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Използвам това прочуто възклицание 
от статията на критика народник 
Николай Михайловски „Жесток та-
лант“ (1882 г.), тъй като ми се струва, 
че то най-добре изразява посмърт-
ната съдба на големия писател, чи-
ято 200-годишнина от рождението 
ще отбележим тези дни. Охулван или 
възторжено защитаван, обявяван за 
„пророк“ или низвергван, Достоев-
ски продължава да „присъства“ – да 
тревожи душите на поколения нови 
читатели или поне не ги оставя рав-
нодушни, което не е никак малко след 
смяната на толкова литературни 
моди и залеза на „дебелите романи“. 

Какво обаче е обяснението? Според 
големия ни литературовед Цветан 
Стоянов „Достоевски е притежавал 
тази необяснима дарба да сграбчва 
вниманието, да влезе в кръга на про-
жектора – около него няма затишие, 
постоянно пламват разправии и скан-
дали“ („Геният и неговият настав-
ник“). Френският изследовател Рене 
Жирар допуска друго: гениалността 
на Достоевски е в това, че той съу-
мява да „проектира“ мъчителното 
раздвоение в живота си – между „съ-
ществуването“ и „подземието“ – вър-
ху собственото си творчество. По 
този начин писателят потапя чита-
телите си в „страшното наследство“ 
на човека, „преобразувайки натрапчи-
вите си идеи в универсална система 
от интерпретации“. Именно тук се 
проявява и тайнствената му сила да 
се изправи срещу бляновете и утопи-
ите в защита на истината, търсейки 
да очисти живия опит от властта на 

„подземието“ или от страшната сила 
на пола. В което е и неговият „жесток 
талант“ – да изрича истини, които 
други преди него просто са се боели 
да изрекат.

За да стане възможно това, Досто-
евски обаче – по силата на „смъртния 
си опит“ от Семьоновския площад или 
заради пристъпите на епилепсията 
– е трябвало да се спусне до дъното 
на „преизподнята“, за да се вгледа 
оттам в ужасяващата тъма, налич-
на в човешката душа, което донякъ-
де обяснява и защо до такава сте-
пен възприемат творбите му като 
„пророчества“.  

Като например съня на Расколников 
от „Престъпление и наказание“, кой-
то се е чел по един начин през 1866 г. 
и по съвършено различен начин днес. 
Спомнете си този сън, случил се през 
Страстната седмица. В него на Рас-
колников се привижда как целият свят 
е осъден да бъде принесен в жертва 
на странна и невиждана смъртоносна 
епидемия, носеща се от вътрешност-
та на Азия към Европа. Появяват се 
някакви „нови трихини“, микроско-
пични същества, които се вселяват 
в телата на хората, а приелите ги 
побесняват и полудяват. Камбаните 
бият тревожно, но най-лошото е, че 
постепенно хората престават да 
знаят какво е добро и какво е зло. Те 
започват да се обвиняват взаимно, 
възправят се едни срещу други – за-
разени срещу незаразени. Епидеми-
ята се разраства и стига все по-да-
леч. Остават едва малцина „чисти и 

незаразени“, които би трябвало да об-
новят земята, но най-лошото е, пише 
Достоевски, че никой всъщност не ги 
е виждал.

И това е само един от „пророческите 
сънища“ при Достоевски. Бихме мог-
ли да дадем и „контрапримера“ със 
„Сънят на смешния човек“ (1877 г.), къ-
дето един младеж, над когото всич-
ки се глумят, решава да се застреля, 
но в сетно колебание пред дулото на 
револвера ненадейно заспива. Той се 
пренася в свят, подобен на земята, 
но където „всичко е идеално“: няма 
злоба, завист, кражби и убийства. По-
степенно „смешният човек“ започва 
да се задушава в този „идеален свят“. 
Щом се пробужда, той вече е „друг чо-
век“: разбира, че най-добре е в „несъ-
вършения свят“ да се сее любов, а не 
обратното. 

И сякаш тези два съня се събират в 
едно във формулата на стареца Зо-
сима от „Братя Карамазови“: „Ние 
не разбираме, че животът е рай, та 
нали е достатъчно само да поиска-
ме да разберем, и веднага този рай 
ще застане пред нас в цялата своя 
красота“. 

П.П. Докато подготвяхме октомврий-
ския си брой, ни напусна философът 
Стоян Асенов (1960–2021), чиято кни-
га „Битие и отсъствие. Достоевски и 
опитът за смъртта“ (2014) изследва 
уникалната „гранична ситуация“, пре-
върнала Достоевски в онзи писател, 
когото познаваме. Той не успя да ни 
напише обещания текст, но на него-
вата памет посвещаваме този брой. 
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Как четем днес Достоевски – като неуморен защитник на Доброто, независи-
мо че и Злото никога не е имало по-изтънчен адвокат, както настоява Йосиф 
Бродски? Остава ли си той наш съвременник, или е по-скоро безпощаден съд-
ник? И как днешните поколения възприемат неговите „романи на вярата“, 
които могат да бъдат четени в най-различни жанрови ключове? Понятна ли 
е „философията на Достоевски“, ако приемем, че за него романът е това, кое-
то са диалозите за Платон? Мислител на свободата или на авторитаризма е 
този голям писател, когото непрекъснато преоткриваме. И „пророческо“ ли е 
в този смисъл творчеството му – не в библейското му значение, а като борба 
срещу „сътворяването на кумира“ (Рене Жирар)? 

 Достоевски – 200 години от рождението му
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Уникалността	на	Достоевски	като	
писател	е	безспорна.	Мнозина	из-
следователи	търсят	обясненията	
за	нея	в	„автобиографичното“	–	
най-вече	в	несъстоялата	се	екзе-
куция	на	Семьоновския	площад	в	
Петербург,	когато	на	22	декември	
1849	г.	писателят	е	помилван	„в	
най-последния	миг“.	Дали	„опитът	
за	умирането“	е	онова,	което	наис-
тина	превръща	Достоевски	в	голе-
мия	писател,	когото	познаваме?

Да припомним накратко все пак са-
мата история. На 23 април 1849 г. 
Достоевски е арестуван като член 
на кръжока на Михаил Петрашевски, 
последовател на идеите на Фурие. 
Конкретното обвинение към него 
е, че той неколкократно публично е 
чел знаменитото писмо на Белински 
до Гогол, обявено за „престъпление 
към религията и правителство-
то“. Интересното е, че писателят 
е бил член и на тайното общество 

от 7 души на Николай Спешньов, но 
това, за щастие, остава неизвестно 
за следствието: в противен случай 
„Престъпление и наказание“ и други-
те велики романи със сигурност ня-
маше да бъдат написани... По време на 
осемте месеца следствие, прекарани 
в Петропавловската крепост, Дос-
тоевски се държи достойно и отрича 
обвиненията, но е признат за „един 
от най-важните престъпници“. Пър-
воначално той наистина е осъден на 
смърт от Военен съд; присъдата по-
сле е заменена с осем години каторга, 
намалени наполовина в края на ноем-
ври лично от император Николай I. На 
22 декември 1849 г. (3 януари 1850 г.                                                            
по нов стил) на Семьоновския плац 
в Санкт Петербург е разиграна зло-
вещата „театрална постановка“ с 
инсценираната екзекуция, преживя-
на от участниците в нея съвсем ис-
тински: в резултат някои от осъде-
ните, като Николай Григориев, губят 
разсъдъка си. Достоевски е трябвало 

да бъде във втората редица за раз-
стрел, така че той реално преживява 
опита на осъдения на смърт, комуто 
са останали „само пет минути“. Този 
страшен опит е изговорен и промис-
лен в зрялото творчество на писате-
ля – и не само в знаменития разказ на 
княз Мишкин в „Идиот“. В „Кротката“ 
съпругът на самоубийцата се кае за 
това, че е закъснял „с пет минути, 
пет минутки само“, а образът на „ко-
сите лъчи на залязващото слънце“ 
става един от най-важните символи 
в творчеството на писателя. Изобщо 
човекът в творчеството на Досто-
евски има лицето на човек в деня на 
Страшния съд, комуто са отредени 
тъкмо „пет минути“; оттук и особе-
ното, задъхано, катастрофично вре-
месъзнание на героя, стремителна-
та устременост на действието към 
трагичната развръзка. „Граничната 
ситуация“ на Достоевски и „драма-
тургията на смъртта“ са прецизно 
и дълбоко философски промислени в 
книгата на Стоян Асенов „Битие и 
отсъствие. Достоевски и опитът за 
смъртта“ (2014 г.).

Тук има и нещо друго. Албер Камю, кой-
то смята, че тъкмо Достоевски, а не 
Маркс, е пророкът на ХХ в., проница-
телно отбелязва, че осъденият на 
смърт е човекът, на когото е отнета 
всякаква свобода и като такъв той е 
противопоставен на самоубиеца, ма-
нифестиращ „своеволието“ си, своя-
та абсолютна свобода. В този сми-
съл героят на Достоевски постоянно 

Достоевски и свободата 
Достоевски	е	най-
великият	руски	
философ,	без	никога																																				
да	е	бил	такъв	в	строго	
професионалния	смисъл	
на	думата;	романът																							
е	вътрешната	форма																																														
на	неговото	
философстване	–	
така,	както	диалогът																														
е	вътрешна	форма																						
на	философстването																
на	Платон

Разговор	с	Емил	Димитров,	
председател	на	Българско	общество	
„Ф.	Достоевски“
Иля Глазунов, Портрет на Ф. М. Достоевски, 1986 г.
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осцилира между осъдения на смърт и 
самоубиеца, изпитвайки пределите на 
свободата си. 

От биографична гледна точка за Дос-
тоевски от извънредна важност се 
оказва не толкова „опитът за умира-
нето“, колкото „опитът за живеене-
то“, изразен блестящо още в знамени-
тото писмо до брат му Михаил същия 
ден след фалшивата екзекуция. Важен 
е опитът в каторгата – не само по-
неже той става материал за „Записки 
от мъртвия дом“ и там, по призна-
нията на писателя, става неговата 
„среща с народа“. В каторгата за цели 
четири години единствената книга 
събеседник е Евангелието, Новият 
завет – метатекстът на „текста 
Достоевски“, както е модерно да се 
казва сега. 

Изобщо целият сибирски опит е ре-
шаващ за формирането на писателя, 
прочул се на литературното поприще 
и преди това; в Сибир той прекарва 
общо почти 10 години (януари 1850 – 
юли 1859 г.), а това е една шеста част 
от целия му живот! Тук той среща 
един от най-добрите си приятели – 
Чокан Валиханов (в Семипалатинск), 
любовта и първата си съпруга – Ма-
рия Исаева (в Кузнецк), прототипите 
на много от бъдещите си герои и ти-
пажи; тук, между другото, получава 
и първия си епилептичен припадък. 
И най-важното според мен: Сибир с 
безкрайните си простори някак непо-
средствено съизмерва човека с кос-
моса, с мирозданието, дава усещане 
за безмерното, на чийто фон нещата 
и събитията придобиват истинската 
си стойност. Мога да свидетелствам 
и лично за това: през 2011 г. в Омск, 
мястото на каторгата, направих се-
рия фотографии, които нарекох „За-
лезът на мирозданието“: тези прос-
тори наистина дават друг мащаб, 
друга оптика на зрението.

Полифонията	в	творчеството	на	
Достоевски	е	друга	голяма	тема,	
поне	след	изследванията	на	Миха-
ил	Бахтин.	Как	се	получава	така,	
когато	четем	книгите	му	–	пита	в	
един	свой	дневников	запис	Цветан	
Стоянов	–	че	„неговият	глас	става	

и	мой	глас	и	пронизва	сърцата	на	
всички	хора“?

„Полифонията“ (многогласието) от-
давна се превърна в общо място, 
в клише. Определението на Миха-
ил Бахтин за романа на Достоевски 
като „полифоничен роман“ всъщност 
е една от трите „формули“ – най-об-
щи определения за спецификата на 
писателската поетика – след „ро-
ман-трагедия“ на Вячеслав Иванов и 
„идеологически роман“ на Борис Ен-
гелгард; в книгата си „Проблеми на 
поетиката на Достоевски“ Бахтин 
подробно анализира формулите на 
своите предшественици, които и 
днес са актуални. Гласът на Бахтин – 
гениален мислител и литературовед 
– подкупваше със своята искреност, 
това бе свободен глас в един несво-
боден свят; позоваването на Бахтин 
отдавна не е мода, а литературен 
жест към класик. И тук обаче не мина 
без крайности: преповтарянето на 
Бахтиновите тези бързо се превър-
на в досадно заклинание, закриващо 
самостоятелното, свободно изслед-
ване, което всъщност е истинският 
завет на руския философ. 

От историята на музиката, откъ-
дето Бахтин взема термина, е добре 
известно, че има различни типове 
полифония, а тя самата е характер-
на за определени етапи от същата 
история; с този термин не бива да 
се злоупотребява, той – като всеки 
термин – си има определен обем и съ-
държание, които не могат да бъдат 
разширявани безкрай. Несъмнената 
голяма заслуга на Бахтин освен ана-
лизите върху конкретни текстове на 
Достоевски е в това, че той „веднъж 
завинаги“ разграничи гласа на авто-
ра от гласовете на неговите герои: 
тези гласове са независими и не могат 
да бъдат сведени един до друг, те са 
израз на свободата на героя, свободен 
дори от авторската воля. Това е ис-
тинският смисъл на многогласието: 
роман, в който никой глас не е заглушен 
и принизен, а всеки от тях се развива 
по своята вътрешна логика. Следва-
щото твърдение на Бахтин обаче 
съвсем не е тъй неоспоримо, а именно 
– това за равноправието на гласовете 

в света на Достоевски. Нито гласове-
те са равноправни, нито писателят 
се е оставил без глас в собствените 
си романи. Нещо повече, словото на 
героя невинаги е носител на значение, 
на битие: словото, гласът на Великия 
инквизитор съвсем не е равноценно на 
оглушителното безмълвие на Христа.

