не вдишвам 
и издишвам безгрижно.“

Копнеж 
по близостГерманският социолог               

Хартмут Роза пред Петер Унфрид 
от „Тагесцайтунг“ 
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Днес имам време за размисъл, ала 
мисля само за това, за което винаги 
мисля. Тогава си казвам: помисли 
за нещо друго. Не става. Успявам 
едва когато се обадя по телефона 
на хора, които интелектуално ме 
предизвикват.

Това е решаващото и тук не помагат 
многото контакти в Зум. Не става 
дума само за количеството, а и за ка-
чеството на срещите. А то възник-
ва от случайни или предизвикателни 
срещи, които ни зареждат с енергия. 
Без тях ние се движим емоционално, 
психосоциално и дори интелектуално 
все по едни и същи релси, които вече 
познаваме. Ситуацията с коронавиру-
са засилва това.

По отношение на климатичната 
криза има две политически и об-
ществени алтернативи: да вър-
вим по стария път или да го сме-
ним с нов. Ала дори и тези, които 
проповядват нов път, в живота 
трудно се справят и с най-малките 
промени. 

За да преоткрием себе си във всеки-
дневно практическото, се нуждаем 
от енергиен импулс, а в момента той 
отсъства. Освен това липсва и ви-
зия. Ала въпреки това се придържам 
към моята преценка, че кризисната 
ситуация е подходящ момент за про-
мяна. За разлика от всекидневието на 
едно ускоряващо се общество. Тогава 
всички следят внимателно своите ве-
риги от интеракции, тогава нищо не 
променяме, опитваме се да си изпъл-
няваме задачите. Едва когато тези 
вериги от интеракции се прекъснат 
и рутината вече не съществува, мо-
жем да помислим дали да не опитаме 
другояче. Ала очевидно е голямо же-
ланието да се върнем към старото и 
нормалното… Социалното дистанци-
ране всъщност беше замислено като 
дистанциране в пространството, ала 
се превърна в социално дистанциране 
в пълния смисъл на думата и атоми-
зира обществото. Резултатът е, че 
се чувстваме като изолирани атоми 
в една студена вселена. Това е основ-
ният страх на модерността. И това 
чувство парализира всяка енергия за 
културна и социална промяна. 

От друга страна, ние искаме да 
бъдем отделни личности.

Колегата Андреас Реквиц описа тен-
денцията на сингуларизация, според 
която всеки иска да бъде неповто-
рим. Ала всичко това си има и обрат- 
на страна и тук е дълбокият страх 
от самотата, от изолацията, от съ-
ществуването извън резонанса със 
света. Отговорът на десните поли-
тици е колективната сингуларност. 
Представата за единство и хомоген-
ност. Искам да бъда едно с другите и 
да споделям общи възгледи за правил-
ното и доброто.

Каква е либералнодемократичната 
алтернатива?

Алтернативата е да се свързвам с 
другите при среща, да намирам мосто-
ве, да усещам обвързаността, но само 
ако цената не е да се придържам упо-
рито към моята идентичност, а да 
мога да се променям.

Как приемате университетското 
всекидневие? 

Когато погледнем къде в света се пра-
вят открития – културни, практически, 

технически, политически, най-често 
това са университетските градове. 
Защо? Защото там има висока чес-
тота на интеракции сред млади хора, 
които все още нямат установено мяс-
то в света. Които все още търсят, все 
още не са заседнали в своята рутина 
и в големите вериги от интеракции. 
Така възниква среда, която разгръща 
висока социална и трансформационна 
енергия. Новото възниква чрез ходе-
не по обиколни пътища, напълно слу-
чайно. И точно този начин на живот 
днес е парализиран. Мисля, че за мла-
дите хора, за студентите, но и за об-
ществото като цяло това е по-скоро 
катастрофа – просто да се затворят 
университетите и да се каже, че по ин-
тернет може да се учи точно толкова 
добре. Те могат да учат, да усвоят ма-
териала. Ала е стопиран тъкмо този 
процес на креативно усвояване, чрез 
който възниква новото. Това засяга 
не само университетските градове, 
а изобщо този вид креативни срещи. 
Затова в днешно време не могат да 
възникнат нови практики, във всеки 
случай не и креативни, които са резул-
тат от интелектуална интеракция.

Ивелина Берова, из серията фотографии „Хроники от България“
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Сякаш точно младите хора са 
особено тежко засегнати от 
пандемията. 

Да, младите са най-губещи, жертви-
те на настоящата политика. Кога-
то имаш работа, семейство, къща, 
установил си се, не е толкова зле, ако 
физическите контакти и интерак-
ции са възпрепятствани за една го-
дина. Във фазата, когато хората са 
завършили училище и са започнали да 
следват, е друго. Те трябва да наме-
рят мястото си в света – във физи-
чески, социален и културен план. Този 
процес понастоящем е изцяло спрян. 
И последиците – физически и социал-
ни, наистина са напълно подценени. 
Непрекъснато четем, че младежта 
не е достатъчно солидарна, това за-
почва да ме ядосва. Междувременно в 
младежката психиатрия се говори за 
нова форма на триаж, тъй като вече 
не могат да се поемат всички опити 
за самоубийство. Аз самият го усещам 
– склонността към депресии и отчая-
ние сред младите наистина е висока. 

Ала те имат усещането, че не трябва 
да се оплакват толкова гръмогласно, 
защото още са здрави и сравнително 
незастрашени от коронавируса. За-
плахата обаче се крие другаде, големи 
американски изследвания на душевно-
то здраве показват, че отраженията 
върху психиката на младите са мно-
го, много по-големи, отколкото при 
по-възрастните.

Доколко пандемичният опит под-
крепя вашата теория, че връзка-
та на човека със света през модер-
ността е нарушена?

Вирусолозите казват, че вирусите 
винаги се появяват, когато е нару-
шена връзката на един организъм с 
неговата среда. Това, разбира се, на-
пълно съвпада с моята теория. Този 
вирус показа, че връзката на обще-
ството със света е нарушена. Основ-
ната връзка със света е диханието. 
А връзката със света е най-дълбоко 
уязвена, когато вече не мога да се до-
веря на диханието, не вдишвам и из-
дишвам безгрижно. Днес аз се нуждая 
от филтър между мен и света. Това е 
възможно най-голямата загуба на уве-
реност, защото земята под краката 
и въздухът са най-фундаментално-
то, което познаваме. Вече не мога 
да вярвам на самия себе си – може би 
вирусът е в моето тяло. И не мога да 
вярвам на другите – може би те ме за-
разяват. Когато връзката със света 
е заредена с толкова фундаментално 
недоверие, нямам основание да вярвам 
на политиците. Следователно тук 
недоверието се фундаментализира и 
така може да се появи нова форма на 
разгневено гражданство.

На другия полюс имаме обичайните 
романтици, които си представят, 
че чрез коронавируса ще настъпи 
човешка солидарност и задруж-
ност. Изобщо не ги забелязвам.

На този етап и аз наблюдавам по-ско-
ро загуба на енергия, психична и со-
циална парализа, които не пораж-
дат усещане, че ще се появи нещо 
ново. Ала имам известна надежда за 
парадоксалeн ефект. В нашия уни-
верситет всички бяха изненадани, 
понеже диагнозата на апостолите 

на дигитализацията беше, че ще на-
правим гигантска крачка напред в нея 
и децата и младежите няма да имат 
никакъв проблем, само ние, възраст-
ните. Ала в университетите, но и 
в много училища се случи точно об- 
ратното. Преподавателите по-лесно 
приемат дигиталното обучение, по-
вечето и без това пътуват, а сега не 
се налага да го правят, просто включ-
ват компютъра. Студентите обаче 
масово настояват за присъствено 
обучение. За тях то е невероятно 
важно, затова аз вярвам, че е налице 
безумен копнеж по човешка близост, 
бих казал, по телесна заедност. Мога 
да си представя, че точно това ще 
се превърне в енергийния резервоар, 
от който след кризата ще произлезе 
нещо ново. 

А ако няма „след“?

Ако продължи вечно така, защото му-
тациите на вируса следват една след 
друга, мога да си представя, че ще 
се стигне до революция. Тъкмо мла-
дите хора казват, че рискът не е от 
значение.

Коронавирусът не създава ли 
мизантропи?

От една страна, доминира чувство-
то на скука, която прави хората агре-
сивни, когато някой се доближи твър-
де много до тях, например на някоя 
опашка. Защото другият определено 
е заплаха. Недоверието и чувството, 
че човешката близост е опасна, учуд-
ващо бързо приемат телесен израз, 
например когато трепваш, понеже 
във филма хората се прегръщат. От 
друга страна, възникват прояви на 
абстиненция. Установявам, че без 
тези други, без опасните други, съм 
летаргичен и депресивен. Парадоксал-
но объркана ситуация. 

Със съкращения

Превод от немски Людмила Димова 

Хартмут Роза е професор в 
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университети в Европа и САЩ, 
директор на института „Макс 
Вебер“ към Университета в Ер-
фурт. Освен книгата „Ускорява-
не. Промяната на времевите 
структури в модерността“, из-
лязла в Германия през 2005 г., а в 
България през 2015 г. („Критика 
и Хуманизъм“), той е автор на 
„Отношения със света в епо-
хата на ускоряване“ (2012), „Ус-
коряване и отчуждение“ (2013), 
„Резонанс. Социология на отно-
шението към света“ (2016) и др. 

Хартмут 
Роза

1 Рандал Колинс (род. 1941 г.) – водещ американ-
ски социолог, преподавател в Пенсилванския 
университет. Б.пр.
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Много пъти съм говорил за фигурата 
на „оголения живот“. Ала струва ми 
се, че епидемията безспорно показа, 
че човечеството вече не вярва в нищо 
освен в оголеното съществуване, кое-
то трябва да бъде съхранено на всяка 
цена. Християнската религия с дела-
та на любовта и милосърдието, как-
то и с вярата си, отиваща до мъчени-
чество, политическата идеология с 
безусловната си солидарност, с вяра-
та си в труда и парите, изглежда, че 
минават на второ място, независимо 
че „оголеният живот“ е форма на риск, 
който е статистически неуловим и 
трудно определим. 

Дойде време да изясним смисъла и 
произхода на това понятие. В тази 
връзка е необходимо да помним, че 
„човешкото“ не е нещо, което можем 
да определим веднъж завинаги. То е 
по-скоро мястото на едно постоян-
но обновявано историческо решение, 
което фиксира границата, отделяща 
човека от животното – между това, 
което е човешко в човека, и онова, 
което не е човешко в него и извън 
него. Когато Карл Линей търси в свои-
те класификации онова, което отделя 
човека от приматите, той е принуден 
да признае, че не го знае; накрая опира 
до общото наименование homo, из-
ползвайки старата философска мак-
сима: nosce te ipsum, познай себе си. И 
едва в десетото издание на книгата 
си „Системата на природата“ Линей 
добавя към това наименование обо-
значението sapiens: човекът е живот-
но, което трябва да признае себе си за 
човешко, с което разделя – или решава 
– кое е човешко и кое – не. 

Бихме могли да наречем „антрополо-
гическа машина“ диспозицията, от 
която исторически тръгва това ре-
шение. Машината работи, изключ-
вайки от човека животинския живот, 
като създава човека чрез самото 
това изключване. Но за да работи 
машината, изключването трябва да 
бъде и включване, доколкото между 
двата полюса – животинското и чо-
вешкото – има отчленяване и праг, 
който едновременно ги разделя и 
свързва. Отчленяването – оголеният 
живот – е тъкмо животът, който не 
е нито напълно животински, нито на-
истина човешки, и в който всеки път 
се прави избор между човешкото и 
нечовешкото. А прагът, който неиз-
бежно е вътре в човека, разделя в него 
биологичния от социалния живот; 
той е абстракция и виртуалност, но 
абстракция, която се превръща в ре-
алност, въплъщавайки се всеки път в 
конкретни и политически определени 
фигури: роба, варварина, homo sacer, 
когото всеки може да убие, без да е 
извършил престъпление, в античния 
свят; enfant-sauvage (детето-дивак), 
човека-вълк и homo alalus (питекан-
тропът) са липсващото звено между 
маймуната и човека, между Просве-
щението и XIX век; между гражданина 
в ситуация на „извънредно положе-
ние“, евреина в Лагера, човека в кома в 

реанимацията или тялото, съхранено 
за извличане на органи в ХХ век. 

Коя фигура на „оголения живот“ днес 
е поставена под въпрос в борбата с 
пандемията? Не толкова пациентът, 
изолиран и третиран, както никога не 
е бил третиран пациент в историята 
на медицината; по-скоро това е зара-
зеният или – ако си послужим с проти-
воречивата формула – безсимптом-
ният болен, какъвто може да е всеки 
човек, без да го знае. Става дума не 
толкова за здравето, колкото за жи-
вота, който не е нито здрав, нито бо-
лен, но като потенциално патогенен 
може да бъде лишен от свободите си 
и подложен на забрани и всевъзможен 
контрол. Всички хора са в този смисъл 
безсимптомно болни. Единствената 
идентичност на този живот, колеба-
ещ се между болестта и здравето, е 
да бъдем носители на печат и ваксина, 
които като кръщение в нова религия 
определят преобърнатата фигура 
на онова, което някога се наричаше 
гражданство. Кръщението обаче вече 
не е неизличимо, а обезателно времен-
но и възобновяемо, защото новият 
гражданин, който винаги е длъжен да 
предявява свидетелството си, вече 
не разполага с неизменни и ненаруши-
ми права, а има само задължения, кои-
то постоянно се възобновяват. 

Превод от италиански Тони Николов

Джорджо Агамбен

Оголеният живот и ваксината
„Коя фигура на „оголения 
живот“ днес е поставена 
под въпрос в борбата            
с пандемията? Не толкова 
пациентът, по-скоро това 
е безсимптомният болен, 
какъвто може да е всеки 
човек, без да го знае.“          
Есе на известния 
италиански философ                             
от неговия блог Quodlibet

Ивелина Берова, „Хроники от България“
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Божият път за нас винаги води до тихо 
пристанище.

* * *

Едва когато изпитанията ни смажат 
и гордостта ни се превърне в страх и 
паника, казваме като победения Савел: 
„Какво искаш да направя, Господи?“.

* * *

Първото момиче, с което се озовах в 
леглото… Нощ, радиото свиреше тихо. 
Класическа музика, една чудна мелодия. 
„Какво си представям сега? – каза тя. 
– Нещо кристално чисто.“ И потъна в 
тъгата, обвила ни като мъгла. Това е, 
което ми остана от нея.

* * *

Истината е, че съм обичал само една 
жена. Голяма благодат.

* * *

Исус е последната врата за всеки човек, 
който се е блъскал в живота и е търсил 
изхода. Всъщност единствената врата.

* * *

Светът в иконите е по-голям от земния. 
Зад образа е празно. Една безкрайност.

* * *

„Видях как един мъж оправи якичката 
на една жена в трамвая и разбрах, че не 
зная нищо за любовта“ – тя се разплака.

А имаше три брака.

* * *

Един приятел, Тошко Патриков, мина 
край дома ни една вечер. Много прият-
но, той е чудесен християнин. Жена ми 
беше направила доматена супа, имах- 
ме и пилешки филенца. Добре е като 
за случаен гост. Тошко пусна няколко 
хлебни залчета в супата, всичко му се 
услади. Когато си тръгна, почувствах, 
че съм преживял едно от най-хубавите 
и най-простите неща в живота – да на-
храниш човек.

* * *

Бог е едновременно много далеч и мно-
го близо, по-близо до нас от собствения 

ни дъх, от собствените ни мисли. Об-
гръща своето творение, то живее в 
Него. Той е в моята стая, в твоята 
стая и при всеки друг на всяко мяс-
то. Ние живеем в Бога, както риби-
те във водата и птиците във възду-
ха. „Духът Господен изпълва света“ 
– Соломон.

* * *

Веднъж един от най-добрите ми при-
ятели каза: „Няма Бог“. Не бях вярващ 
тогава, но изтръпнах. Той почина 
преди двадесет години. Постоянно 
мисля за него и се питам къде е ду-
шата му.

* * *

Едно болно дете, което вижда над 
себе си лицето на Спасителя и про-
тяга ръце към Него… Нямам сили да 
продължа.

* * *

Няма значителен грях, за който да не 
съм бил наказан, и не се е случвало Бог 
да ме изостави, докато трае наказа-
нието ми.

* * *

Всяко движение на Блага Димитрова 
беше християнско, но не стигна до 
вярата. Толкова много хора я занима-
ваха със себе си… Кой от тях обаче се 
помоли за душата ѝ?

* * *

Как да си Го представиш?

Това е работа на сърцето. Всяка пред-
става се развива като част от духов-
ното ни движение в правилната по-
сока. Във всеки случай ние поне знаем 
как е изглеждал Исус тук, на земята. 
Лицето Му със затворените очи и ле-
тящото тяло. Говоря за Торинската 
плащаница, считана за погребалната 
му повивка. Какво не бих дал, за да видя 
очите Му, за миг макар, да чуя гласа 
Му. Една дума, един звук. Не губя вяра, 
че Бог може да ми даде такова благо-
словение насън.

* * *

„Ново вино се налива в нови мехо-
ве“ – каза Исус. Духовното слънце 

изгряваше. Юдейската религия беше 
пренатоварена от предания, които се 
спазваха с ритуали и забрани. „Този на-
род ме почита с устата си – повтори 
Той думите Божии, – но се подчинява на 
човешки заповеди.“ Дошло беше време 
да се разбере, че вярата в Бога е осво-
бождение. „Вятърът духа, дето иска, и 
гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и 
накъде отива; тъй бива с всекиго, ро-
ден от Духа.“ Бог е Дух. Исус работеше 
с евреите, но изпрати най-великия си 
служител, апостол Павел, при езични-
ците. Не беше нужно да минават и те 
през цялата юдейска школа. Избрани-
ят народ свърши своето. Ритуалите и 
забраните наложиха идеята за Божи-
ята святост. Павел започна веднага 
с проповедта на духовната свобода. 
Той обяви всички храни за чисти, вся-
ко място за свято, всеки ден за свят и 
всяко действие за осветено от Бога, 
като тръгна от онова, което ни „дър-
жи“ живи – яденето и пиенето. Важно 
беше само от какво е мотивирано. А 
светът на хората? Вярващите щяха 
да живеят в него като светии, като 
бъдещи деца на Царството Божие. 
Това, което трябваше да му отдадат, 
бе изпълнението на задълженията им 
там, където се намират. Толкова. „Роб 
ли си, да не те е грижа.“ Вярата на царя 
и на роба е еднакво ценна за Вседържи-
теля. Душата им можеше да ликува, да 
обича, да е щастлива.

* * *

Силен шум в ушите. Стотици безсън-
ни нощи, хиляди часове на борба за на-
маляването му. Безброй молитви. Ни-
кога не забравям, че това страдание 
е благословено. Без него щях да съм 
духовно мъртъв. То ме доведе при моя 
Бог. Имаше моменти, когато казвах: 
„Господи, вече не получавам помощ от 
шума в ушите. Вече е само пречка. Не 
ми позволява да славя Името Ти. Пре-
махни го и всичко ще завърши съвър-
шено, както са съвършени всичките 
ти дела“. Много скоро разбирах с изум-
ление, че се лъжа. Приемането ми на 
Бога се оказваше по-различно от пре-
ди и нищо друго не бе ме водило натам 
освен моето страдание. Мисля, че има 
едно решение и то е най-доброто. Да 
оставя всичко в Божиите ръце. Според 
лекарите след шест месеца този шум 
е необратим. Сигурно е така. И все пак 
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има разлика. Аз го оставям в ръцете на 
Всемогъщия лекар.

* * *

Нашата способност да обичаме е 
най-великото, което сме получили 
като сътворени същества. Но тя е 
само отражение на безграничната 
Божия любов: „Бог толкоз обикна све-
та, че отдаде Своя Единороден Син, та 
всякой, който вярва в Него, да не поги-
не, а да има живот вечен“.

* * *

– Притисни се до мен – каза полското 
цвете на щуреца. – Идва косачът.

Защо ме разтърси толкова тази малка 
измислица? Някъде я прочетох.

* * *

Нараних добър човек само с една дума. 
Една-единствена необмислена дума. 
Как да се опазвам от езика си, Господи? 
Малко невнимание, и думите ми ста-
ват по-лоши от мен.

* * *

Много пъти съм си представял, че 
вървя след Исус и опитвам, както 
много други, да докосна края на дре-
хата Му, за да оздравея. Успявам. От 
хитона на това място се разсипват 
рой звездици. Внезапно ожаднявам 
жестоко. Но къде да намеря вода меж-
ду хилядите, които Го следват? Той се 
обръща внезапно и ми подава пълна 
чаша. Не се усмихва. Исус никога не се 
усмихва.

* * *

Моята дъщеря, моето свято дете…

– Аз ти я дадох – каза ми Бог. – Позна 
ли я?

Помолих Го да изчака отговора. Аз съм 
малък човек, Господи. Въпросът Ти е 
по-голям от мен.

* * *

Колко е страшно да гледаш как време-
то на много близък човек, прекрасен 
човек, който не е стигнал до вярата, 
изтича. Ден след ден. И не знаеш какво 
да направиш. Нищо не ти се удава.

* * *

Някъде го прочетох. Стар руснак, от-
давна живеещ в Париж, казал на свой 
познат:

– Когато бях млад, убих един човек на 
дуел. Но не си спомням името му.

Убитият бил Пушкин.

* * *

Целият облик на човечеството и чо-
вешкия живот би се променил, ако 
разберем колко е благосклонно Небе-
то над нас.

* * *

Исус никога не дава идеи и не изказ-
ва мнения. Неговите думи са самата 
истина.

* * *

Женен съм от 50 години. Тия дни по-
чувствах необходимост да кажа на 
жена си колко много я обичам. Да ѝ го-
воря за това. Малко ми е неловко, така 
беше и когато ѝ го признах за първи 
път.

* * *

Бог може да ни откаже нещо, което 
смятаме, че е справедливо да получим. 
Той не изяснява причината, просто 
възпълва всичко стократно.

* * *

В кадър от стар руски документален 
филм мярнах надпис върху опушена 
фабрична стена: „Дело безбожников 
– дело Ленина“. Рядко съм изпитвал 
такова усещане за страшна пустота.

* * *

За Бог няма значение степента на да-
рованията ни. Той приема с еднакво 
удовлетворение всяка любов и прекло-
нение, които Му отдаваме.

Един може да ги изрази блестящо, а 
друг – много скромно. За Него е важно 
дали идват от сърцето.

* * *

Християнската свобода. Падат всички 
земни вериги. Всичко, което измъчва 

твоя суетен „аз“, така лесно раним 
от глупави обиди, от празни думи и 
постъпки. Понякога са нужни годи-
ни. Най-трудно е да се освободиш от 
робството на самия себе си, от пре-
тенциите си. Една по една. Вече не 
си Буда, не си икона, не си малък цар, 
който се охранява сам в своето мини-
атюрно царство. Като Божие дете ти 
си много по-голям от онова, което си 
бил в стария живот.

* * *

Как е възможно тази трохичка във Все-
лената, човекът, да бъде високомерен?

* * *

Човек се учи на християнска доброта 
и любов към ближния. Учи се с години. 
И един ден сърдечните му реакции 
към хората стават толкова кротки, 
с толкова съпреживяване, та се чуди 
понякога на самия себе си. „А си мис-
лех навремето, че съм добър – казва 
си той. – Не съм знаел колко стъпала 
трябва да изкача, за да предположа, че 
е наистина така.“

* * *

Няма нищо по-разтърсващо от първа-
та истинска молитва, от човешкото 
пробуждане. Може да се пробудиш на 
20 години, а може и на 70. Понякога се 
случва внезапно, като гръм небесен, а 
друг път, след като си свалял ден след 
ден пластове от гордост, самолюбие 
и безверие, лицемерие, страх и срам 
от себе си. Но когато това се случи, 
твоят ум, душа и тяло, вечно притес- 
нени, усещат непозната топлота и 
сладост. Така преуморен пътник се 
отпуска в благословеното си легло. 
Тогава започваш да плачеш за нея, по-
хабената си душа, някога чиста и пре-
красна, за пропилените години, лъжа-
та, в която си живял, отвращението, 
което си вдъхваш. И същевременно не 
си имал по-светъл час. Чувстваш как 
огромната мръсна тежест си отива, 
изтича пред очите ти; виждаш всич-
ко с цвета и формата му – егоизъм, за-
вист, плътска сквернота, заради коя-
то си забравил що е нормално и що е 
извратено, безкрайните амбиции, за-
творили твоята врата към царство-
то на светлите и безкористни души…
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„Аз не бях този, Господи, за който се 
представях пред човеците.“ Когато 
кажеш това, сълзите ти бавничко пре-
съхват. Все някъде ще спреш, смърт-
но уморен и неподозирано щастлив. И 
тогава затваряш очи, за да изпиташ 
колкото е възможно по-дълбоко едно 
усещане, което ти е непознато… Ти си 
приет.

Ти си приет. Как е възможно, Господи, 
да си толкова добър? Наистина ли не 
ме гледаш вече с презрение и гняв? И 
обгръщащ душата ми с такова със-
традание? Оставаш дълго със затво-
рени очи. Когато прогледнеш, сълзите 
потичат наново. Сега си новородено 
същество, което посреща с плач пър-
вия лъч на светлината. Всяко изтръг-
ване от тъмното най-напред е вик и 
болка.

* * *

Да седя тихо в някой ъгъл на Твоето 
царство, да бъда удостоен, макар и 
много рядко, да виждам лицето Ти. За 
нещо повече не смея да помисля.

* * *

Когато татко получи леко схващане на 
лявата ръка за първи път, каза: „Това 
е покана“. Не знаех какво да отговоря. 
Двама души, изгубени в един празен 
свят, където се живее без надежда.

* * *

Сляпата тревога за нашето себеут-
върждаване в този свят ни преследва 
цял живот. Най-добрия знак за дълбо-
чината на християнската ни вяра по-
лучаваме в часа на благодатния отказ 
от това самоизтезание: „Повече няма 
да мисля за такива неща, Господи. Ос-
тавям Те да свършиш Своята работа. 
Ти знаеш по-добре от мен какво ми е 
нужно“.

И виждаме с удивление как Бог променя 
собствения ни план така, че душата 
ни се успокоява напълно. Онова, което 
сме чакали с нетърпение, полека се за-
бравя. Най-поразяващо е вниманието, 
с което се отнася Всемогъщият към 
един малък човек, какъвто е всеки от 
нас.

* * *

Мога да потвърдя, че категоричното 
и окончателно приемане на християн-
ската вяра е второ раждане.

* * *

Страхувам се от идващата нощ, Гос-
поди. Предишните две бяха тежки. 
Измъчен съм и съм уморен. Моля те, 
дай ми почивка. Правил Си го безброй 
пъти. Това е целият ми живот. Мъки и 
почивка. Подари ми тази нощ. Да от-
воря очи в тъмното и да ми е хубаво. 
Да почувствам присъствието Ти и 
тази спокойна сигурност, която из-
питва само малкото дете, когато се 
събуди и види лицето на своята майка.

* * *

Да изпитвам неприязън към някой чо-
век? Няма нищо по-тежко.

* * *

Новият Йерусалим ще има граници. А 
жителите му ще обитават безгранич-
но царство.

* * *

Видях за първи път съпругата си, ко-
гато беше на 12 години. Майка ѝ я до-
веде у дома, за да взима уроци по пиано 
при моята майка. Всичко е Божие пре-
допределение. Можеше да я заведе при 
друга учителка.

* * *

Като си представя, че колеги на моята 
възраст още се интересуват от лите-
ратурни успехи и неуспехи, литера-
турни съперничества, литературни 
клюки, нещо, което прилича на ужас, 
ме обхваща.

* * *

Ако Бог ми каже „Искам да си избереш 
само една молитва и да я повтаряш“, 
навярно пред очите ми ще се изпишат 
думите: „Господи, дай мир на душата 
ми“.

Умората.

* * *

Говорейки на митинг пред хиляди седе-
сари, извиках три пъти „Свобода!!!“. И 

те подеха тази жадувана дума. Така 
страшно се вълнувах, струваше ми се, 
че това е върхът на човешкия живот. 
Беше през 90-а.

* * *

Всяка вечер се моля, чета, пиша пред 
Твоя образ. Лицето Ти от плащаница-
та. Стъмни ли се, то е на бюрото ми. 
Духът Ти вече е проникнал във всич-
ко – стените, въздуха, най-малката 
вещ. Стаята ми се превърна в свято 
убежище, всичко се извършва в при-
съствието Ти. Действителното Ти 
присъствие.

* * *

Бог никога не бърза. Той знае колко 
време Му е нужно, за да подготви из-
брания човек за неговата мисия. Често 
сроковете Му са дълги и е изключено 
да бъдат съкратени. За онова, кое-
то извърши, Моисей е подготвян 80 
години.

* * *

Да се почувстваш малка душичка, 
живееща единствено по Божията 
милост: съвършено невинна, с нежно 
сърце. И да не знаеш, че има и друго.

* * *

Умението да чуваме тихите и крот-
ки гласове е в основата на земното ни 
спокойствие.

* * *

Когато бях млад, честичко се фуках с 
едно или друго. Усетех ли, че хората са 
впечатлени, бях доволен. Случвало се 
е, макар и рядко, да го правя доскоро. 
После, през нощта, се чувствах отвра-   
тително. Самолюбието е тъмнина и 
се слива с тъмнината. Чаках първите 
лъчи на слънцето, те ми връщаха усе-
щането за действително смирение, 
което лекува обърканите и тревожни-
те. „Всичко, което съм, е без значение, 
ако не е ценно пред Теб – казвах тога-
ва. – Благодаря Ти, че ми го напомни.“

* * *

Кръстът е великото изображение на 
Божията любов към света.
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* * *

Неръкотворният образ на Господ Исус 
от Торинската плащаница е най-цен-
ното притежание на човечеството. 
Той е достатъчен, за да оправдае вя-
рата ни.

* * *

Който се смири, става милосърден. Той 
знае вече колко малък, слаб, беззащи-
тен е всеки от нас. И не казва никому 
„аз ще те защитя“, а моли усърдно 
Бога да помогне на изпадналия в беда.

* * *

Ако сме зле и имаме само една мину-
та, за да молим Бог за помощ, все още 
имаме много. Бъди напълно искрен и ще 
кажеш най-важното.

* * *

Бог няма произход. За разлика от всич-
ко и всички.

* * *

Имало ли е някога човек, способен да 
измисли доктрината за Светата Тро-
ица? Да потреперим и да замълчим. 

* * *

Аз разбих бутилката с шампанското 
в печатарската машина преди завър-
тането на първия брой на вестник 
„Демокрация“. Почти не вярвах, че се 
случва. Постарах се да не улуча Желю 
Желев, който бе съвсем наблизо. Ста-
ваше нещо много важно и това ме дви-
жеше. Първите дни на 90-а.

След 43 години щяхме пак да видим как 
излиза български опозиционен вест-
ник. Началото на края на „Дългата 
нощ на комунизма в България“, използ-
вам заглавието на една много силна 
книга от Георги Фотев. Призори тръг-
нахме с автомобили из София, разда-                                                                                       
вахме вестника на първите минувачи. 
Превръщахме ги в исторически свиде-
тели на събитие от голям мащаб.

* * *

Подкрепи, изслушай, утеши човека. 
Утре може да е късно, можа да го няма.

* * *

„Дето е Духът Господен, там има сво-
бода“ (2 Кор. 3:17). Нужно ли е да обсъж-
даме повече къде е свободата? И защо 
хиляди хора, които дадоха своя при-
нос за падането на диктатурата, не 
чувстват истински, че тя е тук?

* * *

Толкова мъдрост крие вечерната ти-
шина. Усещаш как се кълби и подготвя 
нещо съдбовно. Усещаш движението 
на Божията ръка, която пренарежда 
съществуващото. Чувстваш как ми-
лостта Божия докосва твоето лице 
като нежен вятър. Как ангелите раз-
пределят в небесните кутийки случи-
лото се в изминалия ден. Ти не си никъ-
де и си навсякъде. Ти си част от Духа 
и вечността.

* * *

Искам да забравя толкова много неща. 
Искам да е много тихо, много светло и 
някой да се усмихва.

* * *

Най-важното, което един човек може 
да довери на друг: „Ще бъдем заедно 
във вечността“. Сега няма да добавя 
нищо повече. Има думи, които се про-
изнасят само веднъж. То е достатъч-
но. Огромната врата се открехва леко, 
утре ще се е поместила още мъничко. 
И така всеки ден.

* * *

Не се страхувайте от старостта, 
приятели. Обратно, тя е времето на 
поправителния изпит. Всеки ден от 
нея би могъл да е безценен. Всички по-
хоти, всички самовлюбвания, всички 
надменности, цялата твоя суета са 
назад и вече са излишни. Внезапно се 
оказва, че няма нищо повече на пътя 
между теб и Бог. Само едно е ужасно, 
да не го разбереш.

Аз говоря за началото. Онова начало, 
което ще ти върне простата детска 
вяра. И тогава ще почувстваш извед-
нъж, че обичаш безброй хора. Хора, 
напуснали света, живи и такива, за 
които не знаеш още ли са с живите. 
Душата ти ще пламне от любов и 
тези, които са до теб, последните, с 

които завършва земното ти пъте-
шествие, ще бъдат щастливи. Така и 
ще отидеш при Онзи, Който дава всич-
ко това, изпълнен от радост, с цялата 
тази любов.

* * *

Един надарен автор…

Изгревът сутрин съдържа в себе си 
нещо тържествено. Също така тър-
жествено е изгряването на младата 
душа за бъдещия отговорен живот. 
Да видиш как набъбва в нея семето на 
доброто, болката за човешките беди 
и любовта. Това е самият Бог, Който 
работи, и създаваното е прекрасно.

Димитър Коруджиев е роден 
в София на 26 декември 1941 г. 
Завършва българска филология 
в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Редактор във вестниците 
„Труд“ и „Народна култура“, в 
списание „Пламък“ и издател-
ство „Български писател“. 
След 1989 г. в неговия дом е 
създаден вестник „Демокра-
ция“. Той е автор на сборници 
с разкази и есета, на романи 
за възрастни и деца, на пиеси. 
Първото му нашумяло произ-
ведение е романът „Подоз-                                                                   
рението“ (1978), следват рома-
ните „Градината с косовете“ 
(1984), „Домът на Алма“ (1986), 
„Преди да се умре. Фантазия 
за Сашо Сладура“ (1995), „1989“ 
(2008) и др. Сред сборниците му 
с християнски есета са: „Пус-
нете слънчевата светлина“ 
(1991), „Пътят на душата“ (1995), 
„Всичко е история“ (1999), „Тайн-
ственият бард“ (2001), „Разго-
вор за Бога“ (2003) и др. Един от 
създателите на безсюжетния 
психологически разказ в съ-
временната българска проза. 

Димитър
 Коруджиев
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Пиеса за жени, от жени, но не само за 
жени – това е премиерният спекта-
къл „Бележките под линия“, режиси-
ран от Катя Петрова на сцена „Апос-
тол Карамитев“ в Народния театър 
„Иван Вазов“. Шест героини (в ролите 
Мария Каварджикова, Ана Пападопулу, 
Илиана Коджабашева, Вяра Табакова, 
Параскева Джукелова и Ирина Мите-
ва) на различна възраст, с различни ха-
рактери, професии, усещане за света 
и хората разказват за час и половина 
най-важното, което се случва с нас 
през последните три десетилетия; 
пресъздават радости и тъги, успе-
хи и провали, (не)случили се любови и 
мечти; срещат се, разделят се, изпо-
вядват се, заблуждават се, нараняват 
се, обичат се… Драматургът Мирела 
Иванова смесва в пиесата си минало и 
настояще по неповторим начин, лек и 
поетичен, събирайки „малките“ жен-
ски светове в голямото живеене. 

В програмата към „Бележките под 
линия“ споменавате историята 
на леля Л., която ви подтиква към 
написването на пиесата – има ли 
и друго реално вдъхновение за вас?

Срещата с леля Л. внезапно отключи 
гласовете на множество жени и мно-
жество всевъзможни участи, които 
буквално се „разкрещяха“ в сумрака на 
зазоряването и полусъня ми, навярно 
защото настояваха да бъдат чути. 
Нали си представяте – като отприщ- 
ване на бент. Всъщност, искам или 
не, натрупвам много „човешка инфор-
мация“, вървейки по улиците, чакайки 
на спирките, пътувайки с трамвая, 
разговаряйки с безброй хора – сети-
вата ми са като антени, пък и днес 
всеки говори, говори, особено по те-
лефона, няма милост, няма социално 
приличие и ако умееш да слушаш, от 
площад „Журналист“ до площад „Сла-
вейков“ вече си готов с три разказа 
или едно действие от пиеса. Само 
че не е толкова фасулска работа, не 

можеш просто да препишеш живота 
надве-натри, налага се да му вдъхнеш 
и от душата си, и от духа си, и от опи- 
та и страданието си, да го заселиш с 
висок смисъл. Самотата на съвремен-
ния човек се е нагнетила до пръсване 
от познание, спомени, амбиции, опит 
и сякаш е несподелима поради стреса, 
който ни движи и задушава в прегръд-
ката си; няма време, задъхано преска-
чане от реалност в реалност, запе-
нена битка за оцеляване, за печелене 
на пари, за успех… кога да се разкаже, с 
кого да се сподели.

Не зная дали да го нарека вдъхнове-
ние, или копнеж да изговоря болката 
и силата да се справиш, или да събера 
в цялост разпадащия се човек, или да 
разкажа през другите усещането си 
за своето време, за своя живот дори. 
Така започнах да пиша разказите си 
някога – осланяйки се на автентич-
ни събития и съдби, обгърнати и за-
вършени от въображението ми. За 
„Бележките под линия“ най-силно ме 
провокираха близначките, различието 
им, от външния вид до житейското                   

им осъществяване. Говоря за кон-
кретни момичета, които познавах 
като деца, но и за абстрактното си 
вълнение от темата за близнаци-
те, за болезненото разкъсване на 
изначалната им сдвоеност. Направо 
ми е като обсесия, за която като че 
ли имам не едно и две обяснения... По 
време на перестроечния литературен 
ентусиазъм ме разтърси великолепна-
та повест на Анатолий Приставкин 
„Пренощува облачето златно“ – чудя 
се дали оттогава не се вглеждам така 
втренчено в близнаците.

После дойде образът на Юлия, на май-                                                                                    
ката, или всъщност този образ най- 
трайно се разрастваше у мен като 
стълпотворителна мъглявина – позна-
вам стотици такива жени, непречупе-
ни въпреки чудовищните изпитания, 
опазили децата си, достойнството 
си, смисъла и духа си с кански усилия и 
неугасваща любов. 

Героините се обистряха една подир 
друга – изтърсачето Нина се яви, за 
да сглоби фигурата на класическия 

драмата
Мирела Иванова за новата 
си пиеса „Бележките 
под линия“ в разговор                       
с Виолета Цветкова

Поезия в

„Бележките под линия“, Народен театър „Иван Вазов“, фотография Мартин Атанасов



28

юни 2021

драматичен триъгълник, а и защото 
покрай дъщеря ми преживях трусове-
те на поколението „мрежови бунта-
ри“; Лора възникна сякаш от непрера-
ботените огорчения на мислещите и 
способни, осъществени хора, които 
тук все замитаме под килима, защо-
то ни е трудно да понесем чуждия 
успех. Видях и Магда с разполовената 
ѝ биография и фантомната болка по 
изчезналия син, тя е трептящият, 
болезнен образ на нашите майчици. 
Стремежът ми бе да се движа по ръба 
между всекидневна автентичност и 
висока литературност, затова в тек- 
ста са кодирани множество цитати и 
езици. За който иска и може да ги раз-
чете, естествено.

През 2014 г. ваши стихове бяха впле-
тени от Боян Папазов в „Бясна, 
кривогледа и лакома“ – пиеса за Же-
ната с целия хаос от тъга, любов, 
самота; през 2020 г. създадохте ко-
лаж от стихове на Вазов в „О, ти, 
която и да си“ – отново спектакъл 
за Жената (обичаната, музата, 
изкусителката, неуловимата); през 

2021 г. вече имаме и цялостна ваша 
пиеса също за Жената (майката и 
дъщерята, влюбената и разлюбе-
ната, търпящата и арогантната, 
младата и възрастната). Защо пи-
шете за жените?

О, този въпрос съдържа твърде мно-
го сюжети и е много труден тъкмо 
защото е много простичък и катего-
ричен. Ще опитам първо с еднозначен 
отговор: жените са ми по-интерес-
ни от художествена гледна точка, 
по-провокативни в жанровите ми 
бягства от поезията. Но да започна 
с моноспектакъла „Бясна, кривогледа 
и лакома“ на великолепната актриса 
Йорданка Стефанова по пиесата на 
Боян Папазов – там се събра екип, кой-
то трептеше от взаимност и обич. 
Режисьор бе Валентин Ганев. Моето 
участие бе „наготово“ – Боян Папа-
зов много харесва стихотворенията 
ми и не за първи път взема стих или 
епиграф от тях като заглавие. Мал-
ко да се поизфукам, филмът „Жесток 
и невинен“ (1990) по негов сценарий 
(реж. Искра Йосифова) също си „служи“ 

с моя „Балада“, писах и песничките за 
„Муа у тупан“, звучат абсолютно по 
граовски. Дългогодишното ми при-
ятелство с Боян е сред уникалните 
подаръци, които съм получавала. Та 
той бе убеден, че някои стихотворе-
ния от антологията „Любовите ни“ 
дозавършват замисъла на неговия 
текст, придават му друго озарение. 
Пък и Йорданка Стефанова ги обича и 
успя да създаде от тях моноспектакли 
в моноспектакъла. С други думи, в из-
градения образ на онази Жена в „Бясна, 
кривогледа и лакома“ имам само „при-
ложно“ присъствие.

В „О, ти, която и да си...“ жените пък 
са с „приложно“ присъствие, сумрачни 
сенки на обичаните, вдъхновяващи, 
несподелими и несподелени спътници 
на Поета, записани с инициали или с 
изречени полушепнешком имена в за-
ника на дните му.

Години наред ме е вълнувал този „ли-
чен“ прочит на Вазов, този премълча-
ван биографичен отломък, напълзян 
най-вече от лешоядно любопитство. 
Защо възжелаваме и въздигаме нацио-
налния си класик само като монолитен 
паметник, защо го четем единствено 
в патоса, а не в смълчаването му на 
самотник, в горчивите му упреци към 
народа, който инак обича до несвяст, 
в страданието на неосъществената 
му сдвоеност с Жената, с любовта ѝ, 
която да кръжи и озарява дните му? 

За „Бележките под линия“ вече спо-
менах, че е опит да разбера своето 
разтърсващо и всеобемащо време, 
себе си и собствената си артистич-
на попиляност или вглъбяване в нео-
бята на Словото, да проумея единния 
образ и висок смисъл през гледните 
точки и съдбите на различни жени в 
различни роли, да се въвлека в тра-
гикомичната игра и веселия ужас на 
съществуването...

Непосилно е да обобщим Жената: 
обидно се „освети“ в публичността 
телесната ѝ силиконова разпарче-
тосаност на гърди, устни и прочее, 
чалга подрусването ѝ, инструмента-
лизирането ѝ като обект на похотта, 
грозна работа. Обидно се премълча 

„Бележките под линия“, фотография Мартин Атанасов
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същностната, интересна жена с 
нейната ценностна посветеност, с 
опита ѝ да удържи в любовта разпа-
дащия се живот: истинските героини 
на нашето време са жените, които 
съхраниха духовността, останаха в 
здрачевината на многото си отговор-
ности и не се предадоха. Как се живее 
с дълбоките прорези в биографията, с 
обърнатия с хастара навън професио-
нален път, с отчаяния и объркан мъж 
до теб и децата, които си длъжна да 
окуражиш с обичта си, да нахраниш, 
изслушаш, приласкаеш? И всичко това 
пътьом, докато работиш триста ра-
боти – каква енергия е нужна, колко 
сила… 

Да, непосилно е да обобщим Жената – 
но пък какви величествени опити има 
само! Един от тях направо ме главоза-
мая. Принадлежи на Маргьорит Дюрас 
в книгата ѝ с есета и размисли „Ма-
териалният живот“, излязла наскоро 
във великолепния превод на Тодорка 
Минева.

Бойка Велкова, която режисира „О, 
ти, която и да си“, каза, че този 
текст е вашето спускане в сърце-
то на Вазов – докъде искахте да се 
спуснете сега?

Е, аз съм достатъчно храбра и винаги 
искам да се спусна в най-дълбокото, 
където малцина се осмеляват дори и 
да надникнат.

А защо вплетохте в „Бележките“ 
и свои стихове (например „Голяма-
та гора“ от дебютната ви книга 
„Каменни криле“)?

В първия вариант на пиесата поч-
ти нямаше стихове освен „Голямата 
гора“ и финалното стихотворение. 
После, по настояване на режисьорка-
та Катя Петрова, чийто театрален 
и игрови свят ценя и обичам, „пона-
местихме“ още някое и друго стихо-
творение. Прекрасната Илияна Ко-
джабашева пък се развихри по своя си 
настойчив и неумолим начин и изтръг-
на от поетичните ми книги още неща 
– разбира се, не възприехме устрема 
ѝ, но го оценихме и оставихме някои 
стихотворения.

„Голямата гора“ написах на двайсет 
години в Пловдив. Днес то се чете 
съвсем другояче, но бе любовно сти-
хотворение, вградено в първия ми 
драматургичен опит, едноименна ка-
мерна пиеса за мъж и жена, челен лю-
бовен сблъсък, тъй да се каже. Остана 
си неосъществен текст, дори не знам 
дали пазя някъде единствения екзем-
пляр. Но понеже ми харесва да мисля 
за протяжната непрекъснатост на 
пътя, затова и исках да се свържа с 
неопитната си, неопитомена мла-
дост, да прозвънне в мен самата она-
зи трагическа чистота и наивност, 
с която приемах и възпявах всичко. 
Ценя паметта, личната и общата ни 
памет, пък е и някакъв жест към мен 
самата. Радостно щракване с пръсти, 
игрив отблясък: ей, сбъдна се мечта-
та отпреди 35 години... Колко много-
търпеливо, неспокойно и преизпълне-
но време оттогава!

Иска се смелост и опитно око, за да 
се създадат портрети на две епохи 
чрез жените в „О, ти, която и да 
си“ и в „Бележките под линия“. Но 
ако в стиховете на Вазов са негови-
те наблюдения, то за вашата пиеса 
сама сте трупали човешки съдби, 
ситуации, събития – случайно или 
преднамерено ги събирахте?

Българските епохи, прочетени през 
личностите и културния живот, са 
мое истинско, отколешно пристра-
стие. От Възраждането насетне те 
съдържат общо огнено ядро, настръх-
нало от копнежи и полети на духа, от 
зависти и ненависти, и когато то се 
нажежи на максимална степен, избух-
ват и братоубийствените ни извер-
жения, и страховитият ни нихилизъм, 
тогава се раждат и шедьоврите на 
литературата и изкуството. Да не 
повдигаме въпроса на каква цена.

След като завърших университета, се 
заех с удвоено усърдие да проумея ли-
тературното ни минало. Привличаше 
ме, най-вече защото там се чувствах 
свободна, нецензурирана, отхвърлила 
разните му идеологически лъжи и фал-
шификации, струваше ми се, че дишам 

само „висок въздух“, разлиствайки 
старите вестници и списания. Така 
се случи, че първо възприех следосво-
божденската епоха и естетическите 
ѝ, литературни сблъсъци от гледна-
та точка на кръга „Мисъл“. По-сетне 
я преживях и осмислих и през Вазов и 
така сдобрих у себе си онова преинте-
ресно, разтърсено от противоречиви 
енергии и паметно за литературата 
ни време, сдобрих жестокия „жрец и 
воин“ на модерността Пенчо Славей-
ков с Вазовата достолепна класическа 
осанка, могъща и неотместима като 
Балкана. Но цялостната, завърше-
на и сложна картина е видима само 
отдалеч. 

Отблизо и отвътре е другояче: осла-
ням се на чувствителността и интуи-
цията си, „не събирам и не трупам“ на-
сила човешки съдби, не ги търся, сами 
ме намират. Моето или нашето време 
е твърде щедро, подари ни свобода, из-
питания, въодушевяващи и сломяващи 
събития, няколко живота в рамките 
на един, не е ли предостатъчно... Как 
да не пожелаеш да осмислиш и запи-              
шеш цялата тази центробежност, в 
която сме завихрени? Как да останеш 
равнодушен, недосегнат от разноли-
ките ѝ участи, съдбовни личностни 
преобразявания, неправдоподобни си-
туации, надмогнати трагедии, озаря-
ващи примери...

Но защо мъжът отсъства във ва-
шата пиеса – той е просто Антон, 
обсъждан болезнено от жените…

Не отсъства – просто е име, спомен, 
фантомна болка.

Според вас жените ли изнесоха го-
лямата тежест на прехода?

Не съм феминистка, не искам и да на-
саждам някакво убеждение, че жената 
стои по-високо от мъжа или пък об-
ратното, не вярвам в разпалените и 
разпенени междуполови войни. Обичам 
и мъжете, и жените поради тяхното 
уникално различие, поради Божията 
вмененост да бъдат двете допълва-
щи се половини на цялостния човек. 
Но все пак да бъдем честни: жените 
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изнесоха огромната, всекидневна, 
омаломощаваща тежест на прехода, 
най-вече защото умеят да провиждат 
цялото във всяка подробност на де-
нонощната месомелачка и бита; и има 
ли работа, трябва да се свърши, има 
ли температура, трябва да се свали, 
има ли детски плач, трябва да се уте-
ши, има ли нещо за ядене, не, и трябва 
да се сготви... Да, изглежда дребнаво 
или надребнено от мънички битчици 
и болчици, но то е заради щастлива-
та болка да бъдеш майка, да раждаш 
и отглеждаш бъдещето, да същест-
вуваш усмихната с буцата тревога 
в слънчевия сплит. Мъжът се прояви 
в голямото: да си припомним голямо 

насилие, голямо отчаяние, големите 
далавери, големите абстрактни думи, 
големите идеи... 

Героините ви са разделени и в от-
ношението си към ценностите от 
миналото – това ваша лична болка 
ли е?

Да, и моя лична болка е. Ще повторя, 
че вярвам в паметта, в непрекъсна-
тостта на личния и общия ни път и 
лесната, небрежна или злонамерена 
забрава на вчерашния ден дори прос-
то ме вади от обувките. И личните 
ни неудачи, несъстоявания, провали, 
и общностните ни грешки и несбъд- 
натости са пуснали корени в нашето 
късопаметство, в хоризонта до носа 
и хляба, в ожесточения ни шмекерлък. 
Все си представям, че ще прочетем с 
повече прозорливост миналото си – и 
тягостните му, и общозначимите му, 
крайъгълни смисли, за да вложим и по-
вече градивна всеотдайност, повече 
радостно и разумно съучастие в жи-
вота си сега и тук. 

Ваша лична болка е и отношение-
то на съвременното поколение 
към езика, издават го и реплики в 
пиесата – докъде сме се докарали, 
Мирела, дотам млади и стари да 
говорят на различни езици ли?

Какво, ако не съдба, отечество, без-
край и свобода е родният език за все-
ки писател? Необятът на живото му 
тяло непрекъснато бива разкъсван, 
нараняван, смаляван, направо раз-
костван. Отнемаме от звучността, 
красотата, многоказващата му същ-
ност и възможности и опростявай-
ки го, опростяваме и ние, опразваме 
същността си от сложност и емоцио-
нална интелигентност, надребнява-
ме мисленето си, побираме себе си в 
триста думи... Не мога да повярвам в 
чудовищното лекомислие, в епическа-
та глупост, с която се отказваме от 
всемогъществото на родния си език.

Антон, „чайчицата ми“; Лора, 
Мила, Христофоров… това под-
сказки за недоразказаната ви лю-
бов към театъра ли са? Към Чехов 
и Яворов? 

Това е почтителният ми, любовен пок-                                                                                   
лон към великите майстори на пое-
тичното и театрално Слово.

А какво ви гневи и какво ви кара да 
се усмихвате?

Гневят ме глупостта, черното сеир-
джийство на мнозина, всезнаещият 
мързел, простащината, агресията, 
няма що, отгледахме доста неизко-
реними плевели в общата ни нива. Но 
като жена, бронирана с усмивката си, 
откривам и много уравновесяваща 
радост в изградените с години ри-
туали, които ме преизпълват с кра-
сиви, нежни ненужности, с милост, с 
обич. Харесва ми да мечтая надалеч, 
наблизо, да се разхождам из центъра 
на София или из нашия квартал и да си 
съчинявам невъзможно бъдеще, да об-
мислям възможни, но неосъществими 
литературни проекти, да обикалям из 
магазини за платове и да си предста-
вям дрехите, които ще ме изразяват, 
да чета нови книги, да препрочитам 
любими. Да бъда с дъщеря си, да си го-
ворим и да се смеем, вече имам и вну-
чица, още е съвсем миниатюрна, но ми 
е умилително и обично да я наблюда-
вам, да си представям как расте като 
пламъче. 

Вдъхновяващо ли е да се живее в 
2021 г.? Или по-скоро трябва да 
търсим спасение, защото …някой 
е изсякъл Голямата гора. / Достиг-
нахме сърцевината на дървото, / 
осланяйки са на жестокостта, / 
а собствените ни сърца остават 
ненадникнати…?

Винаги е вдъхновяващо да се живее! 
Изпитанията и трудностите също 
са тръпно, силно предизвикателство.

Ако трябва да завършите по друг 
начин своето „Механика на пре-
допределението“: …О, пътят ни 
към ада е покрит с възможности, 
как би звучало то днес, 20 години 
по-късно?

Май по същия начин. Но понеже обичам 
играта, ще си послужа със завършека 
на друго стихотворение, „Опит“: Но 
жив ли си, съществуват и повече от 
една поанти.

Мирела Иванова е родена на 11 
май 1962 г. в София. Автор е на 
седем поетични книги („Камен-
ни криле“, „Памет за подробнос-
ти“, „Разглобяване на играчки-
те“, „Еклектики“, „Любовите ни“ 
и др.), на сборниците с разкази 
„Бавно“ и „Всички разкази са за 
теб“ и на два тома с публицис-                                                 
тични текстове. Носител 
е на Наградата за модерна 
поезия от Източна и Югоиз-
точна Европа, присъждана от 
немския медиен магнат д-р 
Хуберт Бурда, на Национал-
ната награда за съвременна 
българска литература „Хрис-
то Г. Данов“ (за „Еклектики“), на 
Наградата за литература на 
София, на призовете „Николай 
Кънчев“ и „Перото“ (за „Седем.
Стихотворения (с) биографии“). 
Повече от петнайсет години 
работи в къщата музей „Иван 
Вазов“ в София, а от 2016 г. е 
драматург в НТ „Иван Вазов“.

Мирела 
Иванова
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Разговаряме в един прекрасен мо-
мент за Софийската филхармо-
ния и за българските музиканти 
– в зала „България“ има нов роял 
„Стейнуей“. Разкажете ни как го 
получихте. 

По проекта работим повече от две го-
дини. В един момент не бяхме сигурни 
дали ще успеем – започна пандемията, 
финансовите проблеми. Но в начало-
то на тази година всички юридически 
пречки бяха отстранени. Имахме мно-
го стабилен контакт със „Стейнуей“. 

Тогава се появи нов проблем. Когато 
трябваше да изберем роял, Германия 
се затвори в нов локдаун и нямаше как 
да отидем. Няколко пъти се готвех- 
ме да заминем с български пианисти, 
които да пробват инструментите, 
и все не успявахме. Накрая се обър-
нах към прекрасния пианист Евгени 
Божанов. Той живее в Германия и се 
съгласи да замине за Хамбург, за да 
избере инструмента. По време на из-
бора бяхме в директна връзка. Имаше 
доста рояли, като последният избор 
трябваше да е измежду шест инстру-
мента. Евгени беше в изключителен 
възторг, когато попадна на този. След 
това ми обясни, че са му харесали два 
рояла, но единият от тях е мечта и 
това е избраният. Имаше проблем и с 
транспортирането му. Не мога да опи-                                                                 
ша радостта на всички тук, когато 
инструментът пристигна. След две 

години мъки! Миналата година през 
януари Иво Погорелич, който имаше 
концерт, нарече роялите тук „сандъ-
ци“. Тогава той каза на министърката 
на външните работи, че не може ор-
кестър като този и зала като тази да 
нямат един роял, за да поканят големи 
пианисти. Ситуацията с идването на 
Марта Аргерич беше драматична. Тя 
беше свързана с докарването на ин-
струменти от Германия, тъй като 
нашите не стават. Надявам се да 
продължим постепенно да обновява-
ме нашия инструментариум, защото 
целият оркестър се нуждае от нови 
инструменти. Предстои обществена 
поръчка, но имаме проблеми от финан-
сово естество. Ние сме с малко неясен 
бюджет тази година, а и не знаем иде-
ите на новия министър на културата. 
За пореден път се налага да изчаква-
ме. Надявам се, че здравият разум и 

„Какъв е смисълът            
на нашето съществуване, 
ако в най-тежки за хората              
моменти ние също                
се отдръпнем?“ 

Как се събужда

С Найден Тодоров, 
директор на Софийската 
филхармония, разговаря 
Светлана Димитрова 
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желанието ни да покажем пред света и 
хубавото, което имаме, ще надделеят 
и Софийската филхармония ще получи 
инструментите, които заслужава.

На финала сме на един сезон, който 
обещаваше още когато го обявихте, 
че ще е повече от звезден. Изпъл-
нихте всичко въпреки пандемия-
та. Май само цигуларят Огюстен 
Дюме не успя да дойде.

Вече се шегуваме с него, защото през 
последните години за трети път от-
лага гостуване в България. Но сега 
иска дата за следващия сезон. Този се-
зон беше предизвикателство не само 
заради имената, които бяхме покани-
ли, но и поради всички непредвидени 
обстоятелства. Много хора ми каз-
ваха, че трябва да се откажем в тази 
ситуация. Какъв е смисълът на наше-
то съществуване, ако в най-тежки за 
хората моменти ние също се отдръп-
нем? Това е моментът, когато трябва 
да застанем зад тях, да им дадем сили 
да преодолеят всички проблеми, а те 
не са само здравословни, политически, 
икономически. Усеща се по начина, по 
който хората се държат един с друг. 
Вижда се и в парламента, същото е 
и на улицата, навсякъде. Вярвам, че 
това е така заради една болест във 
всички нас – загиването на емпати-
ята ни. Как се събужда емпатията? 
С изкуство. Това беше моментът, в 
който трябваше да дадем най-добро-
то, на което сме способни. Затова се 
случиха всички тези концерти – на 
Хуан Диего Флорес, Максим Венгеров, 
Елизабет Леонская, Марта Аргерич, 
Миша Майски, Евгений Кисин, Гидон 
Кремер… И на българските изпълни-
тели, които са на върха – Светлин Ру-
сев, Людмил Ангелов, Евгени Божанов, 
Емануил Иванов, Лия Петрова. Съжа-
лявам, че не можа да се случи концер-
тът на Минчо Минчев, но дано стане 
другия сезон. Диригенти бяха Емил 
Табаков, Георги Димитров, Росен Ми-
ланов, Павел Балев. Искаме да дадем на 
хората най-доброто, което има Бъл-
гария, и най-доброто, което можем 
да доведем от света. Дано наистина 
помогне, за да се преодолее духовната 
и душевна криза, в която се намираме. 

Успяхте да извоювате в най-теж-
кото затваряне да се проведе 

концерт, макар и с „онлайн“ из-
лъчване. Интересът беше огромен.

Когато става дума за Марта Аргерич, 
още през миналата година, когато 
съобщих на приятели, че след една 
година тя ще е в България, всички 
казаха: „Не бъди толкова сигурен. Тя 
отказва навсякъде“. Посъветваха ме 
да си подготвим резервен вариант. 
През последните десетилетия много 
пианисти са започнали кариерата си, 
замествайки я на концерт. В догово-
ра имаше клауза, че при повишаване 
броя на заболелите в България тя има 
правото да откаже концерта. Числа-
та скочиха и аз бях в паника. В момен-
та, в който тя потвърди, че въпреки 
всичко ще дойде, правителството 
реши да затвори залите. Мисля, че за 
нейното идване най-много допринесе 
Евгени Божанов. Първите ми разгово-
ри за нейно гостуване бяха през 2017 г.                                                               
Първоначално отговорът беше с нас- 
мешка, че няма как да се случи. После 
се забеляза, че се променят нещата 
около Софийската филхармония, и в 
един момент ми се каза, че може да се 
помисли, но скоро няма как да се случи. 
Тогава се появи Евгени Божанов и каза: 
„Има вариант. Ние се запознахме, сви-
рихме камерна музика. Има как да се 
случи“. Започна нова кореспонденция 
и дори стана така, че тя потвър-
ди концерта преди агента си. И ето, 
концертът се случи, а след него тя за-
яви, че е много щастлива от престоя 
си в България и е готова пак да дойде. 
Това е най-важното за нас. Не просто 
да дойдат големите музиканти, а да 
им хареса и да разберат, че тук не е 
някакво забутано място, както ние 
самите дълго време се оценявахме, 
че София е достоен културен център, 
наравно с другите в Европа и света.

Елена Башкирова каза, че тук се 
усеща друга атмосфера, която на 
много места е изгубена. Усетихте 
ли и вие тази атмосфера през 
сезона?

Откакто съм тук, непрекъснато я 
усещам. Но през този сезон се случиха 
и други неща. Не трябва да си правим 
илюзии. Тази пандемия се отрази и ще 
се отразява зле и в бъдеще на наша-
та публика. Много хора са изплашени 

и не идват на концерти. Ходенето 
на концерти, театър, изложби, на 
кино е свързано с навици. Когато по-
вече от една година човек не прави 
това, се изгубват навиците и всичко 
трябва да започне отначало. Въпреки 
това по време на пандемията се случи 
нещо много интересно. Голяма част 
от нашата публика реши да си оста-
не вкъщи, затова пък ние увеличихме 
стриймингите. Едно излъчване в ин-
тернет на концерт по никакъв начин 
не може да се мери с преживяването 
на живо, но поне е някакъв замести-
тел. В залата обаче се появиха нови 
хора, които не бяхме виждали преди. 
Много от тях са млади. Ние от години 
се опитваме да привлечем нова публи-
ка още чрез програмата „Фортисимо“. 
Когато влизат в залата нови хора, те 
не са наясно с правилата – кога да ръ-
копляскат, кога да се смеят, кога да 
викат. Чувстват се неловко. Ние сме 
толерантни към подобен тип поведе-
ние, например когато някой започне да 
ръкопляска в паузите между частите 
на творбата. Не го възприемаме като 
проблем. Това значи, че е нов човек 
тук, но това е хубаво. Той тепърва ще 
открива тази музика.

Научават се. Помня един Реквием, 
на който публиката ръкопляскаше 
след всяка от частите.

Да, но в последните месеци публиката 
ни вече реагира съвсем адекватно. Тя 
се научи как се държи човек в концер-
тна зала и кое е общоприето. По све-
та съм виждал какви ли не реакции, 
нищо не може да ме изненада. Това го-
вори добре за интелектуалния багаж 
на нашата публика. 

Вие сигурно сте готов и с новия 
сезон. Кога смятате да го обявите?

Новият сезон е готов много отдавна. 
В момента готвим резервни вариан-
ти. В подобна ситуация човек трябва 
да има план В и план С. Започнахме да 
мислим за този сезон още преди годи-
на и половина, тогавашните планове 
бяха грандиозни. Сега трябва да се 
съобразим с факта, че извънредните 
ситуации няма да приключат.

Имам и една голяма болка. Трябва-
ше да отбележим годишнината на 
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Националния филхармоничен хор. С 
изискванията за дистанция обаче не 
можем да допуснем хор и оркестър на 
сцената. В малкото концерти, които 
си позволихме, хорът пееше от ложи-
те и в намален състав. Надявам се да 
дойде моментът, когато всички пред-
видени концерти с хор и оркестър ще 
се случат.

Главният гост-диригент Саша 
Гьотцел си мечтае да направи 
опера.