Чудесно е, че споменавате името на 
Цветан Стоянов – автора на „Гени-
ят и неговият наставник“. Неговите 
думи ми дават повод поне да маркирам 
тук една важна своя теза, а именно – 
тази за романа на Достоевски като 
роман-икона. Това е метафора, разби-
ра се, която не бива да се натурализи-
ра. Романът е роман, иконата е икона; 
свързването на двете понятия идва 
да изяви дълбокото структурно сход-
ство помежду им, а именно: романът 
на Достоевски е изграден върху съ-
щите принципи, на които се основава 
православната икона. Първо, обратна 
перспектива, при която на преден 
план са изведени тъкмо смислово ма-
лоценните предмети, онова, което се 
отхвърля; важното, същественото, е 
на заден план, за него се загатва и на-
меква. Второ, обективност на изоб-                              
ражението: нещата и героите се из-
образяват едновременно от всички 
техни страни, а не само така, както 
те се виждат от гледната точка на 
зрителя (автора, читателя и пр.), 
оттук усещането за „оптично изкри-
вяване“. И трето, въвлечеността на 
зрителя (читателя): неговата глед-
на точка е вътрешна за творбата. 
Не ти гледаш иконата, а тя сякаш те 
„гледа“; аналогично, читателят на 
Достоевски чете и разбира неговия 
свят като „участник“ и събеседник 
в този свят, а не като безстрастен 
външен наблюдател, воден от „гласа 
на автора“. Оттук добре известният 
ефект: онзи, който не иска „да влезе“ в 
света на Достоевски, той просто не 
става негов читател, изборът стои 
още „в начало“. 

„Амалгама	от	Платон	и	„Париж-
ките	потайности“	на	Йожен	Сю“	
–	това	определение	на	романа	на	
Достоевски	сякаш	очертава	два-
та	основни	стълба	на	неговата	
композиция:	философския	замисъл	
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и	занимателната	и	драматична	
външна	интрига.	Как	да	си	обясним	
странното	пристрастие	на	Дос-
тоевски	към	мелодрамата?	Защо	
този	по-нисш	литературен	жанр	се	
оказва	сякаш	най-удобният	израз	
на	идеите	на	писателя	философ?

Достоевски влиза в историята на 
руската литература през 40-те го-
дини на XIX в. като лидер на школата 
на „сантименталния натурализъм“, 
по определението на критика Апо-
лон Григориев – близък съмишленик 
и приятел на писателя. Първият му 
роман, „Бедни хора“ (1845 г.), донася на 
Достоевски слава и признание; меж-
ду другото, малко преди започване на 
работата си върху него писателят 
превежда (1843–1844 г.) тъкмо Йожен 
Сю („Матилда“) и Жорж Санд („Послед-
ната Алдини“). Заглавието на рома-
на – „Бедни хора“ – е препратка към 
„Бедната Лиза“ на Николай Карамзин 
– класика на руския сантиментали-
зъм; жанрът пък – епистоларен роман 
– отпраща към „Страданията на мла-
дия Вертер“ на Гьоте и традициите 
на русоизма. Със сантиментализма са 
свързани такива характерни особе-
ности на света на Достоевски като 
естетизацията на обикновеното, на 
всекидневието, примата на чувство-
то и душата над разума, правото на 
всеки на свобода на нравственото 
чувство, фигурата на героя мечтател 
и др. Подзаглавието на „Бели нощи“ 
(1848 г.) е „Сантименталeн роман“, а 
връх на тази насока в творчеството 
на Достоевски несъмнено е „Унижени-
те и оскърбените“ (1861 г.). 

И така, първо, важна е традицията 
на европейския и руския сантимента-
лизъм, с която Достоевски, особено в 
„ранния“ си период, е дълбоко свързан. 
Второ, той е професионален литера-
тор – човек, който живее изключи-
телно от литературен труд, кому-
то е напълно посветен; всички други 
възможности за кариера, за държавна 
служба и пр. съзнателно са отхвър-
лени от него. Между другото, ако на 
дейността му в цялост се погледне от 
издателско-икономическа гледна точ-
ка, то няма да е преувеличение твър-
дението, че писателят сам по себе си 

е бил цяло предприятие, подлежащо 
на значителна „пазарна капитализа-
ция“. Романите си Достоевски публи-
кува за първи път в тъй наречените 
„дебели списания“ – „Руски вестник“ 
на М. Катков (четири от знаменити-
те пет големи романа), „Отечестве-
ни записки“ на Некрасов („Юноша“) и 
др. – на части, с продължение, така 
че той е трябвало да задържа внима-
нието на читателите в течение на 
година-две, докато се публикува ро-
манът. Особено подходящи средства 
за това естествено се оказват ин-
тересната интрига, занимателната 
фабула, динамиката на действието. 
И трето, което е най-важното: кри-
минално-авантюрният сюжет, щедро 
експлоатиран от писателя, поставя 
читателя лице в лице с фундаментал-
на проблематика – за престъпление-
то и наказанието, за убийството, за 
смъртта и цената на живота и т.н. 
Въвлечен в интригата, с изострено 
и приковано внимание към действие-
то, читателят става свидетел и съ-
участник в дебата за „свръхземните 
въпроси, що никой век не разреши“, на 
„битката за битието“, както би казал 
Платон.

Идеите	на	Достоевски	също	са	не-
вероятно	разнопосочни.	Самият	
той	като	че	ли	го	признава	чрез	
устата	на	Шигальов,	един	от	ге-
роите	в	„Бесове“:	„Моето	заклю-
чение	често	е	в	пълно	противоре-
чие	с	идеите,	от	които	изхождам.	
Изхождайки	от	абсолютната	сво-
бода,	аз	стигам	до	безграничния	
деспотизъм“.	Мислител	на	свобо-
дата	или	на	деспотизма	е	по-скоро	
Достоевски?

Достоевски – мислител на деспотиз- 
ма? Ето тук прекрасно ни помага 
методологията на Бахтин: гласът 
на Шигальов съвсем не е гласът на 
автора; Достоевски не е идеолог на 
бесовете, а е техен изобличител, 
демистификатор на тяхното „оча-
рование“. Да, в света на Достоевски 
съвместно живеят, мислят, чувст-
ват самородни философи, чиито све-
тогледи са непримирими и несъвмес-
тими помежду си. Забележителното 
тук е, че всекиму е дадена свободата 

за самоизразяване, авторът не пре-
чи, а помага на героя си да реализира 
потенциите на своята личност, да 
постигне собствената си съдба. Ге-
роят на Достоевски (поне основните 
между тях) е идеолог, той е носител 
и въплъщение на определена важна 
„идея“: Расколников – идеята на „на-
полеонизма“, на силната личност, на 
която „всичко е позволено“, за която 
няма закон, Кирилов – идеята за абсо-
лютната свобода, за „своеволието“ 
и самоубийството, за явяването на 
Човекобога, Иван Карамазов – идеята 
за метафизическия „бунт“ срещу Тво-
реца и неговото творение, и т.н. Тук 
някъде е и „малкият“ идеолог Шига-
льов – един от двойниците на Пьотър 
Верховенски, който пък е една от 
еманациите на Николай Ставрогин; 
Шигальов е „маймуна“ на „маймуна-
та“ на Ставрогин (тук има препратка 
към израза за дявола като „маймуна 
на Бог“), изчадие адово, „мислител в 
действие“, архитект на бъдещия со-
циалистическо-тоталитарен „рай“. 
Неслучайно Владимир Илич Ленин, ко-
гото съвсем не можем да заподозрем 
в това, че е сред проницателните 
адмиратори на „Бесове“, говори за не-
говия автор като за „свръхотврати-
телния Достоевски“ („архискверный 
Достоевский“). „Бесове“ в течение на 
десетилетия не бе издаван отделно в 
родината на писателя; между друго-
то, дори в последното, най-пълно из-
дание на съчиненията на Достоевски 
на български в 12 т. (1981–1994 г.) не бе 
включена „скандалната“ глава „При 
Тихон“ (нейният превод бе публикуван 
едва през 1996 г.).

Именно поради принципа на обратна-
та перспектива в света на Достоев-
ски на преден план е поставено тък-
мо онова, което се (само)изобличава, 
докато Истината е в дълбочината 
на картината, на изображението; 
тя не се излага, не се проповядва, а 
само „просветва“, истината дори не е 
слово и дискурс, а по-скоро Образ. Да, 
Бахтин е прав в това, че старецът 
Зосима не опровергава Иван Карама-
зов, а неговият глас застава някак до 
онзи на най-дълбокия философ в све-
та на Достоевски (Иван Карамазов 
е единственият герой на писателя, 
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който би могъл „да напише“ негови-
те романи: да не забравяме, че тъкмо 
той е „авторът“ на поемата „Легенда 
за Великия инквизитор“). Това обаче не 
означава, че гласовете им са равно-
стойни: опровержението на идеоло-
га става не чрез друг идеолог, а чрез 
„целия роман“, както казва авторът 
в едно свое писмо. Вижте съдбата на 
героите: в края на „Братя Карамазо-
ви“ на Иван Карамазов се явява дяво-
лът, неговата личност се разпада; 
Дмитрий Карамазов отива на катор-
га, но нему е обещана възможността 
за „възкресение“, а децата – любими-
ят герой на писателя – възгласят „Ура 
за Карамазов!“, за Альоша Карамазов.

Свободата е висша ценност за Досто-
евски поне трояко. Първо, в непосред-
ствения смисъл на лична свобода на 
твореца и неговото самоизразяване; 
очевидно е, че за човека-каторжанин 
и интерниран в Сибир от особена, 
дори съдбовна важност е била дори 
и прозаичната свобода на придвиж-
ване. Второ, свободата е фундамент 
на единния идейно-художествен свят 
на Достоевски, на неговата онто-
поетика, за която пледирам. Едно от 
най-добрите философски промисляния 
на този свят е книгата на А. Щайн- 
берг „Системата на свободата на 
Достоевски“ (1923 г.), оказала навре-
мето влияние и върху моето мислене 
и възприятие. Трето, свободата на 
изкуството е основен постулат на 
естетиката на Достоевски: „на изкус-                                                                                                                                           
твото не могат да бъдат предписва-
ни цели и пристрастия“, „свободата 
на вдъхновението и творчеството 
е пръв и най-важен закон в изкуство-
то“ – това не са случайно изтървани 
думи, а убеждение, на чийто олтар 
писателят е положил свидни жертви. 
И накрая, на българите не трябва да 
се обяснява, че гласът на Достоевски 
е свързан навеки тъкмо с Освобожде-
нието на България.

Какво	обаче	е	обяснението	на	сил-
ния	антиевропеизъм	на	Достоев-
ски,	който	живее	дълги	години	из-
вън	Русия?	Защо	за	него	Европа	е	
„гробище“,	едва	ли	не	щабквартира	
на	„заговора	срещу	Русия	и	срещу	
Христа“?

Аз не споделям разпространеното 
схващане за „антиевропеизма“ на Дос-                  
тоевски – поне не в този вид, в който 
обикновено се излага. Първо, в негово-
то творчество има поне няколко „Ев-
ропи“ и не цялата Европа, „Западът“ 
е обект на критика: тук ще намерим 
образите на симпатични англичани 
(например мистър Астли в „Играчът 
на рулетка“), а Италия, където Дос-
тоевски завършва „Идиот“ (в Мила-
но и най-вече във Флоренция), като 
цяло изобщо е напълно изключена от 

„антиевропейския дискурс“, да го на-
речем така. В Европа, където Дос-
тоевски живее непрекъснато през 
1867–1871 г. и където пътува мно-
гократно след 1862 г., писателят в 
сравнително спокойна атмосфера, 
далеч от кредиторите, пише частич-
но или изцяло три от великите си ро-
мани – „Престъпление и наказание“, 
„Идиот“ и „Бесове“. Тук, в казината на 
Баден-Баден, Висбаден и Хомбург, се 
развива съдбовната му страст към 
рулетката; тук, в Женева, през 1868 г.                                                                                

Иля Глазунов, Илюстрация към „Престъпление и наказание“



8

октомври 2021

изпитва непомерната скръб по загуба-
та на първото си дете София; тук, в 
Емс, писателят се лекува през послед-
ните години от живота си. Накратко, 
Европа не е нещо „чуждо“, враждебен 
свят, а е „вътрешен момент в става-
нето на писателя“, казано на философ-
ски жаргон, важна част от неговото 
биографично „тяло“. Второ, у малцина 
писатели изобщо можем да открием 
толкова красиви и възвишени думи, 
посветени на Европа, която е „страна-
та на светите чудеса“, чиито камъни 
дори са „свещени“. Достоевски не от-
рича европейското влияние, „делото 
на Петър Велики“: „Европа също ни 
е майка, както и Русия, тя е нашата 
втора майка“. Да оставим обаче сло-
весните декларации и да видим худо-
жествения свят на Достоевски. Ето 
ви един дълбок, непромислен досега 
символ: в „Епилога“ към „Престъпление 
и наказание“ Расколников стои на бре-
га на Иртиш с лице, обърнато на запад; 
точно така Достоевски, напускайки 
Сибир, повече никога не се връща на из-
ток, той не мисли за него, а върви през 
живота с лице към Европа. Да припом-
ня и нещо съвсем очевидно: въплъще-
ние на идеала за красота, висш символ 
в художествения му свят е „Сикстин-
ската мадона“ на Рафаело, от срещата 
с която Достоевски е поразен в Дрез-
денската галерия. И накрая, идеята за 
земния рай е въплътена в света на княз 
Мишкин и децата в Швейцария. В мис-
тико-идеологическата география на 
света на Достоевски две европейски 
страни заемат съвсем особено място 
– Швейцария и Италия; особено място 
заема и България, между другото. Спо-
ред мен това се дължи на влиянието 
върху писателя на знаменитото „Ска-
зание“ на инока Партений, бродил из 
нашите земи в своите поклоннически 
пътувания и който, изглежда, до голя-
ма степен изгражда руската предста-
ва за България като „земен рай“. 