Той не е единственият, аз също си 
мечтая за опера. С прекрасни певци 
си говорим за различни проекти. С 
Александрина Пендачанска искаме да 
направим „Саломе“. Аз съм неистов по-
читател на музиката на Пучини. Имам 
желание да направя концертна поре-
дица на Пучиниеви опери. Театърът 
ни дава история, онова, което да ни е 
интересно. Но музиката ни кара да се 
разплачем или да се разсмеем. Искам да 
покажем на хората кое е това зад ис-
торията, което ни разчувства.

Скоро попаднах на програми от-
преди доста години, когато сте 
дирижирали концерт на Анна То-
мова-Синтова. Работите с Райна 
Кабаиванска и нейния майсторски 
клас. Винаги сте били свързан с го-
лемите имена на оперната сцена. 

Имах щастието да започна ударно 
своята оперна кариера. Помня първа-
та певица, с която работих, Цвете-
лина Малджанска, и това беше, след 
като дълги години отказвах да пра-
вя опера. На един от първите голе-
ми оперни концерти в Пловдивската 
опера, които правих на сцената, до 
мен бяха Никола Гюзелев и Гена Дими-
трова. Колко хора могат да се похва-
лят с такъв късмет! Пяха още Калуди 
Калудов, Мариана Цветкова. Беше 
закриване на Вердиевия фестивал 
на Античния театър. Когато човек 
в началото на своя път се срещне с 
такива певци, как няма да не е влюбен 
завинаги в операта. Последва тази 
експлозия в живота ми с Райна Кабаи-
ванска. Няма да забравя концертното 
изпълнение на „Сватбата на Фигаро“ с 
Анна Томова-Синтова, концертите ѝ 
в Софийската опера и в Стара Загора. 

Ние продължаваме да си пишем и тя 
ме изумява с невероятно милото си 
отношение към хората и към света. 
Много хора, загледани в своята ка-
риера, губят човешкото, което тя 
никога не изгуби. В Америка имах щас-
тието да работя със Самюел Рейми, в 
Румъния с Едуард Тумаджян. Големите 
певци, когато ги каниш, питат кое е 
заглавието, колко са репетициите. Но 
има сред по-младите такива, които 
питат колко ще получат. Много често 
те дори не желаят много-много да ре-
петират. Бях изумен, когато след ог-
ромната загуба на Камен Чанев, а той 
е човекът, който промени моя живот, 
се появи подписка за спиране на пред-
ставленията. В цял свят хората се 
подписват, за да подкрепят изкуство-
то и то да продължи, в България се по-
яви обратната подписка. Разбира се, 
това беше свързано със страх, беше 
емоционален ход. Но аз нямаше как да 
се съглася, защото, ако сега изкуство-
то спре, никога няма да се върне.

Филхармонията започна гостува-
ния в чужбина. Бяхте във Виена, 
в Китай. Дали ще имате възмож-
ност да продължите?

Смятам, че един уважаващ себе си ор-
кестър трябва да работи не само на 
своята сцена, но трябва да бъде виж-
дан и на най-добрите сцени. Смятам, 
че Софийската филхармония има всич-
ки качества да бъде такъв оркестър. 
Мнението на гостуващите днес соли-
сти и диригенти го потвърждава. Но 
когато човек отвори Златната книга 

на Софийската филхармония, може да 
прочете мненията и на Шостакович, 
Рихтер, Ростропович, Светланов… 
Тази книга продължава и без да знаят 
какво е написано преди тях, изпълни-
телите пишат същото. Радват се 
на оркестъра, възхитени са от него. 
Затова вярвам, че този оркестър 
трябва да бъде видян на повече мес-
та. Помня, че преди две години бяхме 
във Виена (смее се). Сякаш беше в друг 
живот. Надявам се след една година да 
помня, че пак сме били във Виена. Така-
ва покана съществува и тя е в много 
напреднал етап. Имаме разговори за 
Будапеща. Пропаднаха плановете за 
Амстердам, Прага, Атина, Лондон, 
Загреб. Подготвяме нови планове за 
гостувания. След концерта във Виена 
рязко се промени говоренето за нас. 
Общото говорене за Софийската фил-
хармония създава желание у големите 
да дойдат тук. Ние сме много благо-
дарни на тези изпълнители, които 
сякаш се превърнаха в посланици на 
Софийската филхармония навън. След 
гостуването на Анжела Георгиу, къ-
дето и да отидех, все някой казваше: 
„Анжела много говори за Софийската 
филхармония“. Разбрахме за срещата 
на Елена Башкирова с Марта Аргерич 
след концертите им в София. Имали са 
и малка закачка. Марта казала колко 
хубаво било в София, а Елена отвърна-
ла: „Да, но моят концерт беше с жива 
публика“. (Смее се щастливо.)

Марта Аргерич е като сестра за 
съпруга на Башкирова – Даниел 

Концерт                         
на Софийската 
филхармония                 
с диригент             
Найден Тодоров, 
фотография            
Василка Балевска
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Баренойм. Като гледах кого сте 
поканили – Майски, Кремер, все ис-
ках да попитам къде е Баренбойм?

В момента мислим в тази посока... 
През февруари имахме концерт с Мак-
сим Венгеров, през март беше Евгений 
Кисин, а малко по-късно двамата има-
ха концерт в Дубай. И коментирали, че 
не са свирили заедно от деца. Но сред 
публиката на концерта на Миша Май-
ски в София беше Евгений Кисин. Това 
създава усещането, че зала „Бълга-
рия“ е специално място.

А колегите от Музикалната акаде-
мия веднага се възползваха и срещ-
наха студентите с Кисин, Майски, 
Земцов. 

С ръководството на Академията ко-
ментирахме, че това трябва да е пъ-
тят. Артистите, които имат време 
и желание, да дадат част от своето 
можене на младите. Така може би ще 
се върне интересът на студентите 
не само да вземат диплома, а и да бъ-
дат музиканти. Аз съм натъжен, че в 
зала „България“ не виждам учениците 
от Музикалното училище и студен-
тите от Академията. Разбирам, че 
нашата публика е тази с белите коси. 
Прочетох в една статия от XIX век, 
че класическата музика ще отмре, 
защото публиката ѝ е застаряваща. 
Но ето, век и половина по-късно още 
сме тук. Осъзнавам, че младите хора 
са вгледани в себе си, но онези, които 
следят какво се случва и около тях, 
могат да научат повече. Във Виена 
аз научих най-много от концертите в 
„Музикферайн“ и в операта. Още през 
първата година проф. Карл Остерай-
хер дойде при мен с един топ билети 

за различни концерти и ми каза: „Ти ще 
ставаш диригент, а това са места, 
от които се вижда лицето на дири-
гента“. През деня учех в Академията, 
а вечерта учех какво правят най-голе-
мите – Абадо, Джулини, Мути, Мета, 
Озава, Шолти. Имаше произведения, 
които смятах за неинтересни, но 
през погледа на големите диригенти 
се влюбих в тях. Започнах да мечтая и 
аз да ги направя.

Ще ми се да ви поздравя за един 
концерт, който направихте с Емил 
Табаков – с балетна музика. 

Огромен успех имаше този концерт. 
Първият балет, който съм гледал, 
беше точно „Лебедово езеро“ и до ден 
днешен е моят любим балет. По-рано 
следях руската телевизия, защото 
всеки месец пускаха различно изпъл-
нение на „Лебедово езеро“. Първият 
ми шок беше, когато разбрах, че има 
различни версии. В моите предста-
ви доброто побеждава, но се появи 
постановка, в която принцът се уда-
ви, тя остана лебед и злото победи. 
Балетите носят съвсем друга красо-
та. Малко хора знаят колко болка има 
зад тази красота. Мисля, че трудът 
на балетистите може да се сравни с 
този на миньорите. Аз, като балетен 
зет и съпруг, съм дирижирал балети 
къде ли не, но съм влюбен в балета 
много преди това. Един от първите 
спектакли, които съм дирижирал, е 
„Ромео и Жулиета“ на Прокофиев в Со-
фийската опера. Има толкова много 
произведения, писани уж за балет, а 
са се превърнали в музикална класика. 
Концертът на Табаков доказа, че по-
вече такива произведения трябва да 
се слушат и биха имали успех.

Извън сцената, директорството, 
зала „България“ за какво ви остава 
време? 

Чета книги, покрай тях започнах и да 
пиша. Във всеки град, в който отивам, 
разглеждам сградите. По тяхната 
архитектура мога да съдя за народа, 
който населява даденото място. Има 
един много интересен израз, че архи-
тектурата е замръзнала музика.

Естествено, страдам от болестите 
на нашето време и компютърът е ви-
наги с мен. По никакъв начин не са ми 
чужди компютърните игри, напротив, 
понякога прекалявам с тях.

Другата ми голяма любов е киното. До 
началото на пандемията ходех вся-
ка седмица на кино. Наскоро си дадох 
сметка, че не съм си задавал въпро-
са: „Кога ще отида на кино?“. Това е 
страшното. Вкъщи продължавам да 
гледам филми. Абониран съм за стрий-
минг платформи. И това е страшно-
то. Изживяването в салона не може да 
се сравни с изживяването пред малкия 
екран. Хората губят навиците си и за-
почват да се задоволяват с по-малко. 

Във Виена не пропусках изложба, ето 
че от няколко години не съм ходил на 
изложба. Оправданието е неприятно: 
„Зает съм“. И тъй като следващото 
ми ходене във Виена ще бъде с дъщеря 
ми, реших, че за да ѝ покажа някои из-
ключителни художници, аз отново ще 
обиколя галериите. 

И все пак какъв ще бъде следващи-
ят сезон?

Залагаме на нещо съвсем различно, 
но няма да кажа имена. Тъй като през 
този сезон акцентът бяха солистите, 
през следващия ще заложим на дири-
гентите. В България публиката няма 
отношение към тях, каквото има в 
чужбина. Тук един диригент не про-
дава концерт с името си. Странно е, 
че народ, който търси силната ръка 
в живота, не се интересува кой е сил-
ният, обединителят на оркестъра. За 
мен това е куриоз. Затова следващия 
сезон ще покажем на българската пуб-
лика диригенти, които могат да про-
менят оркестри.

Найден Тодоров е роден през 1974 г. в Пловдив. През 1990 г. създава там 
младежки оркестър, с който пътува и прави записи. През 1995 г. е диригент 
на Врачанската филхармония, на следващата година специализира в Израел. 
През 1998 г. е главен диригент на Видинския симфоничен оркестър, от 2000 г.                                         
– музикален директор на Пловдивската опера и Пловдивската филхармония, 
2003 г. – главен художествен ръководител на Оперно-филхармоничното 
дружество в Бургас, 2005 г. – директор на Държавна опера, Русе, а от 2017 г.                                                      
– директор на Софийската филхармония. 
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95Какво да кажем, върнем ли лента-
та назад, за историята на българ-
ския П.Е.Н. център, който е един 
от първите в света, основан още 
през 1926 г. от проф. Иван Шиш-
манов? По международния си ус-
тав той трябва да е „независим 
и самостоятелен“, какъвто е бил 
при създаването си, но едва ли е 
бил такъв в периода 1944–1989 г.? 

Наистина българският П.Е.Н. център 
още от своето създаване е бил неза-
висима и много мощна организация, в 
която са членували такива видни съз-
датели на словесността, каквито са 
били Йордан Йовков, Елин Пелин, Дора 
Габе, Елисавета Багряна, Теодор Тра-
янов. В периода 1944–1989 г. струва ми 
се, че българският П.Е.Н. център все 
пак е успял да прояви известен харак-
тер. Мога само да предположа колко 
трудно е било по онова време на бъл-
гарските писатели да изразят онова, 
което мислят, прибягвайки до езо-
повския език, защото съм убедена, че 
справедливостта е заложена вътре в 
нас и в духовния строй на всеки човек. 
Но самата аз малко познавам този пе-
риод. А в по-ново време виждаме как 
българският П.Е.Н. център реагира за 
освобождаването на българските ме-
дици в Либия. Тогава български пред-
ставители, които отиват на конгрес 
на П.Е.Н. център в Швеция, пускат 
декларация в защита на задържаните 
в Либия медици и тя е подписана от 
всички присъстващи на конгреса. Тази 
ангажираност може да бъде посочена 
като едно от постиженията ни през 
тези години.

Прави впечатление, че и днес бъл-
гарският П.Е.Н. център не бяга от 
обществената си ангажираност. 

Бяхте един от първите центро-
ве, които защитиха с декларация 
Алексей Навални?

В Международния П.Е.Н. център – PEN 
International, със седалище в Лондон, 
членуват 102 държави. Българският 
П.Е.Н. център беше първият, който 
написа декларация в защита на Навал-
ни и веднага след като я изпратихме, 
получихме висока благодарност от 
страна на PEN International. По същия 
начин подкрепихме писателката от 
кюрдски произход Аслъ Ердоган. Тя бе 
преследвана от турските власти и я 
грозеше, макар да живее в Париж, на-
казание от 8 до 11 години затвор. За 
радост Ердоган беше оправдана. Полу- 
чихме благодарствено писмо от нейни-
те литературни агенти в Париж, как-
то и от редакторите на издателство 
„Парадокс“, отговорни за публикува-
нето на книгите ѝ в България. Освен 
това подкрепихме и украинския пи-
сател и журналист Станислав Асеев, 

подложен на преследване и унижения 
в Русия. Впоследствие той бе разме-
нен с друг човек по силата на спогодба 
между двете страни и ние отново ви-
дяхме плода на нашите усилия. Разбира 
се, нашето съзнание – на всичките 51 
членове на нашия център – е винаги 
отворено, за да можем да реагираме 
адекватно и да подкрепим всеки писа-
тел, поет, литературен критик, чо-
век на духа, ако той бъде подложен на 
преследване от някоя правителствена 
институция. 

Какви са вашите цели и ангажи-
менти като председател на българ-
ския П.Е.Н. клуб? Какво се опит-           
вате да промените през вашия 
мандат?

На първо място се стремя да пред-
ставя всеки един от нашите члено-
ве, така че той да получи внимание и 
обич от страна на четящата публика. 
В тази връзка нека говорим с факти: 

П.Е.Н. – България, на
Разговор                      
с писателката 
Здравка Евтимова

35

Ивелина Берова, „Хроники от България“



36

юни 2021

още преди да се развихри ковид панде-
мията, направихме 21 представяния, 
наши членове посещаваха студенти в 
програмите за обучение по литерату-
ра на проф. Амелия Личева, виден наш 
член, за което сме ѝ много благодарни, 
както и в класовете на проф. Милена 
Кирова в Софийския университет. По-
етесата Аксиния Михайлова гостува 
в лектората по творческо писане на 
студенти магистри. Стремим се да 
засилим своята подкрепа, за която 
стана дума, за да имаме много отворе-
ни и много живи сетива за писатели и 
хора на духа, преследвани и унижавани 
заради своите убеждения.

По традиция П.Е.Н. центърът 
оказва подкрепа на членовете си. 
Развивате ли и социална дейност?

Опитваме се да протегнем ръка на 
писатели и творци, занимаващи се с 
литература, които са вече възраст-
ни. Засега не получаваме финансиране 
отникъде. Тук може би трябва да съ-
средоточим и нашето внимание – да 
кандидатстваме по проекти. Що се 
отнася до социалната ни дейност 

– седем пъти сме събирали средства 
помежду си, за да подпомогнем наши 
видни творци. Няма да споменавам 
имената им, защото може би бих ги 
наскърбила по този начин. Дарихме 
тези средства на трима писатели, 
малки суми, по 300 лв., което е смеш-
но, но можете да си представите как 
ги приеха те – не като някаква сума, 
с която могат да си купят лекарства 
или нещо потребно, а като поклон от 
страна на писателите и поетите, 
които и без това не са в блестящо 
финансово състояние, но оценяват 
онова, което по-възрастното поко-
ление писатели са подарили на бъл-
гарския национален дух. Двукратно 
събирахме пари в подкрепа на вдови-
цата на поета от Троян Ивайло Ива-
нов, която е майка на три деца, едно-
то от които е болно. Събрахме също 
средства за един от нашите члено-
ве, който пострада при катастрофа. 
Отделихме и средства, за да наградим 
доц. Мариана Тодорова от БАН – това 
беше нашият начин да ѝ кажем голямо 
благодаря за нейното внимание към 
най-младата българска литература. 

Какъв е интересът на младите пи-
сатели към П.Е.Н., имате ли много 
кандидати за членство?

Бих казала, че имаме много кандидати. 
През 2019 г. кандидатстваха 13 души, 
но беше приет само един – поетът 
Атанас Капралов. Много се радваме, 
че той стана наш член, той е много 
активен директор на Националния 
литературен музей, с неговото съ-
действие провеждаме редица лите-
ратурни събития. Тази година про-
ведохме онлайн събрание, по време на 
което приехме повече членове. Вотът 
е абсолютно анонимен, всеки застава 
със съвестта си пред човека, който 
кандидатства, и преценява, а кога-
то писател избере друг писател и го 
направи свой събрат и съмишленик, 
отговорността на постъпилия е на-
истина голяма. Ние се радваме, че има 
такъв интерес към българския П.Е.Н. 
център, макар да нямаме, пак подчер-
тавам, никакво финансиране. Наскоро 
организирахме представяне на ро-
мана „Лешникови градини“ на Хайри 

Хамдан, който е член на българския 
П.Е.Н. клуб. Той е роден в Палестина 
и е един от блестящите преводачи 
на българска поезия на арабски език. 
Дължим му издаването на антология 
на съвременната българска поезия, в 
момента той работи над превода на 
„Крадецът на праскови“ от Емилиян 
Станев. Това е в подкрепа на един от 
принципите, залегнал в хартата на 
П.Е.Н. – превръщането на литерату-
рата в единствена възможна между-
народна валута, валидна в цял свят.

Готвите ли се да посрещнете ве-
ковния юбилей? Разполагате ли със 
стратегия за развитие от тук 
насетне?

В момента работим тъкмо над създа-
ването на стратегия за развитието 
на П.Е.Н. център – България по идея 
на проф. Людмил Димитров. Той на-
стоява, че за да имаме успех, трябва 
да разполагаме със стратегически 
поглед напред. Разполагаме с много 
богат академичен потенциал. При нас 
е проф. Амелия Личева, проф. Панайо-
това, проф. Людмил Димитров, без 
да забравяме проф. Светлозар Игов. 
Нашата амбиция е да намерим финан-
сиране – и ще работим за спечелва-
нето на такъв проект – за да напи-
шем историята на българския П.Е.Н. 
център. Ще използваме документи и 
свидетелства, намиращи се в различ-
ни архиви. Особено важен момент е, 
че на 2 юни един от нашите членове 
– Виктор Барух – навършва 100 годи-
ни. Тоест той е съвременник на PEN 
International, основан в Лондон от г-жа 
Даусън-Скот, с първи председател 
Джон Голсуърти. Много интересен 
момент от съдбата на Виктор Барух 
е, че той е бил свидетел през 1961 г. на 
процеса в Израел срещу Адолф Айхман, 
отговорен за депортирането на евре-
ите в лагерите на смъртта в Европа. 
Животът на Виктор Барух е неверо-
ятно богат и пъстър, ето защо ние 
бихме искали да насочим по някакъв 
начин вниманието на нашите колеги 
от Германия, Австрия, Франция и САЩ 
към това събитие. 

Въпросите зададе екип на „Култура“

Здравка Евтимова е родена 
през 1959 г. в Перник. Завърш-
ва английска филология във Ве-
ликотърновския университет. 
Автор е на романи и кратки 
разкази, издадени на много ези-
ци, сред които и нашумелият 
разказ „Кръв от къртица“. Носи-
тел на Националната награда 
„Хр. Г. Данов“ и на награда за про-
за на Портал Култура за 2016 г.                                                  
Председател на българския 
П.Е.Н. център от 2019 г. 

Здравка 
Евтимова
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Те създават лицата на книгите. Най- 
често в един образ успяват да синте-
зират важното за текста. Или пък да 
провокират читателя да го открие 
сам. Да го накарат да е любопитен, 
да е търсач на онова, което започва 
само от една корица. Разговор с три-
ма художници, благодарение на които 
много от книгите, които сме прочели 
и ще прочетем, остават в сърцата 
ни с чудесно намерената симбиоза 
между съдържание и образи. Люба Ха-
лева, Милена Вълнарова и Дамян Да-
мянов лично за мен са сред художници-
те, които промениха изкуството на       
оформлението на книгите и на чиято 
работа искрено се възхищавам.

Милена Вълнарова
Да започнем с традициите у нас в 
изкуството на оформлението. Кои 
са хората, от които сте се учили?

Има традиции, разбира се. Винаги е 
имало хора, които разбират с какво се 
занимават. Армин Хофман, Волфганг 
Вайнгарт, Дейвид Карсън, Исидро 
Ферер…

Четете ли задълбочено книга-
та, върху която ви предстои да 
работите?

Да. Важно е.

До каква степен за вас е важен и 
авторът? Общувате ли с автори-
те – ако са съвременни, разбира се, 
при работата си върху една книга? 

Редките ми срещи със съвременни ав-
тори са от нещата, заради които чо-
век си струва да прави това.

Катя Атанасова

Да рисуваш книга
Милена Вълнарова,                   
Люба Халева                                 
и Дамян Дамянов                                                            
за отношението си                
към книгите и работата 
по тях, за традициите                            
в илюстрацията и изкус-                      
твото на оформлението

Милена Вълнарова е родена и работи в София. 
Завършила е специалност „Илюстрация и ху-
дожествено оформление на книгата“ в НХА 
и „Печатни техники“ в Schule fur Gestaltung, 
Базел. Работи в различни сфери на графичния 
дизайн. Има няколко международни награди и 
няма свободно време.

Кое е най-важното качество, кое-
то трябва да притежава една ко-
рица, за да кажем, че е добра? 

Да е адекватна на съдържанието.

Успявате ли да гледате на една кни-
га само като читател, а не като 
художник?

В повечето случаи. Напоследък попа-
дам на книги, които ми стават много 
близки или са ми любими. Избягвам да 
се „закачам“ за „атрактивни“ от визу-
ална гледна точка описания.

Какво най-важно според вас тряб-
ва да отразява корицата на една 
книга и оформлението є?

Съдържанието и емоцията, които 
книгата носи. Не на последно място, и 
характера на издателството.

Какво мислите за днешното със-
тояние на българската илюстра-
ция и оформлението на книги? 

Във възход са. Ако ги сравним със със-
тоянието през 90-те години, това 
са два различни свята и днешният е 
прекрасен.

Винаги ли можете да избирате кни-
гата, върху която да работите? А 
кога отказвате предложение? 

Доверявам се на избора на издатели-
те, с които работя. Когато разбирам, 
че е трябвало да откажа, обикновено 
е късно. За щастие не се случва често.

По-лесно ли е да се работи над книги 
за деца? Каква е разликата? 

Напротив, отговорността е много 
по-голяма. Децата са в процес на раз-
виване на своите виждания за есте-
тика, абстракции, метафори и е важ-
но да не им вредим.

Ако трябва да изберете една ваша 
корица, една книга, върху която 
сте работили, коя ще е тя? 

„Левиатан“ на Томас Хобс.

Какво четете в момента? 

Дипломната работа на Георги Бъчва-
ров, студент в Мадрид.

А над какво работите? 

Над няколко корици на любими авто-
ри и над цялостното оформление на 
едно много обемно издание. И над още 
трийсетина неща, които не са книги.
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Да рисуваш книга
Люба Халева
Има ли традиции у нас изкуството 
на оформлението? Кои са хората, 
от които сте се учили?

Традиции има безспорно, особено ако 
разглеждаме работата на оформи-
телите преди 1989 г. За съжаление 
следва един дълъг период, в който по 
много причини, включително и заради 
промяната на самата технология на 
книгоиздаването, се появяваха книги 
със съмнително качество на оформ-
лението. Тези трудности отдавна са 
надмогнати. Днес заради достъпа до 
информация българският илюстра-
тор вече има възможност да съпоста-
вя работата си в много широки грани-
ци, което е стимулиращо.

Четете ли задълбочено книга-
та, върху която ви предстои да 
работите?

Преди време четох интервю с ут-
върден на Запад оформител на книги, 
който работи за престижни издател-
ства. Той споделя, че процесът поня-
кога е доста стресиращ, налагало се 
например да мисли корица, а все още 
да не е направен избор за заглавие на 
самата книга. Друг път изобщо не 
разполага с време да чете цялата кни-
га, а за ориентир му служат кратки 
откъси от нея или анотации. Всичко 
това не е поради немарливост, а зара-
ди динамиката на книгоиздаването. 
Професионализмът понякога значи 
да направиш добра корица, без да си 
чел книгата от край до край. За добро 
или лошо, степента на натоварване 
в моята работа е такава, че все пак 
имам възможност да прочета книга-
та, а и времето, спестено от четене, 
след това неминуемо изразходвам в 
по-дълго колебание. Когато срокове-
те са кратки, четенето повече при-
лича на препускане в преследване на 
конкретен обобщаващ образ. Случва 
се той да се появява ненатрапчиво 
из целия текст, сякаш самият автор 
подсказва кое изображение би било 
най-подходящо. Не е възможно да се 
уловят тези детайли, ако се прескочи 
четенето.

Какво най-важно трябва да отра-
зява оформлението на една книга?

В идеалния случай оформлението тряб-
ва да се свързва с конкретната книга и 

с никоя друга. Тогава работата е свър-
шена добре.

Какво мислите за днешното със-
тояние на българската илюстра-
ция и оформлението на книги?

Нивото на българската илюстрация е 
добро. Няма ги бариерите от минало-
то, технологията на правене на книги 
е една и съща навсякъде по света, лес-
но можем да проследим работата на 

Люба Халева завършва специалност „Плакат и ви-
зуални комуникации“ в НХА при проф. Иван Газдов. 
През 2015 г. получава наградата „Христо Г. Данов“ в 
категорията „Изкуство на книгата“. Книгата „Весел 
гъделичкащ смях“ от Маргарит Минков на „Жанет 45“ 
с неин графичен дизайн получава приза Златен лъв за 
най-добър издателски проект за 2016 г. 

най-добрите. Но българските илюс-
тратори и издатели все още нямат 
възможност да експериментират 
достатъчно с възможностите, кои-
то дава съвременната полиграфия, 
по чисто финансови причини. Все по-
вече млади художници завършват об-
разованието си в чужбина, работят 
паралелно за български и чужди изда-
телства, което прави визуално бъл-
гарската книга конкурентна и част 
от глобалното развитие на илюстра-
цията. При всички тези ползи обаче 
има и тенденция на размиване на ха-
рактерните отлики на отделните 
школи в книжното оформление.

Винаги ли можете да избирате кни-
гата, върху която да работите?

По-скоро става дума за взаимен избор 
между издател и художник. Бих отка-
зала предложение, в което не мога да 
участвам творчески. Когато авто-
рът предварително е намислил книга-
та и визуално, а аз изпълнявам ролята 
на негова ръка.

Ако трябва да изберете една книга, 
върху която сте работили, коя ще 
е тя?

Трудно ще избера една, но при всички 
случаи ще избера тези, чрез които съм 
преодоляла някаква трудност, напра-
вила съм експеримент и дори резул-
татът да не е добър в конкретния 
случай, процесът е довел до промяна 
в следващите ми работи.

Какво четете в момента?

Чета и работя по оформлението на 
сборник с поезията на Мария Вирхов.
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Дамян Дамянов
Има ли традиции у нас изкуството 
на оформлението? Кои са хората, 
от които сте се учили?

Книгата има своите здрави корени 
в българското изобразително изку-
ство. Няма да е преувеличено, ако 
кажа, че в тази сфера сме имали ху-
дожници на световно ниво, а може би 
няма да е и твърде смело да го твър-
дя с днешна дата. Ще маркирам само 
имената на някои от големите – Бо-
рис Ангелушев, Александър Поплилов, 
Александър Денков, малко по-късно 
Любен Зидаров, Стефан Груев, още 
по-късно Яна Левиева... Със сигурност 
пропускам някое важно име, но това е 
само доказателство, че списъкът е 
доста по-дълъг.

Никой от тях не е бил мой учител в 
прекия смисъл на думата, но смятам, 
че съм имал късмета да срещна добри 
художници и отдадени преподаватели 
първо в Художествената гимназия, а 
след това и в Академията. От някои 
от тях съм научил много както по от-
ношение на така да се каже, „занаят-
чийската част“ от професията, така 
и много от онова, което може да бъде 
обобщено като lege artis.

Как се осъществява процесът по 
оформлението на една книга?

В моя случай, вероятно защото ми-
навам за нещо като „класически въз-
питаник“, всичко започва със сурова 
рисунка, надраскана в тефтер. След 
това предстои работа по трансфор-
мация на тази рисунка, като подбирам 
различни изразни средства в зависи-
мост от книгата, като през цялото 
време се ръководя от текста. Поняко-
га обаче рисунката на prima vista може 
да остане базата, върху която да се 
построи останалото и почти да няма 
технически изменения или подобре-
ния. По този начин свежестта и непо-
средственият първоначален импулс се 
запазват и това има огромна роля във 
възприемането на изображението.

Кое е най-важното качество, кое-
то трябва да притежава една ко-
рица, за да кажем, че е добра?

Моето верую е, че корицата на книгата 
трябва да предава някаква идея, която 
да посади в ума на обичащите книгата. 
Тя трябва да рисува върху литератур-
ната канава по естетичен начин, кой-
то не само да печели читателите, но и 
да предизвиква тяхното въображение, 
да провокира отношение.

Четете ли задълбочено книга-
та, върху която ви предстои да 
работите? 

При определени книги и автори „дъл-
бокото“ четене е повече от нужно 
за постигането на добра корица. При 
такова четене е твърде вероятно ви-
зуалната интерпретация да е доста 
неочаквана, понякога изненадваща, но 
пък да е отлично решение. Излишно е 
да казвам, че не всеки текст трябва 
да бъде четен буква по буква, за да се 
намери това решение в подмолите на 
езика. Начините на четене са различ-
ни, точно каквито са и книгите.

До каква степен за вас е важен и 
авторът? Общувате ли със съвре-
менните автори при работата си 
върху техните книги?

Наскоро един колега се пошегува, че в 
работата по издаването на книга от 

български автор правенето на кори-
цата заема до/около 50 % от времето. 
Причината е, че непосредственият 
контакт, който много автори имат с 
художника, е предпоставка да упраж-
няват контрол по време на целия про-
цес. Или поне са длъжни да опитат. Не 
е изненадващо и непременно осъди-
телно, че много от тях имат изиск-
вания към това как ще изглежда вече 
отпечатаното им произведение. В 
издателските договори с чуждоезич-
ните автори пък почти винаги има 
клауза, според която авторът или но-
сителят на авторските права трябва 
да одобри проекта за корица. И това 
невинаги се случва от раз, дори кога-
то съм бил убеден, че моето предло-
жение е прекрасно и безкомпромисно. 

Какво най-важно според вас трябва 
да отразяват корицата на една 
книга и оформлението є?

На първо място – корицата на книга-
та и оформлението ѝ са произведе-
ние по произведението. А текстът 
е в някакъв жанр, използвана е опре-
делена лексика, стил, внушения, сю-
жет, герои и т.н. В текста няма преки 
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инструкции как да изглежда корица-
та, но тя би следвало да бъде негова 
визуална интерпретация и есенция. 
Ще дам популярен музикален пример – 
Й. С. Бах композира някакъв концерт, 
написва го на нотен лист, а след това 
пианистът Глен Гулд го изпълнява по 
свой специфичен начин. Бах не е указал 
как трябва да се случва това. Не е из-
ключено дори да не би одобрил прочи-
та на Гулд. Но пианистът е този, кой-
то предава едно или друго внушение 
на творбата. 

А успявате ли да гледате на една 
книга само като читател, а не 
като художник?

Да, нямам никакъв проблем да чета 
добра книга, абстрахирайки се, но все 
пак леко „оплювайки“ лошото ѝ оформ-
ление, случвало ми се е неведнъж. Ми-
нималните изисквания, разбира се, са 
по отношение на типографията – тя 
трябва преди всичко да обслужва тек- 
ста и да направи четенето приятно, 
а не претенциозно или мъчително 
занимание.

Какво мислите за днешното със-
тояние на българската илюстра-
ция и оформлението на книги?

След няколко мъчителни години, през 
които на това поле се вихреха пре-
димно компютърно образовани, но 
графично неграмотни дизайнери, плас-    
товете като че ли се понаместиха. 
Работата на редица колеги доказва, 
че българската книга днес стои добре 
на фона на световните тенденции 
и визуални търсения. Няма да споме-
навам конкретни имена не защото са 
безброй, а защото не би било честно да 
пропусна някого. Всеки от тези колеги 
обаче държи летвата високо и остана-
лите би следвало да са благодарни за 
средата, в която работят, и нивото, 
по което се мерят.