Достоевски е сложен мислител, той 
мисли сложно Европа, у него тя никога 
не е „2+2 = 4“, ако използваме един по-
пулярен негов израз, символ на елемен-
тарното, линейно, Евклидово мисле-
не. Достоевски е едновременно руски 
и европейски писател, а критиката 
му към Европа е в рамките на самата 

европейска култура, тя е част от 
нейната продуктивна самокритика 
и критическа саморефлексия, от де-
бата за нейното настояще и бъдеще. 
Обект на критика у него е Европа на 
позитивизма и на еснафството, Ев-
ропа на „Кристалния дворец“, тоест 
на утопиите, Европа на „музея“, то-
ест на угасналия жив творчески дух. 
Разбира се, ние можем да имаме въз-
ражения към платоническата стихия 
на мислене на Достоевски, за когото 
дори нациите и държавите са въплъ-
щения, носители на „идеи“; така той 
мисли изобщо и католицизма и пап-
ството – въплъщение на „римската 
идея“.

Култур-политическото мислене на 
Достоевски е близко до онова на Нико-
лай Данилевски, автора на „Русия и Ев-
ропа“ (1869 г.) – книга, оказала влияние, 
както изглежда, върху Освалд Шпен-
глер и „Залезът на Запада“ (1918 г.).                      
Тъкмо тук, като предшественик на 
популярната отдавна „типология и 
морфология на културата“ (Шпенглер, 
Тойнби и др.), виждам евристичност-
та, „рационалното зърно“ в мисълта 
на Достоевски. 

По	думите	на	Бердяев	Достоев-
ски	е	„необикновено	плодоносен“	
за	творческата	религиозна	мисъл.	
Как	се	съчетават	вяра	и	творчест-
во,	религия	и	литература,	святост	
и	култура?	Успява	ли	да	надмогне	
авторът	на	„Бесове“	и	„Братя	
Карамазови“	„употребата“	на	ли-
тературата	за	пропагандни	цели?	
По-скоро	подземен	психолог	или	
мистик	и	проповедник	е	той?

Знаете ли, по спомените на петра-
шевеца Н. Лвов, думите, с които Дос-
тоевски се е обърнал към Спешньов, 
когато двамата вече са били на еша-
фода, са били: Nous serons avec le Christ 
(Ние ще бъдем с Христа). Достоевски 
е бил готов да умре като христия-
нин, но последните си думи изрича на 
френски...

В творчеството на Достоевски е 
разгърната цяла феноменология на 
религиозното съзнание; специфично 
за Достоевски е това, че дори ате-
измът се схваща от него като момент 

в разгръщането на това съзнание. 
Достоевски е първият – отначало в 
„Бесове“, а после в „Братя Карамазо-
ви“ – който въвежда светеца, пра-
вославния старец като предмет на 
художествено изображение, като ли-
тературен герой. Той маркира за първи 
път и новия тип святост – светост-
та в света. Несъмнено, Достоевски е 
християнски писател, когото сравня-
ват единствено с Данте; като такъв 
той, естествено, едва ли би приел Ев-
ропа, доброволно отказала се от хрис-
тиянските си корени и наследство...

Писателят е имал изострено „жанро-
во мислене“ и съзнание, той ясно раз-
граничава жанровете: когато е пишел 
роман, е пишел тъкмо роман, не друго; 
изявите му на критик и публицист пък 
трябва да бъдат оценявани именно 
като такива. В началото на работа-
та си върху „Братя Карамазови“ писа-
телят спира издаването на успешния 
„Дневник на писателя“ (1876/1877 г.) и 
го възстановява веднага след като за-
вършва „най-великия роман в истори-
ята на литературата“, както твър-
дят някои критици. „Полифоничният 
роман“ в някакъв смисъл е метароман, 
свръхроман, побрал в себе си свето-
гледи, лични и културни светове и 
синтезирал различни жанрове.

Схващането, че Достоевски е привър-
женик на употребата на литерату-
рата за някакви други, външни за нея 
цели и задачи – религиозни, полити-
чески и пр. – е лишено от основания. 
Неговата естетическа програма е 
последователно критична както към 
утилитаризма, тоест идеите за „об-
ществената полза“ от изкуството 
(Писарев, Чернишевски и др.), така и 
към адептите на „изкуството заради 
самото изкуство“.  

Достоевски е най-великият руски 
философ, без никога да е бил такъв в 
строго професионалния смисъл на ду-
мата; романът е вътрешната форма 
на неговото философстване – така, 
както диалогът е вътрешна форма на 
философстването на Платон. В този 
смисъл той предварва завета на Камю 
от „Дневници“: „Ако искаш да бъдеш 
философ – пиши романи“. Аналогично, 
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Достоевски не престава да бъде пи-
сател, когато по-скоро ни звучи като 
психолог, антрополог, визионер или 
мистик.

Казва	ли	Достоевски	истината за	
Русия,	или	влиза	в	капана	на	онази	
страст,	която	изисква	нейното	
възвеличаване	и	превръщането	є	
в	идол?	Кои	от	идеите	на	великия	
писател	са	развенчани	и	кои	са	оне-
зи,	които	захранват	съвременните	
светогледни	нагласи?	Кое	в	твор-
чеството	на	Достоевски	е	най-жи-
во	и	потребно	днес?

Прекрасни въпроси, всеки от които е 
тема за монография, и то не една... За 
коя Русия иде реч? На 1/13 март 1881 г., 
само месец след смъртта на Досто-
евски, бомбата на Гриневицки убива 
Александър II и слага край на онази 
Русия, която писателят познава и на 
която се уповава. Оттогава до днес 
има поне няколко „Русии“... 

Според мен – в духа на Достоевски – 
не бива да произнасяме окончателно, 
„завършващо слово“, вердикт, нито за 
неговата Русия, нито за онази, която 
ние познаваме, а още по-малко – да ги 
смесваме. „Русия е“, тя съществува, 
следователно е открита за питания, 
критики и несъгласия; и най-важното: 
Русия съвсем не е такъв монолитен 
„къс“, какъвто обикновено се привиж-
да, тя е вътрешно и сложно разчлене-
на в себе си. Николай Бердяев пише за 
безкрайните пространства на Русия 
като за „вътрешен, духовен факт в 
руската съдба“: тези простори – фи-
зически и духовни – обаче са различни 
и те дават различен „релеф“ на Русия. 
Достоевски е един от гласовете – ав-
торитетен, мощен, класически глас, 
който обаче съвсем не претендира за 
непогрешимост. 

Творчеството на Достоевски, както 
и на всеки друг велик художник и мис- 
лител, е всеобщо достояние, то не 
принадлежи на никоя отделно взета 
страна, дори и на родната му страна, 
да не говорим пък за правителството 
на тази страна. То, естествено, е „ем-
блема“ на руската литература и кул-
тура, нейна „запазена марка“, които са 

такива единствено в своята съобщи-
мост и споделимост. 

Естествено, различни режими са пра-
вили опити за приватизация на едно 
или друго творчество, но от нас за-
виси да не позволим това да се случ-
ва. Опит за „присвояване“ на Досто-
евски е направен и от болшевиките, 
вдигнали първия гранитен паметник 
на писателя (1918 г.). Според една от 
градските легенди скоро след поста-
вянето на паметника (скулптор Сер-
гей Меркуров) на „Цветния булевард“ 
отдолу някой веднага написал с тебе-
шир: „На Достоевски – от благодар-
ните бесове“; мълвата приписва ав-
торството на фразата дори на самия 
нарком Луначарски...

Какво да вземем от Достоевски днес? 
Разбира се, и към неговото творчест-
во е приложима дихотомията „вре-
менно-вечно“, но кое е временното и 
кое е вечното? Мисля, че границата 
тук не е постоянна, а е подвижна: 
различни епохи, култури и дори чита-
тели я поставят на различно място.
Най-общо ще кажем, че „временно-
то“ е онова, което е тясно свързано с 
конкретното, отдавна и безвъзврат-
но изтекло време, конкретния исто-
рически момент, написаното върху 
„злобата на деня“. Едва ли размиш-
ленията на Достоевски за ролята на 
земството, да речем, са интересни за 
някой друг освен за историците на со-
циалната мисъл в Русия. Достоевски 
не предлага готови рецепти за всички 
времена, хора и народи: той е пророк, 
но не е метеоролог... 

В края на краищата, Достоевски 
принадлежи на читателя – на умния, 
проникновен читател, който намира 
и взема от него онова, което му е по-
требно. На „интегралния“, съвкупния 
читател, на човешката култура изоб-
що обаче е необходим целият Досто-
евски, без липси и купюри. В момента 
излиза ново академично „Пълно събра-
ние на съчиненията“ на писателя в                                                                                           
35 т., в коментарите към което са 
отразени всички национални ре-
цепции, в това число и в България. 
В Япония, между другото, досега са 
публикувани цели три пълни събрани 

Доц. д-р Емил Димитров (род. 
1961 г.) е историк на култура-
та. Той е научен сътрудник в 
Института за литература на 
БАН (от 2004 г.). Автор е на око-
ло 350 труда, на стихосбирката 
„Ева“ (2000 г.), на монографиите 
„Досието на Михаил Арнаудов“ 
(2007 г.) и „Памет, юбилей, ка-
нон. Увод в социологията на бъл-
гарската литература“ (2012 г.)                                                                       
и др. Главен редактор на ал-
манаха „Достоевски: мисъл и 
образ“, т. 1-3 (2014-2019 г.). Осно-
вател и председател на Българ-
ско общество „Ф. Достоевски“ 
(2011 г.). 

Емил
Димитров

съчинения на Достоевски: очевидно 
там въпросът е решен радикално...

Достоевски не е наш съдник, а е наш 
съвременник и събеседник. И днес 
той ни предупреждава за опасности-
те, които ни дебнат, идващи от ле-
коватостта, с която човекът (този 
път по „медицински причини“) е го-
тов да се откаже от свободата си в 
името на своята „сигурност“ и бла-
гополучие; от „самосъчиняването“ 
на човека, който до такава степен 
превъзнася своя „Аз“, че започва да 
въобразява своето тяло и пол („ско-
ро ще намислим да се раждаме някак 
от идея“ – предупреждава героят от 
подземието), от „културата на от-
мяната“, отменяща и културата, и 
човека... 

И да завърша с Камю: „Достоевски 
и днес ни помага да живеем и да се 
надяваме“.

Въпросите зададоха Димитрина Чернева 
и Тони Николов
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Както подсказва заглавието, този 
текст ще се опита да надникне под 
външната обвивка (беловата) на ро-
мана „Идиот“, за да потърси дълбин-
ните пластове (черновите), от които 

се формира поредната завладяваща 
и твърде загадъчна история у Дос-
тоевски. По мое убеждение читате-
лят обикновено следи и съпреживява 
външната и най-незначителна линия 

на сюжета – фиктивния любовен три-
ъгълник между Мишкин, Настася Фи-
липовна и Рогожин, разпаднал се с 
финалното жертване на жената – но 
затова пък категорично му се изплъз-
ват далеч по-важните екзистенци-
ални начала и архетипи, на които за-
лага художественият наратив. А те 
– и тъкмо тук е уловката! – са не само 
артикулирани, но и онагледени в него. 
Предпазливото ми допускане е, че им-
плицитните напрежения на автора се 
натрупват около силно заинтригувал 
го метафизичен казус, който ще фор-
мулирам като проумяване („тества-
не“) на Възкресението.

Обединяващ и определящ за петте 
знаменити късни текста на Достоев-
ски е мотивът „престъпление-и-на-
казание“. Но той във всеки от тях е 
специфичен и колкото ги сближава, 
толкова ги и сблъсква, оспорва, опро-
вергава, дискредитира, с други думи, 
предпоставя сериозните разграни-
чавания (и раздалечавания) помежду 
им. Формално погледнато, сюжетът 
на „Идиот“ е инверсен спрямо този на 
„Престъпление и наказание“: в първия 
роман убийството като в класическо 
криминале се извършва в началото, а 
в следващия – в края. Така огледална-
та перспектива се проявява на един 
сравнително ранен етап от очерта-
ващата се макроструктура на Пе-
токнижието. Втората творба под-
хожда към разказваната история от 
съвсем различен поетологичен ъгъл; 

Людмил Димитров

Самият	сюжет																										
на	„Идиот“	
опровергава	породените																																		
от	Холбайн	съмнения	
в	достоверността	
на	Възкресението,	
защитавайки																											
на	практика	
„правоверната“	
каноничност																																						
на	картината	му

ИДИОТ
в търсене на оригинала

Ф. М. Достоевски, рисунка на К. Трутовски, 1847 г.
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в нея убийството не е резултат от 
обмислена последователна тактика, 
а е малко или повече спонтанно, вне-
запно, импулсивно, подчинено на ясно 
доловим протосюжет. 

Преводът на произведенията на Дос-
тоевски също придобива своите все 
по-неочаквани измерения. По-отго-
ворна задача е как да се преведе кон-
текстът, особено при намерението 
и необходимостта някой от знаме-
нитите сюжети от Петокнижието 
да бъде адаптиран към друг вид ху-
дожествен дискурс: този на театъ-
ра или на киното, при това за неруска 
публика. Специално в „Идиот“ разка-
зът се оттласква от творба на изоб-
разителното изкуство и натрупва 
алюзии с други високи сцени, възхож-
дащи към Новия завет. 

Преди време допуснах, че творбата 
центрира и последователно възпро-
извежда в различни наративни ре-
жими историята на един портрет 
– този на Настася Филиповна, и по-
вечето от възловите перипетии в 
сюжета са свързани с показването, 
разглеждането и тълкуването му. Тук 
ще допълня, че при новото вглеждане 
в текста вниманието ми бе силно при-
влечено от диалога между двете изоб- 
ражения, пресичащи се в съзнанието 
на княза – това на Настася и това на 
Христос – и постепенното им при-
месване в единна идеологическа сплав, 
гравитираща около основанията на 
вярата. Едва ли е случайно, че за нас, 
читателите, героинята се появява и 
изчезва от полезрението ни заедно с 
Мишкин: на двамата е отделено ед-
накво по продължителност романово 
време.

В метатекстовете върху „Идиот“ 
обикновено се привежда записаното от 
Ана Достоевска през август 1867 г. за 
това как писателят получава начален 
тласък за творческия процес. Всичко 
започва от музея в Базел, където се на-
мира оригиналът на „Мъртвият Хрис-
тос в гробницата“ (1520–1522 г.)         на 
Ханс Холбайн Млади. Ето кратък ци-
тат от дневника на съпругата: „Аз 
нямах сили да гледам картината: дос-
та тягостно беше впечатлението ми 
от нея, особено пък в моето болезнено 
състояние, и отидох в другите зали. 

Когато след петнайсет-двайсет ми-
нути се върнах, видях, че Фьодор Ми-
хайлович продължава да стои пред 
картината като прикован. Развъл-
нуваното му лице имаше същия онзи 
изплашен израз, който много пъти за-
белязвах преди пристъп на епилепсия. 
Аз тихо хванах мъжа си под ръка, от-
ведох го в друга зала и му помогнах 
да седне на пейката, очаквайки всяка 
минута да припадне. За щастие това 
не се случи: Фьодор Михайлович се ус-
покои и на излизане от музея изрази 
желание още веднъж да дойде и да раз- 
гледа така поразилата го картина“. В 
описания момент съзнанието на Дос-
тоевски конвертира изображението 
в текст. По-късно в романа той въз-
произвежда собствената си реакция 

ѝ в чужбина и не мога да го забравя“. 
Романът задава в читателското съз-
нание триизмерна визуална проекция: 
портрета – картината (вече видяна 
„в чужбина“ – там, откъдето князът 
идва) – копието ѝ в дома на Рогожин. 
Чрез фотографския си образ героиня-
та най-напред е обективирана, сним-
ката служи компенсаторно за нейна 
експозиция, а не след дълго тя самата 
се появява от плът и кръв. Обратно, 
Христос си остава върху платното и 
тялото Му буди тревожни размисли 
до степен, от която можеш „да изгу-
биш вярата си“. Но тези разсъждения 
изправят пред нов проблем: доколко 
при реконструкцията на автентич-
ния контекст на творбата и над-
граждането на нов (метатекстуален, 
художествен) именно „копие“ е клю-
човото понятие? Дали целият ро-
ман не би могъл да се възприеме като 
разгърнат екфразис на „базелската“ 
картина? 

На подобни размисли ме наведе спек-
такълът „Идиот“ на Маргарита Мла-                                                                                          
денова (Театрална работилница „Сфу-                                                                                   
мато“, София, премиера 13 ноември 
2017 г.), експониращ Холбайн в натрап-
чиво близък план върху пропусклив 
мрежовиден екран, който редуцира 
аналоговите „пиксели“ на образа до 
илюзия за миражна поява. По думите 
на режисьорката: „при Достоевски 
има някаква особена публичност на 
интимното. Там няма буквално, дос-
ловно интимна сцена. Има един, да го 
наречем висок площаден театър“ (в 
програмата на представлението). В 
този смисъл визуалната транскрипция 
на „Идиот“ е оправдана както през 
библейския интертекст и кодекса на 
съборността, наличен във всеки роман 
от Петокнижието, така и през кон-
кретните портретни изображения, 
пораждащи не така еднозначни и не 
така лесни за тълкуване знакови посо-
ки. Но към театралната версия ще се 
върна отново. Преди това е важно да 
изясня в какви рецептивни контексти 
попадат фотографията и платното в 
самото повествование.

Както знаем, не Мишкин, а Иполит 
Терентиев е този, който прави под-
робна интерпретация на „Мъртвият 
Христос в гробницата“ и с ексцен-
тричното си изказване бива приет 

върху Мишкин, но самата история 
започва отдругаде – не от Холбайн, а 
от портрета на Настася и князът не 
само се вглежда в него, но и го изучава. 
Тъкмо способността на „идиота“ да 
бъде съвършеният лицегадател пра-
ви възможно по-късното необичай-
но тълкуване на положеното в гроба 
тяло на Спасителя, представено от 
немския художник. От тук нататък 
двете фигури (Настася и Христос) 
придобиват неформален статут на 
параперсонажи: жив и мъртъв, като в 
края на текста живият (живата) ще 
се озове в реминисцентната поза на 
мъртвия.

Припомням знаковата фраза на Миш-
кин (част II, 4): „Но това… това е копие 
от Ханс Холбайн […] и без да бъда го-
лям познавач, струва ми се, че е вели-
колепно копие. Виждал съм оригинала 

„Идиот“, постановка Маргарита 
Младенова, ТР „Сфумато“, фотография  
Яна Лозева
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– поне за мен нещо твърде учудващо 
– едва ли не като резоньор на авторо-
вото мнение за картината. По-вярно, 
струва ми се, е друго: в екзистенци-
алната си програма всички основни 
персонажи в романа се ръководят от 
начина, по който тълкуват Холбайн. 
Задължителна отправна точка е фи-
гурата на Христос: не на Иисус, чове-
ка, а именно на Христос – миропомаза-
ния, институцията. В схващането на 
Рогожин например картината сякаш 
оспорва православието, конципирано 
през мистиката на Възкресението, 
за разлика от католицизма, въздигащ 
в култ Рождеството. Той, собстве-
никът на купеното на безценица (за 
две рубли) копие, потвърждава пре-
мислено и хладнокръвно най-силните 
опасения на княза, че вниквайки в заг-
ниващото тяло на Спасителя, човек 
може да изгуби вярата си. По думите 
на Владимир Захаров „признанието на 
Рогожин изразява състоянието на не-
говата душа. В картината той тър-
си оправдание на своите конвулсии. 
Решавайки да убие, губи вяра в Бога. 
Опитът за убийство на княз Мишкин, 
убийството на Настася Филиповна 
свидетелстват за личното отпадане 
на Рогожин от Бога“. Ще допълня, че 
диалогът му с княза е решен в двойс- 
твена перспектива: от една страна, 
Рогожин е пределно честен в онова, 
което споделя с Мишкин, от друга, 
съвсем преднамерено го манипулира – 
излага на риск и изпитание вярата му, 
натрапвайки пред погледа му смуща-
ващото прозрение на живописеца, че 
тленната Христова плът не е едноз-
начна на нетленното Христово Сло-
во. Според Владислав Бачинин „това е 
атмосфера на тоталното надмощие 
на смъртта, на която нищо не ѝ стру-
ва да лъхне със смрадния си дъх в кого-
то си иска, включително и в зрителя, 
поел риска да се приближи до карти-
ната. Ако вярата му е слаба, ако тя 
едва мъждука в него като малко пла-
мъче на свещ, то смъртта няма ника-
къв проблем да го угаси и да унищожи 
надеждата за спасение. […] Всички-
те Холбайнови интуиции по темите 
смърт-безсмъртие, вяра-безверие 
могат да се сведат до една-един-
ствена светогледна теологическа 
формула: Бог е мъртъв“. Интересно е, 
че с перифраза на този израз („Отец 

умер“) започват Чеховите „Три сес-
три“, чиято персонажна система час-
тично пародира тази на „Идиот“. Но 
по-любопитното в случая е, че заради 
смирената си реакция княз Лев Ни-
колаевич (за разлика от граф Лев Ни-
колаевич) може да се нарече първият 
„толстоист“: той изповядва ненаси-
лие срещу злото, у него – и у Холбайн 
– хоризонталната перспектива, под-
чертано женска, взима надмощие над 
мъжката вертикала, демонстрирана 
от Рогожин.

В подкрепа на разсъжденията си ще 
припомня скандалната на пръв поглед 
теза на Игор Смирнов, откриващ във 
фамилията „Ставрогин“ алтернатив-
на славянска семантика: той изтъква 
факта, че в действията си персона-
жът от „Бесове“ се изявява не като 
белязан от „кръста“ (от гръцкия ко-
рен „ставрос“), а в същността си на 
„Став-рогин“: прелюбодеец („слагащ 
рога“ на мъжете, чиито жени обла-
дава) и дявол („с рога“). Същия подход 
можем да приложим и към „Рог-ожин“, 
навяващ суеверни езически асоциации. 
Не би било погрешно да се твърди, че 
романът борави с преобърнати хрис-
тиянски метафизични символи. „Княз 
Христос“ се среща с Троицата (сес-
трите Епанчини) в руския ѝ феминизи-
рано-матриархален стереотип, раз-
рушена от задължителната намеса 
на четвърта фигура – инферналната 
Блудница (Настася). Това също така 
е „роман за Великата Събота, когато 
Бог умира, човекът осиротява, чове-
чеството остава само със себе си и 
още никой не е чувал за слизането на 
Христос в ада и за проповедта там“. 
Най-сетне, както в „От ума си тегли“, 
независимо от действията на Чацки, 
името на ума носи София, така и тук 
името на Възкресението е дадено не 
на Мишкин, а на (А)настася.

Позволявам си да допусна още нещо, 
не по-малко съществено. Словоиз-
лиянието на Иполит трудно може да 
се нарече екфразис, защото героят 
говори по памет и ползва картината 
на Холбайн като повод за свои разсъж-
дения, без да се придържа нито към 
видимия, нито към скрития ѝ сюжет. 
Обратно, чрез нея Достоевски сякаш 
се опитва да набави предистория на 

кулминацията в края на действие-
то. Ако в екзистенциалното си по-
ведение централните персонажи се 
ръководят от начина, по който им 
въздейства платното с положения 
в гробницата Corpus Christi, то всич-
ки те предприемат (не)съзнателно 
подражание на Христа, подлагайки 
читателя на напрегнато съзерцание 
на труп (жив?) в очакване на възкре-
сенската метаморфоза. Подобна ме-
таморфоза първи извършва „положи-
телно прекрасният“ княз по време на 
ремисията си, съвпадаща с дискурсно-
то време на романа. Той идва именно 
от Швейцария, където е изложен ори-
гиналът; там се е сближил с блудни-
цата Мари(я), а в Петербург (града на 
Петър) постига съ-общност с Вечна-
та Грешница (семантиката на името 
ѝ открива заложения в нея потенциал 
за ανάσταση) и накрая отново се връ-
ща в Швейцария, заемайки позиция-
та на Холбайновия образ. Кръговото 
движение е траекторията на самото 
Възкресение, а „ре-мисия“ може да 
се осмисли и като нова мисия, Второ 
пришествие. Виждането на портре-
та на Настася във влака-тунел – об-
ратен преход от онзи към този свят 
– въодушевява, мотивира и оправда-
ва последвалите деяния на Мишкин 
сред хората. Идиотизмът – извън 
всички медицински описания – тук 
издава нарушеното Божествено съз-
нание, носено от човешко същество, 
при навлизането му от извънземна в 
земна атмосфера, тоест, при досега 
с гравитацията. Защото финалното 
заминаване за Швейцария на влезлия в 
нова фаза на болестта Мишкин е свое-                         
образна инволюция, връщане в „ем-
бриона“, по-точно „в картината“, от 
която е „излязъл“.

Но на финала романът рязко измества 
акцента от княза към Настася, което 
далеч не е случайно. Винаги съм подо-
зирал, че сцената с Мишкин, Рогожин и 
мъртвото тяло до тях по-скоро крие 
сакрална символика, отколкото раз-
крива злодеяние, причинено от рев-
ност. В разгадаване на имплицитни-
те ѝ кодове бях склонен да тълкувам 
бдението на двамата мъже над трупа 
на фаталната жена като алюзия за 
своеобразна Пиета. Поддържам ста-
новището и сега, но с уговорката, че 
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то не казва всичко. Смятам, че без да 
отменя скръбта, сцената прави апо-
логия на Възкресението.

Какво имам предвид?

В този зловещ момент в къщата на 
Парфьон мъртвите тела са две – 
това на Настася и това на Христос. 
Тя лежи в стаята, в чието преддве-
рие е картината на Холбайн. Така 
както във влака е експонирана чрез 
портрета си (изображение, най-бли-
зо до иконописта), който ще оживее, 
така мрачният дом на Рогожин пред-
известява смъртта ѝ. Присъствие-
то на трупа ѝ е подчертано твърде 
сензитивно и натуралистично. Раз-
лагащата се плът на Настася вони 
точно както по-късно ще вони тази 
на учителя Зосима. И нещо наистина 
смайващо. Финалът на „Идиот“ про-
карва ясно изразена парабола относ-
но тялото на убитата. Уж е там, но 
когато в стаята влизат хора, то ся-
каш е изчезнало: никой не го забеляз-
ва или поне текстът отказва да го 
„види“: „Все пак, когато много часове 
по-късно вратата се отвори и влязо-
ха хора, намериха убиеца в пълно без-
съзнание и треска. Князът седеше на 
леглото до него неподвижен и спокоен 
и всеки път, когато болният почнеше 
да крещи или да бълнува, бързаше да 
прекара трепереща ръка по косите 
и страните му, сякаш го милваше и 
умиряваше. Но той не разбираше вече 
нищо от това, което го питаха, и не 
познаваше хората, които влизаха и 
го заобикаляха“. Татяна Касаткина 
допуска, че „зад тази история отчет-
ливо стои историята на успението 
на Богородица, чието тяло закъсне-
лият за погребението Тома не намира 
в гроба“. Струва ми се, че в руски кон-
текст това по-скоро е феминизирана 
метаморфоза на библейския сюжет за 
Възкресението.

Всъщност в цитирания финален от-
къс двамата персонажи са разграни-
чени рязко според състоянието си; 
докато Рогожин е в депресия – исте-
ричен, бълнуващ, съсипан, князът – 
обратно – е умиротворен, вглъбен, 
милосърден, остранностен (абстра-
хиран) от конкретното и потънал в 
своеобразна философска възвишеност 
(медитация). Той сякаш не е съвсем 

изненадан от случилото се, напро-
тив – интуитивно е бил в очакване 
тъкмо на произтеклото след убийс- 
твото чудо. За този извод деликат-
но ни подготвя самият текст. Поне 
на две места идеята за възможното 
възкресение на Настася някак мимо-
ходом е подсказана. Първият, допус-
нал подобна мисъл, е Тоцки. В глава IV 
от първата част на романа срещаме 
съждението: „Афанасий Иванович от-    
гатна мечтите ѝ; тя би искала да въз- 
кръсне, ако не в любовта, то поне в 
семейството, осъзнавайки новата 
си цел“. Вторият е самият Мишкин. 
Малко преди фаталния край князът си 
спомня отделни моменти от срещите 
си с героинята и премисляйки и тъл-
кувайки поведението ѝ, разсъждава: 
„Мнението му за Настася Филиповна 
беше изградено, ако не бе, всичко у 
нея, ясно е, сега щеше да му се стори 
загадъчно и необяснимо. Но той ис-
крено вярваше, че тя все още можеше 
да възкръсне“ (глава Х, част IV, пре-
водът навсякъде е мой, Л. Д.). Ето че 
най-сетне предначертаната в името 
„прокоба“ се е сбъднала.