Винаги ли можете да избирате кни-
гата, върху която да работите? 
Кога отказвате предложение?

Да, винаги мога да откажа книга и 
това е нещо като извоювано пра-
во, което идва с годините натрупан 

опит. Отказвам предложение, кога-
то например съм претоварен, тоест 
това е и нещо, което винаги мога да 
използвам като довод. Въздържам се, 
когато не са ми интересни темата, 
жанрът, не ми допада езикът на ав-
тора и пр. Тогава предпочитам да не 

Дамян Дамянов работи в областта на книгата, 
илюстрацията, плаката, комикса, калиграфията и 
др. Автор на множество корици, филателни издания, 
художник на литературното списание „Текстил“, 
както и на авторския типографски проект „Под 
езика“. Преподава в НБУ.

Това е най-трудният въпрос, който 
можете да ми зададете. Удобният 
отговор е: книгата, която предстои 
да направя може би всеки момент. 
Гледайки в услужливата памет на ком-
пютъра си, често виждам не толкова 
успехите, колкото недостатъците, 
върху които бих искал да работя. И 
все пак, ако кажа: сборникът с разкази 
„Метаморфозата“ на Франц Кафка, ще 
съм близо.

Какво четете в момента?

Току-що приключих ръкописа на чудес-
ния нов роман на Алек Попов, с когото 
вече интензивно обсъждаме корица-
та. Също така препрочитам „Живо-
тът. Начин на употреба“ от Жорж 
Перек, сигурно защото в момента съм 
в Париж, а именно тук е ситуирано 
действието на този гениален роман 
пъзел. За почитателите на класиче-
ската постмодерна творба ще кажа, 
че нито улицата, нито сградата, за 
чиито обитатели авторът ни раз-
казва безброй шеметни истории, не 
съществуват в действителност.

А над какво работите?

Приоритет в списъка е луксозен дву-
томник, събиращ всички, наистина 
всички разкази, написани от Кърт 
Вонегът. Приключвам и калиграфска-
та работа по българското издание 
на нашумялата в Обединеното крал-
ство книга „Момчето, къртицата, 
лисицата и конят“, а също работя и 
по театрален плакат за спектакъла 
„Опашката“ по романа на Захари Ка-
рабашлиев, с режисьор Явор Гърдев. 
Останалото е безпорядък от автор-
ски рисунки и лични проекти, всеки от 
които чака сакралния си момент на 
реализация и повече публичност.

включвам книгата в портфолиото си, 
защото гледам на всичко това като 
много повече от препитание. Нари-
суваното, както и написаното оста-
ват – понякога за добро, друг път не 
толкова.

Ако трябва да изберете една ваша 
корица, една книга, върху която 
сте работили, коя ще е тя?
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По произход – еврейка, по образование 
– философ, по призвание – мистичка и 
Христова невеста, по благодат – мъ-
ченица и светица... А преди това още 
– радикална суфражетка, ревностна 
феминистка, осъзната атеистка, уче-
ничка на Хусерл и негова асистентка, 
жена, която, „макар и напълно преда-
на на работата си, храни в душата си 
мечтата за голяма любов и щастлив 
брак“. От гледна точка на психологи-
ята, разглеждаща личността като 
относително постоянен, вътрешно 
стабилен, консистентен и специ-
фичен „конструкт“ в контекста на 
променящи се условия, личността 
на Едит Щайн е твърде динамична, 
твърде радикално късаща с гене-
тично зададените фактори, които 
би трябвало да регулират поведен-
ческия ѝ репертоар, твърде „пред-
извикателна за всяка нормалност“1. 
Но щом става дума за психологията, 
още съвсем младата Едит заявява, 
че тази наука е застинала на едно ру-
диментарно ниво, че ѝ липсват ясни и 
базисни определения, каквито всъщ-
ност е неспособна да изработи сама. 
Признава, че я привлича философията 
и най-вече феноменологията, вдъхно-
вява я стремежът за връщане „към 
самите неща“, снемането на покрива-
лата, които скриват истинното им 
значение, оттласкването от наложе-
ните рутинни съждения и стереоти-
пи към онова, което действително 
съществува. Действително същест-
вуващото пък ще я отведе „отвъд“ 
предметите и тяхната видимост, 
насочвайки я към божествената пър-
вопричина на всички неща.

Едит Щайн е родена в Бреслау в голя-
мо еврейско семейство на най-свеще-
ния ден от еврейския календар – Йом 

Кипур. На 12 октомври 1891 г. сънарод-
ниците ѝ отбелязват своя празник на 
празниците, наричан още „шабат на 
шабатите“, „ден на изкуплението“, 
„време за пост и очистване“, сочещо 
не миналото, а бъдещето, отварящо 
пред човека възможност да се завър-
не при Бога, изповядвайки греховете 
си. Родителите ѝ отдъхват с облек-
чение – след като детето (единаде-
сето поред) се е родило на такъв ден, 

значи греховете им са изкупени и се-
мейството може да се надява на доб- 
руване. Ала не минават и две години и 
бащата на Едит умира. Майката, Ав-
густе, осъзнава колко важно е деца-
та ѝ да получат добро образование и 
насърчава учението им. Още преди да 
навърши четири години, Едит слуша 
стиховете на Гьоте и Шилер, които 
ѝ чете по-големият ѝ брат. Когато е 
на шест, заявява, че не иска друг пода-
рък, освен да ходи на „училище за въз-
растни“. И наистина, щом тръгва на 
училище, се отличава като най-доб- 
рата и старателна ученичка. „Още в 
детството си постигнах такова ниво 

на самообладание – признава по-къс-
но, – че можех да запазя спокойствие 
без каквито и да е усилия.“ Впослед-
ствие ще демонстрира неведнъж си-
лата на волята си и невероятното 
умение да се справя с бушуващите 
емоции. 

Когато навършва 13 години, заминава 
при омъжената си сестра и попада за 
пръв път в дом, в който царят свет-
ски порядки. Тогава разбира какво не-
нужно бреме е сляпата религиозност 
и престава да се моли напълно съзна-
телно, по свое желание. През 1911 г. 
постъпва в университета в Бреслау, 
където изучава немски език, исто-
рия, психология и философия. Майка ѝ, 
която остава вярна до края на дните 
си на религията на своите предци, се 
тревожи, че философията ще откъс-
не завинаги дъщеря ѝ от юдаизма. 
Ала Едит държи на своето. През ва-
канциите все още посещава синаго-
гата, но на 21-годишна възраст е вече 
завършена атеистка и ревностна 
феминистка. Обожава танците, ха-
ресва ѝ да пие кафе и да пуши цига-
ри. Бидейки единственото момиче 
в курса, предизвиква огромен инте-
рес, който се подхранва и от факта, 
че притежава изключително дълбок 
и неординерен философски ум. През 
1913 г. се мести в Гьотингенския уни-
верситет, където преподава знаме-
нитият Хусерл. Три години по-късно 
защитава дисертация, посветена на 
Проблема за вчувстването. Основа-
телят на феноменологията я кани да 
стане негова асистентка, възлага ѝ 
задачата да подреди и систематизира 
архива му. Едновременно с това Едит 
Щайн пише статии и книги, през деня 
преподава, а вечер превежда съчине-
нията на св. Тома от Аквино. Малко 
по малко си извоюва репутацията на 
видна представителка на феномено-
логичната школа. Но остава все така 
равнодушна към религията. Подобно 
на своя учител, счита, че християн-
ството е твърде далеч от филосо-
фията и интелектуалния труд. Ху-
серл обаче никога не се определя като 
атеист. Както свидетелства Хедвиг 
Конрад-Марциус, също негова ученич-
ка и кръстница на Едит Щайн, той се 

Димитрина Чернева 

Fiat voluntas tua
„Духовни съчинения“, 
Едит Щайн, превод 
Людмила Димова,                  
Смилен Марков, Гергана 
Динева, Фондация 
„Комунитас“, София,     
2020 г.
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обръща веднъж към студентите си с 
думите: „Виждате ли моя Нов завет? 
Той лежи винаги на бюрото ми, ала аз 
не го отварям никога, защото знам, че 
ако започна да го чета, ще бъда при-
нуден да се откажа от философията“. 
Години по-късно учителят ще отбе-
лежи, че католическата философия на 
неговата ученичка е най-чистото въ-
плъщение на идеите му. А през 1934 г., 
когато Едит Щайн приема името Те-
реза Бенедикта Кръстна, ще ѝ изпра-
ти поздравителна телеграма. За да 
се потвърдят по-сетнешните думи 
на някогашната феминистка, че всеки 
път съгласието на жената определя 
съдбата на човечеството, защото 
както жената бе първо изкушена, 
така и първом до нея стигна Божията 
вест на благодатта.

Към размишления за вярата я подтик-
ва смъртта на Адолф Райнах, ученик 
на Хусерл и неин наставник, убит във 
Фландрия по време на Първата све-
товна война. Всъщност най-силно я 
поразяват мъжеството и упование-
то, с които неговата вдовица Анна 
приема своята загуба, сякаш раздя-
лата е съвсем кратковременна. „В 
този момент неверието ми рухна, 
моят юдаизъм избледня, а Христос 
започна да сияе... Това бе първата ми 
среща с Кръста и с божествената 
сила, която се дава на ония, които 
го носят на раменете си“. Този ден е 
повратен за нея, започва да чете Но-
вия завет, а малко по-късно попада 
и на „Книга за моя живот“ на св. Те-
реза Авилска, изиграла ключова роля 
в живота ѝ – устремена с цялото си 
същество към истината, Едит ще 
възкликне най-сетне с облекчение: 
„Това е истината“. От тук нататък 
следват кръщението, превръщане-
то ѝ в духовна писателка (този том 
с духовни съчинения е първото изда-
ние на Едит Щайн на български език), 
влизането в манастира и кръстната 
смърт. Впрочем още през 1919 г. тя 
описва божествения покой в съчине-
нието си „Психическа каузалност“: 
„Съществува състояние на покой 
в Бога, на пълно освобождаване от 
напрежението на всякаква умстве-
на дейност, в което човек не прави 
никакви планове, не взима никакви 
решения и изобщо не прави нищо, а 

предоставя всичко бъдно на Божия-
та воля... Единственото условие за 
такова духовно възраждане, изглеж-
да, е една особена възприемчивост, 
която възниква в освободената от 
психичния механизъм структура на 
личността“. Освободената личност 
разбира, че свободата ѝ се основава на 
възможността да предаде всичките 
си грижи и надежди в Божиите ръце. 
Молението Fiat voluntas tua2 е всъщ-
ност знак за богосиновство. Довери-
ето в Бога обаче е истинско само ако 
включва готовността да приемем от 
Неговата ръка всичко без изключение. 
Ако някога нуждата и лишенията или 
неуспехът и унижението се окажат 
по-уместни, трябва да бъдем готови 
и за това. И Едит Щайн е готова – ко-
гато през август 1942 г. нацистите 
нахлуват в кармилския манастир в 
Холандия, където е намерила убежи-
ще, тя убеждава ръководството на 
духовната обител да не се опитва да 
я освободи, защото, ако не може да 
сподели съдбата на своите братя и 
сестри, животът ѝ би изгубил всяка-
къв смисъл. Тя знае, че който принад-
лежи на Христос, трябва да преживее 

1 Вж. Владимир Градев, „Благословението на 
кръста“, в Духовни съчинения, Едит Щайн, 
Фондация „Комунитас“, София, 2020 г., с. 15.
2 Да бъде Твоята воля (лат.). 

целия Му живот до пълната възраст 
на Христовото съвършенство и все 
някога да поеме по Кръстния път, да 
тръгне към Гетсимания и Голгота. 
„Мисля си за царица Естир, избрана от 
своя народ, за да ходатайства за него 
пред царя. Аз съм една малка Естир, 
бедна и немощна, но избралият ме 
Цар е безкрайно велик и милосърден. И 
това е голяма утеха.“ Тези думи Едит 
Щайн пише почти четири години пре-
ди кръстната си смърт в газовата 
камера, но пророческото им звучене 
препраща към непоклатимата вяра, 
че Христос е Бог и човек, и този, кой-
то участва в Неговия живот, трябва 
да участва в Божествения и в човеш-
кия живот. И ако човешката природа 
му дава възможност да страда и уми-
ра, то Божествената природа прида-
ва на страданията и смъртта му без-
мерна стойност и спасителна сила.

Паметник на Едит Щайн в Кьолн, дело на Берт Гересхайм
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Гладът неизменно присъства в ис-
торията, страшното е, когато се 
превърне в история. Което се случва 
през 1932–1933 г. в тогавашния СССР, 
когато почти четири милиона укра-
инци умират от гладна смърт, за-
щото Йосиф Сталин и тогавашната 
съветска държава решават веднъж 
завинаги да накажат „кулаците“. За 
целта всички „по-имотни“ селяни е 
трябвало да се откажат от земята 
си и да влязат в колхозите. А след бру-
талното изземане на всичкото зърно 
и на предвиденото за посев се стига 
до такъв колапс, че цялото население 
на „житницата Украйна“ е изправено 
на ръба на гладната смърт. 

В ранната пролет на 1932 г. всички в 
Украйна вече гладуват. В писма, при-
хванати от „органите“, се разказва 
за деца, подпухнали от глад; за цели 
семейства, които се препитават с 
трева и жълъди; за селяни, които се 
влачат полуживи с километри, за да 
стигнат до градовете с надеждата 
да намерят там малко хляб. Други, 
които все още не могат да повярват, 
че тъкмо съветската държава подла-
га на изтребление своите граждани, 
продължават да пишат писма до Кре-
мъл: Уважаеми другарю Сталин, има ли 
съветски закон, че селяните трябва 
да гладуват? Защото ние от 1 януари 
не сме имали къшей хляб в колхоза… До 
жътвата има цели четири месеца… За 
какво се сражавахме по бойните поле-
та? За да гладуваме или да гледаме как 
децата ни умират в мъки от глад?

Никакъв отговор нито на това, нито 
на други потресаващи свидетел-
ства, каквито откриваме в безпо-
щадното историческо разследване 
„Червен глад“ на Ан Апълбаум – книга 
мартиролог на украинския „геноцид“. 
Авторката напомня, че понятието 
„геноцид“ произлиза тъкмо от тези 
земи, тъй като неговият автор – 
юристът Рафаел Лемкин, свидетел на 

обвинението на Нюрнбергския процес 
срещу нацизма, всъщност израства и 
учи в Лвов. По нейните думи самият 
Лемкин смята, че Украйна е „класиче-
ски пример“: „Това е геноцид, унищо-
жаване не само на отделни личности, 
но на една култура и една нация“. 

Ето защо книгата „Червен глад“ си 
поставя за цел не само да опише какво 
се е случило, но и как това е станало 
възможно; защо то е било премълчано 
не само навремето, а и десетилетия 
по-късно. Кой е виновен? И какво се 
случва след това? А истината е, че 
дори днес, въпреки огромния масив от 

Петър Бойков 

Потулваният Гладомор
„Червен глад. Войната            
на Сталин срещу 
Украйна“, Ан Апълбаум, 
превод от английски                                   
Юлия Гешакова, 
издателство                     
„Изток-Запад“, 2021 г. 

публикувани документи, властите в 
Кремъл продължават да не призна-
ват, че Гладоморът в Украйна е бил 
целенасочено провеждана политика; 
твърдят, че всичко това са „гнусни 
инсинуации“ и че причината за „жес-
токия глад“ в Украйна се корени само 
в климата и няколкото неплодородни 
години.

По тази причина Апълбаум решава да 
разшири картината, връщайки ни не 
само към зората на „украинския въп-
рос“ (в царска Русия), но и към нача-
лото на болшевишката революция, 
доколкото още при Ленин възниква 
обсесивната идея да се изземе „укра-
инският хляб“: „Използвайте цялата 
енергия и всички революционни сред-
ства, за да осигурите хляб, хляб и 
още хляб“ (телеграма от 1919 г.). Лев 
Троцки е пък откровено брутален: 
„Не с бели ръкавици и по лакиран под 
ще навлезем в царството на социа-
лизма“. Затова по време на „военния 
комунизъм“ масово експроприират 
„хранителни излишъци“ от Украйна. 
Един чужденец, посетил тогава тези 
места с мисия на Червения кръст, сви-
детелства за крайното „идеологиче-
ско объркване“ на украинските селяни, 
които били стигнали до следните па-
радоксални изводи: „Болшевиките ни 
дадоха земя, а комунистите ни отне-
мат зърното и нищо не ни дават в за-
мяна. Няма да позволим на Червената 
армия да надене на врата ни хомота 
на комуната. Долу комуната! Да жи-
веят болшевиките!“. Тук, разбира се, 
стигаме до „бащицата Махно“ и бит-
ката на „зелените“ (анархистите) за 
свободната територия на Гуляй поле. 
След което Червената армия се на-
месва и комуната (заедно с болшевиз- 
ма) са надянати като хомот на врата 
на украинските селяни още през 20-
те на ХХ в. Докато другарят Сталин 
не взима властта през 1929 г., а от 
1930 г. Страната на Съветите поема 
триумфално към усилена „колективи-
зация“ в съчетание с ускорена „индус-
триализация“. За което са необходими 
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две неща: първо, много пари, и второ, 
много работна ръка, която да не е 
обвързана със земята (си), а да е мо-
билна, готова да бъде местена по ги-
гантските строежи и заводи, за да се 
изгради „социализъм в една отделно 
взета страна“. 

С тази цел през зимата на 1929–1930 г.           
съветската власт се впуска в „нова 
революция на село“ – още по-радикал-
на и по-съсипваща от онова, което се 
случва след октомври 1917 г. Цели села 
са „разкулачвани“, изселвани на север 
или в пустините на Централна Азия; 
масово се изземат земя, добитък и до-
мове; селските църкви са затворени, 
иконите унищожени, а камбаните – 
претопени. На тези масови репресии 
селяните в Украйна отговарят с бун-
тове и въоръжени въстания. Докато 
в един момент, когато вълната от 
съпротивата е в своя пик, лично дру-
гарят Сталин е принуден да излезе във 
в. „Правда“ със статията „Главоза-
майване от успехите“ (2 март 1930 г.),                                                                                
в която се обявява за „смекчаване на 
мерките“ (това е непосредствено 
след кървавото потушаване на въс-
танието на донските казаци). 

Естествено нито Сталин, нито някой 
от държавното ръководство на СССР 
поема каквато и да е отговорност 
за извършените „крайности“ – нито 
тогава, нито после. Явно на „вожда 
на народите“ му е необходим кратък 
„отдих“, преди да подготви „оконча-
телното решение“. И „колективиза-
цията“ продължава. Специални части, 
пращани от градовете, още от края 
на 1930 г. започват да изземат цяло-
то зърно.

Износът на пшеница е един от начини-
те СССР да се снабди с твърда валута, 
необходима за „индустриализацията“. 
Световната икономическа криза (1929–
1931) обаче срива стоковите пазари и 
Сталин продава на практика иззетото 
зърно на безценица. Но това изобщо не 
е важно за Кремъл, тъй като битката 
с украинското село има не толкова фи-
нансови, колкото политически измере-
ния. През цялата 1931 г. реквизициите 
на зърно главоломно нарастват. Части 

на ОГПУ, заедно с отряди от партийни 
и комсомолски кадри, атакуват укра-
инските села, претърсват житници и 
хамбари метър по метър; действат по 
доноси, разстрелват за неподчинение. 
През следващите седмици и месеци хи-
ляди селяни са изпратени в лагерите. 

Според официални данни броят на зат- 
ворниците в ГУЛаг скача в този период 
от 260 000 на 510 000 души. Много от 
хората, пристигнали там, са изнемо-
щели от глад и скоро умират.

Книгата „Червен 
глад“ си поставя 
за цел не само                
да опише какво           
се е случило, но                                             
и как това е станало 
възможно; защо то 
е било премълчано 
не само навремето, 
а и десетилетия 
по-късно.                     
Кой е виновен?                               
А истината е,                      
че дори днес 
властите в Кремъл 
продължават                 
да не признават, 
че Гладоморът 
в Украйна е бил 
целенасочено 
провеждана 
политика.

И това не е всичко. Съветските влас-
ти разработват система от мерки, 
за да попречат на гладуващите да 
напускат домовете си и да търсят 
храна другаде. Между декември 1932 г.                           
и февруари 1933 г. специални военни 
подразделения са изпратени като „за-
градителни части“ в различните ра-
йони на Украйна, по границите с Русия 
и Беларус. Запазено е писмо от група 
беларуски работници: „Срамно е да гле-
даш гладуващите украинци да просят, 
които ти казват, че нямат зърно за 
посев, че в колхоза няма работа, храна 
няма… милиони хора скитат гладни из 
горите, по гарите и колхозите, просей-
ки къшей хляб“.

Така стигаме до „гладната трагедия“ 
през пролетта и лятото на 1933 г. 
Става дума, както пише Ан Апълбаум, 
за „третата фаза“ на пълно изтоще-
ние, когато вътрешните органи на 
милиони хора в Украйна са атрофира-
ли, върлуват и болести, които уско-
ряват смъртта: скорбут, тиф, диф-
терит. Случващото се е неописуемо. 
Момиче, което тогава е на 11 години, 
по-късно заявява, че вече не е изпит-
вало нищо: „самите ми чувства бяха 
атрофирани от глад“. Други чрез ме-
тафори описват трагедията. Татяна 
Павличка от Киевска област разказ-
ва, че майка ѝ приличала на „стъклено 
шише, пълно с чиста пролетна вода“. 
Тялото под дрехите било „прозрач-
но и пълно с вода като полиетилено-
ва торба“. А хората не приличали на 
хора, а на гладни призраци. „Виеше ни 
се свят – си спомня трети, – всичко 
беше в мъгла. Страшно ни боляха кра-
ката, сякаш някой ни изтръгваше су-
хожилията.“ А друг очевидец не може 
да изтръгне от паметта си спомена 
за дете, което поклащало тялото си 
напред-назад и постоянно „припява-
ло“ едва чуто: „Искам да ям, да ям, да 
ям“. Активистка, изпратена от Русия, 
за да иззема зърното, пише, че няма да 
забрави никога онези детски лица: „Те 
бяха лица на старци, сякаш бяха жи-
вели на земята седемдесет години. А 
очите им, Господи…“.

Затова Гладоморът в Украйна продъл-
жава да е „открит въпрос“, който не 
бива да остава без отговори. 
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В разказа Deutsches Requiem от сбор-
ника „Алефът“ Борхес заявява: „[…] за 
да се освободя от едно влияние, което 
щеше да се окаже потискащо, написах 
статия под надслов Abrechnung mit 
Spengler („Разплата с Шпенглер“), в 
която посочвах, че най-безспорното 
свидетелство за онези черти, кои-
то авторът нарича фаустовски, не 
е хетерогенната драма на Гьоте, а 
една поема, създадена преди двайсет 
века – De rerum natura („За природата 
на нещата“)“. В своята книга „Откло-
нението: как светът стана модерен“ 
американският историк на литера-
турата и изтъкнат шекспировед 
Стивън Грийнблат (Stephen Greenblatt, 
1943 г.) посочва същото, но без да се 
позовава на Борхес. Обяснявам го с 
леко конфузното впечатление, което 
би се създало, ако това позоваване бе 
налице: героят на Deutsches Requiem 
е нацистки офицер, гаулайтер на 
концлагер, лишен от каквото и да е 
състрадание (смята го за „последния 
грях на Заратустра“). Борхес обясня-
ва, че написал разказа, защото „едва 
ли някой е почувствал по-дълбоко 
от мен трагизма на немската съдба: 
Deutsches Requiem е опит да се вникне 
в тази съдба“… 

Амбициозно начинание на аржентин-
ския писател, не по-малко амбициоз-
но е и начинанието на американския 
учен. То покълва неусетно още от 
младите му години, докато е сту-
дент в Йейл, когато в ръцете му по-
пада поемата на Тит Лукреций Кар, 

купена само за 10 цента: „За природа-
та на нещата“ докосна много дълбока 
струна в мен“. Впоследствие осъзна-
ва, че античното съчинение изгражда 
всъщност модерния възглед за света: 
„Зад мирогледа, който признавам за 
свой собствен, се крие една древна 
поема – поема, изгубена някога като 
че ли безвъзвратно и след това от-
крита“. Открита, за да се превърне 

Митко Новков За природата на

„Отклонението: как 
светът стана модерен“,                              
Стивън Грийнблат, 
превод от английски 
Николай Вуков, 
издателство                     
„Изток-Запад, 2021 г.

модерността

във възвисяване на човека: „Може би 
по-изумително е прокарваното от 
всяка страница на „За природата 
на нещата“ внушение, че научната 
представа за света – представа за 
атоми, произволно движещи се в една 
безкрайна вселена – е вкоренена и 
пропита от авторовото усещане за 
чудо. Това чудо не зависи от богове и 
демони или от мечтата за задгробен 
живот; при Лукреций то произтича 

от осъзнаването, че сме направени 
от същата материя като звездите, 
океаните и всички останали неща“. 
Чудо за Грийнблат обаче са не само 
прозренията на Тит, поклонник на 
Епикур, чудо е и самият факт, че мъд-
рата книга все пак не е била загубена; 
и историкът като същински детек-
тив тръгва по следите на това чудо, 
реализирайки едно блестящо инте-
лектуално разследване, което му носи 
Пулицър (2011 г.). 

Но разследването на учения не е пра-
волинейно като на Холмс или Поаро; 
разследването му се основава върху 
главното понятие, което определя 
ядрото на „За природата на нещата“, 
идеята за отклонението: „Авторът 
на въпросната поема не е вярвал в 
чудеса. Той смятал, че нищо не може 
да наруши законите на природата. 
Вместо това той постановява оно-
ва, което нарича непредвидимо „от-
клонение“: основната латинска дума 
за това при Лукреций е clinamen – не-
очаквано, непредсказуемо движение 
на материята“. Този clinamen, меж-
ду другото, е най-важната разлика 
между разбиранията на Демокрит и 
Епикур за движението на атомите: 
ако жителят на Абдера е вярвал, че 
атомите се движат в пустотата по 
неотклонима траектория, то оби-
тателят на Градината е твърдял, че 
движението им е произволно и сво-
бодно; атомите сами „решават“ за 
преместването си из пустотата. Тит 
излага точно възгледите на Епикур, а 
в своето „Отклонение“ Стивън Грийн-
блат стриктно следва отклонението, 
clinamen-а на мъдреца от атинското 
предградие Гаргет.

Отклонение, откровяващо отклоне-                          
ние, което не би могло да се случи от                                     
друг щуращ се насам-натам atom homi-
num, наречен Джовани Франческо По-
джо Брачолини, живял в епохата на 
Ранния италиански ренесанс (1380–
1459). Грийнблат го квалифицира като 
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„Ловеца на Книги“, тъй като тъкмо 
той изважда от манастирската прах 
труда на Кар. Не е много ясно къде 
става това, най-вероятното мес-
тоположение е манастирът Фулда, 
имперското абатство в Централна 
Германия. „За природата на нещата“ 
не е първото древно съчинение, което 
Поджо дава на света, сред тях са още 
основополагащи за знанието произве-
дения, като пълния текст на „Обуче-
нието на оратора“ на Квинтилиан, две 
речи на Цицерон, латинския превод на 
три книги и част от четвъртата на 
„Аргонавтика“ на Гай Валерий Флак… 
Към имперските манастири Поджо 
потегля от град Констанц след края 
на знаменития събор там, свикан 
от император Сигизмунд, сложил 
края на продължилата близо половин 
век схизма в Католическата църква 
(1378–1417). Поджо присъства на събо-
ра като папски секретар на един от 
тримата папи, подвизавали се по това 
време – римския Йоан ХХІІІ със светско 
име Балтазаре Коса, неаполитанец, за 
когото се носели слухове, че на млади 
години заработвал като пират. Той е 
свален, подобно на други двама понти-
фекси – Григорий ХІІ, който сам се от-
рича, и Бенедикт ХІІІ, обявен за анти-
папа. На тяхно място съборът избира 
представителя на древния римски род 
Колона, Одоне, който под името Мар-
тин V е ръкоположен за предстоятел 
на Римската курия. На същия събор са 
осъдени възгледите на Джон Уиклийф 
(ок. 1330–1384), английския църковен 
реформатор, и изгорените неговите 
последователи, чешките проповед-
ници Ян Хус (6.VІІ.1415 г.) и Йероним 
Пражки (30.V.1416 г.). Поджо не отразя-
ва кладата на Хус в бележките си, но 
смъртта на Йероним го впечатлява: 
„За модерния читател – пише Стивън 
Грийнблат – има нещо почти абсурд-
но във възхищението на Поджо от 
„избора на думи“ на Йероним и от въз-
действената сила на неговата „заклю-
чителна реч“ – сякаш обект на обсъж-
дане било качеството на латинския 
език на затворника; но точно качест-
вото на латинския език на затворника 
било това, което обезпокоило Поджо и 
го накарало да се усъмни в основател-
ността на обвиненията срещу ерети-
ка. Защото той не могъл, поне в онзи 
странен момент на ужас, да скрие от 

себе си напрежението между бюрокра-
та, който работел за зловещия Йоан 
ХХІІІ, и хуманиста, копнеещ за по-сво-
бодния и по-чист въздух (поне както 
той си го представял) на републиката 
в древния Рим“. 

Амбициозното 
начинание                            
на американския 
учен покълва, 
когато в ръцете         
му попада поемата 
на Тит Лукреций 
Кар: „За природата 
на нещата“ докосна 
много дълбока 
струна в мен“. 
Впоследствие 
осъзнава,                          
че античното 
съчинение изгражда 
всъщност модерния 
възглед за света. 
„Зад мирогледа, 
който признавам 
за свой собствен, 
се крие една 
древна поема – 
поема, изгубена 
някога като че ли 
безвъзвратно и след 
това открита.“

Резултат от снемането на това на-
прежение било отпътуването към 
манастирите и потъването в тех-
ните библиотеки, където станало 
знаменателното откриване на „За 
природата на нещата“; снемане, кое-
то от своя страна внесло напреже-
ние в цялата дотогавашна научна и 
мирогледна представа за света. И ако 
продължим изповядваното от Сти-
вън Грийнблат твърдение, излиза, че 
не толкова прочутото съчинение на 
Николай Коперник „За обръщението 
на небесните сфери“ (De revolutionibus 
orbium coelestium), публикувано след 
смъртта му през 1543 г., колкото 
трактатът на Кар е в основата на 
радикалната промяна. Живо свиде-
телство за това бил Томас Джефер-
сън, вкарал в американската консти-
туция правото на човека за стремеж 
към щастие – нещо, към което зовял 
и самият Лукреций: „Томас Джефер-
сън притежавал поне пет латински 
издания на „За природата на нещата“ 
заедно с преводи на поемата на ан-
глийски, италиански и френски. Това                                                                   
била една от любимите му книги и тя 
потвърждавала убеждението му, че 
светът представлява само и един-
ствено природа и че природата се 
състои само от материя. Нещо по-
вече, Лукреций помогнал за това у 
Джеферсън да се оформи увереност-
та, че невежеството и страхът не са 
необходими компоненти за човешко-
то съществуване“. 

Не всички обаче са така въодушеве-
ни както Томас Джеферсън; Паскал 
например е ужасен от пустотата и 
clinamen-а, пред които го изправя по-
емата на Кар. В „Сферата на Паскал“ 
Борхес разказва „В този малодушен 
век (ХVІІ в. – б.м.) абсолютното прос-
транство, вдъхновило хекзаметрите 
на Лукреций, абсолютното простран-
ство, което за Бруно било освобож-
дение, се превърнало за Паскал в ла-
биринт и бездна“. И да, в тази точно 
бездна ние живеем, ние, мислещите 
тръстики, но и пак ние решаваме как 
да четем „За природата на нещата“ – 
дали като ужас, или като избавление.

Стивън Грийнблат държи категорич-
но на второто… 
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След сборниците с разкази и новели 
„Итанесиес“ и „Автобиография на един 
труп“ на Сигизмунд Кржижановски сега 
излиза още една книга на „незабеляза-
ния гений“, както сам се определя ав-
торът. Преводът отново е дело на 
Даря Хараланова, която се е заела със 
задачата да представи пред българ-
ската публика текстовете на роде-
ния в Украйна рускоезичен писател от 
полски произход.