И тук на помощ не само в тълкуване-
то, но и в разрешението на загадката 
се включва театърът, който със са-
мата си синкретична природа успеш-
но онагледява образите, зададени от 
автора. Апелирам за нов тип читател 
на Достоевски – не съпреживяващ, по-
тапящ се в историята, а наблюдаващ 
развитието ѝ и обратите в нея дис-
танцирано, следейки я като втори-
чен сюжет, провокиран от архетипен 
образец. Защото тъкмо визуалното 
може да се превърне в условие за пре-
насянето на романа на сцената или на 
екрана. Два примера.

В представлението на Вячеслав Дол-  
гачев „Настася Филиповна“ от 2008 г. 
по драматизацията на Анджей Вайда 
(Новый московский драматический 
театр) участват само двама актьори 
– в ролите на Мишкин и Рогожин, а ге-
роинята е апофатична, представена 
от воал, който се семантизира тъкмо 
в последната сцена. Тялото го няма, 
останала е единствено „гробовната“ 
препаска-саван. В българския спекта-
къл на Маргарита Младенова, чието 
сценографско решение е с вертикална 
(низходяща) перспектива, тялото на 
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и на Международното обще-
ство „Достоевски“ (International 
Dostoevsky Society). Автор на на-
учни монографии, на повече от 
300 статии и студии, преводи 
на научна и художествена ли-
тература от руски, словенски, 
английски и сръбски/хърватски 
език, сценарии за театрални 
спектакли. Лауреат е на Голяма-
та Лавринова награда на Съюза 
на словенските литературни 
преводачи (2017) и на Награда 
за цялостно творчество на 
СПБ (2020). 

Людмил
Димитров

Настася присъства; тук, в профанния 
свят, то остава видимо, също както 
корпусът на мъртвия Христос, поло-
жен в ковчега. Но на финала персона-
жите се групират в своеобразна ин-
сталация на Възкресението. Дали ще 
съотнесем сцената към Богородица, 
или към Сина Божи, тя недвусмислено 
показва случилата се инициация, изра-
зена в дуализма на свещеното тяло, 
присъстващо тук-и-сега, и неговата 
паралелна нематериална възнесе-
ност. Така самият сюжет на „Идиот“ 
опровергава породените от Холбайн 
съмнения в достоверността на Въз-
кресението, защитавайки на прак-
тика „правоверната“ каноничност на 
картината му.
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Казвате,	че	„Братя	Карамазови“	
е	книгата,	която	ви	е	променила,	
че	всяка	дума	от	романа	ви	вълну-
ва	лично.	Казвате	го	през	2005	г.,	
когато	е	постановката	ви	в	Плов-	
дивския	театър.	Така	ли	мислите	
и	през	2021	г.?	

Бях на 33, а на тази възраст човек 
вече се е изправил пред въпроса как-
во става с него, след като е преминал 
през невинната си младост. Какво 
става с убежденията му, с изборите 
му... Моментът е драматичен, до-
колкото идеализираните виждания 
за себе си и за живота могат да пре-
търпят сериозно разклащане. Можеш 
да потънеш в дълбоко разочарование, 
особено ако си бил склонен да вярваш, 
че пътят ти ще бъде неизменно на-
сочен към една благородна цел и ти 
самият винаги ще грееш с непромен-
ливата светлина на добрите мисли 
и постъпки. Разочарованието идва, 
защото светлината е започнала да 
премигва и причината не е извън теб, 
както би предположил на младини, а 
вътре в теб, оказало се е, че тъмни-
ната също е твое съдържание. Ба-
нално откритие от гледна точка на 

психоанализата, банално и за хора с 
цинична нагласа по рождение, но стъ-
писващо и разтърсващо за мен. Уми-
раше един чист образ, към който явно 
съм бил много привързан. А мотото 
на „Братя Карамазови“ от Евангелие 
на Йоана 12:24 е „Истина, истина ви 
казвам: ако житното зърно, паднало в 
земята, не умре, остава си само; ако ли 
умре, принася много плод“. Тези слова 
могат да имат най-различни тълку-
вания – за мен, в много личен смисъл, 
те отвориха перспективата на пре-
раждане, след като една моя възвише-
на младежка представа си отиваше. 
Нататък действително всяка дума 
от романа ми помагаше да продължа, 
защото разкриваше плодоносния дар 
на умирането в името на истината, 
което минава през смелост да позна-
еш и да признаеш греховната си при-
рода, съчетана със сила да се смириш 
и да се покаеш. 

Нарекоха	 подхода	 ви	 в	 „Братя	
Карамазови“	кинематографичен.	
Какво	си	спомняте	от	процеса	на	
работа?

Изпитвах нужда да изрека този 
текст на сцената, да извърша това 

действие, защото едно от големите 
послания на романа е свързано именно 
с действената любов. Тя, казва старе-
цът Зосима, не е красива като съзер-
цателната, а е много опасна и може 
да изглежда отчаяна, дори грозна, но 
само в нея се сбъдва любовният сми-
съл. Затова за мен не беше толкова 
важно как точно ще изглежда пред-
ставлението, искаше ми се просто да 
го има, книгата да не стои затворена 
на рафта в библиотеката или разтво-
рена в нечий скут, а историята да се 
случва – с хора, на хора, пред хора. Така 
или иначе, водещо беше желанието 
едно спасително откровение да бъде 
споделено публично, ако ще, и с много 
несъвършенства. Актьорите разбра-
ха, че не преследваме формално-про-
фесионални цели, а само проникнове-
нието и човешкото вълнение, с които 
подхождаме към работата, са от зна-
чение.

Романът	 „Братя	Карамазови“	
може	да	бъде	отключен	с	различни	
жанрови	ключове	–	като	мелодра-
ма,	като	криминален,	психологиче-
ски,	философски	или	съдебен	роман,	
като	роман	за	вярата.	Вие	откъде	
тръгнахте?

Сценичното пресъздаване на житейс- 
ката пълнота в романа представля-
ваше най-големият риск. Защото из-
борът на един жанров ключ би улеснил 
задачата, но би ограбил извършеното 
от Достоевски, а то е да събере на 
едно място различните потоци и да 
покаже как те се свързват помежду 
си, как произтичат един от друг. Да 
разделиш живота на независими сфе-
ри е възможност, която носи успокое-
ние, че поне в отделните части може 
да се постигат удовлетворителни 
резултати. Но Достоевски казва, че 
истината не може да се познае нито 
само зад стените на манастира, нито 
само в дома, на улицата, сред полето 
или в кръчмата, нито в съда, тя не 
е достъпна за героите сами по себе 
си, сред тях няма такива, които са-
мостоятелно да я представляват, 
нито острият до болезненост ум на 
Иван може да я постигне, нито ан-
гелоподобният Альоша или разпът-
ният Митя, нито целомъдрената 
Катя, нито развратната Грушенка; 

Спасителното откровение

Режисьорът																			
Стоян	Радев																													
за	постановките	си		
„Братя	Карамазови“																	
и	„Снегирьов“

Камен Донев в „Снегирьов“, постановка Стоян Радев, Народен театър „Иван Вазов“, 2010 г.
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истината не се открива наяве, не се 
открива в съня, не е в комедията, не 
е и в трагедията, а може да се доло-
ви в безкрайно богатия акорд, който 
включва всички натиснати клавиши. 
При това гениалният автор успява 
да избегне неартикулирания тътен, 
а постига симфонично звучене, в кое-
то сложният аранжимент произвеж-
да изключителен ефект. Да намериш 
адекватен сценичен еквивалент е 
много трудно. Гледах да съм верен на 
автора, пък да става каквото ще. 

По	повод	на	тази	постановка	спо-
менахте	за	разговор	с	Иван	Доб-
чев,	който	поддържал	тезата,	че	
линейният	разказ	е	невъзможен,	
а	трябва	да	се	избере	фрагмент,	
оглеждащ	цялото	–	историята	на	
един	от	братята,	или	пък	притча-
та	за	Великия	инквизитор.	Когато	
пет	години	по-късно	в	Народния	
театър	поставихте	фокуса	върху	
Снегирьов,	бяхте	ли	повлиян	от	
този	съвет?

Всички добронамерени съвети от пос-
ветени хора са добре дошли за мен. Но 
отказът от работа с фрагменти и                  
опитът с „невъзможния линеен раз-
каз“ бяха категорично и дълбоко обос-
новано мое решение по причини, за 
които вече говорих. Ако вземем „Ве-
ликият инквизитор“, може да стане 
съвсем ясно какво имам предвид, като 
казвам, че цялото не трябва да се из-
оставя. Едно е зрителят да гледа как 
Инквизиторът разпитва Христос, 
друго е да види как Иван и Альоша в 
кръчмата разговарят и единият раз-
казва на другия притчата в конте-
кста на предхождащите събития и 
теми, които ги вълнуват, и след като 
я разказва, се прибира, говори разсе-
яно със слугата Смердяков, а после 
Смердяков твърди, че в този разговор 
е получил разрешение и поощрение за 
убийство. Мисля, че за Достоевски е 
важно не просто какво е посланието 
на притчата, а в чия глава тя се раж-
да, какъв е човекът и какво произтича 
после в неговия и в живота на свърза-
ните с него хора. 

Колкото до спектакъла „Снегирьов“ – 
историята с момчетата, която стои 
встрани от основните сюжетни ли-
нии в „Братя Карамазови“, умишлено 

остана извън композицията на моя-
та версия за голяма сцена и аз знаех, 
че ще се върна към нея, но вече като 
съвсем отделен проект в камерен 
формат. Нямах намерение да отва-
рям отново големите теми на рома-
на, защото историята на Снегирьов 
и неговия син Илюша е без същинско 
отношение към главните персонажи 
и може да се разглежда като отделен 
кратък разказ със собствена стой-
ност. От друга страна, изпитвах гуз-
ност, че не съм успял да интегрирам 
и тази част от книгата в първото 
представление... 

Снегирьов	бе	пресъздаден	от	Камен	
Донев,	който	в	първата	постанов-
ка	изигра	Дмитрий	(роля,	за	която	
получи	награда).	Защо	и	двата	пъти	
работите	с	него?

Има такава интерпретация на ро-
мана, в която се допуска, че Альоша, 
Иван, Митя и Смердяков са един и същ 
човек и този човек е самият автор. 
Разбира се, авторът на всяко произ-
ведение застава зад своите герои, но 
в случая като че ли има и нещо пове-
че, доколкото всеки един от братята 
притежава съвсем отчетливи черти 
от противоречивия характер на Дос-
тоевски и сякаш той изобразява себе 
си, но в няколко взаимодействащи и 
конфликтуващи помежду си лица. Тази 
интерпретация много ме привлича, 
защото поставя акцент върху човека 
и неговите вътрешни битки с всич-
ко, което е в него, вместо да насочва 
към външни морални отсъждания и 
пристрастни идентификации с този 
или с онзи. Не се поддадох на изкуше-
нието да буквализирам откритие-
то на единството, като разпределя 
един и същ актьор в четирите роли, 
но пък като утешение с Камен реших- 
ме в първата постановка той да иг-
рае Митя, а във втората – унизения 
от Митя щабскапитан Снегирьов. За 
зрителите връзката беше невидима, 
но за нас беше интересно събиране-
то на два различни персонажа в един 
изпълнител. 

Казват,	че	романите	на	Достоев-
ски	не	са	епически	структури,	а	се	
родеят	с	драматургични	творби.	
Как	се	осъществяват	на	сцената	
образи,	които	въплъщават	идеи?

Набоков разбива мита за великия ро-
манист Достоевски, като отбелязва, 
че той не пише романи, а може би пи-
еси, и то такива, в които няма живи 
хора в естествена среда, а само рупо-
ри на философско-религиозни позиции, 
сблъскващи се на фона на небрежно 
скициран декор. Аз мога да разбера 
стилистическите забележки на из-
следователи и майстори на перото, 
но за мен на първо място стои непо-
средственото впечатление, което 
тези текстове оставят, а то е много 
вълнуващо. Вълнуващо е точно за-
щото идеите придобиват плът или 
пък плътта е заразена, обсебена е от 
идеите. По повод „Записки от мърт-
вия дом“ съвременник на Достоевски 
го упрекнал, че няма право да описва 
хора, чиято съдба не познава, а Дос-
тоевски показал глезените си, по кои-
то още стояли следите от оковите в 
каторгата, и отвърнал – ето моето 
право. По същия начин той би могъл да 
защити всяка изречена дума, ако ще, 
за някого тя да звучи като отвлечена 
проповед. Той самият е нейно живо, 
конкретно, драматично въплъщение 
и това е достатъчно основание за 
артиста на сцената да му се дове-
ри. Затова повтарям, че с целия риск 
на театралната условност, е добре 
историите да се живеят на сцената 
в тяхната цялост и психологическа 
правдоподобност, вместо да се тър-
сят концептуални подходи, които 
прекъсват живия поток. 

По	какъв	начин	ви	вълнува	Досто-
евски	днес?	

В днешно време хората са пленени 
от идеята за политическо и социално 
усъвършенстване, което ще осигури 
щастлив и безоблачен живот на всич-
ки – няма да има пренебрегнати, оби-
дени или незадоволени. Струва ми се, 
че Достоевски би се изсмял горчиво на 
тази глупава амбиция. Ако някой се об-
ръща отново към неговите тексто-
ве, то сигурно се надява, че така ще 
върне истинския сериозен разговор за 
човешките проблеми и пътя към спа-
сението. Въпросът е искаме ли да се 
тревожим, или можем да се залъгваме 
с глупости. 

Въпросите зададе Людмила Димова

Спасителното откровение



16

октомври 2021

Наред със земята, водата, въздуха 
и огъня, парите са петата стихия, с 
която човек трябва да се съобразява 
най-често. Това е една от многото – 
може би дори основната – причини, 

поради които и днес, сто години след 
смъртта на Достоевски, неговите 
произведения запазват своята акту-
алност. Ако вземем под внимание ли-
нията на икономическата еволюция на 

съвременния свят, тоест тенденция-
та към всеобщо обедняване и уеднак-
вяване на жизненото равнище, можем 
да разглеждаме Достоевски като про-
роческо явление. Тъй като най-добри-
ят начин да избегнем грешки в прогно-
зите за бъдещето е да погледнем към 
него през призмата на бедността и 
вината. Тъкмо тази оптика използва 
и Достоевски.

Страстната почитателка на писате-
ля Елизавета Щакеншнайдер – петер-
бургска светска дама, в чийто салон 
през 70-те и 80-те години на XIX век 
се събират литератори, суфражeт-
ки, политически дейци, художници и 
т.н. – пише в дневника си през 1880 г., 
тоест година преди смъртта на Дос-
тоевски: „... но той е еснаф. Да, еснаф. 
Не дворянин, не семинарист, не тър-
говец, не случаен човек като някой ху-
дожник или учен, а тъкмо еснаф. И ето 
че този еснаф е най-дълбокият мис- 
лител и гениален писател... Сега той 
често посещава аристократичните 
и дори великокняжевските домове и 
разбира се, навсякъде се държи с дос-
тойнство, ала въпреки всичко в него 
прозира еснафството. То се прокрадва 
в някои черти, които се забелязват в 
интимен разговор и най-вече в него-
вите творби... за него шест хиляди 
рубли са винаги огромно число, когато 
описва голям капитал“.

Разбира се, това не е съвсем вярно: 
към камината на Настася Филиповна 
в „Идиот“ полита сума, доста по-го-
ляма от шест хиляди рубли. От друга 
страна, в една от най-мъчителните 
сцени в световната литература, коя-
то неизменно оставя болезнена следа 
в съзнанието на читателя, капитан 
Снегирьов стъпква в снега не повече 
от двеста рубли. По същество оба-
че прословутите шест хиляди рубли 
(днес това са приблизително 20 хиляди 
долара) са били достатъчно, за да жи-
вееш около година в прилични условия. 

Йосиф Бродски

Достоевски
За

Достоевски	е	неуморен	
защитник	на	Доброто,	
сиреч	на	християнството.	
Но	ако	се	замислим,																						
и	Злото	не	е	имало																
по-изтънчен	адвокат

Иля Глазунов, илюстрация към „Играчът на рулетка“
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Социалната група, която г-жа Ща-
кеншнайдер – продукт на социалното 
разслоение на своето време – нарича 
еснафство, днес се именува „средна 
класа“ и се определя не толкова от съ-
словния произход, колкото от размера 
на годишния доход. С други думи, го-
репосочената сума не означава нито 
безумно богатство, нито въпиеща 
нищета, а просто сносни човешки ус-
ловия, сиреч онези условия, които пра-
вят човека човек. Шест хиляди рубли 
са паричният еквивалент на умерено 
и нормално съществуване и ако тряб-
ва да си еснаф, за да разбереш това, 
тогава ура за еснафството. 

Тъй като стремежите на по-голяма-
та част от човечеството се свеждат 
именно до това – постигането на нор-
мални човешки условия. Следователно 
писателят, за когото шест хиляди са 
огромна сума, функционира на същото 
физическо и психологическо равнище, 
на което живее и по-голямата част 
от обществото. С други думи, той 
описва живота в собствените му об-
щодостъпни категории, доколкото, 
подобно на всеки естествен процес, 
човешкото съществуване се стреми 
към умереност. И обратно, писате-
лят, който принадлежи към висшето 
общество или към социалните низини, 
неизбежно рисува донякъде изкриве-
на картина, понеже и в двата случая 
разглежда живота от прекалено ос-
тър ъгъл. Критиката на общество-
то (което е сякаш синоним на живота) 
както отгоре, така и отдолу, може да 
представлява увлекателно четиво, 
но само неговото описание отвътре 
може да породи етическите изисква-
ния, с които читателят трябва да се 
съобразява.

Освен това положението на писателя,                                                                                      
който принадлежи към средната класа, 
е достатъчно несигурно и затова той 
наблюдава с повишен интерес случва-
щото се на по-ниските нива. Съот-
ветно всичко, което става по-горе, е 
лишено от ореола на тайнствеността 
поради непосредствената му физиче-
ска близост до него. Пък и дори числено 
писателят от средната класа си има 

работа с много по-разнообразни проб- 
леми, което и разширява аудитория-
та му. Във всеки случай това е една от 
причините за широката популярност 
на Достоевски – както впрочем и на 
Мелвил, Балзак, Харди, Кафка, Джойс 
и Фокнър. Излиза, че сумата от шест 
хиляди рубли е нещо като гаранция за 
велика литература.

Проблемът обаче е там, че да се сдоби-
еш с посочената сума е много по-труд-
но, отколкото да „изкараш“ милиони 
или да влачиш просешко съществува-
не – по простата причина, че нормата 
винаги поражда повече претенденти 
от крайността. Придобиването на 
посочената сума, както и на нейната 
половина или дори на една десета от 
нея, изисква от човека много повече 
душевни усилия, отколкото някоя афе-
ра, която би довела до бързо забогатя-
ване, или, от друга страна, всяка фор-
ма на аскетизъм. Освен това, колкото 
по-скромна е желаната сума, толкова 
по-висок е емоционалният разход за 
нейното придобиване. От тази глед-
на точка е разбираемо защо Достоев-
ски, в чието творчество лабиринтът 
на човешката психика играе толкова 
съществена роля, смята шест хиляди 
рубли за колосална сума. За него тя е 
равнозначна на колосални душевни 
разходи, на колосално разнообразие от 
нюанси и колосална литература. Сиреч 
тук става дума не толкова за реални, 
колкото за метафизически пари.

Всички негови романи, почти без из-
ключение, се занимават с хора, по-
паднали в тежки обстоятелства. 
Подобен материал е вече сам по себе 
си гаранция за завладяващо четиво. 
Ала Достоевски става велик писател 
не поради неизбежните интриги на 
сюжета и дори не поради уникалната 
дарба за психологически анализ и със-
традание, а благодарение на инстру-
мента или по-точно на физическия 
състав на материала, който използва, 
тоест благодарение на руския език. 
Който сам по себе си – както впрочем 
и всеки друг език – твърде силно на-
помня парите.

Що се отнася до интригите, то рус- 
кият език – в който подлогът често 
се настанява уютно в края на изрече-
нието, докато същността обичайно 
се крие не в основното съобщение, а в 
подчиненото му изречение – сякаш е 
създаден за тях. Това не е аналитич-
ният английски с алтернативното му 
„или/или“, това е езикът на подчине-
ното отстъпване, езикът, базиран 
на „макар че“. Всяка идея, изразена 
на този език, прераства тутакси в 
собствената си противоположност и 
няма по-увлекателно и съблазнително 
занятие за руския синтаксис от това 
да предаде съмнението и самоуни-
жението. Многосричният характер 
на речника (средно руската дума се 
състои от три-четири срички) раз-
крива първичната, стихийна природа 
на явленията, отразени от думата 
по-пълно, отколкото от всякакви убе-
дителни разсъждения, и често пъти                      
писателят, начевайки да развие ми-
сълта си, се препъва внезапно в зву-
ченето, потъвайки стремглаво в 
преживяването на фонетиката на да-
дена дума – което и отвежда разсъж-
денията му в най-неочаквана посока. 
В творчеството на Достоевски ясно 
се долавя понякога стигащото до са-
дистична интензивност напрежение, 
породено от непрекъснатото съпри-
косновение между метафизиката на 
темата и метафизиката на езика.

От безредната руска граматика Дос-
тоевски извлича максимума. Във фра-
зите му звучи трескав, истеричен, не-
повторимо индивидуален ритъм, а по 
своето съдържание и стил речта му е 
потискаща психиката сплав на белет-  
ристика с разговорен език и бюрокра-
тизми. Разбира се, той винаги бърза. 
Подобно на своите герои, работи, за 
да свърже двата края, а пред очите 
му вечно се мяркат кредиторите и 
крайните срокове на издателя. При 
това искам да отбележа, че за човек, 
измъчван от крайни срокове, той се 
отклонява твърде често от темата: 
може дори да се твърди, че нерядко 
отклоненията му са продиктувани 
от самия език, а не от изискванията 
на сюжета. Казано по-просто: когато 
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четеш Достоевски, разбираш, че из-
точникът на потока на съзнанието 
съвсем не е в съзнанието, а в словото, 
което преобразява съзнанието и про-
меня неговата посока.

Не, той не е жертва на езика; но про-
явеният от него пристрастен ин-
терес към човешката душа отива 
далеч отвъд пределите на руското 
православие, с което се идентифици-
ра: синтаксисът определя естест-
вото на това пристрастие в много 

по-голяма степен, отколкото вярата. 
Всяко творчество започва като инди-
видуален стремеж към самоусъвър-
шенстване и в идеалния случай – към 
святост. Рано или късно – по-скоро 
рано, отколкото късно – пишещият 
открива, че перото му постига мно-
го по-големи резултати от душата. 
Това откритие често води до мъчи-
телно душевно раздвоение и тъкмо 
на него се пада отговорността за 
демоничната репутация, с която се 
ползва литературата в някои широки 
кръгове. Всъщност в известен смисъл 
това е така, тъй като загубата на 
серафими е почти винаги находка за 
смъртните. Освен това сама по себе 
си всяка крайност е винаги скучна, а у 
добрия писател се долавя постоянно 
диалогът между небесните сфери и 
бездната. Но дори това раздвоение 
да не доведе автора или ръкописа до 
физическа гибел (пример за което е 
вторият том на Гоголевите „Мъртви 
души“), тъкмо от него се ражда писа-
телят, съзиращ задачата си в скъся-
ването на дистанцията между перо-
то и душата.

В това е целият Достоевски; съще-
временно обаче перото му постоянно 
изтласква душата отвъд предели-
те на проповядваното от него пра-
вославие. Понеже да бъдеш писател, 
означава неизбежно да бъдеш про-
тестант или поне да ползваш про-
тестантската концепция за човека. В 
руското православие, както и в римо-
католицизма човекът бива съден от 
Всемогъщия или от Неговата Църква. 
В протестантизма човекът сам тво-
ри над себе си подобие на Страшния 
съд и на този съд е много по-безпо-
щаден към себе си от Господ или дори 
от Църквата, макар и само защото 
(по собственото си убеждение) по-
знава себе си по-добре от Бога или от 
Църквата. А също така, защото не 
иска или по-скоро не може да прости. 
Но тъй като нито един автор не пише 
само за своя облага, литературните 
герои и техните постъпки заслужа-
ват безпристрастен и справедлив 
съд. Колкото по-прецизно е разслед-
ването, толкова по-убедително е 

произведението – а и нали писателят 
се стреми преди всичко тъкмо към 
правдоподобност. В литературата 
светостта сама по себе си не се цени 
кой знае колко – затова и старецът у 
Достоевски смърди.

Разбира се, Достоевски е неуморен за-
щитник на Доброто, сиреч на христи-
янството. Но ако се замислим, и Злото 
не е имало по-изтънчен адвокат. Той е 
усвоил от класицизма един извънред-
но важен принцип: преди да изложиш 
доводите си, колкото и силно да усе-
щаш своята правота и дори правед-
ност, трябва най-напред да изредиш 
всички аргументи на противната 
страна. Въпросът дори не е в това, че 
в процеса на изреждане на опровержи-
мите доводи можеш да се наклониш на 
противоположната страна: просто 
подобно изброяване е само по себе си 
твърде увлекателно. В края на краи-
щата, може и да останеш при своите 
убеждения; но ако си осветил всички 
доводи в полза на Злото, вече произ-
насяш постулатите на истинската 
Вяра по-скоро с носталгия, отколкото 
с усърдие. Което впрочем също пови-
шава степента на достоверност.

Ала не само заради едната достовер-
ност героите на Достоевски разгол-
ват душата си пред читателя с поч-
ти калвинистко упорство. Нещо друго 
принуждава Достоевски да обръща 
живота им наопаки и да изследва всич-
ки гънки и бръчици на душевната им 
голота. И това не е стремежът към 
Истината. Защото резултатите от 
неговата инквизиция разкриват нещо 
повече, нещо превъзхождащо дори са-
мата Истина: те оголват първична-
та тъкан на живота, а тази тъкан е 
уродлива. Към това го тласка силата, 
наречена всеядна лакомия на езика, 
за който в един прекрасен ден всичко 
се оказва недостатъчно – Бог, човек, 
реалност, вина, смърт, безкрайност 
и Спасение, и тогава той се нахвърля 
върху себе си.

1980 г.

Превод от руски Димитрина Чернева

Йосиф Бродски (род. 1940 г.) е 
руски и американски поет и 
есеист. На 15 години напуска 
училището в Ленинград, рабо-
ти на различни места: в морга, 
завод и геоложка експедиция. 
Започва да пише стихове през 
1957 г. През 1963 г. е обвинен от 
съветските власти в „тунеяд-
ство“, осъден е на пет години 
заточение. След застъпниче-
ството на Паустовски, Твар-
довски, Маршак и Ахматова се 
връща в Ленинград през 1965 г. 
Същата година в САЩ излиза 
книгата му „Стихотворения 
и поеми“, а пет години по-къс-
но – „Спирка в пустинята“. На               
4 юни 1972 г. е изгонен от СССР, 
а през 1977 г. става гражданин 
на САЩ. Преподава в Мичиган-
ския, а по-късно и в Колумбий-
ския университет. През 1987 г. 
му е присъдена Нобеловата на-
града за литература. Умира от 
инфаркт в Ню Йорк през 1996 г. 
На български език са издадени 
книгите му: „Изотникъде с лю-
бов“, „По-малко от единица“, „За 
скръбта и разума“, „Отделяне 
от себе си“.