Сигизмунд Кржижановски (1887–1950) 
освен труднопроизносимо име има 
и трудна съдба като писател. Той е 
също драматург, философ, препода-
вател по теория на литературата, 
казва за себе си, че е известен точно с 
това, че никой не го познава. През жи-
вота си не успява да публикува нищо 
повече от няколко новели и есета и за-
това по-голяма част от текстовете 
му започват да излизат след смъртта 
му.

„Тези две повести (става дума за 
„Странстващото „Странно“ и „Спо-
мени за бъдещето“) Кржижановски 
никога, нито веднъж, не се опитва да 
публикува, за разлика от опитите по 
отношение на четирите други споме-
нати новели – опити, които впрочем 
са безуспешни. Било му е ясно, че пуб-
ликуването им в Съветския съюз през 
20-те и 30-те години на миналия век 
би го поставило в смъртна опасност. 
„Без метафори“, пише в предговора на 
сборника „Спомени за бъдещето“ ли-
тературоведът Вадим Перелмутер 
през 2020 г.

Тъкмо Перелмутер открива Сигизмунд 
Кржижановски за света – той попада 

на архива му, събира го и прави всичко 
възможно, за да бъде творчеството на 
този „незабелязан гений“ публикувано 
и една несправедливост да бъде по-
правена. Защото, както Перелмутер 
отбелязва – Кржижановски се подгот-
вя за своя литературен дебют много 
дълго, близо двайсет и пет години. 
„Търсил съм и не намерих в познатата 
ми история на литературата подобен 
случай на осъзната, последователна, 
едновременно емоционална и трезва 
подготовка за писателското поприще, 
продължила повече от две десетиле-
тия в очакване на вътрешен сигнал: 
време е“, пише Перелмутер.

Сигизмунд Кржижановски обаче ся-
каш се ражда на грешното място и в 
грешното време, защото идването 
на Октомврийската революция слага 
край на надеждата му, че ще може да 
се занимава само с писане, пък и че ще 
бъде публикуван.

Има опасност историята на Кржижа-
новски да измести фокуса на внимание 
от творбите му към неговата лич-
ност, а това не бива да се случва. За-
щото текстовете на Кржижановски 
сякаш са изпревалили времето си. Той 
сам определя своя писателски метод 
като „експериментален реализъм“ и в 
разказите и новелите му реалистич-
ното описание на действителността 
често се пропуква от фантастично-
то. Притчите му са причудливи и 
изненадващи, а езикът стегнат, но 
в същото време и изключително по-
етичен на места. Някои от темите, 
които го занимават, са свързани с 
пътуване във времето, други – с из-
следване на детството или загубата 
на човешкото, но при всички случаи са 
стъпили на здравата и сигурна почва 
на реализма дори когато мишените 
от разказа „Мишените настъпват“ – 
тези плоски войници от стрелбище-
то, нарисувани с ярки бои върху снаде-
ни криво-ляво дъски, тръгват в боен 
ред срещу армията.

„Ето вече втори месец съм в зоната 
на страха. Някак веднага се загубих в 
безредието от къртичи тунели, тес-
ни траншеи, зигзази на окопи, изпък- 
нали над земята гърбици на землянки, 
преплетени навсякъде жици и сиви 
хора, които еднакво се навеждат към 
земята, с еднакъв блясък на тристен-
но стоманено острие в еднаквите 
очи“, пише Кржижановски в новелата 
„Чуден човек“.

В третия сборник, който излиза на 
български език, са включени новела-
та „Странстващото „Странно“ и 
повестта „Спомени за бъдещето“, за 
които Вадим Перелмутер говори. А 
добрата новина е, че дори след тези 
три сборника все още има какво да 
очакваме от творчеството на Кржи-
жановски и може би тази колекция в 
превод на Дария Хараланова ще про-
дължава да се допълва.

Отново Сигизмунд Кржижановски

Оля Стоянова

„Спомени за бъдещето“, 
Сигизмунд Кржижановски, 
превод от руски             
Даря Хараланова, 
издателство „Аквариус“, 
2020 г.
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„Само да вметна“ е първата автоби-
ография на Уди Алън, която въпреки 
предизвикателствата с разпростра-                                
нението си в Америка от месец е 
достъпна в чудесно оформление на 
българския пазар. Предвидено е мемо-
арът да излезе в САЩ под логото на 
издателство „Ашéт“ (Hachette), кое-
то в последния момент се отдръпва 
заради движението Me Too и подно-
вените обвинения срещу режисьора. 
Решението му е силно критикувано от 
мнозина и определяно, включително и 
от Стивън Кинг, като приближаване 
към цензура, която може да достигне 
опасни размери. 

Автобиографията на Алън е като са-
мия него – забавна, привидно непох-
ватна и много бъбрива. Простира се 
от детството му в Бруклин, през пър-
вите успехи в комедията, любовта 
към нюорлиънския джаз, съдебните 

дела с Миа Фароу и последните 20 
години от живота му – време на пъ-
тувания из Европа, хубава храна, пре-
димно посредствени филми и взаимна 
тиха любов със съпругата му Сун-И 
Превин. Разбира се, както може да се 
очаква от Алън, гласът му подскача 
с игрива ирония и морбидно недовол-
ство, както свидетелства и следният 
пасаж относно детските му години:

Не бях щастлив – бях мрачен, обзет 
от страхове, гневен, не ме питай-
те защо. Може кръвта ми да беше 
такава, а може да е от състояние-
то, в което изпаднах, откакто нау-
чих, че филмите с Фред Астер не са 
документални.

Киноманите биха останали доволни 
от „Само да вметна“, тъй като Алън 
обръща внимание на всеки филм от 
кариерата си (повече от 50 заглавия), 
както и на големите влияния в живота 
си – Граучо Маркс, Бергман, Фелини и 
много други. Въпреки че многократно 
се самоопределя като нищожество 
и не особено талантлив режисьор, 
не пропуска похвала, писмо, награ-
да или паметник, издигнат в негово 
име. По-интересни от опитите за 
самооценка са спомените зад кадър 
като случая в Лондон, когато играл 
цяла вечер покер с актьорския екип на 
„Мръсната дузина“ и режисьора Джон 
Хюстън, а на сутринта излязъл и ви-
дял „Бийтълс“ да се разхождат по ули-
цата. Или когато се запознал с Алф-
ред Хичкок, който стиснал ръката му 
и след секунда казал на американския 
президент: „Предупреждавам ви, пти-
ците идват!“. 

Иронично е, че в спомените си Алън 
споделя за познат, който не спирал 
да ръси имена на известни личности, 
с които се е срещал, за да изтъкне бо-
гатата си култура, тъй като самият 

той го прави непрестанно, което въ-
преки добрия превод неизменно спъ-
ва гладкия прочит. Първата част е 
силно обстоятелствена и ако чита-
телят е любознателен и търпелив, 
би почерпил от енциклопедичната 
стойност на мемоара. Страниците 
изобилстват с имена на джазмени, 
спортисти, квартални шмекери и вли-
ятелни хора от шоубизнеса в Америка 
от средата на миналия век – проду-
центи, режисьори и образи от субкул-
турата на комиците, на които Алън 
отдава заслуженото.

Разбира се, притегателната сила на 
книгата са скандалите с децата на 
Миа Фароу, разровени отново покрай 
движението Me Too преди няколко го-
дини. Алън споделя, че би се разоча-
ровал, ако някой си купи книгата по-
ради тази причина, но въпреки това 
отделя сериозен брой страници, за 
да изясни ситуацията, привеждайки 
в своя защита монументално коли-
чество доказателства, включително 
разследвания от психолози, доктори 
и полицаи (наети от Фароу), стигнали 
до общото заключение – невинен. 

В крайна сметка звучи невероятно 
някой все още да възприема Уди Алън 
като насилник и манипулативен пер-
верзник, оженил се за дъщеря си. „Само 
да вметна“ с лекота изчиства тема-
та, но остава едно друго подозре-
ние, изтъкнато от самия Орсън Уелс, 
който сравнява Алън с Чарли Чаплин 
и споделя, че мрази комбинацията 
между арогантност и страхливост 
у хора, които представят себе си в 
най-лоша светлина пред света, за да 
разсмеят слушателя и да се измъкнат 
от комплексите си. Ако Уди Алън е 
виновен в нещо във филмите и мемо-
ара си, би следвало да е някъде в тези 
очертания. 

Мартин Касабов

Автобиография на едно

„Само да вметна“,                  
Уди Алън, превод                    
от английски                      
Василена Мирчева,       
Мартин Петров, 
издателство „Кръг“, 2021 г.

„нищожество“
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„Баядерка“ на сцената на Русенската 
опера стана повод за среща с една от 
големите български балерини. „Ра-
ботата беше тежка и доста напрег-
ната, през карантината трупата 
нямаше възможност да репетира. Те 
работят блестящо! Тази трупа дос-
тавя възможно най-голямото удо-
волствие за всеки постановчик. Бяха 
неуморни. Всички бяха в особено със-
тояние. Много интересна трупа, как-
то българите, така и чужденците 
– днес във всички оперни театри в 
България има доста артисти от чуж-
бина“ – сподели Калина Богоева. В Русе 
тя представи своя режисьорска вер-
сия на прочутия балет „Баядерка“ на 
Лудвиг Минкус. Не съкращава нито 
едно от хореографските решения 
на Мариус Петипа. „Правя версията 
малко по-завършена, като прибавям 
начало и финал, който в оригиналния 
спектакъл го няма. Започвам със Со-
лор и завършвам отново със Солор, 
така че целият спектакъл завършва с 
идеята, че голямата любов продължа-
ва независимо от това, че единият е в 
един свят, другият в друг. Предлагам 
тази идея на публиката, защото ми се 
струва, че в наши дни е изключително 
важно да покажем, че голямата любов 
съществува и ще я има винаги.“

Преди години в Националното учи-
лище за танцово изкуство Калина 
Богоева представя балета „Сенки-
те“, като използва само последното 
действие от „Баядерка“. Поставяла е 
и други балети на Минкус – „Дон Ки-
хот“, „Пахита“. „Аз съм възпитанич-
ка на класическата школа. Целият ми 
живот е преминал с този репертоар. 
Танцувала съм и по-драматични роли, 

но според мен класическият реперто-
ар трябва да се съхранява много, мно-
го внимателно. Днес има прекалено 
увлечение по техниката. За мен преди 
всичко друго е вътрешната енергия, 
вътрешното чувство, което трябва 
да стигне до публиката. А техниката 
е това, с което се изразяваме. Не да 
се акцентира колко високо е вдигнат 
кракът на балерината или дали мъ-
жът прави двайсет пируета. Това е 
нещо, от което аз, признавам си, бя-
гам и ще се старая, докато съм жива, 
да търся изразителността на класи-
ческия танц, която е неизмерима.“ 

Самата Калина Богоева е танцувала 
само монолога на Никия от „Баядерка“. 
„Изключителна хореография, много 
силен момент в спектакъла. „Баядер-
ка“ ми е останала в сърцето, защото 
става дума за човешката любов, за 
човешката надменност, за вредата, 
която нанася всевластието.“ През 
1996 г., като директор на балет „Ара-
беск“, Калина Богоева създава конкур-
са за млади хореографи „Маргарита 
Арнаудова“, който съществува и до 
днес.

Следите ли как се развива конкур-
сът „Маргарита Арнаудова“?

Да, следя го. Има много талантливи 
млади хореографи. Всеки път ни из-
ненадват с ново мислене. В момента 
става нещо много интересно: класи-
ческата и съвременната техника се 
смесват по своеобразен начин и може 
би това ще доведе в бъдеще до офор-
мянето на някакъв нов стил, който ще 
съчетава двете техники. Конкурсът 
е изключително важен за младите хо-
реографи. Бих искала да има конкурс 
и за хореографи, които поставят с 
техниките на класическия танц. За 
съжаление няма, а изразителността, 
енергията, която излъчва танцьорът 
в класическия танц, е много силна. 

Вие сте участвали в създаването 
на съвременни български балети 
като „Легенда за езерото“, „Нести-
нарка“, „Папеса Йоана“, „Орфей и 
Родопа“. Те са звучали съвременно.

Точно така, но на класическа техника. 
Ето това ми се струва, че в момента 
се избягва. Отива се към съвременна-
та техника, защото се мисли, че тя 
дава повече възможности и е по-лес-
на, което изобщо не е вярно.

Тогава имаше повече хореографи, с 
които да работите.

„За съжаление не се 
обръща внимание                               
на балета в България. 
Всички балетни 
трупи работят 
интензивно, създават 
репертоар, показват 
успешни спектакли.“                  
Разговор с Калина Богоева 

на танца
Изразителността

Калина Богоева на сцената на Русенската опера, фотография Емил Кьосебеков 
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Нашето поколение имаше голям шанс. 
Ние работехме с много големи хорео-
графи, като Юрий Григорович, Иржи 
Немечек, Нина Анисимова, Серж Ли-
фар. От тях поехме същественото 
и най-важното за нас. В моята кари-
ера особено място има и проф. Петър 
Луканов, с когото направих втората 
си най-силна роля. Първата беше в 
„Каменното цвете“ на Григорович, а 
втората – „Легенда за любовта“ на 
Луканов. Те са в сърцето ми, те ме на-
правиха не балерина, а артист. Това е 
важното.

Може ли днес да отделите едно име, 
което ви прави впечатление сред 
хореографите?

Трудно.

Но ето, по-старите можете вед-
нага да изредите.

Защото периоди от живота ми са 
минали под влиянието на тези хора. 
Всеки от тях ми е дал нещо ново, за да 
развия таланта си. Сега съм отстра-
ни, само гледам.

Но създавайки конкурса, вие позна-
вате всички хореографи… 

Последното, което показа Мила Ис-
кренова – „Следобедът на един фавн“, 
беше изключително постижение.

Прекрасни спектакли прави Балет 
„Арабеск“

През годините „Арабеск“ запази сти-
ла си, нивото на изискванията, ка-
чеството на спектаклите и наисти-
на продължава това, което започна 
Маргарита Арнаудова. А тя знаеше 
защо създава „Арабеск“ и какво иска 
да постигне. Боряна Сечанова, както 
и Олеся Пантикина продължават да 
развиват трупата.

Следите ли развитието на балет-
ните трупи в оперните ни театри?

Много съм пътувала, запозната съм, 
може би не точно в този момент, но 
от близкото минало с най-големите 
трупи. Ще започна с националния 
балет. Трябва да кажа, че се гордея с 
трупата, наистина имаме изпълни-
тели на световно ниво. Сара-Нора 
Кръстева постигна невъзможен на-
предък. Чудила съм се – в трудните 

дни, в които живеем, при липсата на 
пари как тя успя. На сцената трупата 
показва много високо ниво. Разбира се, 
акад. Карталов се отнася към балета 
абсолютно равностойно, старае се да 
бъде в помощ. Но останалото го прави 

Калина Богоева е възпитаничка 
на Държавното балетно учили-
ще в София и на ГИТИС, Москва. 
Примабалерина на Софийската 
опера с над 30 роли, педагог и 
хореограф. Била е художествен 
ръководител на ДХУ, директор 
на балета на Варненската опе-
ра и на балет „Арабеск“, учре-
дител на Международната 
танцова академия „Варна“, на 
специалността „Балетно из-
куство“ към НМА, на конкурса 
за млади български хореографи 
на името на Маргарита Арна-
удова. 

Калина 
Богоева

Сара-Нора. Там има много силни репе-
титори, хора с голям опит – Ясен Въл-
чанов, Маша Илиева. Това веднага се 
отразява на нивото на изпълненията.

В Пловдив трупата работи по-ак-
тивно в последно време. Прави много 
интересни неща. Всички тези трупи –                                                                                     
сега ще кажа нещо, което е истина –
работят в ужасно трудни условия. 
Понякога събират костюми от други 
спектакли, за да си направят преми-
ерата. В Бургас Хикмет Мехмедов 
от нищото направи прекрасна, ста-
билна трупа, която има и класически, 
и съвременен репертоар. Трупата 
в Стара Загора се развива изключи-
телно силно, показва невероятно ху-
бави спектакли. Силвия Томова прави 
всичко, което е по силите ѝ, за да бъде 
трупата на високо ниво, и успява. 
Варненската трупа беше най-силна-
та след софийската. След това не-
щата малко западнаха, но така беше 
навсякъде. И сега отново работи из-
ключително интензивно, има много 
интересен репертоар. Сергей Бобров 
прави наистина всичко възможно, за 
да бъде активна на сцената и да по-
казва на хората различни спектакли. 

За съжаление не се обръща внимание 
на балета в България, това е сама-
та истина. Аз не обвинявам никого. 
Всичко ще си дойде на мястото. Това, 
което ме възхищава, е, че всички ба-
летни трупи работят интензивно, 
създават репертоар, показват ус-
пешни спектакли. 

Вие сте лауреат на Първия между-
народен балетен конкурс през 1971 г.,                                                                                         
имате сребърен медал. Болно ли ви 
е, че конкурсът не се проведе през 
2020 г.?

Меко казано. Това, което се случи, е 
недопустимо. България доби между-
народна известност с конкурса във 
Варна. Не биваше да става така. Мно-
го голяма грешка е, че допуснаха той 
да спре. 

Единственият конкурс, който оста-
на, е този, който създадох – за деца и 
юноши от 5 до 19 години („Малки звез-
ди“, основан през 2009 г.).

Въпросите зададе Светлана Димитрова

Калина Богоева, фотография Софийска 
опера
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Те са съоснователи на независимо-
то арт сдружение SPAM studios. За-
нимават се с продуциране не само на 
театрални представления, но и на 
концерти, творчески работилници, 
изложби. Стефан Здравески е музи-
кант, роден в Македония, участвал е 
в майсторските класове на Милчо Ле-
виев и Крейг Бейли. Ана Батева е те-
атрален режисьор, също родена в Ма-
кедония, завършила НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“, позната със спектаклите 
„Всичко на масата“ по Чарлз Буковски с 
номинация за Икар 2017 за главна мъж-
ка роля на Васил Дуев, „Буре барут“ 
по Деян Дуковски, „Кокошка“ по тек-
стове на А. П. Чехов и Николай Коляда 
с номинация за Аскеер 2019 за главна 
женска роля за Василена Винченцо, 
„Мечтата на Наташа“ с награда Икар 
2021 за дебют за актрисата Поля 
Йорданова. От почти две години два-
мата са в трупата на Габровския те-
атър, но алтернативната дейност на 
SPAM studios продължава. В началото 
на тази година беше премиерата на 
най-новия им спектакъл – „Утерус“, по 
текст на Деян Дуковски. Режисьор на 
спектакъла е Ана Батева, музиката е 
на Стефан Здравески, с участието на 
Валерия Върбанова и Марин Джишев.

Какво наложи създаването на това 
независимо сдружение?

Ана: След завършването ми получих 
доста откази от директори на теат- 
ри. А в мен се зараждаше творческа 
енергия, която никак не ми даваше 
спокойствие. Затова нямаше как да 
седя и да чакам, ами трябваше да си 
намеря поле за изява. Пък и може да 
се каже, че имах няколко доста безус-
пешни и болезнени срещи с директори 
тук и в Македония, пред които нямаше 

Срещу вятъра
С Ана Батева 
и Стефан 
Здравески 
разговаря              
Оля Стоянова

как да остана безразлична. Учена съм 
да не си затварям очите пред неспра-
ведливостта и самозабравилата се 
некомпетентност.

Стефан: Факт е, че в държавните ин-
ституции все още се срещат дирек-
тори, които си мислят, че могат из-
цяло да контролират развитието на 
младите. Подобни случвания тогава 
бяха главният бушон, който гръмна в 
нас. Затова и представлението „Ко-
кошка“, с което дадохме началото на 
това алтернативно пътуване, бе с 
такава тематика.

Това ли е адекватната форма, коя-
то да позволи на независимите ар-
тисти да работят върху проекти-
те, които са им важни?

Ана: Чакането някой да ти даде „зе-
лена светлина“, за да работиш, за 
мен е пагубно. А и работата със съ-
мишленици е в пъти по-продуктив-
на, отколкото тази „по задължение“. 
Но въпросната свобода изисква мно-
го по-голяма отговорност. Ако не си 
подготвен за това, няма да издържиш 
на напрежението.

Стефан: Много от идеите, „непроб-
вани“ и нови, които се предлагат, 
не са достатъчно атрактивни за 

мениджърите в държавните театри. 
Което е нормално, защото по-голя-
мата част предпочитат известни 
актьори и лесно смилаеми представ- 
ления. Такова е положението в държав-
ните театри на Балканите. Жалко е, 
че държавните институции не могат 
да разберат, че можем да си бъдем вза-
имно полезни. От наша страна – свежа 
енергия и вряла кръв, от тяхна – съв-
сем малка подкрепа.

Промени ли се средата за тези 
три години, откакто съществува 
сдружението?

Стефан: Напоследък се създадоха дос-
та сдружения. Тази тенденция предла-
га различен тип театър и много нови 
лица, които заслужават внимание. 
Все по-често се появяват артисти, с 
които можеш да говориш на един език. 
Средата се променя към по-добро. 

Ана: За тези три години доста сце-
нични пространства станаха достъп-
ни за алтернативни представления. 
Оказва се, че има много неизразходва-
на творческа енергия, която търси 
изява. Това е страхотно и мотивира! 

Приличат ли си условията за ра-
бота на независимите артисти на 
Балканите? 

фотография личен архив
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Стефан: На Балканите нещата са 
много подобни. Независимите творци 
винаги са били неглижирани за сметка 
на щатните артисти. В Македония 
напоследък също се създадоха много 
сдружения, които решават да дейст-
ват „срещу вятъра“, и това несъмне-
но ще доведе до революция.

Ана: Липсата на пространство за ре-
петиции навсякъде е голям проблем. 
Аз разбирам, че днес всичко се свежда 
до пари и че залите трябва по някакъв 
начин да се издържат, но има безумни 
наеми, непосилни за един независим 
творец. Затова искам да благода-
ря на Камелия Хатиб и Ники Литов 
от I AM Studio, които съдействаха 
за осъществяването на спектакъла 
„Утерус“.

Промениха ли се плановете ви за-
ради пандемията? 

Ана: Въпреки че плановете се проме-
ниха, 2020 г. бе повече от успешна. В 
най-голямата пандемия участвахме 
на пет международни фестивала, 
спектакълът „Кокошка“ получи две 
награди, а успяхме да реализираме и 
„Мечтата на Наташа“ в продукция на 
Габровския театър. И започнахме ра-
ботата върху „Утерус“, представле-
ние, което обобщи в голяма степен 
цяла година, прекарана в пандемия, 
социална дистанция, а оттам и във 
вглеждане в себе си. 

Разчитахте ли на подкрепа в пе-
риода, когато театрите бяха 
затворени? 

Ана: Предвид пандемията беше не-
възможно да разчитаме на финансо-
ва подкрепа. Търсехме спонсори, но се 
оказа невъзможно. За „Утерус“ обаче 
получихме подкрепа от ИМКА-Габрово, 
които безвъзмездно ни предоставиха 
своето пространство за репетиции. 
Това е огромно съдействие, тъй като 
нямаме установено наше място. 

Каква би била адекватната форма 
на подкрепа за независимите арти-
сти не само по време на пандемия, 
а по принцип?

Стефан: В много градове и общини 
има пустеещи и необитавани прос-
транства, за които трябва да се по-
ложат усилия да бъдат съживени.

Ана: Най-голямата подкрепа би било 
отдаването на място. Все си ми-
сля, че има начин това да се случи и с 
държавна подкрепа. През 2019 г. имах 
възможността да представя работа-
та на SPAM studios на Вахтанговския 
фестивал за театрални мениджъри 
в Москва, където имах късмета да се 
докосна до работата на директорите 
на най-големите държавни (и не само) 
театри в Русия. Там всички до един 
поощряваха колаборациите и парт-
ньорствата, в това число и сътруд-
ничеството с независими артисти. 
По техни изчисления след подобни 
партньорства в пъти се е увеличило 
посещението в театралните салони.

Пиесата „Утерус“ не е първият 
текст на Деян Дуковски, по който 
работите. Този текст дава ли ви 
свобода за интерпретация?

Стефан: Свободата за интерпрета-
ция идва от екипа, който стои зад 
спектакъла, като започнем от Деян 
Дуковски. Неговите текстове са по-
ставяни навсякъде по света и самият 
той е доста отворен за импровизация 
и творчески търсения. Той е наисти-
на един жив паметник на културата в 
Македония.

Ана: Този текст сам по себе си дава 
възможност за интерпретация, пред-
вид абстрактния план, който можеш 
да тълкуваш по свой начин. Познаваме 
лично Деян, а това допринася по-добре 
да разберем неговия свят. Пък и това е 
четвъртото ни представление по не-
гова пиеса. На репетициите на „Бал-
канска 3а/2“ в Охридския театър той 
беше плътно до нас през целия процес 
и вече ни има абсолютно доверие. Това 
определено ми дава крила.

Как избирате текстовете, върху 
които да работите? 

Ана: Текстовете си ние избираме спря-
мо вълненията и терзанията, повли-
яни от общественото ни обкръжение. 

Изключително много се радвам, че сме 
имали късмета да се докоснем лич-
но до самите автори. Защото Деян 
Дуковски и Николай Коляда определе-
но ще останат в историята – те я пи-
шат с творбите си. И отговорност-
та пред самите тях е още по-голяма, 
а това на мен лично много ми допада. 
Чувството за отговорност, което 
неизбежно влияе на качеството на 
самото представление, а публиката, 
малко или много, усеща това.

Кои са вашите теми – онези пробле-
ми, които бихте искали да изслед-
вате и върху които да работите?

Стефан: Темите, които ме привличат, 
са човешките отношения и взаимо-
действия, световната криза, запла-
хата за всичко човешко и естествено, 
истинската и елементарна просто-
тия и халтура, която ври и кипи във 
всички нас.

Ана: Аз винаги гледам да черпя от 
„тук“ и „сега“, като търся нужния 
контекст. Тъй като за мен е от из-
ключително значение „какво казвам“ 
и „защо го правя“. Определено ме за-
нимава пътят на младия артист днес, 
търсещ свое място под слънцето. 
Бунтуващият се човек като че винаги 
се прокрадва в моите представления, 
но и малкият човек, борещ се със ста-
туквото на живеенето.

Останаха ли неизпълнени задачи 
през сезона? 

Стефан: Много планове се отложиха 
във времето, но пък на тяхно място за-
стъпиха други. През юни ни предстои 
работа в Македония върху „Старица-
та от Калкута“ с Независимия театър 
„Златен Елец“, а искаме да реализира-
ме и „Лачена чанта“ от Екатерина 
Броникова. 

Ана: Искаме да направим и втората 
част на „Мечтата на Наташа“ – „Аз 
победих“, също от Ярослава Пулино-
вич. През март 2022 г. пък предстои 
да осъществим петдневна работилни-
ца за творческо писане с Деян Дуков-
ски, проект, който чакаме с голямо 
нетърпение.
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Макар времевата дистанция между 
романите „Дон Кихот“ (1605) на Сер-
вантес и „Нова земя“ (1896) на Вазов да 
е близо триста години, те имат един 
общ герой. Той е невидим, но присъст-
вието (или по-скоро отсъствието) му 
определя действията и поведението 
на останалите персонажи. Този герой 
е погубеният идеал на една отминала 
епоха, чийто благороден идеализъм, 
високи стремления, възвишени пори-
ви, сантименти и морални принципи 
са вече отживелица. Техните продъл-
жители и сторонници в най-добрия 
случай ги вземат за непрактични иде-
алисти, ако не и за откровено луди. Те 
биват изхвърлени извън житейския 
коловоз от турбуленциите на праг-
матичната маса на новото време, от 
бързите трансформации на нейния 
морал и колективния манталитет.

След всяка битка за висока кауза, в 
която се впуска, Дон Кихот е пре-
биван и обругаван от онези, на кои-
то се е притекъл на помощ. Найден 
Стремски е одарен от Вазов с всички 
добродетели на обществения деец, 
които според автора той трябва да 
притежава, но героят остава паси-
вен наблюдател на събитията, опи-
сани в „Нова земя“. Партизанщината 
на политическите борби, цинизмът 
на новото време и неговите нра-
ви са му чужди. Той не е способен на                       
трансформацията, която претърпя-
ват част от някогашните радетели 
за народни свободи, и поради това 
става излишен.

Самият Вазов изпада в положението 
на своя герой по времето, когато из-
лиза „Нова земя“. Между новия му ро-
ман и написването на „Под игото“ са 
изминали само десет години, но епоха-
та се е сменила. През това време въз-
рожденските идеали, патриотизмът 

на националноосвободителните бор-
би, идейното единение на българите 
са подменени от буржоазно общество 
със съвсем други цели и ценности. И 
макар в центъра на „Нова земя“ да е 
Съединението, както в „Под игото“ 
е Априлското въстание, сега на мяс-
тото на епопеята, на съграждането 
на националномитологичния образ 
на Възраждането идва фейлетонни-
ят стил. А той явно не е силата на 
най-възторжения певец на българ-
ските народни добродетели. Този 
вътрешен конфликт не му е простен 
от неговите критици. (Между друго-
то, „Един стар херой“ е заглавието на 
критическа статия на Пенчо Славей-
ков, насочена срещу Вазов и новия му 
роман, която той подписва с псевдо-
нима Любомир Цаклин.)

Само година преди публикуването на 
„Нова земя“ се е родил Алековият ге-
рой Бай Ганьо. Този типаж го има и в 
романа на Вазов. Най-горчивото е, че 

това е същият онзи Иван Боримечка-
та, който гръмогласно обявява „пук-
ването“ на черешовото топче в „Под 
игото“.

Без да е натрапчиво представена, 
тъкмо тази метаморфоза е средо-
точието в сценичния вариант на 
Юрий Дачев по романа „Нова земя“. 
Всъщност „сценичен вариант“, както 
гласи програмата на спектакъла (На-
роден театър, реж. Бина Харалампи-
ева), е доста скромно определение за 
тази напълно самостоятелна пиеса, 
развиваща по съвременен и много бо-
лезнено актуален начин мотивите от 
Вазовото произведение. „Щом се зани-
маваме с народни дела, няма как да не 
паднат и пари“ (цитирам по памет) 
е знакова реплика на новоизлюпения 
политик Иван Боримечков. Тя задава 
тон в делата на почти всички „стро-
ители“ на съвременна България след 
Освобождението. Брашното, което 
Иваница Филович дава за военния ре-
зерв, е примесено с пясък. „България 
– свободна сега. За мене се изразява 
тая свобода само в леснотията да се 
обогатя; такова е също значението 
на науката за мене. Без това условие 
няма ни свобода, ни наука“, казва Ради 
Догански, поощрил създаването на ко-
митети в Източна Румелия, които да 
работят за Съединението, със същия 
този мотив.

За мен едно от основните достойн-
ства на пиесата на Юрий Дачев е, че 
е отърсена до голяма степен от би-
тово-мелодраматичния баласт на 
романа. (Боя се, че обвиненията на д-р 
Кръстев по адрес на Вазов за жълта-
та литература не са съвсем лишени 
от основание, особено що се отнася 
до „Нова земя“.) Вярно, тя започва със 
светско събитие – провождането на 
княз Дондуков от Русе, ознаменувано 
с речи и танци, където се събират 
повечето от участниците в бъде-
щите събития. Но тази светскост, 
великомудрите разговори на чичов- 
ците в кафенето и сватосванията на 

Анелия Янева

херой
Сценичното 
превъплъщение                  
на романите „Нова земя“ 
от Вазов и „Дон Кихот“ 
на Сервантес

Един стар

„Нова земя“, НТ „Иван Вазов“, фотография 
Стефан Н. Щерев
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кака Гинка лека-полека ескалират до 
смразяващо зловещия разговор меж-
ду Стремски и Догански в лозята над 
Бяла черква. Догански е изкупил не-
платения бащин дълг на Стремски и 
с това го изнудва да не излиза срещу 
неговия кандидат в бъдещите избори. 
Ако ли не… Следва зле завоалирана за-
плаха за живота му.