Йосиф 
Бродски
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В „Юноша“ Достоевски повдига проб- 
лема за „бащата“, но не става дума за 
неговия баща. Колкото и по-конкрет-
на да е тази творба спрямо по-ран-
ните му произведения, романът си 
остава абстрактен в сравнение с 
„Братя Карамазови“. Версилов е арис- 
тократ, интелектуалец и западник; 
той все още е „страната“ на Белин-
ски в опита на Достоевски; изначал-
но този образ носи в себе си раздво-
ение; другата половина, „страната“ 
на бащата, е добре представена в 
„Юноша“, но в идеализираната форма 
на приемния родител – Макар Долго-
руков, мистичен странник. В романа 
бащите сменят местата си, случват 
се и други трансформации, коренящи 
се в манихейството и само намеква-
щи за онези вътрешни препятствия, 
с които писателят тепърва ще се 
сблъсква.

Темата за „бащинството“ в пробле-
матиката на „подземието“ – още не 
толкова явна в „Юноша“ – излиза на 
преден план в „Братя Карамазови“. 
Този роман е истински шедьовър, из-
цяло основаващ се на спомените за 
Михаил Андреевич Достоевски, убит 
от крепостните си селяни. Впрочем 
бащата на писателя доста се е отли-
чавал от стария Карамазов; например 
никога не е пренебрегвал възпита-
нието на децата си; ето защо не би 

трябвало да възприемаме мрачния и 
отвратителен старик като „порт-
рет на бащата“; такъв портрет няма 
същото значение за собствената 
психоанализа, както героят в романа. 
Това не е бащата в себе си – така ба-
щата се открива за сина, докато той 
пише своята творба. Съперничество-
то между бащата и сина предполага 
ярко изразено подобие. Горделивост-
та на бащата е преграда пред сина, 
подсилвайки неговата собствена гор-
деливост. Отцеубийството, престъ-
плението на поробения син, въстанал 
срещу бащата тиранин, ни е пред-
ставено тъкмо като „трагедията на 
подземието“. И тъй като бащата и 
синът в някакъв смисъл са тъждест-
вени, страшното деяние се явява 
едновременно убийство и самоубий-
ство; двете престъпления по същи-
ната си са неразличими. Всички убий-
ства и самоубийства при по-ранните 
герои са представяни като фундамен-
тална грешка. Тук източник на всички 
тези кошмари е самият писател. 

В основата на ненавистта към другия 
лежи ненавистта към себе си. Покрай 
подмолните противопоставяния съ-
ществува идентичност, която ги 
обединява: идентичността на ба-
щата и на сина. Единствено бащата 
извиква такава ненавист, каквато и 
другият, дори още по-голяма, защото 
е обект на същия срам, както и Азът. 
Става дума за срам, чийто повей до-
лавяме около фигурата на Шатов в 
„Бесове“ или около Аркадий в „Юно-
ша“, но конкретният подтик за него 
ни убягва; трябвало е да дочакаме 
„Братя Карамазови“, за да стане ясна 
причината, а срамът да изгуби безо-
бидността си. 

Срамът, чийто обект е бащата, е 
разпространен в цялата руска тра-
диция, в нейната същност. Ранният 
Достоевски се хвърля в западничест-
вото, за да забрави баща си и роди-
телското наследство. Придобитата 
позиция се асоциира с отцеубийство-
то; ето защо късният Достоевски 
възприема предишните си възгледи 
като истинско предателство. Той вяр-
ва, че е открил в поведението на ари-
стократите и на интелектуалците 

реформатори желание да забравят 
традицията и даже езика на Русия, 
сиреч да се избавят от самите себе 
си, за да станат други. Тази мистична 
тяга се ражда от подмолното идоло-
поклонство, а именно то у Достоев-
ски е най-силно. Писателят проекти-
ра за пореден път своите собствени 
чувства върху онова, което го заоби-
каля, като преобразува натрапчивите 
си идеи в универсална система от ин-
терпретации. Без това да означава, 
че възприятието му е невярно: може 
би е познавал подобните си по-добре 
от тях самите… 

Достоевски се е чувствал отхвър-
лен от западниците; не му се удава да 
стане един от тях; ето защо, изна-
чално не признавайки себе си за участ-
ник в бунта, той позволява на вината 
да прорасне в него и да го погълне. За-
това се хвърля да защитава с такава 
страст „бащиното наследство“ неза-
висимо от вълната от критики срещу 
него. Но дори да се чувства мужик, по-
падайки в салона на Тургенев, той на-
блюдава истинския мужик единствено 
с очите на интелектуалец космопо-
лит, какъвто се е заклел никога да не 
бъде. 

В трудовете от славянофилския пери-
од под крайния му възторг към руското 
се крие трайно презрение. Нищетата, 
алчността, безредието и безпомощ-
ността се възприемат като харак-
терни атрибути на руския човек, а 
следователно и на самия Достоевски. В 
„Играчът“ например лесно се вижда, че 
пороците, които си приписва Досто-
евски, в това число и страстта към иг-
рата, са недостатъци на самия руски 
народ. Някои пасажи от произведения-
та му издават „комплекси“, подобни на 
тези, от които страдат редица инте-
лектуалци от „развиващите се“ стра-
ни: „В катехизиса на добродетелите 
и достойнствата на цивилизования 
западен човек е излязла едва ли не на 
първо място способността му да при-
добива капитал. А руснакът не само не 
е способен да натрупва капитали, но и 
разточителства с тях някак безобраз-
но. И все пак на нас, руснаците, пари 
също са нужни… Следователно ние 
сме много податливи към рулетката, 

Рене Жирар

Възкресението
„Творчеството																												
на	Достоевски																																			
е	пророческо	в	истинския	
смисъл	на	думата.																			
Не	че	предсказва	бъдещето,											
а	в	библейското	му	значение:	
то	показва	изгнанието,	
разкола	и	страданието																													
като	следствия,	
произтичащи																															
от	сътворяването	
на	кумира.“																																						
Глава	от	книгата	
„Достоевски:	от	
двойничеството																	
към	единството“
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където можеш да забогатееш за два 
часа, без да се трудиш особено. Това 
особено ни прелъстява; и както играем 
без труд, така и проиграваме!“.

Противопоставянето между Европа и                 
Русия влиза в опозицията господар-                                                                        
роб; Достоевски в ранния си период 
не схваща докрай диалектическата 
природа на тези взаимосвързани про-
тивоположности. Този Достоевски е 
не повече реакционер и славянофил, 

отколкото Достоевски през 1848 г. е 
революционер и западник. Именно по-
ради това всички интерпретации, ос-
новаващи се на идеологията, се оказ-
ват повърхностни; те си остават в 
плен на чистото противопоставя-
не, породено от конфликта на Аза с       
другия. Двойственият идеологически 
екстремизъм на писателя е още един 
пример за онази широта, според Дос-
тоевски характерна за съвременния 
човек. 

Фьодор Михайлович не е могъл да се 
увлича по нещо дълго време. Трябва да 
проумеем, че всичките му привърза-
ности имат „негативен“ оттенък: 
той е руснак против Запада, той е 
пролетарий против богатите, той е 
виновен пред невинните. Навсякъде 
е външен и чужд: чужд е на руския жи-
вот по силата на интелектуалното си 
и творческо призвание, както и поради 
спомените за своя баща, ала е чужд и 
сред космополитно настроената ин-
телигенция, която по своите закони и 
стереотипи създава ново общество, 
комфортно за хора като Карамзин, 
както дървеният дом е уютен за му-
жика. Що се отнася до Достоевски, 
той никъде не се чувства на мястото 
си. Той винаги ще бъде мним мужик и 
псевдоинтелектуалец. 

Какво е означавал тогава крайният 
бунт за Достоевски? Окончателно и 
„искрено“ ли той се връща към цен-
ностите на своя баща? Имал ли е пи-
сателят успех там, където досега е 
търпял единствено неудачи? Напро-
тив, Достоевски по-скоро се отказва 
от ориентирите на баща си, както и 
от всички други стремежи, чрез кои-
то горделивостта изковава оръжие 
срещу другия в даден момент. Тук и 
не може да става дума за завръща-
нето на детето чудо към своя земен 
родител. Бунтът е лош не с това, че 
отхвърля едни или други ценности, а 
с това, че не може нито да ги отхвър-
ли, нито да ги съхрани. Мисълта за 
отцеубийството се движи от анти-
теза към антитеза, без да напредва 
нито стъпка. В търсенето на абсо-
лютното друго, тя неизбежно попа-
да на същото. Бунтът е двойствен, 
нееднозначен и демоничен, тъй като 
бунтарят уважава това, срещу което 
въстава, и напада онова, което почи-
та. Бунтът е добър тогава, когато 
е насочен срещу кумирите, макар и 
да черпи сили от пределното и край-
но идолопоклонство. Добре е, когато 
не можеш да се прилепиш към нищо 
– нито към руската традиция, нито 
към космополитната интелигенция. 
Не защото последната е непоносима 
или е лишена от корени, а защото не 
е вярна на призванието си да избави 
хората от патриархалната действи-
телност, защото създава привидна 

Иля Глазунов, илюстрация към „Бели нощи“
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устойчивост, затваряйки очи за про-
тиворечията, които би трябвало да я 
доведат там, където са отвели Дос-
тоевски: към разкол и разрив.

Ала и бунтът е лош; той не е в със-
тояние да доведе откъсването от 
корените до обособяване, тоест до 
освобождаване, което изхожда от 
Христа и се връща към Него. Ето я 
тази свобода, до която най-сетне 
стига сам Достоевски в „Братя Кара-
мазови“, и тъкмо нея той прославя в 
знаменитата си „Легенда за Великия 
инквизитор“. 

Действието се развива в Севиля в 
края на XV в. Христос се появява на 
улицата и около Него се сбира тълпа, 
но неочаквано наблизо минава Велики-
ят инквизитор, той вижда тълпата 
и нарежда на стражите да хванат и 
отведат при него Христос. Настъпва 
нощ и инквизиторът посещава своя 
пленник в килията, разкривайки му в 
дълга реч „безумието“ на Неговите 
идеи. „Ти искаше да основеш царство-
то си на тази свобода, която хората 
ненавиждат и от която винаги из-
бягват в идолопоклонство, макар да 
я славят на думи. Трябва да се напра-
вят хората по-малко свободни, а ти 
ги направи по-свободни, умножавайки 
кумирите и конфликтите между тях; 
ти обрече човечеството на наси-
лие, нищета и хаос“. Инквизиторът 
се досеща, че се подготвя ново, още 
по-ужасяващо построение на Вави-
лонската кула, което, както и пре-
дишните, е обречено на разрушение. 
Великото прометеевско начинание, 
плод на християнска любов, се свежда 
до „канибализъм“. 

Великият инквизитор не пропуска 
нищо от онова, което „подземието“, 
Ставрогин или Кирилов са донесли на 
Достоевски. Вулгарните рационали-
сти не са оставили и сянка от Хрис-
тос нито в душите си, нито в исто-
рията, но инквизиторът настоява, че 
боговъплъщението е влошило всичко. 
Петнайсет отминали столетия и още 
четири предстоящи, за чийто ход той 
пророчества, са призвани да потвър-
дят гледната му точка. За разлика 
от Ницше и Фройд инквизиторът 
не бърка Христовото благовестие 

името на Христа, но срещу духа на 
Неговото учение, за да придадат на 
човешкото царство вид, по-съотве-
тен на човешката природа. В съгласие 
с Достоевски Симон Вейл също съзи-
ра в инквизицията архетип на всич-
ки тоталитарни структури. Краят 
на Средновековието е най-важният 
момент в развитието на християн-
ството; наследникът, стигнал пъл-
нолетие, встъпва в правата си; опе-
куните ненапразно се боят от него, 
надявайки се, че попечението им ще 
продължи до безкрайност. 

Легендата подхваща проблема за зло-
то от момента, в който разговорът 
за него прекъсва в „Бесове“. „Подзе-
мието“ е представено в романа като 
провал и извращаване на християн-
ството. Мъдростта и могъщество-
то на Изкупителя изпълнили ли са 
задачата си? Без да крие тревогата 
си, Достоевски ѝ придава невиж-
дан размах. И писателят побеждава 
нихилизма.

Християнството е разочаровало Дос-                                                                                       
тоевски. Трябва да признаем, че сами-
ят Христос не отговаря на очаквания-
та му. Той не ни избавя от нищетата 
и от страданията, насъщният ни хляб 
също не е за всички. Той не „изменя жи-
вота“. Това е първият упрек. Вторият 
е още по-тежък: християнството не 
носи със себе си увереност. Защо Бог 
не изпраща като доказателство за 
Своето съществуване знак на онези, 
които биха искали да повярват в Него, 
но не им се удава? И накрая нещо, кое-
то е особено важно: горделивостта 
е винаги тук, никакво усилие и смире-
ние не могат да намалят тази страст, 
стигаща дотам да разпали завист 
дори спрямо самия Христос…

Ала когато Достоевски формулира 
тези си претенции към християн-
ството, той среща Евангелието и се 
сблъсква с трите „изкушения в пус-
тинята“: „Иисус, изпълнен с Духа Све-
таго, върна се от Иордан, и поведен 
беше от Духа в пустинята; там Той 
биде изкушаван четирийсет дена от 
дявола, и нищо не яде през тия дни; а 
като се изминаха те, най-сетне ог-
ладня. И рече Му дяволът: „ако си Син 
Божий, кажи на тоя камък да стане 

с раковата разсейка, изникнала след 
него. Той обвинява Христос не в това, 
че е недооценил човешката приро-
да, а че я е надценил; не е разбрал, че 
моралната неспособност на чове-
ка да върши добри дела неминуемо 
ще го отведе в света на мазохизма и 
униженията. 