До болка позната реалност? Затова 
пък внушена по начин, който в ника-
къв случай не е профанизирано осъ-
временен. Избегнато е чрез нарочно 
търсения ретро стил на спектакъла 
– от визията, в която преобладава 
цветът сепия на старите фотогра-
фии (сценография и костюми Свила 
Величкова, Ванина Цандева), до на мо-
менти патетично приповдигнатата 
игра като от времето на „Многостра-
дална Геновева“. Но не и когато става 
дума за изключително вдаденото, до 
най-фините трептения в емоцията 
и логиката на персонажа изпълнение 
на Иван Юруков (Стремски) и Христо 
Петков (Догански).

Режисьорът Бина Харалампиева има 
безспорното качество да подбира 
актьори, които са сякаш родени за 
дадена роля. Затова Герасим Георги-
ев-Геро беше нейният Сирано, Зорбас, 
Санчо Панса, Ганьо Балкански, а сега 

– Боримечката, като алтер егото на 
Бай Ганьо. Затова Николай Урумов е 
Хаджи Смион, Валентин Танев – Хаджи 
Ахил, Мария Стефанова – Вида (майка 
на Стремски, останала като овъглена 
факла след смъртта на мъжа си чор-
баджи Марко и опожаряването на Бяла 
черква), София Бобчева и Жаклин Дас-
калова – двете лекомислени сестри 
Филович, а Радина Боршош – достой-
ната възлюбена на Стремски (поред-
ната роля, с която тя във всеки след-
ващ спектакъл буквално израства 
пред очите ни като актриса).

Тъкмо обратното е при Маргарита 
Младенова, автор на сценичната 
адаптация и режисьор на „Дон Кихот“ 
(ДКТ-Пазарджик). Тя е радикална и в 
същото време непоклатимо аргумен-
тирана в четенето си на христома-
тийни текстове, чиято логика често 
преобръща наопаки. И обикновено из-
ненадва в избора си на актьори.

Пò е възможно да си представим Иван 
Бърнев като Дон Кихот. Макар визу-
ално да не отговаря съвсем на про-
горения в съзнанието ни от илюстра-
циите образ на знаменития идалго 
Алонсо Кехана – висок, сух и кокалест, 
с козя брадичка и леген за бръснене 
вместо шлем – той по душа, сърце 
и актьорско дарование е същински 

Рицар на печалния образ. С неговия из-
бор за ролята Маргарита Младенова 
заявява, че няма да търси комичното 
в образа, нито ще пародира рицар-
ските романси и техните овехтели 
идеали, чийто поборник е Дон Кихот, 
а го приема за трагичен герой. Ней-
ният спектакъл е епос за героичния 
идеализъм. За един поет и мечтател, 
за рицар с неспокойна душа, който ни 
извежда от сивото всекидневие към 
пъстроцветния свят на фантазията. 
И макар околните да приемат негови-
те странствания за скитничество, 
безстрашието му – за безразсъдство, 
а безкористността – за безумство, 
неговият живот е изпълнен с чудеса и 
по детски чиста радост, с която (по-
някога) успява да ни зарази. Дон Кихот 
на Иван Бърнев е мечтател, но в ника-
къв случай безумец.

Обаче Александър Тонев като Санчо 
Панса?! Къде е тук плътското като 
противовес на аскетичното? Къде е 
„светият корем“ (каквото означава 
името на героя)? Къде го тук здравия 
селски прагматизъм и материализъм? 
Санчо Панса на Александър Тонев (до-
стойно извоюван Икар 2021 за роля-
та) е огледално отражение и верен 
съратник на своя господар, мечтател 
като него, приел за свои неговите 
битки и красотата на идеалите му. И 
той като него олицетворява светло-
то начало и като него е самотен, ина-
комислещ чудак.

В спектакъла на Маргарита Младено-
ва двамата рамо до рамо преминават 
през „голготата на присмеха и пусти-
нята на скудоумието“ – един метален 
улей, в който отново и отново биват 
запращани от тълпата, облечена в 
найлоновите пазарски торбички на 
известна търговска верига (сцено-
графия и костюми Ивайло Николов). 
Двамата, подобно на Сизиф, търка-
лят своя камък, само че не нагоре по 
стръмното, а наобратно, надолу. И 
накрая ще завършат като мъдрец и 
неговия ученик, предавайки и попивай-
ки изстраданата мъдрост на „овех- 
телите“ идеали.

„Не ние събуждаме за живот големите 
текстове; те нас събуждат за друг 
живот“, казва Маргарита Младенова.

Дай, боже, повече събудени.

„Дон Кихот“, ДКТ „К. Величков“, Пазарджик, фотография Яна Лозева
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Театралното представление днес 
често си служи със социални въпро-
си, политически проблеми, ролята на 
технологията в опит чрез сценич-
ния жест да насочи вниманието на 
публиката. Така се променят струк-
турирането на сценичния дизайн, 
осветлението, изграждането на пер-
сонажите, езикът на сцената. „Ак-
тивно вещество“ също работи в тази 
насока, като търпи отклонения от 
конвенционалния театър в употреба-
та на видео записи, прожекции, звук, 
без това да е нещо непознато за те-                                                                                        
атралния зрител. Спектакълът се 
движи по линията на изповедта на 
лице, диагностицирано с психично за-
боляване. Вместо навлизане в афекта, 
в отклонението, в ексцеса нарати-
вът се придържа към всекидневието 
на диагностицирания, как той раз-
казва и споделя, какви ограничения 
открива в опита си да намери свое 
собствено жизнено пространство. 

Спектакълът използва като текст 
мотиви от „Събрани есета за ши-
зофренията“ на Есме Уанг, от които 

Диа Мантова подбира и оформя дра-
матургията. В своите есета Уанг 
споделя личната си история на диаг-
ностициране и я преплита с официал-
ни медицински дефиниции на психични 
заболявания, описание на всекидне-
вието в клиниките, разговори с дру-
гите, малки делнични ритуали като 
обличане, гримиране и в крайна смет-
ка с опитите и неуспехите за вписва-
не в обществото извън клиниката. В 
есето „Диагноза“, позовавайки се на 
становища от Американската пси-
хиатрична асоциация, Уанг посочва 
основните симптоми за диагностици-
ране на шизофренията и собствената 
си зависимост от дадените медицин-
ски дефиниции. От една страна, те 
могат да бъдат възприети като тес-
ни определения, кутии, но тя самата 
споделя, че намира „комфорт в пред-
съществуващите обстоятелства“1. 
Именуването на модели на поведение 
е видяно като полезно в посочването 
на обща причина за състояние или в 
по-добрия случай – във възможност-
та за лечение. Паралелно с изрежда-
нето на медикаменти като клонопин, 
сероквил, халоперидол, Уанг просле-
дява дългогодишната си история на 
диагностициране и как поставянето 
ѝ влияе върху себеопределянето и 
възприемането от другите (здравна 
система, трудови отношения, семейс- 
тво и приятели). Ключова в разпозна-
ването и справянето с болестта за 
диагностицирания се оказва степен-
та на себевъзприятие. Оттам може 
да се проследи спектърът от модели 
на поведение при лицата с психично 
заболяване.

До голяма степен „Активно вещес- 
тво“ стъпва върху способността за 

саморефлексивност. Наративният по-     
ток използва технологията като ос-
новно средство за общуване с публи-
ката – било през запис, или прожекция 
на текст, докато сценична реч почти 
отсъства. Действието описва рути-
на, повтаряща се в цялото предста-
вление. В синтеза между споделянето 
и репететивността на действието 
може да се прояви отклонението, 
което дестабилизира първоначално 
създалото се усещане за установе-
ност. Това са малките детайли като 
повтаряне на току-що казана дума, 
пропускане на част от рутината или 
смяната на последователността. И 
ако светлинната картина е посто-
янна почти през цялото време, то в 
края чрез розовия лъч се допуска пре-
плитане между сцена и публика. Сис-
тематичното припомняне на отделни 
епизоди, което наподобява анамнеза, 
е опит лицето да намери вътрешен 
ред и собственото си място, разпоз-
нато от другите. Възможността за 
споделимост с другите легитимира 
диагностицираното лице, обособява 
го като друг, който е различен, но по 
този начин му осигурява собствено 
пространство за живот.

В тази светлина „Активно вещество“ 
е терапевтично преживяване, опит, 
който изследва границите на толе-
рантността, и позволява разгръща-
нето на сценичния жест отвъд кон-
венцията, в днешния ден, където той 
е отново необходим.

Христо Калоянов

измерение
„Активно вещество“, 
авторско представление  
на Диа Мантова                               
по мотиви от „Събрани 
есета за шизофенията“ 
на Есме Уанг на сцена 
„Дерида“ в София. 
Режисьор Стефан Прохаров, 
сценограф Кети Маринова, 
музика Емилиан Гацов – 
Елби 

1 Wang, E, The Collected Schizophrenias, Graywolf 
Press, 2019.

В това духовно
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Йозеф Бойс пред скулптурата на Пиер дьо Виесан от 
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Задаването на конкретни параметри 
за артистична изява е често срещана 
практика, включително и в българско-
то изкуство. Сещам се веднага за из-
ложбата „10х10х10“, организирана от 
Клуба на младия художник през март 
1990 г. по идея на Георги Тодоров. 
Участващите в нея тогава „некон-
венционални“ автори трябваше да 
вместят произведенията си в така 
зададения обем в сантиметри. И мно-
го от тях се съобразиха с този размер, 
но доколкото сантиметрите не бяха 
категорично указани в названието, 
имаше и редица други интересни ин-
терпретации на така поставената 
задача. „Цифрова“ изложба направи и 
СБХ през 2003 г. – „10х5х3“, за да я про-
дължи през годините с още три из-
дания, последното през март 2021 г.       
Става дума за обща експозиция от 
кураторски проекти, в които са пока-
нени да участват по петима худож-
ници с по три произведения. Поради 
което и само първата цифра варира, 
тази година беше „7х5х3“. По принцип 
наличието на формални параметри 
(само)организира изявите, подготвя 
очакванията на публиката и поражда 
любопитство към творческия подход 
при интерпретацията им. Предизви-
кателство са най-вече за самите ху-
дожници, разбира се.

Проектът „Хербариум“, представен с 
изложба в САМСИ, по замисъл изисква 
от участниците да „запечатат“ иде-
ите си в кутии 40х40х10 или 20х40х10 
см. Самите кутии „хербаризират“ 
изявите на няколко поколения худож-
ници от различни държави, като все-
ки от поканените избира двама нови 
участници – и така колекцията може 
да се допълва и развива до безкрай. Тя 
е документация и архив, допълнен с 
кратки филми, в които художниците 

разказват за творческия си процес – 
изключително важна саморефлексия 
за настоящите и бъдещите изследо-
ватели на изкуството. „На уебсайта 
www.herbariumcollection.com ще бъде 
публикувана цялата информация, 
събрана в процеса на развитието 
на архива. Всички творци ще бъдат 
представени както с кутиите за ко-
лекцията, така и с допълнителна се-
лекция на снимки от техни избрани 

изложби и произведения. Тази вирту-
ална база данни ще бъде достъпна за 
всички – изследователи, куратори, 
галеристи, студенти или любители 
на изкуството“, пише в концепцията. 
Което ми напомня за предимствата 
на новия ни виртуален свят, в който 

Диана Попова

кутии
„Хербариумът като 
място за съхранение            
на идеи“, Софийски 
арсенал – Музей                       
за съвременно изкуство, 
4 април–30 май 2021 г., 
куратор Ирина Баткова

Изложби в

архивирането съвпада със случване-
то, а настоящето, още докато е та-
кова, вече е минало. И сякаш няма нуж-
да от бавно и трудоемко проучване 
по оскъдни данни, документи, публи-
кации и стари снимки с цел изяснява-
не на историческата картина и худо-
жествените процеси в нея. Въпросът 
обаче е в отсяването, в отделянето 
на важното от неважното – когато 
става дума за изследователски про-
цес, очертаващ тенденции и посоки. 
Проектът очевидно няма такава цел, 
той се занимава с натрупване на пър-
вичен материал, така да се каже, кой-
то някой в бъдеще време ще може да 
проучва, ако реши.

В този смисъл и изложбата отразява 
натрупването. В нея „всяка кутия е 
отделна изложба“, както точно от-
беляза наскоро моя колежка. Залата 
в САМСИ фактически събира 55 са-
мостоятелни изложби на художници 
от България, Италия, Франция, Япо-
ния, Нидерландия, Испания, Полша, 
Финландия, Турция и Австрия. Всеки 
от авторите сам е избрал какво да 
покаже в кутията си, как да предста-
ви себе си, но и какво да скрие; дали 
да се самоанализира, или да подходи 
емоционално и интуитивно; дали да 
се фокусира върху темите, които го 
вълнуват, или върху материалите, с 
които работи; дали да покаже своята 
обърканост в света, или обърканост-
та на самия свят... И зрителят в из-
ложбата може да си прекара цял ден, 
прехождайки между и потапяйки се 
във вариращите творчески индиви-
дуалности и подходи.

Някои са класически, да кажем. Кутия-
та ninavale BEST OF (2021) на Нина Ко-
вачева и Валентин Стефанов съдържа 
златна грамофонна плоча – символ на 
дълга и успешна кариера в музиката, 
като на етикета са указани някои от 
най-емблематичните им работи в 
публични пространства. А в текста 
си отбелязват: „Кутията може да 
бъде определена като място за съхра-
нение, акцентиране, ограждане, като 
отрязък от време, затваряне на вре-
ме“. Също време, но като определен 
период, затваря в кутията си Сашо 

„Хербариум“, Надежда Олег Ляхова, 
фотография Райна Тенева
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Стоицов, озаглавена „Предмети за 
пространството“ (2021). Става дума 
за полезни за работата му неща, по-
дарени му от колеги художници в края 
на 70-те и през 80-те, когато „бяхме 
разделени (соцлагерът) от останалия 
свят и всяка „малка“ вещ, с която се 
подкрепяхме в съвременното изкус- 
тво, беше важна за намаляването на 
артистичната самота в средата, в 
която живеехме“. Времето в различ-
ни отрязъци и измерения е важно и 
за много други художнически кутии в 
изложбата. В S.O.S. (2021) Жанире Ече-
бария де Диос записва точните часо-
ве и минути, в които чува линейка в 
София, започвайки от 13 март 2020 г. 
– първия ден на извънредното поло-
жение. Определя го като изследване, 
а всъщност е статистика, която въз-
действа тъкмо със своята привидна 
безпристрастност. Защото червени-
те цифри регистрират „328 часа, 328 
истории, 328 смъртни случая или 328 
живота, както и тези, които продъл-
жавам да записвам и днес“.

Класическа форма са и кутиите от 
типа „капсули на времето“. Като на-
пример „Хронология на изкуството 
през XXI век“ на Петер Цанев – неви-
дима диаграма, която „ще остане за-
творена до началото на ХХІІ век“. Или 
„Персонален спасителен пакет“ на 
Цветан Кръстев, затворил в епрувет-
ки десетте най-важни според него 
неща „за физическо и духовно оцелява-
не при постапокалиптични условия“. 
Сред тях са четирите основни елемен-
та: въздух, земя, вода, огън...

Което ме препраща към голямата 
тема за природата, застъпена в мно-
го от художническите кутии в излож-
бата: сред тях „археологическата“ 
обработка на платно в „Шепотът 
на земята“ на Кай Масаюки, микро- и 
макросвета в „Когато погледнеш към 
звездите, виждаш миналото“ на Акси-
ния Пейчева, интелигентната стра-
тегия на репеите в „Нещо удивително 
предстои да се случи“ на Кинга Киел-
чинска. Научни изследвания, растите-
лен и животински свят, естествени 
процеси, които съдействат за създа-
ването на образи – например прашин-
ките в кутията на Франко Поци или 
утайките от изгорени стари писма 
и документи, които използва Елена 
Гроси – всички те са преплетени по 
един или друг начин с времето. Било 
като петно от традиционни живо-
писни бои, „естествено“ преминаващи 
върху екрана на смартфон в кутията 
на Красимир Терзиев, било като (не)
забравими спомени, въплътени в кичу-
ри коса в кутията на Юлиян Табаков, 
било като текущ социален живот в 
миниатюрните апартаменти на Мой-
ра Ричи, или като размишление за мъ-
жете, идеологиите и унищожението 
на статуите им с надеждата за спо-
койно бъдеще – към рисунка в кутия-
та на Мау Лавоан. 

Разбираемо е, че себеусещането – и 
художническо, и (общо)човешко – е 
затворено в буквален и преносен сми-
съл в много от кутиите в тази из-
ложба. В различните идентичности 

в „Дезориентиран“ на Кирил Чола-
ков, в „гадната“ игра на струпаните 
зарчета в „Съвършена симетрия“ на 
Радостин Седевчев, в конфетите 
от маниакално пробиване на дупки в 
собствени произведения – в „Части-
ци“ на Леда Ванева, в насладата от 
загубата на смисъл при наслагването 
на собствени изречения – в „Без думи“ 
на Надежда Олег Ляхова, в натрапчи-
вото изброяване на ненаправеното в 
звуковата инсталация No, No на Жел-
ко Терзиев... Наред с тях е търсенето 
на общност с другия и другите – под-
съзнателна и сетивна в кутията на 
Слава Джордж, чрез отсъстваща (и 
виртуална) телесност, за чието нали-
чие в условията на пандемия свидетел 
е единствено термометърът, в Self-
Portrait на Вито Валентинов...

„Как би изглеждала селекцията на му-
зейни образци от световната култу-
ра, ако беше дело на художници, а не 
на изкуствоведи?“ – пита текстът 
към проекта „Хербариум“. И продъл-
жава: „Как собственият поглед към 
персоналното поле на артистична 
изява би преобърнал някои изследо-
вателски модели?“. На първия въпрос 

бих отговорила – просто не би имало 
селекция. При втория бих заменила 
„как“ с „дали“.

А в изложбата изследователят е 
зрителят...

„Хербариум“, Цветан Кръстев, фотография Райна Тенева

„Хербариум“, Аксиния Пейчева, фотография 
Райна Тенева
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Какво се крие зад него? Дали е израз 
на желание за демократизация на 
изкуството, или по-скоро на вяра в 
способностите на човека творчески 
да променя своята среда? А може би 
е само един от многото ефектни ци-
тати, останали от Бойс? Доста съ-
бития в Германия през тази година са 
посветени на това изречение. 

Йозеф Бойс не е отделял изкуството 
от политиката, нито от личния жи-
вот. Художник и скулптор, преподава-
тел, политик и активист, той целият 
е в своето изкуство: с ексцентричния 
си външен вид – шапката, с която ни-
кога не се разделял, рибарския елек, 
бялата риза, и с легендарната си био-                                                                             
графия. Стогодишнината му в Герма-
ния се отбелязва с дискусии, разгово-
ри, подкасти. Напълно в негов стил 
– създал около 70 акции и 130 изложби 
по целия свят, той вярва, че изкус- 
твото е обществено-политическа 
сила, нещо повече – единствената 
революционна сила, която може да 
промени обществото. Бойс превръ-
ща изкуството в тема на новинар-
ските емисии, влага огромна енергия 
в общуването с публиката. В интер-
нет могат да се видят записи, съхра-
нили магнетичното му въздействие. 
На Документа 5 в Касел през 1972 г. 
открива офис на „Организацията за 
пряка демокрация чрез референдум“ 
и сто дни дискутира с посетители-
те. Темите са най-различни: чове-
кът, възпитанието, образованието, 
християнството, политическата си-
туация, партиите и манипулациите, 

ядрените оръжия… Бойс разговарял 
открито с всички, задавал въпроси, 
търсел конфликтите точки и про-
тиворечивите реакции. Стоте дни 
завършват с боксов мач „за пряка де-
мокрация“ между един студент и Бойс 
(един от редките случаи, когато сваля 
шапката си). На Документа 6 през 1977 
г. художникът присъства със своя Free 
International University – международен 
форум за дебати – вече не е единствен 
говорител, участват и други. В съсед-
ство е неговата впечатляваща Помпа 
за мед на работното място – инста-
лация от 170 метра тръби и маркучи, 
през които циркулират непрекъснато 
150 кг разреден мед. Провокирана е от 
икономическите предизвикателства 
на 70-те години – рецесия, инфлация и 
безработица. 

Дълбоко убеждение на Бойс е, че из-
куството трябва да напусне своя-
та ниша и да влияе върху всички об-
ласти от живота. Вярата му във 

възможната промяна на човека и 
обществото го превръща в идол за 
студентите. Според него само този, 
който мисли утопично, изобщо мис-
ли. Ако ореолът на шаман тогава се 
е приемал за част от харизмата му, 
днес той търпи сериозни обвинения 
заради него. Наричат го фалшив про-
рок, езотерик и дори фашист, който 
с мистика и шарлатанство прикри-
вал националсоциалистическото си 
минало. Изследват биографията му 
факт по факт, за да докажат, че е из-
мислена. Напомнят за членството му 
в Хитлерюгенд и постъпването като 
доброволец в Луфтвафе.

Йозеф Бойс е роден на 12 май 1921 г. в 
Крефелд, баща му е търговец, израст-
ва в строга католическа среда в село 
в Долен Рейн, близо до Клеве. Като 
момче развива силно чувство към при-
родата. Чете Гьоте, Шилер, Хьолдер-
лин, Новалис, Хамсун, по-късно Рудолф 
Щайнер. На 17 години се интересува 

Людмила Димова

Йозеф Бойс
„Всеки човек е художник“ –                                                
това най-известно 
изречение от Йозеф Бойс 
продължава да е обект                      
на тълкуване –                            
100 години след рождението                   
и 35 години след смъртта 
на автора му

100 години

Йозеф Бойс, 1968 г., Хамбург, фотография Angelika Platen/bpk
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от химия и ботаника. Постъпва доб- 
роволец в Луфтвафе. През 1943 г. бой-
ният самолет, с който лети, е свален 
на остров Крим. Разказва, че бил теж-
ко ранен, спасен от кримски татари, 
които изцелили раните му с лой и го 
увивали във филц (тези материали 
присъстват неизменно в инстала-
циите му). Фактите сочат, че не е 
пилот, а радист на борда на самоле-
та, при катастрофата, която е през                                                                                 
1944 г., пилотът загива, а той е отка-
ран в болница.

След войната Бойс постъпва в Худо-
жествената академия в Дюселдорф. 
През 1954 г. изпада в тежка депре-
сия и след кратък престой в клиника 

заминава да се лекува чрез селски 
труд в дома на приятелско семейс- 
тво. По-късно ще каже, че този пери-
од напълно го е променил. През 1961 г.                             
става професор в академията в Дю-
селдорф. Преподавателската му кари-
ера приключва, след като през 1972 г.                     
се обявява за прием на всички канди-
дат-студенти, което също трябва да 
се разбира като художествен акт. В 
края на 70-те години „Гугенхайм“ в Ню 
Йорк му посвещава огромна изложба, 
цените на инсталациите му, направе-
ни от прости материали и предмети 
от бита, литват нагоре. Днес произ-
веденията на автора с леви и еколо-
гични идеи, застъпник на безусловния 
базов доход, струват милиони евро. 

Как следва да се приема „индивидуал-
ната митология“ (по определението 
на куратора Харалд Зееман), която 
подхранва творчеството на Бойс? 
Възможно ли е изкуството му да се 
отдели от легендата? Без нея то ся-
каш се обезсмисля, защото е изтъкано 
от асоциации и символи, факти и из-
мислица, отгласи от антропософията 
на Рудолф Щайнер и християнски идеи. 
И точно в тази противоречива амал-
гама е същината му. 

На Бойс принадлежи може би най-дръз-
кият опит на художник през ХХ в. да 
промени света чрез изкуство. Поко-
ленията, които не са свидетели на 
неговата харизма, са склонни да му 
признаят пророческата дарба. Той 
виждал „зоните на смърт, към които 
днешното общество се приближа-
ва с бясна скорост“ – климатичната 
криза, разрушителното отношение 
към природата, надпреварата във 
въоръжаването. 

Йозеф Бойс възприема себе си като 
скулптор, но освобождава скулпту-
рата от материала, превръща я в 
процес. Нарича „социални пластики“ 
акциите си – учредяване на партия, 
организиране на дискусии и протес- 
ти. Бойс стига още по-далеч – общес- 
твото и демокрацията също могат 
да се разглеждат като художествено 
произведение. 

Най-дълго протичащата във време-
то социална пластика той започва 
през 1982 г., на седмото издание на 
Документа – засаждане на 7000 дъба, 
последният е засаден през 1987 г., го-
дина след смъртта му. До всяко дърво 
е поставен базалтов камък. „Шейсет 
дървета. Повече не може“, така реа-
гирала градската управа на предложе-
нието му, но Бойс имал привърженици 
сред политиците. Засаждането се 
подготвяло дълго и станало по стари 
градинарски методи. Това е едно от 
произведенията на Бойс с най-ясни 
послания и привлича дори хора, които 
не се интересуват от изкуство. Важ- 
но е – казва той – „екологията да не 
свършва с биосферата, а да се създаде 
екологичен обществен ред“. И дърве-
тата в Касел са символ на този ред 

Поредица от изложби, дискусии и подкасти ще отбележи юбилея на Йозеф Бойс 
в Германия. Около 25 музея и институции в 13 града в Северен Рейн-Вестфалия 
преоткриват творчеството му. В музея K20 в Дюселдорф до средата на август 
продължава изложбата „Всеки човек е художник“, която представя идеите на 
Бойс и проекцията им в съвременността. Серия лекции в университета „Хайнрих 
Хайне“ в Дюселдорф разглежда отношенията между Бойс и науката, отправна 
точка са думите му, че днес изкуството поставя епистемологичните въпро-
си, които науката не поставя. В Леверкузен е представена изложбата „Йозеф 
Бойс и демокрацията“, в Есен – „Невидимата скулптура“. Държавната галерия 
в Щутгарт се фокусира върху Бойс като куратор, в центъра на експозицията 
е пространството, което той организира в нея през 1984 г., останало непро-
менено до днес. Музеят в Клеве изследва ранното му творчество от периода 
1946–1961 г. В Крефелд през октомври се открива изложбата „Бойс и Дюшан. 
Художници на бъдещето“. От юни до септември университетът „Хайнрих Хайне“ 
и Художествената академия в Дюселдорф изследват в общ проект опитите 
на Бойс за радикално въздействие върху демокрацията, които кулминират в 
неговия Free International University. А през октомври в Дюселдорф ще се състои 
научен симпозиум „Проблемът Бойс“. Берлинският музей за съвременно изкус- 
тво „Хамбургер Банхоф“ посвещава голяма изложба на езика като средство, 
с което художникът неизменно си служи – от мълчанието до продължаващи-
те часове наред дискусии. Бойс разбира езика като пластически материал, 
чрез който всеки отделен човек може да участва телесно, интелектуално и 
комуникативно в обществената трансформация. Изложбата събира на едно 
място рисунки, скулптури, инсталации, филми и плакати. Бойсрадио е юбилейна 
инициатива, която се осъществява онлайн: 100 гласа в 21 подкаста коменти-
рат въпросите, които Бойс задава: Всеки човек ли е художник? Дърветата 
по-интелигентни ли са от хората? Пластиката синоним ли е на човешкото? 
Ние ли сме революцията? Живеем ли във фасадна демокрация? Преброени ли 
са дните на капитализма? 

Изложба на български художници, които интерпретират идеи на Бойс, ще 
има тази година и в София. Организират я Гьоте-институт и Националната 
галерия, куратор ще бъде Вера Млечевска.
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– под ироничното мото „Градско за-
лесяване вместо градско управление“. 

Бойс е сред основателите на партия-
та на Зелените в Германия. И въпреки 
че в едно телевизионно интервю от 
1980 г., което може да се види в Ютюб, 
твърди, че е решил да няма нищо общо 
с политиката, защото неговият мо-
дел за промяна трябва да замести по-
литическия, все пак прави неуспешен 
опит през 1983 г. да се кандидатира 
за Бундестага. Запазен е един негов 
апел за справедливо, свободно, транс- 
национално европейско общество 
от 1978 г. Алтернативният му мо-
дел чрез „революция на понятията“                                    
е своеобразен „трети път“, отвъд 
егоизма и печалбата, в чийто център 
стои човекът.

Бойс вижда мисията си в това да бъде 
терапевт за хората и общество-
то. „Покажи раната си“ се нарича 
инсталацията му в Мюнхен от 1976 
г. – импровизирана болнична стая, в 
която всичко е по две – две носилки за 
трупове, две училищни дъски на сте-
ната, две кутии с епруветки и тер-
мометри... Тя изправя зрителя пред 
собствената му тленност и страх от 
смъртта. А само този, който разкрие 
своите страхове и травми, може да 
очаква изцеление. Премиерата мина-
ва без шум, едва три години по-къс-
но инсталацията става известна 
заради скандал около откупката ѝ                            
от градския художествен музей „Лен-           
баххаус“ за 270 000 марки. Причината 
за крайните емоционални реакции, 
които тази работа на Бойс предиз-
виква, директорът на музея обяснява 
с изтласканата тема за смъртта. Но 
има и друг смислов пласт – удвоените 
обекти насочват към мотива за раз-
делението на Германия, по онова вре-
ме също изтласкано от обществено-
то съзнание. 

Раната като образ често се явява в 
творчеството на Бойс, наред с мис-
тичните материали, животни, места 
и шаманските ритуали. През 1965 г.                        
той обяснява картините си на мър-
тъв заек, държи го на ръце и му гово-
ри, а лицето си е намазал със злато и 

мед, докато посетителите са извън 
галерията и наблюдават през витри-
ната. През 1974 г. прекарва три дни 
в една нюйоркска галерия и увит във 
филцова покривка, се опитва да общу-
ва с койот. Защото е нужно човекът 
„отново да влезе във връзка надолу с 
животните, растенията, природата 
и нагоре с ангелите и духовете“. От 
легендата за спасяването му в Крим 
водят началото си символните значе-
ния за топлина и студ в произведения-
та му, използването на лой, филц, хляб 
и мед като изразители на топлината, 
енергията, духовната храна, на дру-
гия полюс са въплъщенията на студа – 
рационализъм, материализъм, смърт. 
Но това е познатата страна на твор-
чеството му. По-слабо известни са 

думите му: „Желая или не, същността 
на Христос живее в мен, както и във 
всеки човек. Искам да обърна внима-
ние на това, че човек винаги може сам 
да се спаси“. Кръстът често се явява 
в произведенията му, а християнски-
те ритуали в акциите му. През 1971 г.,                                            
в епохата на ядрена заплаха, той 

организира литургия с християнски и 
келтски елементи в противоатомно 
скривалище в Базел. Умива грижливо 
краката на неколцина посетители – 
ритуал за очистване, но и опит за со-
циална терапия. 

Йозеф Бойс се опитва да преодолее на-
ционалсоциалистическото си минало 
и травматичния опит от войната, 
гледа на себе си като на модел за така 
нужната на всички трансформация. 
Амбициите му да промени общество-
то обаче минават през вглеждане в 
травмите и спасението на отделния 
човек. Филип Уршпрунг, който в днеш-
но време тръгва по следите на бога-
тото му творчество, представено 
в немските музеи, пише в книгата си 

„Йозеф Бойс. Изкуство, капитал, рево-
люция“ (C. H. Beck, Мюнхен, 2021): „Бойс 
не оставя след себе си учение, систе-
ма, догма. Ала оставя многобройни 
демонстрационни обекти, които не-
прекъснато подтикват към задаване 
на въпроси, търсене на отговори и 
действие“. 

Йозеф Бойс със студенти, 1967–68, фотография Ute Klophaus/bpk, SMMS, EvS Kunststiftung
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Докато очакваме два ключови нови 
албума на Теодосий Спасов (единият 
с пиесите от Антарктида, компози-
рани съвместно с Християн Цвятков, 
а другият – „Теодосий Спасов пее“ с 
участието на Живко Петров, Христо 
Йоцов и други ключови имена от съ-
временната джаз сцена), той самият 
реши да ни изненада с нещо съвсем не-
очаквано – вихрен, ударен, компактен 
36-минутен запис от касетофона на 
Катя Паскалева и Иван Росенов от да-
лечната 1987 г., който излиза на пло-
ча с името „На гости у една актриса“ 
през юни 2021 г. 

Чувате ли как звучи лентата над-
вечер през есента на 1987 г.? Или на-
право – някъде в късния следобед на 
ХХ век. Десетилетие е минало от 
появата на легендарните първи три 
албума на Shakti на Джон Маклафлин. 
Едва година от излизането на дуо 
албума на Милчо Левиев и Чарли Хей-
дън First Meeting, а маестрото едва 
ли очаква следващият му албум в дуо 
формат да бъде записан в България, и 
то с млад музикант, който, по всичко 
личи, много скоро ще е един от след-
ващите най-големи. 1987. Югозапад-
но от нас тъкмо се е появил албумът 
„Као какао“ на „Леб и сол“ (с вечния хит 
„Скопие“ вътре). Малко по-далеч (три 

години са минали от смъртта на Ко-
лин Уолкът) Oregon издават Ecotopia 
с Трилок Гурту на табла и перкусии. 
Месеци преди излизането на романа 
„Бащата на яйцето“ на Борис Хрис- 
тов. Две години преди филма „Спирка 
за непознати“ на Иван Росенов с Катя 
Паскалева в главната роля. В същия 
исторически период Огнян Видев и 15 
години (и един месец) по-младият Тео-
досий Спасов свирят заедно и в „Бели, 
зелени и червени“.

Мястото на действието е жилище-
то на Катя Паскалева и Иван Росенов 
в близост до Театър „София“. Освен 
тях двамата сред публиката е и тех-
ният близък приятел – актьорът Ан-
тон Горчев. А най-хубавите концер-
ти, знаем, винаги са сред приятели, 
след като големият концерт в залата 
вече е приключил… Двойно почукване 
от пръст-камертон върху корпуса 
на китарата, настройване на стру-
на, „ай, наздраве“… и гласът на Катя 
Паскалева, която вече трябва да е 
някъде другаде („Щях да отида, ама 
ми се слуша какво ще правите“)… Два-
мата виртуози иначе са отседнали в 
другия край на София – в „Люлин“, у по-
ета Борис Христов – където трябва 
да стигнат по някое време на вечер-
та. Припомняме: тогава центърът 
на джаза и въобще на креативната 
музика в България е по-скоро Пловдив, 
откъдето често музикантите госту-
ват в София.

Програмата е стегната, ударна, мал-
ко повече от 36 минути – нито тон 
повече, нито тон по-малко, както 
са се записвали концертните албу-
ми в златните години на виниловата 
ера, и после – три пиеси от Страна А 
и три от Страна Б. Разбира се, този 
концерт не е правен, за да бъде из-
даден по-късно. Просто Иван Росе-
нов е натиснал копчето на домашния 
касетофон на запис. И така до нас е 
достигнала тази аудиолента, коя-
то – мастерирана от Иван Шопов 
34 години по-късно – излиза в лими-
тиран тираж за ценители по повод 

60-годишнината на Теодосий Спасов 
и 75-годишнината на Огнян Видев. 

Тук ще чуете навярно първите запи-
сани версии на „Гурбетчийският мо-
хабет“ и „Бозаджията“ на Теодосий 
(официалните им студийни варианти 
са издадени едва две години по-къс-
но, във втория му авторски албум 
„Пясъчното момиче“, с участието на 
„Акустична версия“); има и „Друсай, 
Гергино“ – песен, в чиито по-късни 
версии чуваме и гласа на Йълдъз Ибра-
химова; има и един по-друг „Тракий-
ски танц“, който тук точно тръгва… 
от Индия. Има и фламенко, и рокен-
дрол, и онази особена припряност на 

Машината на времето и джазът

Рядък домашен концерт 
на Теодосий Спасов                      
и Огнян Видев от 1987 г.                                              
пред Катя Паскалева, 
Иван Росенов                            
и Антон Горчев излиза 
на винил в лимитиран 
тираж по повод юбилеите 
на двамата музиканти. 
История, която 
Теодосий Спасов разказва                    
пред Цветан Цветанов

китарата – запазена марка на Оги Ви-
дев, а се чува отчетливо и „магареш-
кият рев“ (в ниския регистър на ка-
вала), с който Теодосий е известен 
по света и до днес. От този концерт 
въздухът трепти, а кожата на-
стръхва. Чуваме го с нашите уши, но 
и някак с ушите на първите му трима 
слушатели, които отново заживяват 
с това издание. И сякаш няма значе-
ние дали е следобедът на века, или 
есенната привечер на десетилетие-
то; сякаш никога не е имало Берлински 
стени, а Хималаите и Антарктида 
отдавна са в миналото, а не в бъдеще-
то. Затова не наричаме този концер-
тен запис „документален“, а „игрален“ 
– защото е и през 1987, и в днешните 
не по-малко интересни времена…

Катя Паскалева
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Теодосий Спасов, наричан още „кавалджия 
номер едно на планетата“, е роден на 4 
март 1961 г. в Исперих. През дългия си 
творчески път, през който утвърждава 
българския кавал като равноправен инстру-
мент в джаза и съвременната музика, е 
свирил заедно с легенди като Трилок Гурту, 
„Орегон“, Раби Абу-Халил, Влатко Стефа-
новски, Били Кобъм, Ибрахим Маалуф и др. 
Носител на внушителен брой национални и 
международни признания – от Наградата 
на Международната академия за изкуства 
в Париж (1996) до връчената му съвсем 
наскоро Награда на София (на 25-ия меж-
дународен София Филм Фест). Тази година 
честваме 60-ия му юбилей.

Какъв беше духът на свирене в 
ония години? 

Ние обичахме да свирим така, че да не 
се задържаме прекалено много в едно 
усещане, а да сменяме движението, 
посоката и да отнасяме публиката в 
един духовен, емоционален слалом. То-
гава музиката предлагаше точно та-
кива форми на изненада. И тук, в тоя 
запис, се вижда точно това – много 
компактно, много категорично… Не 
е брадато, както се казва на жаргон 
в музиката, не отегчава, дори ми се 
струва – днес, след толкова време – 
че прекалено амбициозна е била тая 
наша музика.

Е, няма как да върнете нещата назад 
и да я изсвирите по-неамбициозно…

Няма как да вкараш в електронната 
музика точно тоя маниер на свирене. 
Някакъв малък пасаж може да влезе, но 
нещата се движат в друг вкус. И е ху-
баво да съм адекватен на новите вре-
мена и да правя музика, с която мога 
да споделя нещо от своите духовни 
открития от различни години.

През юни се връщате на сцена и с 
проекта Infusion с Иван Шопов. А 
паралелно с това, през пандемич-
ния период сътворихте и няколко 
нови музикални произведения на 

„Ейбълтън“. Можем ли да кажем, 
че бавно, но уверено навлизате в 
дебрите на дигитално продуцира-
ната музика?

Да, Иван Шопов е моят гуру учител 
в електронната музика и това про-
изведение е „домашната работа“, 
която той ми зададе. За наше голямо 
щастие станахме свидетели на тази 
технологична революция, която се 
отрази навсякъде. Ето, онзи ден гле-
дах снимки от Марс, а „Ейбълтън“ е 
програма, която може да помогне на 
един кавалджия така, че музиката му 
да прозвучи като че ли е от Марс или 
от Рая, примерно… 

Да се върнем обаче в дома на Катя 
Паскалева и Иван Росенов. От за-
писа струи свобода. Все едно, че 
сте в Любляна или в Ню Йорк, а не 
в България през 80-те, от която 
имам и хубави детски спомени, но 
някак сиви…

… или във Варшава, може би защото 
Полша и досега според мен държи пър-
венството по джаз. Тази школа, ха-
рактерна за Краков и за Варшава, още 
тогава беше много напред, изпрева-
рила времето си. И ние имахме достъп 
до тяхната сцена, имахме обмен – те 
пристигаха в България, оставаха по 
няколко дни – Збигнев Намисловски, 

примерно, с когото Весо Червения 
(Веселин Николов) се познаваше още 
от времето, когато е следвал в Пол-
ша. Ние тогава по фестивалите жад-
но вдишвахме въздуха на пристига-
щите от Америка музиканти и всяка 
такава среща за нас беше събитие, 
което ни държеше много дълго. Но 
пък с музикантите от страните от 
социалистическия лагер, както се на-
ричаха тогава, си общувахме като с 
хора с една и съща съдба, много неща 
ни свързваха. И бяхме адекватни на 
това, което ставаше в джаза в Евро-
па тогава. Също така 80-те години 
вкараха доста информация, издания. 
Аз например получавах всичко ново, 
което излизаше на Запад. Тома Спрос-
транов ми даваше непрекъснато да си 
записвам касети. Бяхме в крак с вре-
мето. И свободата, жаждата тогава… 
Като че ли ми се ще и днес да изпит-
вам тая илюзия по Запада, защото 
по социалистическия начин тя сякаш 
беше по-сладка, отколкото действи-
телното общуване със Запада.

Всички участници в това камер-
но музикално събитие, което мно-
го скоро ще видим и като плоча, 
са с десетина-петнайсет години 
по-възрастни от вас. Вие сте всъщ-
ност младеж на… 26, нали? Ама 
още тогава знаете някои „магарии“ 
на кавала, дето никой в музиката 
не ги е правил преди…

Аз им благодаря много за това, че са 
ме харесвали и са таили надежди за 
мен и са ми помагали. Ако някой каже, 
че сам се е създал, това би било голяма 

Катя Паскалева и Иван Росенов
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Огнян Видев е роден на 4 февруари 1946 г. в 
Пловдив. Важна част от кариерата му през 
70-те и 80-те е с легендарната формация 
„Бели, зелени и червени“ на Веселин Николов, 
с която свири на фестивала в Рино, Нева-
да (1976), и на още редица международни 
джаз форуми в Полша, Чехословакия, Индия, 
Германия, Румъния и др. Изключително са-
мобитен като китарист – едновременно 
владеещ до съвършенство езика на Джанго 
Райнхард и Уес Монтгомъри, но оставащ 
донякъде и ъндърграунд „рокендрол“ герой, 
повлиял на не един или двама пловдивски 
китаристи. Историята му е разказана по 
особено поетичен начин във филма „Дъж-
довен ден“ на Андрей Чертов. Тази година 
честваме 75-ия му юбилей.

глупост. Човек се създава между срод-
ни души, между хора, които го обичат 
и подкрепят… Може би те също са се 
провокирали от мен, от присъстви-
ето на този млад човек, който тога-
ва не стъпваше на земята, а летеше, 
фантазираше и правеше причудли-
ви неща, които преди това не са се 
случвали. И всичко това е важно… 
атмосферата, средата, в която чо-
век живее, неговите учители, близки, 
приятели, по-големите, които винаги 
са по-опитни. Те трябва да те научат 
на нещо, да ти спестят пътищата на 
лутане… А колкото до „магарешкото 
реване“ на кавала, дори днес има хора, 
утвърдени в изкуството на кавала, 
които го ненавиждат, дразни ги…

Как е направен записът на концер-
та и кога го открихте?

Касетофонът е бил на някакво шкаф-
че, наблизо. Даже не знаех, че има за-
пис, бях много изненадан, когато Иван 
Росенов ми даде касетката няколко 
години преди да почине. Тогава запи-
си се правеха по тоя начин – особено 
по сватбите: гора от касетофони, 
вдигнати срещу оркестъра, записва-
ха и после касетите се размножаваха 
и заливаха пазара или пък си ги разме-
няхме за информация.

Тоест касетофонът е бил айфонът 
на ония времена.

Абсолютно. А касетките и плочите 
бяха основните носители на музика-
та. Дисковете се появиха по-късно. 
Та затова ще издам този запис на пло-
ча. Имам намерение по-нататък да 
издам и една плоча на „Джаз линия“, 
защото тогава ми беше мечта да 
направим плоча с групата, а нямахме 
възможност.

Със студийни записи или с някой 
такъв концерт от 80-те, който 
никой още не е слушал?

Още не съм решил. В БНР имаме много 
хубави неща – може и от тях, но може 
и от концерти, защото там се чува 
и публиката и я има атмосферата на 
фестивалите от онова време. Мисля, 

че имам записи от Сопотския джаз 
фестивал. Може и смесено да бъде…

Този концерт наистина пренася 
слушателя във времето. И ние го 
чуваме не само с нашите уши, но и 
с ушите на тогавашната публика, 
на трима творци, които вече не са 
сред нас, но пък сякаш тоя запис ги 
съживява.

Да, като фотографията. И затова 
в оформлението на плочата ще има 
фотографии на всички участници в 
това… събитие, което според мен не 
е толкова малко като събитие. Все 
едно сме изстреляли ракета от Бай-
конур… духовна ракета, да речем. И тя 
е заминала някъде. Всички сме се въз-
хищавали – и ние, свирейки, и публи-
ката ни, от тези невероятни лично-
сти – Катя Паскалева, Иван Росенов и 
Антон Горчев. За мен всъщност е по- 
важно да се покаже присъствието на 
личности по онова време. През 80-те 
години имаше много ярки личности. И 
през 70-те е имало. Личностите вина-
ги са били движещата сила, а не про-
фесионалистите, занаятчиите или 
самодейците. И ето че дойде ХХI в. и 
не виждаме много личности в съвре-
мието. Ето, гледаме риалити програ-
ми и там… няма личности.

Има знаменитости, така да се 
каже.

Има огромна разлика между личности 
и знаменитости. А по онова време, 
през 80-те години, имахме шанса все-
ки да стои здраво зад своята идея, 
зад своята кауза. Тогава, през 80-те, 
може би жаждата да се изявиш, да 
направиш впечатление на света, на 

Америка, където е роден джазът, ни е 
тласкала много мощно и ни е карала да 
правим рационализации спрямо наши-
те дадености – спрямо нашия фолклор 
или спрямо личните ни впечатления; 
тласкала ни е да търсим сходните 
параметри там, където са се припо-
кривали западната и българската кул-
тура. Хубавото по онова време беше, 
че хората на изкуството, всички от-
дадени на културата, общувахме мно-
го помежду си. Тогава правехме много 
турнета, в 10 града един след друг, а 
във всеки имаше клуб на художестве-
ната интелигенция или на дейците 
на културата и след концерта всич-
ки се събираха там и започваха много 
интересни разговори и джем сешъни, 
всеки споделяше своите открития. 
Това ни зареждаше тогава и ни дава-
ше надежда, че най-после светът ще 
стане един – цял, общ, без граници и 
без ограничения…
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„Мавританецът“, Великобритания, 
САЩ, 2021 г., реж. Кевин Макдоналд
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В едно интервю режисьорът Тери Ги-
лиъм споделя: „Опитвам се да правя 
филми, които карат хората да мис-
лят. Обичам да си мисля, че хората 
все пак са интелигентни, а не някакви 
бебета, и че искат да виждат света 
по най-различни начини, а не само по 
този, който медиите им казват“. Все-
ки автор има различна мотивация да 
твори. Търсеният емоционален и ин-
телектуален контакт с публиката у 
нас обаче често клони към кота нула.

В българското кино от последните 
двайсет години са създадени стотици 
филми – игрални, документални и ани-
мационни. Разбира се, игралното кино 
най-бързо и лесно стига до публиката. 
При другите видове кино обаче контак-                         
тът със зрителите е ограничен както 
от спецификата на филмите, така и 
от липсата на канали за разпростра-
нение. На фестивала в Пловдив през                                                                             
2019 г. Златен ритон за анимация 
получи филмът „Дърво от желязо“ на 
Андрей Цветков по сценарий на Слав 
Бакалов. Като изключим една про-
жекция в Дома на киното и участие в 
конкурсната програма на Световния 
фестивал на анимационния филм във 
Варна, тази прекрасна творба, отли-
чаваща се с въздействаща графична 
изразност и философска идея, не по-
лучи показа, който заслужаваше, в ки-
ната или по телевизията. Вероятно 
такава съдба ще сполети и минало-
годишния носител на същата награ-
да „Сантяго“ на Андрей Кулев. Това са 
само два примера за тъжната участ 
на десетки или стотици анимационни 
филми, създадени през годините. Един-
ственият им досег със зрителите е по 
време на участието им във фестивали 
и на спорадични премиери. През годи-
ните така и не се намериха адекватни 

начини тези творби да стигнат до 
публиката, въпреки че според Закона 
за филмовата индустрия всяка година 
се отпускат средства за производ-
ството на 160 мин. анимация (след но-
воприетите промени от тази година 
минутите нарастват до 250). Всички 
тези филми се създават с обществен 
ресурс, затова е неразбираемо и нело-
гично защо не се подпомага тяхното 
разпространение и достъпът им до 
зрители. Оценъчните карти, с които 
Комисията по разпространение към 
Националния филмов център работи, 
дори не са предвидени за анимацион-
ни и документални филми. Обидно е, 
че дори Българската национална те-
левизия (като изключим специалната 
поредица „Лачените обувки на ани-
мационното кино“) през тези години 
не прояви и най-малък интерес към 
анимационните филми. Дори кратка-
та еуфория около номинацията за Ос-
кар за филма на Теодор Ушев „Сляпата 
Вайша“ не провокира интереса на ме-
дии и телевизии към постиженията 
на съвременната ни анимация. Дист-
рибуторите и киносалоните също не 
намират място в своята програма да 
включат кратки анимационни филми, 
преди „главният филм да е започнал“, 
а предпочитат да задържат внима-
нието на публиката с 15–20-минут-
ни рекламни блокове за предстоящи 

премиери. Добрият пример не липсва 
дори при комерсиални компании като 
Disney – често преди пълнометраж-
ния си филм тя включва къси авторски 
филми на свои аниматори (най-често 
на студията Pixar), които трудно ще 
намерят друг път към публиката. По-
следствията от пагубната политика 
в България рефлектират както вър-
ху авторите, така и върху публика-
та (особено младата), която свързва 
анимацията само с детските филми на 
Disney и Cartoon Network. 

Документалните филми също имат 
незавидна съдба по пътя си към зри-
телите. Въпреки че повечето от тях 
имат щастието да бъдат излъчени по 
БНТ, техният живот на екран също е 
кратък – участие във фестивали и 
премиерни прожекции в арт салоните 
на София и някои областни градове. 
Малко са филмите като „Георги и пе-
перудите“, „Формулата на Тео“, „Ро-
кендрол“ или „Звярът е още жив“, кои-
то успяват да стигнат до по-голяма 
публика благодарение на упорството 
и креативния подход за разпростра-
нение на своите продуценти. През 
последните години се правят опити 
някои от тях да бъдат включени в 
програмите на специализирани ин-
тернет платформи. Но и така ос-
тават непознати. От една страна, 

Анимационните                       
и документалните 
филми се създават                                      
с обществен ресурс, 
затова е неразбираемо 
и нелогично защо не се 
подпомага тяхното 
разпространение

Невидимите филми
Деян Статулов

„Дърво от желязо“, 2019 г., реж. А. Цветков
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публиката изгуби рефлекса си да гледа 
документално кино, от друга – малко-
то останали зрители с афинитет към 
него не могат да го видят на редовни 
прожекции в кината. Така значими 
наши филми остават както непозна-
ти, така и невидени, дори и такива, 
които са получили награди или са били 
селектирани на престижни фести-
вали. Днес е трудно да видим „Жерт-
ва на пешки“ на Асен Владимиров или 
„Калин и отборът на затвора“ на 
Петко Гюлчев с награди от Пловдив, 
или „Пасажери“ на Здравко Драгнев. 
Само за последните десет години с 
подкрепата на държавния бюджет 
са финансирани над 120 документал-
ни филма, а малко от тях са получили 
адекватно разпространение и попу-
ляризиране. Дистрибуцията им така 
и остава тема табу за държавата, за 
разлика от други национални кинема-
тографии, където дори излъчването 
в стрийминг платформи се финанси-
ра от правителството (както е във 
Франция), особено по време на насто-
ящата пандемия. 

В света на игралното кино „състоя-
нието на нещата“ е по-различно. Но 
въпреки че стремежът към разпрос-
транение и показ изглежда естест-
вен предвид интереса на зрителите 

към фикцията и предпочитанията им 
към определени актьори, не са малко 
творбите, които остават не само 
непознати, но и невидени. Тук пробле-
мите са от друго естество – мени-
джърски, институционални, а поня-
кога лични или чисто художествени. 
Често филмите, създадени в копро-
дукция с БНТ или някоя от частните 
телевизии, се задържат съвсем за 
кратко на голям екран независимо от 
потенциала си, защото телевизии-
те бързат да ги излъчат по своите 
канали. В България се пренебрегват 
утвърдени професионални стандар-
ти за спазване на т.нар. „кинопро-
зорци“ – времето между премиерата 
на филма на голям екран и неговото 
излъчване по стрийминг платформи, 
платени или обществени телевизии. 
Така кинодистрибуцията на филмите 
още в зародиш е убита от желание-
то на телевизията да запълни про-
грамната си схема, а буквално часове 
по-късно заглавията вече са в ката-
лозите на пиратските сайтове. След 
участието си на фестивала „Златна 
роза“ филмът „Сняг“ на Венцислав Ва-
силев нямаше киноразпространение, 
а няколко месеца по-късно неговият 
показ бе директно по БНТ. „Христо“ 
на Тодор Мацанов и Григор Лефтеров и 

„Слава“ на Кристина Грозева и Петър 
Вълчанов разполагаха с кратко време 
за кинодистрибуция. Вероятно тук 
подводните камъни могат да се тър-
сят в недобре разписаните договорни 
взаимоотношения между копродуцен-
тите, но е факт, че от това състоя-
ние губят както авторите, така и 
зрителите, лишени от възможност-
та да видят филма на голям екран. 
Днес е изключително важно към този 
проблем да се подходи професионално, 
защото пандемията отложи премие-
рите на много български филми, създа-
дени в копродукция с телевизии. 

Липсата на добре развита мрежа от 
киносалони (особено в малките градо-
ве) също е причина за невъзможност-
та българското кино да се срещне със 
своите зрители. Има и прикрито не-
желание на киноверигите, ситуирани 
в търговски комплекси, да прожекти-
рат наши филми. Там е концентрирана 
най-многобройната филмова аудито-
рия, която често е лишена от въз-
можността да избира между различни 
български заглавия. Тук, разбира се, 
не бива да се подценява и комерсиал-
ната страна на проблема – защо и как 
нашите продуценти и разпространи-
тели не съумяват да пласират своите 
филми и да убедят партньорите си в 
качествата им. Понякога средствата, 
отпуснати от държавата за реклама 
и дистрибуция, не отиват по пред-
назначение или не се оползотворяват 
адекватно. Далеч съм от мисълта, че 
всеки наш филм трябва задължител-
но да бъде показан в тези салони, но 
видимото отсъствие на българско 
кино в седмичния им репертоар е при-
теснително. Така масовата публика 
започва постепенно да губи интерес 
към него. 

Не на последно място, за отсъствие-
то на български филми от репертоара 
понякога вина имат и самите автори. 
Веднъж получили финансиране за свои-
те творчески проекти, те внезапно 
губят желание за по-широк контакт 
с публиката. Вглъбеният им автор-
ски почерк или, обратното, неубеди-
телният им художествен резултат 
трудно кореспондират със зрители-
те в тъмния салон и така тези филми 
остават в небитието на киното ни. 

„Христо“, 2016 г., реж. Григор Лефтеров, Тодор Мацанов
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Как възникна идеята за филма?

Когато филмите на DVD бяха много 
популярни, а видеотеки имаше нався-
къде, гледах много и особено ми харес-
ваха дисковете, на които освен филма 
има и допълнителни материали – ин-
тервюта, коментари, сторибордове, 
отпаднали сцени. Отпадналите сцени 
винаги са ме впечатлявали. Какво се е 
случило? Защо не са във филма? Били 
са част от сценария. За тяхното зас-
немане са положени същите усилия, 
както и за останалите във филма. По-
някога са сложни, трудоемки и скъпи, 
а не влизат в завършения филм. Някои 
такива сцени, като алтернативното 
начало на „Булевардът на залеза“, са 
известни на киноманите и филмови-
те историци, но повечето остават 
извън полезрението на публиката 
и вероятно с право – тези сцени не 
са част от любимия ни филм. Защо 
да се интересуваме от тях? Те не са 
част от големия разказ, дори биха му 
навредили. И въпреки това в тях има 
странна прелест. От филма можем да 
махнем сцена, от живота си не можем, 
колкото и да ни се иска. 

Написах в един бележник „филм от от-
паднали сцени от други филми“ и това 
беше първата стъпка към измисля-
нето на „Сцени от живота на една 
актриса“. Дълго време тези няколко 
думи бяха израз на формална хрумка и 
в тях нямаше никаква история, нито 
герои. Чудех се какво да бъде това 
нещо, което да обедини „отпаднали-
те сцени“ и да придаде живот на ис-
торията. Бях асистент-режисьор в 
голям игрален филм, снимахме сцена, 
в която участваха две актриси, по-
канени само за тази сцена. Още там, 
на снимачната площадка, имах непри-
ятното чувство, че всичко е напразно 
– каквито и усилия да полагат двете 
момичета, колкото и добре да стоят 

на екрана, те няма да видят лицата и 
работата си в големия салон по време 
на премиерата. Ако бяха в главни роли 
– присъствието им е гарантирано, но 
в тези малки, поддържащи роли за по 
една-две сцени рискът да отпаднат 
от филма е огромен. Така се и случи, 
сцената не влезе във филма. В този 
момент се появи героинята, която 
по-късно получи името Мария-Елео-
нора и се превърна в душата на моята 
история. Процесът по изработване-
то на един филм налага отпадането 
на сцени. Неизбежно е, причините са 
много. В моя проект се случи същото 
– актьори с по три страници монолог 
останаха с по едно изречение, двама 
изобщо не се появиха на екрана. 

Колко време мина от първоначал-
ния замисъл до премиерата на го-
лемия екран? 

Много, твърде много. От една страна, 
аз не успявам бързо да оформя пореди-
цата от случки, необходими за разказ-
ването на историята. Винаги съм се 
чудел на Джо Естерхаз, който твърди, 
че от момента, в който му е хрумнала 
идеята за „Първичен инстинкт“, до 
купуването на завършения сценарий 
от голямо филмово студио са минали 

двайсетина дни. И в тях влиза само-
то написване на сценария. В нашия 
случай намирането на финансиране 
отне доста време. Проектът се слу-
чи благодарение на продуцентите 
Галина Тонева и Кирил Кирилов, които 
се досетиха кой фонд е правилният за 
кандидатстване на базата на качест-
вата и обхвата на нашата история и 
така БНТ стана основен продуцент. 

Може ли да се приеме, че изборът 
на заглавие е намигване към филма 
на Ингмар Бергман? 

Да, „Сцени от живота на една актри-
са“ е телевизионен филм, а „Сцени от 
един семеен живот“ в своето първо 
превъплъщение е телевизионен ми-
нисериал. Главните герои на моя филм 
са актриса и режисьор, затова във 
филма има много кино- и литератур-
ни препратки, а на места и директ-
ни цитати. Животът на двамата е 
доминиран от техните „занимания“ 
с изкуство и това също допринася за 
непълноценното изграждане, а след 
това и за разпадането на връзката 
им. В моите „сцени“ се разказва за вза-
имоотношенията между жена и мъж и 
разпадането на тяхната връзка, но 
вярвам, че приликите с Бергмановите 

Отпаднали сцени
С режисьора на филма 
„Сцени от живота               
на една актриса“                                     
Иван Владимиров  
разговаря Деян Статулов

„Сцени от живота на една актриса“, 2019 г.
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„сцени“ свършват дотук. Не съм се 
стремял да имитирам похватите на 
големия режисьор, а най-вероятно и 
не мога.

Докато във филма „Кецове“, кой-
то направихте с Валери Йорданов, 
сякаш фиксирахте мечтите и лет-
ните илюзии на героите, тук са 
събрани кадри с неосъществените 
им желания… 

След една прожекция на „Кецове“ ня-
кой от публиката ме попита за как-
ви хора ще бъде моят следващ филм. 
Тогава ми хрумна, че искам да направя 
филм за хората, които са останали в 
големия град. За хората, които не са 
имали импулса да зарежат всичко и 
да хукнат към мечтания плаж, който 
се намира на края на света и където 
всички тегоби и терзания ще бъдат 
изличени. Не съм сигурен дали геро-
ите на „Кецове“ успяват, може би го 
постигат за няколко кратки мига. Не 
зная. Неуспехът в реализацията на 
един човек е важна тема не само на 
нивото на професионално израства-
не. Неспособността да се изгради и 
запази една връзка, невъзможност-
та да се намери сродна душа, да се 
създаде семейство, да си има човек 
пространство, в което да усеща уют 
и топлина, да знае, че някъде някой го 
обича и си мисли за него, са сериозни 

проблеми в съвременния свят. Усеща-
нето за самота и неразбиране се пре-
връща в усещане за орисия – мнозина 
си казват: „Няма да намеря любовта, 
няма да успея, няма да постигна нищо, 
така ми било писано, да си кретам в 
живота“. И най-лошото е, че от тази 
ситуация измъкване няма. Това усеща-
не се превръща в история на живота, 
в лайтмотив и се подсилва от нераз-
бирането на най-близките. 

Кои сцени са важни в нашия живот 
и как да разберем дали отпаднали-
те не са били най-смислените? 

Човешкият живот е ужасно кратък, 
дори в най-продължителните си ва-
рианти, и затова бих казал, че вся-
ка секунда е важна. Но да опитаме… 
Разбира се, можем да започнем с кли-
шета за „моментите на безкрайно 
щастие“ или за „миговете, прекарани 
с децата“, за „минутата, в която сме 
поразени от божествено просветле-
ние“ и т.н. Струва ми се, че много от 
тези изрази са плод на лицемерие и 
самозаблуда. Най-важните моменти 
би трябвало да бъдат онези, в които 
човек разбира нещо важно за себе си, 
но не защото „вселената му е прого-
ворила“, а защото е проявил усилието 
да бъде искрен със себе си, отделил е 
някакво време за самонаблюдение и е 
открил повече от една гледна точка 

в историята, която сам изгражда за 
себе си и заобикалящия го свят. Ние 
изключително успешно създаваме в 
съзнанието си наративно ядро, кое-
то оправдава всяка наша постъпка 
– и проявите на жестокост, и мигове-
те на малодушие, и страхливостта, 
и безумните геройства. Всеки гради 
своята история и както добавя в нея 
подходящите случки и мотивации, 
така изхвърля неудобните, нарочно 
забравя цели епизоди, пропуска сцени, 
сякаш изобщо не са били. В тези „от-
паднали“ сцени има значими събития 
и игнорирането им ни дава илюзорно-
то усещане за непогрешимост. Как да 
разпознаваме кои са важните и смис-
лените? Кой знае? И кой наистина иска 
да разбере? 

Във вашия филм естествената 
воайорска природа на киното по-
мага за развитието на история-
та. Кои граници на човешкото дос-
тойнство не бива да прекрачваме 
с камерата? 

Във филмите художествената из-
мислица едва ли има някакви грани-
ци, които да не са преминати от ав-
торите и техните камери. Наскоро 
гледах исландския филм Echo, който е 
изграден от малки епизоди, съставя-
щи картина на живота на исландците 
по коледните и новогодишните праз-
ници. Към края на филма има сцена на 
истинско раждане. На пръв поглед 
може да се стори шокираща на зрите-
ля, но е заснета така, че присъства-
ме на раждането, но не сме хвърлени 
твърде близо, за да се чувстваме като 
натрапници в един интимен момент. 
Сцената се вписва в контекста на це-
лия филм и дори трябва да се счита за 
кулминация на този нестандартен 
разказ. Вълнува ме и осмисля всичко, 
което съм видял до този момент във 
филма. От друга страна, ако някой 
заснеме реален момент на човешка 
смърт, ненасилствена, дошла ес-
тествено, и я сложи в своя филм и аз 
зная, че става въпрос за реален мо-
мент, едва ли бих гледал филма с удо-
волствие, каквито и да са естети-
ческо-философските оправдания на 
авторите и колкото и добре сцената 
да работи за разказа. Непоследова-
телен съм в оценката си за тези две 

„Сцени от живота на една актриса“, 2019 г.
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събития, важна част от живота на 
всеки, и за начина, по който трябва да 
бъдат използвани, но това е усещане-
то ми. Логическият размисъл е изти-
кан встрани от нещо много по-дълбо-
ко и трудно обяснимо. Порасналите 
хора гледат ужасиите от началото на 
„Спасяването на редник Райън“ за удо-
волствие и въпреки че се потапят в 
кървавата баня, нейде из ума им рабо-
ти успокоителната мисъл – това не е 
наистина, това е филм с много специ-
ални ефекти, имитация на осакатява-
не и смърт. Нека да дадем на същите 
тези хора реален видеозапис от някое 
съвременно клане, когато побъркан 
стрелец за няколко минути избива 
десетки, и да видим дали ще гледат с 
удоволствие и колцина ще издържат 
до края. Игралният филм предполага 
участие със съгласие. Всички са про-
чели сценария и знаят драматичните 
случки, които ще бъдат поставени и 
заснети. Режисьорът е разяснил на 
актьорите какво се очаква от тях – 
дали ще се снимат голи, дали ще бъ-
дат влачени в студена кал, дали ще 
правят нещо опасно или унизител-
но. Професионалните актьори много 
добре знаят, че работата им е свър-
зана с психическо натоварване, идва-
що и от самите тях, и от сценария, 
и от режисьора. Всички добре знаят 
в какво се забъркват. С изключение 
на децата и животните, но те пък 
имат своите настойници, вземащи 
решенията за участие или неучастие, 
а също и за параметрите на участие-
то. Да се чуди човек на постоянните 
оплаквания на Шарън Стоун за „она-
зи сцена“ и твърденията ѝ, че е била 
измамена да я заснеме. Кинокамерата 
обича ярките образи. Чрез нея ние се 
„наслаждаваме“ на голото човешко 
тяло, на разплаканото детско лице, на 
препускащите конници. Художниците 
и поетите могат да нарисуват тези 
картини по памет и от въображение, 
без да използват модели. Онези, кои-
то се занимават с кино, нямат тази 
привилегия. Кинокамерата изисква 
от своите „господари“ (или „слуги“) 
да изправят пред нея дете и някой да 
го разплаче. В това се съдържа един 
много неприятен факт – за да се полу-
чат филмите, често е необходимо да 

се прекрачват граници и да се правят 
отвратителни неща. 

Радина Кърджилова и Йордан Ръ-
син играят много органично във 
филма. Защо изборът ви се спря 
на тях? 

Направихме кастинг. Касиел Ноа 
Ашер, която основно се занимаваше с 
тази работа, предложи за всяка роля 
по няколко варианта. Имаше предва-
рителни видео интервюта с всеки. 
Гледахме ги, стеснихме кръга и напра-
вихме разширени проби с подготвен 
текст. По време на тези проби прос-
то разпознах Йордан и Радина като 
героите на филма. Няма логично обяс-
нение – това бяха хората. Ако филмът 
се е получил, то е най-вече заради тях. 

Беше ли историята на тази ак-
триса провокирана от реални 
житейски събития? Дали само-
убийството е бягство или край, 
защото то е крайна мярка дори в 
драматургията? 

Филмът не е базиран на реален случай 
със самоубийство. Героите нямат ре-
ални прототипи. Самоубийството на 
главната героиня е импулсивен акт, 
породен от моментна проява на гняв 
и разочарование, и въпреки че е много 
голяма драматична стъпка в разказа, 
то не е най-важното. 

Във филма участват като гост-ак-
тьори голяма плеяда популярни ак-
тьори. Как успяхте да ги съберете 
и има ли в техните „споделени мис-
ли“ реални впечатления от профе-
сионалното им битие? 

Някои от тях играят измислени пер-
сонажи и имат предварително напи-
сани реплики. Други участват като 
себе си и изпълнението им е импрови-
зация, базирана на кратък предвари-
телен разговор и на собствените им 
преживявания като актьори, режи-
сьори, които много добре познават 
особеностите на този живот. 

Кои „парчета любов“ във филма 
бяха най-трудни за заснемане? 

Нямаше такива. Радина и Йордан бяха 
изключително всеотдайни и подгот-
вени. Усетиха историята, имаха свои 

идеи и интерпретации, не се страху-
ваха от нищо. Ако питате за мен са-
мия – всяка сцена е трудна. Много съм 
далеч от онази режисьорска виртуоз-
ност, която да ми дава самочувстви-
ето да правя нещата с лекота. Съм-
ненията са много дори когато знаеш 
какво търсиш. Затова се радвам, че 
актьорите и екипът участваха от 
все сърце и вложиха във филма най- 
доброто от себе си. 

Могат ли отпадналите кадри да 
бъдат подредени така, че екзис-
тенциалната драма да се превърне 
в романтичен филм? 

Може. Трябва малко да се пренапише 
сценарият. Да се заснемат още някол-
ко сцени. Вече заснетите леко да се 
преподредят. Вероятно ще помогне и 
да се смени режисьорът.

Иван Владимиров учи класиче-
ска филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и кино- и телевизи-
онна режисура в НАТФИЗ. През 
2007 г. режисира късометраж-
ния филм „Валсове и танга от 
село Бела вода“. Заедно с Вале-
ри Йорданов е сърежисьор на 
игралния „Кецове“, който през 
2011 г. печели Специалната на-
града на руските киноклубове 
на Московския кинофестивал и 
Специалната награда на жури-
то на „Златна роза“. Новият му 
филм „Сцени от живота на една 
актриса“ получи Наградата за 
режисура и сценарий на фес-
тивала на българския игрален 
филм „Златна роза“, Варна 2020, 
както и Специалната награда 
на журито за „оригиналния и 
иновативен филмов разказ“.

Иван 
Владимиров



74

юни 2021

В надпреварите за Оскар и Златен 
глобус през 2021 г. се получи видимо 
„скупчване“ на ангажирани филми. И 
дори да пренебрегнем манипулациите 
около кандидатурата на социалиста 
Ъптон Синклер за губернатор на Ка-
лифорния през 1934 г. („Манк“) или на-
месата на ФБР в живота на Били Холи-
дей („Съединените щати срещу Били 
Холидей“), пак остава достатъчно 
материал за размисъл. 

Като цяло преобладават теми около 
движението за граждански свободи 
в САЩ през XX век, но с цел да разно-  
образим палитрата ще заобиколим 
срещата, на която приятелите Мал-
кълм Х, Касиус Клей, Джим Браун и Сам 
Кук разискват гледните си точки от-
носно защитата на правата на афро-
американците („Една нощ в Маями“), и 
вместо това ще приобщим към „Про-
цесът срещу 7-те от Чикаго“ и „Юда и 
Черния месия“ един „по-модерен“ по-
литически сюжет от ХХI век – „Мав-
ританецът“. 

Въпреки различните казуси трите 
филма си приличат не само по биогра-
фичния аспект, но и по категорично-
то противопоставяне между прота-
гонистите и американската държава 

в лицето на нейните разузнавател-
ни и правораздавателни органи. Съ-
поставянето им през 2021 г. води след 
себе си някои интересни наблюдения: 
как лозунгът Black Power от 1966 г. се 
е превърнал (още през 2013 г.) в Black 
Lives Matter, но в много отношения 50 
години по-късно сякаш нищо не се е 
променило в страната на неограни-
чените възможности. Или как тен-
денцията сред афроамериканските 
активисти да приемат исляма и да за-
менят рождените си имена с арабски 
десетилетия по-късно е изместена 
от „Войната срещу терора“, защото, 
когато партията на „Черните панте-
ри“ изчезва, а Студената война при-
ключва, САЩ се нуждаят от нов враг.

Когато трябва да се въздава позакъс-
няла справедливост и да се „трие сол“ 
на главата на щатските институ-
ции относно тяхната „пандемична“ 
жажда за власт, на преден план чес-
то излиза темата за манипулацията. 
Благодарение на медийната инфор-
мираност вече за никого не е тайна 
как изчезват политически неудобни 
хора, как се получават фалшиви са-
мопризнания, засекретяват се доку-
менти или се внедряват доносници... 
Когато няма възможност да поднесе 

нови „шокиращи“ разкрития относно 
технологията на властта обаче, ки-
ното трябва да прояви по-голямо въ-
ображение в проследяването на кон-
кретна житейска съдба, особено ако 
е биографично достоверна, защото 
правдоподобността често не върви 
ръка за ръка със запомняща се фабула 
в един игрален филм.

Пренебрегнат от Оскарите и дори 
отнесъл обвинения за драматизира-
но преувеличаване на истината с цел 
да предизвика зрителско възмущение, 
„Мавританецът“ на Кевин Макдо-
налд („Последният крал на Шотлан-
дия“, „Правилата на играта“) в много 
отношения е déjà vu история, дори и 
никога да не сте чували името на Мо-
хамеду Улд Салахи. Отвлечен от дома 
си, изгубен за семейството, затво-
рен тайно във военната база в Гуан-
танамо, където прекарва 14 години 
от живота си, без да му е отправено 
конкретно обвинение... Сюжет от 
антитерористичната офанзива на 
американското правителство след                                            
11 септември, но също и отзвук от де-
сетки години намеса във вътрешните 
работи на други държави още от вре-
мето на „Безследно изчезнал“ (1982, 
реж. Коста Гаврас). Що се отнася до 
игралното кино, за да бъде екраниза-
цията на мемоарната книга „Дневник 
от Гуантанамо“ конкурентна за зри-
телското внимание, трябва да пред-
ложи нещо повече от несправедливи-
те страдания на един затворник. И 
Кевин Макдоналд го прави– подготов-
ката за съдебен процес му дава въз-
можност да събере гледните точки на 
няколко страни: реакцията на военния 

Екатерина ЛимончеваДа оцелееш
с достойнство

„Процесът 
срещу 7-те от 
Чикаго“, реж. 
Арън Соркин;                   
„Юда и Черния                 
месия“,                     
реж. Шака Кинг; 
„Мавританецът“, 
реж. Кевин 
Макдоналд

„Мавританецът“, 2021 г., реж. Кевин Макдоналд

„Процесът срещу 7-те от Чикаго“, 2020 г., 
реж. Арън Соркин 
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прокурор, когато открива записите 
от разпитите, колебанието на адво-
катката на Салахи относно неговата 
невинност и поведението на самия 
задържан, което оставя вратичка за 
съмнение дали той наистина не е бил 
важно действащо лице от редиците 
на „Ал Кайда“, оформят съспенс, под-
държан умело от актьорското при-
съствие, особено това на Джоди Фос-
тър (Златен глобус за поддържаща 
женска роля). Проблемът на „Маври-
танецът“ е, че въпреки емоцията на 
интригата посланието звучи някак 
формално, защото едно нарушаване 
на човешките права е разкрито, но на 
негово място се появяват две нови...

Ако сте „пристрастни“ към граждан-
ските свободи и податливи на фил-
мови внушения, истинският потрес 
от парадирането и злоупотребата с 
власт на американските управлява-
щи кръгове ще дойде, когато видите 
как полицията нахлува посред бял ден 
и запалва седалището на политиче-
ска организация в Чикаго, обявено за 
„убежище на терористи“. „Юда и Чер-
ния месия“ е доста приказлив филм, 
който ни запознава с последната го-
дина от живота на един малко извес-
тен извън САЩ 20-годишен лидер на 
движението „Черните пантери“, като 
през цялото време скандира за кому-
низъм и революция. Така погледнато, 
проектът на Шака Кинг едва ли би 
станал много популярен в Източна 
Европа. От друга страна, получавате 
възможност да се запознаете с важен 
етап от движението за граждански 
права и свободи в Америка, да разбе-
рете какво различава политическа-
та философия на пацифиста Мартин 
Лутър Кинг от тази на войнствения 
Малкълм Х, считан за духовен водач на 
„Черните пантери“, самоопределящи 
се като „социалисти маоисти“, и не на 
последно място, да се убедите за по-
реден път в полицейското своеволие 
и машинациите на ФБР. Но всъщност 
„Юда и Черния месия“ е преди всичко 
историята на дребния мошеник Бил 
О‘Нийл, принуден да се внедри в ор-
ганизацията на Фред Хамптън и да 
понесе вината за своето предател-
ство. Магнетизмът на Фред като 
харизматичен оратор спечелва на 
Даниел Калуя Оскар и Златен глобус 

за поддържаща мъжка роля, но Лей-
кит Стенфилд в ролята на Бил изнася 
филма като двигател на интригата, 
придавайки на биографичната дра-
ма усещане за трилър, което прави 
по-поносим 120-минутния политиче-
ски памфлет.

Подигравката с човешките права и 
свободи е в основата и на третия 
политически сюжет. В „Процесът 
срещу 7-те от Чикаго“ също ста-
ва дума за „Черните пантери“, но 
те заемат малка част от сложната 
идеологическа карта и превъзходна-
та сценарна конструкция на филма 

на Арън Соркин. След дебюта си зад 
камерата с „Принцесата на покера“ 
(2017) сценаристът на „Доблестни 
мъже“, „Социалната мрежа“ и тв се-
риала „Западното крило“ прави по-
казно как се борави с действителни 
събития и обществено ангажирана 
тематика. Мимоходом се задава кон-
текстът на набиращата ярост ан-
тивоенна кампания в САЩ в края на 
60-те и краха на демократическите 
идеали, който довежда до избора на 
републиканеца Никсън за президент. 
После са „нахвърляни“ подсъдимите 
и „държавната поръчка“ за прокуро-
ра. Но едва след като се озоваваме в 
съда, откриваме колко различни са 
обвиняемите – представители на 
често противоположни философски 
позиции, обединени от общата кауза; 

колко нагласен е процесът; колко от-
качен (официално „некомпетентен“) е 
съдията и най-вече какво точно се е 
случило, за да се стигне дотук – благо-
дарение на демонстрацията, сглобена 
от ретроспекции, и разнообразните 
словесни сблъсъци между различните 
действащи лица. И ако не знаете ка-
къв е бил реалният изход от този съ-
дебен фарс, също като мен ще имате 
удоволствието да присъствате на 
истински трилър с неприкрити еле-
менти на сатира, скромно отличен 
само с един Златен глобус за сценарий 
(докато Саша Барън Коен е направо 
във вихъра си).

През 1969 г. полицията влиза посред 
нощ и разстрелва в дома му афроа-
мерикански активист за граждан-
ски права; същата година американ-
ски съдия нарежда на приставите в 
собствената си съдебна зала да пре-
бият и след това да запушат устата 
на подсъдим от афроамерикански про-
изход; четиридесет години по-късно 
в затвора в Гуантанамо Бей заподоз- 
рени в тероризъм все още чакат да 
получат обвинение и да бъдат изпра-
вени пред съда... Не, не изглежда нещо 
да се е променило съществено във 
възпитанието на нацията, допуснала 
расистка организация като „Ку Клукс 
Клан“, създадена през 1865 г., да про-
дължи да съществува и 150 години 
по-късно.

„Юда и Черния 
месия“, 2020 г., 
реж. Шака Кинг
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Как пътуващ човек като вас пре-
живява пандемията? 

Покрай тази пандемия установих, че 
най-много се страхувам от спирането 
на едно място. Спомням си една исто-
рия отпреди няколко години от Южна 
Америка – бяхме там няколко души и 
за две седмици ни се случиха неверо-
ятни неща. Сякаш се материализи-
раха страховете ни – на всеки един 
от нас му се случи нещо, от което се 
е страхувал, но е трябвало да прежи-
вее точно в този момент. Един човек 
от групата се нуждаеше от непре-
късната връзка със семейството си, 
докато беше там. В един момент те-
лефонът му падна в солена вода и умря 
завинаги – изведнъж приключи цялата 
комуникация с България, а и със света. 
На мен ми се скъсаха туристическите 
обувки, с които бях, а ни предстоеше 
едномесечно пътуване. Слава богу, 
не бяха фатално повредени, така че 
продължих да ходя с тях. На финала 
на пътуването си дадох сметка, че 
най-много се боя да не бъда спряна, да 
не мога да отида там, където искам. 
Това беше някакъв сигнал. 

В това пътуване имахме и друг много 
странен случай – отидохме в Чили, в 
пустинята Атакама. Моето най-го-
лямо желание беше да видя телескопа 
Алма – той е там именно заради чис-
тия въздух, над 5 хиляди метра над-
морска височина. Отидохме в това 
най-сухо място на Земята и прежи-
вяхме наводнение. Валя толкова мно-
го за 24 часа, че реката преля, падна-
ха къщи, дойде Гражданска защита, 
започна да се наводнява и мястото, 
където бяхме настанени. През нощ-
та хазяите наредиха чували с пясък 
пред вратата ни. Спря токът, спря 
водата, а след два дни ни евакуираха 
от града, без да сме успели да видим 
каквото и да било. Но докато бяхме 
в онази стая, аз изведнъж усетих, че 
не издържам повече – имах нужда да 
изляза навън. Опитах се да отворя 
вратата, а бравата остана в ръцете 
ми. Оказа се, че вратата е заключена. 
Другата жена в стаята ме попита кой 
е заключил и въобще какъв е смисълът 
в този момент да се заключваме, след 
като така или иначе сме затворени. 

Сетих се, че аз заключих вратата. И 
тогава през смях си казахме, че човек 
сам създава собствените си затвори 
и после непрекъснато прави опити да 
излезе от тях.

Щяхте ли да снимате толкова мно-
го, ако не пътувахте?

В интерес на истината аз снимам 
много градски пейзажи, улична фото-
графия. Но пътуването е много важно, 
защото ме слага в друга реалност, за 
да започна да гледам по друг начин. 
Просто ме извежда от коловоза, в 
който живея всеки ден. Фотография-
та сама по себе си е пътуване. Аз и до-
като пътувам, не снимам типичната 
травъл фотография, а отново имам 
същите търсения, както и в уличната 
фотография.

Какво търсите?

Търся отрязък, момент от живия 
живот. 

Някои от вашите фоторазкази 
дори ми приличат на антрополо-
гично изследване, например онези 
кадри от катуна в Странджа. 

Когато снимам, аз наистина се чувст-
вам така, сякаш изследвам хората.

Имаше ли опасност да се разминете 
с фотографията?

Да, от позицията на времето виждам, 
че човек винаги има много избори. Но 
мисля, че фотографията за мен беше 
съзнателен избор. По природа аз съм 
много хаотична. Затова фотография-
та за мен е вид убежище, в което мога 
да се смиря, да се концентрирам, да 
се структурирам и просто да забавя 
темпото и себе си. Това ми позволява 
да спра и да вникна в момента.

Фотографията достатъчна ли                                                  
ви е, ако гледаме на нея като на 
инструмент, който ни позво-
лява да изследваме света и да                                    

Фотографията като

убежище

Разговор                        
с Ивелина Берова 

Мароко, фотография Ивелина Берова
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се изразяваме? Или са ви нужни и 
думите?

За мен фотографията е вътрешна по-
требност, не е търсене на оригинал-
ност. Тя е изразяване, точно както е 
изразяване и писаното слово. Но има 
нещо много различно между думите 
и фотографията – при писането ти 
имаш възможност да мислиш, да пре-
работиш, да си спомниш, това е много 
продължителен процес, а при снима-
нето концентрацията на момента е 
много мощна и целият изобразителен 
момент е един-единствен. За части 
от секундата трябва да уловиш този 
отрязък от действителността, кой-
то в следващата част от секундата 
просто изчезва и не може да бъде вър-
нат. Ако в писането можем да върнем 
в паметта си нещо, то тази част от 
секундата, направена в кадър, няма 
как да я върнем. И може би това ми 
дава много голямо удовлетворение – 
да уловя момент, който изчезва.

А как работите с хората, за да ви 
допуснат до себе си?

Този процес винаги е взаимен. Фото-
графията ме научи, че реалността 
е по-богата от въображението. И 
какъв е смисълът да режисираш, при 
условие че навън е толкова богато и 
пълно със сюжети, хора, картини, гео- 
метрия и метафори? Просто трябва 
да натиснеш спусъка. Не режисирам, 
но подхождам с много голямо уважение 
към хората и те вероятно го усещат. 

Последният ви проект е „Гласо-
вете зад микрофона“. Защо тези 
хора, защо тези истории?

Този проект още не е приключил. Про-
дължавам да снимам, защото са мно-
го хората, които са ми интересни. 
Първоначалният порив беше да видя 
как изглежда човекът зад микрофона, 
дали е верен начинът, по който съм си 
го представяла. Този проект обаче е 
много повече от чисто любопитство. 
През последните години информа-
ционното поле се превърна в толкова 
безкраен и толкова замърсен океан, че 
аз си дадох сметка, че през годините е 
имало хора, които аз наричам „маяци“, 
на които съм имала доверие и затова 

те са присъствали в живота ми. Да 
се обърна към тях и да ги поканя да се 
включат в тази серия от портрети е 
моят израз на уважение и благодар-
ност към тях за това, че през всич-
ките години, а и сега продължават да 
бъдат честни и искрени. Защото си 
мисля, че както във фотографията, 
така и в радиоводенето, когато си ис-
крен със слушателите, това се усеща 
от другата страна. 

Сблъсквате ли се с неразбиране, ко-
гато снимате хора?

Не, вижда се, че съм любопитна, и си-
гурно хората разбират, че любопит-
ството ми е добронамерено, искрено, 
здравословно – не зная как се нарича 
такова любопитство. Но хората ми 
се доверяват и няма формула за това. 
Може би за десет години снимане имам 
само един-единствен случай да срещ-
на агресия и този случай беше много 
странен – с група приятели снимахме 
коне в полето. Имаше мъгла, коне-
те бяха далеч. От едната страна на 
пътя, където бяхме спрели, имаше 

някакво стопанство и оттам излезе 
човек, който се развика какво правим 
там без разрешение и защо снимаме 
конете му, които бяха далеч в полето. 
Странна ситуация, но нямаше кой знае 
каква агресия в нея. Винаги тръгвам с 
презумпцията, че хората са добри, 
и може би затова нямам нито страх, 
нито притеснение. 

Хора или пейзажи?

Категорично хора. Човекът ме инте-
ресува – начинът му на живот, лицето 
му. Пейзажът и изобщо природата са 
нещо много, много по-голямо от мен. 

Значи при вас го има онова усеща-
не, че природата не може да бъде 
обхваната, не може да бъде пресъз-
дадена в отделната фотография?

Просто нямам смелост да подходя към 
нея по някакъв начин. Твърде, твър-
де по-голяма е от мен. Любувам се на 
пейзажи, но честно казано, те не ме 
вълнуват фотографски. Попадала съм 
на място, което успя да ме развълнува 
толкова силно, че не можех да повяр-
вам, че го виждам. Все едно не съм на 
тази планета, толкова беше нереал-
но. А как изобщо мога да си помисля, че 
ще го заснема?

Кое е това място?

Намира се в Южна Америка, в Андите. 
Казва се Червената долина и е на 5 хи-
ляди метра надморска височина. Бли-
зо е до т.нар. Цветна планина в Перу, 
встрани от най-популярните ту-
ристически маршрути. Така си пред-
ставям Марс, ако някога там е имало 
живот. 

Има ли други такива места, пред 
които чувствате безсилие като 
фотограф?

В сърцето ми е останал един много 
мъничък остров, който е част от Бер-
мудския триъгълник, казва се Гранд 
Търк и е може би с дължина не повече 
от 15 км. Надморската му височина 
е не повече от 40 метра. Предста-
вям си го като гърба на някаква ог-
ромна костенурка, който стърчи над 

Мароко, фотография Ивелина Берова
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водата. Това място е толкова малко, 
има едва пет хиляди души население, 
поминъкът им е свързан главно с до-
бива на сол. Когато бях на това място, 
изпитвах непреодолимото усещане, 
че там живеят пет хиляди Хъкълбе-
ри-Финовци. Градът беше като изля-
зъл от книгите на Марк Твен. Толкова 
много обичам да пътувам, да откри-
вам непознати култури и хора, че мно-
го лесно намирам защо да остана на 
едно място дълго време.

Каква е историята, която ви за-
държа в онзи катун сред гората в 
Странджа?

Историята е за преодоляването на 
собствените ми стереотипи при 
срещата на нещо, което изобщо не 
очаквах. Там попаднах на едно патри-
архално общество. Видях как един 
местен човек след работа се храни, 
а останалите от семейството сто-
ят прави – двете му сестри, децата, 
племенниците, само майка му седе-
ше и най-малките деца. Беше като 
пример за българско патриархално 
семейство.

В което онзи, който осигурява пре-
храната, има правото да се нахрани 
пръв, защото оцеляването на всич-
ки зависи от него. Но това се проме-
ня в модерните общества, където 
най-добрата храна вече се дава на 
най-малките, защото трябва да 
бъдат подкрепени най-слабите. 
Видяхте красота в този стар ред?

След като мъжът се нахрани, на не-
говото място, за да изтопи тигана 
с бъркани яйца, седна най-малкото 
дете. Ние бяхме попаднали на това 
място случайно и тази картина ме по-
стави директно срещу моите собст-
вени стереотипи за едно такова об-
щество, в ромски катун в планината. 
А любопитството толкова силно ме 
глождеше, че на следващата годи-
на прекарах повече време с катуна, 
за да науча още за бита му, за начина 
на живот, надеждите и мечтите на 
хората.

Тези фотографии са част от „Хро-
ники от България“, нали така? Това 

ли е проектът, по който най-дълго 
сте работили?

Този проект още не е приключен, за-
почнах го през 2011 г. Той е лично пъ-
туване и не е обвързан със срокове.

Как се променя България за тези 
десет години?

България е различна, опустяват все 
повече места, но си мисля, че проек-
тът се променя според това как аз 
се променям. Излизането от зоната 
на комфорт е много важно за фото-
графията – ако сетивата ти не са 
обострени и чувствителността ти 
не е готова да посрещне момента, 
който да сграбчи, няма как да се полу-
чи. За мен фотографията продължава 
да бъде нещо неясно. Може би заради 
дългогодишната практика, вече не 
съм лаик, но снимането продължава 
да бъде за мен някакъв неясен процес.

И освен това крайният резултат 
никога не е гарантиран.

Да, има дни, в които снимаш някакво 
събитие или някакво място, което ти 
въздейства емоционално. Мислиш, че 
си направил страхотна селекция, и ко-
гато се прибереш вкъщи, виждаш, че 
нещо основно си пропуснал, снимките 
са хубави, но го няма онзи пунктум. И 
тогава си давам сметка, че когато 
съм била емоционална, разпиляна и 
развълнувана, окото ми по някакъв 
начин е блуждаело, искайки да бъде на-
всякъде, опитвайки се да хване всичко. 

Значи освен всичко друго фотогра-
фията изисква и хладен ум, който 
не е приспан от емоциите?

Анри Картие-Бресон, бащата на улич-
ната фотография, от когото много 
от нас са се учили, казва, че трябва 
да поставиш разума, душата и окото 
на една ос. Това се изисква. И може би 
да си чувствителен, защото за мен 
това е фотографията – форма на 
чувствителност. 

От кои други фотографи сте се 
учили?

Много са. Заради Картие-Бресон преди 
десетина години заедно с една група 

Ивелина Берова е родена през 
1975 г. във Варна, живее и рабо-
ти в София. Сред нейните из-
ложби и проекти са: „Улицата“, 
София, Месец на фотография-
та, 2011 (участие); „Малки град-
ски етюди“, 2012 (самостоя-
телна изложба); „Портрети в 
сряда“, Месец на фотография-
та, 2013 (съавторски проект); 
„Моите пътища“, България, 
2013–2016 (съавторски проект); 
„Долината на розите“, Казанлък, 
2015 (участие); самостоятел-
ните изложби „Градски етюди“, 
„Хроники от България: Корени“, 
2016, и др.

Ивелина 
Берова

фотографи ходихме в Италия – по не-
говите стъпки. През 1951 г. Анри Кар-
тие-Бресон живее два месеца в Скано, 
създава знаменита серия фотогра-
фии и така прави това малко градче 
известно. След това през около 20 го-
дини много други фотографи отиват 
там и преповтарят някои от ембле-
матичните му снимки. И това място 
не се променя. Ние го видяхме същото. 
Но още по-изумително беше да попад-
неш в град, където всички истински 
ценят фотографията – имат музей на 
фотографията, познават историята 
на фотографията. В месарницата има 
екран, на който се въртят снимки на 
членовете на семейството, направе-
ни от големите фотографи. На тези 
кадри се виждат бащата, дядото зад 
същия този тезгях, заснети от Кар-
тие-Бресон, цялата семейна исто-
рия. Тези снимки изтръгват хората 
от анонимността. Фотографията е 
точно това – памет.

Въпросите зададе Оля Стоянова
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На вратата се почука.

Бащата отвори и пред него се появи 
човек с куртка с бозав костюм и папка 
и разсеян поглед. 

– Вие ли сте главата на семейството?
– Аз съм.
– Вижте, ще трябва да подпишете 
тук, налага се днес да не използвате 
водата, защото се правят смени на 
тръбите в квартала. 
– Само днес ли ще сме без вода?
– Ами безсрочно е, наистина, непри-
ятна работа, но ще се наложи днес да 
потърпите.

Вратата се затвори и бащата сед-
на на масата. Всички въздъхнаха и се 
захванаха с яденето. След обяда обаче 
майката започна да се чувства неком-
фортно с всичките тия мръсни чинии. 
Искаше да ги измие, но нямаше как, во-
дата беше спряна. Затова остави тая 
работа и отиде в хола, където седна 
заедно със семейството да гледа но-
вините. В този момент на вратата 
се почука. Бащата отиде да отво-
ри и пред него се появи втори човек 
с куртка с бозав костюм, със същия 
разсеян поглед, но много по-висок глас.

– Вие ли сте главата на семейството?
– Точно така.
– Ще трябва да подпишете тук. Днес 
не може да гледате новините. Опасно 
е, защото ще сменяме кабелите на це-
лия квартал и нещо може да гръмне.
– Ама сега сменят и някакви тръби!
– Точно така, сменят и тръбите, но 
сменят и кабелите. По-добре всичко 
наведнъж. Не искаме да притеснява-
ме квартала. 
– За колко време ще смените кабелите?
– Днес започва работата, но знае ли 

човек? Ще подпишете ли?
– Щом се налага.
– Кой беше това? – попита майката. 
– Сменят кабелите. Трябва да спрем 
да гледаме телевизията. 
– Ама какви са тия глупости, наистина? 
– Хайде, хайде, таман ще прекараме 
малко време заедно. Защо да не седнем 
и да си поговорим?

Семейството отпърво беше малко 
притеснено. Но след това започна 
да се смее и да се радва и прекарваше 
много добре. Докато на вратата се 
почука. Бащата изнервен отиде да 
отвори и пред него се появи трети 
човек с куртка.

– Сега какво?
– Вие ли сте главата на семейството?
– Какво ще сменяте сега?
– Извършваме преброяване на птици-
те. Молим всички от квартала да не 
се смеят през деня, защото ще изпла-
шат птиците. 
– Вие се подигравате с нас! 
– Никой не се подиграва, господине. 
Това е въпрос на национална сигур-
ност. Ще ви помоля вие и вашето се-
мейство днес просто да не се смеете. 
Толкова ли много искаме?

Вратата се затръшна.

– Сега пък какво? – ядоса се майката.
– Не бива да се смеем днес. Ще броят 
птиците. Някоя може да се изплаши.
– Ама що за глупости…

На вратата се почука.

– Здравейте, днес се извършва моле-
бен за загиналите във Великата вой-
на и всички от квартала трябва да 
мълчат. 

– Ама как така да мълчат?
– Господине, вие не уважавате ли ве-
ликата жертва на войниците? 
– Естествено, че уважавам всяка жер-
тва за свободата на нашата страна, 
ама това вече е прекалено, пък и…
– Само подпишете тук.

Вратата се затръшна.

Мъжът взе хартия и написа, че всички 
трябва да мълчат днес, защото е под- 
писал документ, в който ги уверява, 
че точно така ще направят. Жена му 
вдигна ръце към тавана и започна да 
крещи безмълвно. Децата харесаха 
тая игра и те започнаха да крещят 
безмълвно и да тичат из къщата. 

На вратата се почука.

– Здравейте, знам, че днес трябва да 
мълчите, затова само ще ви помоля да 
подпишете този документ. Правим 
проучване за земетресенията и ще се 
наложи никой да не мърда през целия 
ден, за да не смути проучванията ни. 

Мъжът вдигна ръце, въздъхна, оня 
сложи пръст на устата си, като му 
показваше да бъде по-тих, подаде му 
молив, мъжът подписа и оня изчезна 
като вдън земя. Всички седнаха и се 
умълчаха. В целия квартал не се чува-
ше никакъв звук. От време на време 
само по някое и друго пиле подемаше 
своята песен. След около час булдозе-
ри започнаха да влизат в квартала и 
да разрушават една по една къщите. 
Никой не помръдна, нито каза нещо.

Добре са го измислили, помисли си мъ-
жът и видя през прозореца как булдо-
зерите приближаваха тяхната къща. 

Йордан Д. Радичков е роден през 1989 г. в София. Автор на три 
сборника с разкази: „Малка човешка мелодия“, „Игра на гъски“, „200 
линейки на час“. Носител на наградата Рашко Сугарев за 2021 г. 

Йордан Д. Радичков 

уговорка 
Много хубава
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