Великият инквизитор не се готви да 
приключи с идолопоклонството на ме-               
тафизическо равнище, както Кирилов; 
той иска да излекува злото със зло; 
желае хората да зациклят върху неиз-
менните си кумири и в идопоклонниче-
ската си представа за Христос. Дей-
вид Хърбърт Лоурънс в знаменитата 
си статия обвинява Достоевски в 
„извратеност“, тъй като писателят 
влага в устата на инквизитора онова, 
което самият Лоурънс смята, че е ис-
тината за човека и света. 

Грешката на Христос в очите на ин-
квизитора е още по-непростителна, 
защото „не са липсвали предупреж-
дения“. По време на „изкушението в 
пустинята“ дяволът, този „дух на 
самоунищожението и небитието“, е 
показал на Изкупителя три инстру-
мента, способни да обезпечат ста-
билност, благоденствие и щастие на 
човечеството. Тези неща са „тайна, 
чудо и авторитет“. Христос ги от-
клонява, но инквизиторът и подоб-
ните нему се възползват от тях в 

Иля Глазунов, илюстрация към „Бесове“
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хляб“. А Иисус му отговори и рече: 
„писано е, че не само с хляб ще живее 
човек, но с всяко слово Божие“. И като 
Го възведе на висока планина, дяволът 
Му показа всички царства на вселена-
та в един миг време. И рече Му дяво-
лът: „Тебе ще дам властта над всички 
тия царства и славата им, понеже тя 
е мене предадена, и аз я давам, кому-
то искам; ако, прочее, ми се покло-
ниш, всичко ще бъде Твое“. Иисус му 
отговори и рече: „махни се от Мене, 
сатана! защото писано е: „Господу, 
Богу твоему се покланяй, и Нему ед-
ному служи“. И заведе Го в Иерусалим, 
постави Го на храмовата стряха и 
Му рече: „ако си Син Божий, хвърли се 
оттук долу; защото писано е: „на Ан-
гелите Си ще заповяда за Тебе да Те 
запазят; и на ръце ще Те понесат, да 
не би някак да препънеш о камък нога-
та Си“. Иисус му отговори и рече: ка-
зано е: „няма да изкусиш Господа, Бога 
твоего“ (Лук. 4:1–12).

Тъкмо такива са основните изкушения 
на Достоевски: социално месианство, 
вяра и горделивост. Особено над пос- 
ледното си струва да поразмислим. 
Всичко, което желае горделивецът, 
в крайна сметка води до преклонение 
пред другия, пред сатаната. В някои 
моменти от живота на Фьодор Ми-
хайлович, в които той не се е поддавал 
на едно или друго от тези изкушения, 
той изведнъж се е поддавал и на три-
те едновременно. И по някакъв на-
чин това необичайно послание е било 
предназначено лично за него; „Леген-
дата“ е доказателство, че той е чул 
посланието. Наличието в Евангелие-
то на текст, толкова отговарящ на 
потребностите на писателя, му носи 
огромно утешение. Ето знака, който е 
търсил: именно това ни казва самият 
Достоевски чрез устата на инквизи-
тора, и то в завоалирана и шокираща 
форма: „И възможно ли е да се каже 
нещо по-истинно от онова, което 
той ти е възвестил в три въпроса и 
което ти си отхвърлил и то именно в 
книгите се нарича „изкушенията“? А 
същевременно, ако някога е било из-
вършено на земята истинско гръмов-
но чудо, то е било именно в този ден, в 
деня на тези три изкушения. Именно 
в появата на тези три въпроса е било 

чудото... Защото в тези три въпроса 
сякаш е събрана в едно цяло и е пред-
сказана цялата по-нататъшна чо-
вешка история и са показани трите 
образа, в които ще се съберат всички-
те неразрешими исторически проти-
воречия на човешката природа по ця-
лата земя. Тогава това още не е могло 
да бъде толкова очевидно, защото 
бъдещето е било неизвестно, но сега, 
когато са изминали петнадесет века, 
ние виждаме, че всичко в тези три    
въпроса е така предугадено и пред-
сказано и така се е оправдало, че нищо 
вече не може нито да се добави към 
тях, нито да се махне“ (превод Д. Под-
вързачов и С. Андреев).

Основната тема на „Легендата“ е 
рискът за хората, който носи със 
себе си нарастващата свобода или 
благодатта, изхождаща от Христос; 
риск, който Великият инквизитор 
отказва да приеме, но той присъства 
във всички текстове на Евангелието, 
които неоспоримо свидетелстват 
за догадката на Достоевски относно 
„метафизическото подземие“. Зад чер-
ния песимизъм на Великия инквизитор 
просветва есхатологическото разби-
ране за историята, даваща отговори 
на въпроса, останал „висящ“ в „Бесове“. 
Предвиждайки въстанието на човека, 
Христос е знаел и за страданията и 
разделението, до които ще доведе 
Неговото пришествие. Горделивата 
увереност на говорещия ни позволява 
да забележим нов парадокс: божест-
веното Провидение лесно разстрой-
ва плановете за бунт. Усилването 
на позициите на Сатаната с нищо не 
променя положението му на победен. 
В крайна степен всичко води до добро, 
даже идолопоклонството. 

Дори светът да бяга от Христос, 
вместо да Го последва, Той съумя-
ва да обърне това бягство в полза 
на Изкуплението. Сред разделения 
и противоречия Той довежда до съ-
вършенство онова, което би искал 
да сътвори сред единство и радост. 
Опитвайки се да постигне обожест-
вяване без Христос, човекът сам себе 
си праща на кръста. Именно Христо-
вата свобода, свърнала от пътя, но 
още жива, ражда „подземието“. Няма 
нито една частица от човешкото 

същество, която да не е въвлече-
на в конфликта между Аза и другия; 
Сатаната, разделен сам в себе си, 
изгонва Сатаната; идолите разру-
шават идолите; човекът малко по 
малко из-   черпва илюзиите си, вклю-
чително и най-лошите си представи 
за Бога, наложени от атеизма; той с 
нарастваща скорост попада във ви-
хъра; светът му, все по-безумен и 
лъжлив, безпощадно свидетелства 
за отсъствието на Бога и потреб-
ността от Него. Настъпва серия от 
грандиозни исторически катастрофи; 
империите, социалните, философски-
те и политическите системи на така 
наречената западна цивилизация ха-
отично се сменят помежду си; този 
кръг непрекъснато се разширява и 
покрива бездната, която историята 
разрушава все по-бързо и по-бързо 
и всичко случващо се сякаш изпъл-
ва плана на божественото Изкупле-
ние. Не този план, който би избрал 
Христос за човека, а другият, който 
е избрал самият човек, отхвърляйки 
Спасителя.

Творчеството на Достоевски е про-
роческо в истинския смисъл на дума-
та. Не че предсказва бъдещето, а в 
библейското си значение: писателят 
неспирно изобличава изпадането на 
Божия народ в идолопоклонство. Не-
говото творчество показва изгна-
нието, разкола и страданието като 
следствия, произтичащи от сътво-
ряването на кумира. В света, където 
любовта на Христос и любовта към 
ближния са едно, истински препъника-
мък се оказва нашето отношение към 
другия. Именно другия трябва да оби-
чаме като самия себе си, за да отхвър-
лим преклонението пред него като 
пред идол и да избегнем ненавистта 
към него в дълбините на „подземие-
то“. И не златният телец, а именно 
другият може да съблазни хората в 
света, отдадени на Духа в мъка и в 
радост. 

Християнството, изобразено в речта 
на инквизитора „в пустота“ (както в 
„пустота“ са представените думите 
на Сатаната в историята за изкуше-
нието), няма нищо общо с метафизи-
ческото „опростенчество“, с което 
буржоазната набожност иска да при-
влече вниманието ни. Христос пръв е 
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пожелал да превърне човека в свръх-
човек, но не със средствата на проме-
теевската мисъл. Всички аргументи 
на Великия инквизитор се обръщат 
срещу него самия, успеем ли да ги чуем 
правилно. Тъкмо това ни дава да раз-
берем Альоша Карамазов, казвайки на 
своя брат, автор и разказвач на леген-
дата: „Твоята поема е хвала на Иисуса, 
а не хула!“…

Богатството и многоизмерността на 
„Братя Карамазови“ превръщат този 
роман в нещо наистина забележител-
но. Социолозите сигурно ще съзрат в 
„подмолното идолопоклонство“ ня-       
каква форма на фетишизъм, оказва-
ла въздействие върху социалните 
структури в миналото. Те може би ще 
изтълкуват съдържанието на рома-
на, изхождайки от факта, че Карама-
зови са принадлежали към феодалната 
класа в периода на нейния разпад. Пси-
хоаналитиците биха свели това идо-
лопоклонство до Едиповия комплекс. И 
социолозите, и психоаналитиците не 
са съвсем прави, тъй като прекалено 
грубо ограничават кръга на описани-
ята си. Те изучават само тесен отря-
зък, произволно извлечен от цялото, 
като винаги се стремят да намерят 
причината за изследваните явления 
на същото това равнище.

Достоевски обаче показва как в прог-
нилото общество на Карамазови със 
слугите не се обръщат като с деца, а 
напротив – към децата се обръщат 
като слуги. Авторът ни показва веч-
ното сплитане между индивидуално-
то поведение и социалните струк-
тури. Достоевски е велик социолог 
и велик психоаналитик. Но тези два 
таланта влизат в противоборство 
у него. Богът на Альоша не е причина; 
Той е път в света и път към другия. 

В дълбините на всички неща са човеш-
ката гордост или Бог, сиреч двете 
форми на свободата. Гордостта под-
държа пълното забравяне на непри-
ятните спомени, така тя ни отделя 
от самите нас и от другите; инди-
видуалните неврози и потискащите 
ни социални структури имат своя из-
точник в укрепналата и закостеняла 
горделивост. Осъзнаването на гор-
достта и на нейната диалектическа 
природа означава да се откажем от 

разслоенията на реалността, да пре-
възмогнем разделението на личното 
ни съзнание по пътя към изгражда-
нето на цялостен религиозен опит. 
Но за да овладеем тази диалектика, е 
необходимо нещо повече от обикнове-
ния разум – необходимо е да победим 
самата тази гордост. Никога горде-
ливият ум няма да проумее думите 
на Христа: „който не събира с Мене, 
разпилява“ (Мат. 12:30). Гордостта 
винаги води до разпиляване и разделе-
ние, тоест до смърт; но да приемеш 
гибелта, означава да се възродиш в 
единство. Творчеството е цялостно, 
когато събира, вместо да разпилява; 
тогава именно самото то ще бъде 
форма на смъртта и възкресението, 
сиреч победа над гордостта.

Прогоненият двойник и намерено-
то единство – това са ангелът и чу-
довището на романтиката, които 
изчезват, за да отстъпят място на 
хармоничния човек. Трезвият разум                                   
и истинският реализъм удържат три-  
умфална победа над химерите от „под-
земието“. Възприемайки изначално 
себе си като грешник, писателят не 
се отклонява от конкретността, не 
потъва в мрачното наслаждение, а от-
крива нов духовен опит, чиято награда 
е неговото творчество.

Пътят на писателя към истината 
по същността си не се отличава от 
опита на св. Августин или на Данте; 
ето защо изграждането на „Братя 
Карамазови“ е близко до композиция-
та на „Изповеди“ или на „Божествена 
комедия“. Става дума за структура на 
„въплъщението“, която е в основата 
на западното изкуство, на европей-
ския опит. Тя се проявява, щом авто-
рът съумява да придаде на своя духо-
вен опит формата, под която самият 
той го е преживял. Тази структура 
не е сводима до разказа за вътреш-
ната промяна, макар че би могла да 
го съпътства; и невинаги завършва 
с религиозно „обръщане“, както би 
предполагала самата сюжетна раз-
връзка… Ако хвърлим последен поглед 
към творчеството на Достоевски 
през призмата на „Братя Карамазо-
ви“, можем да констатираме, че фор-
мата, която получава завършек в ро-
мана, е резултат от дълъг процес на 

съзряване. В този смисъл целият „ро-
мантичен“ период се оказва в ретрос-
пектива „слизане в ада“, а самоусеща-
нето на Достоевски в „Унижените и 
оскърбените“ съответства на оно-
ва, което казва Альоша Карамазов 
за брат си Иван: „Или ще възкръсне 
в светлината на истината, или ще 
погине в ненавист“. Което означава, 
че не само отделните творби, но и 
самото съществуване на писателя 
приема формата на смъртта и въз-
кресението. И неговият последен ро-
ман – „Братя Карамазови“ – обобщава 
всичко това, доколкото въплъщава 
пълнотата на това възкресение. 

Превод от френски Тони Николов

Рене Жирар (1923–2015) е френ-
ски мислител, известен със 
своята „миметична теория“, 
антрополог на насилието и на 
религиозното. Практикуващ ка-
толик, той е роден в Авиньон в 
деня на Рождество Христово. 
През 1946 г. заминава за САЩ. 
Преподава френска литерату-
ра в Университета в Индиана, 
в „Джон Хопкинс“ в Балтимор, 
а след това и в Станфордския 
университет, където ръководи 
департамента по френски език, 
литература и цивилизация до 
края на кариерата си. Автор на 
книгите: „Романтична измама и 
романна истина“ (1961), „Досто-
евски: от двойничеството към 
единството“ (1963), „Насилието 
и сакралното“ (1972), „Изкупи-
телната жертва“ (1982) и др. На 
български език е преведена кни-
гата му „Видях сатаната как 
падна от небето като свет-
кавица“ („Изток-Запад“, 2006).

Рене
Жирар
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Преди да се опитаме да си отгово-
рим, нека първо се запитаме: а кой 
всъщност я пилотира? Както мога 
да констатирам, съвсем скоро вие, 
скъпи мои европейски приятели, ще 
откриете, че никой около вас не знае 
това, нито има идея от кого би могъл 
да го узнае: кой е този човек, кой му е 
дал мандат, накъде ви води и наясно 
ли е с това той самият? И има ли кой 
да ви каже: какво е Европа и къде се 
намира тя в глобалната схема, доми-
нирана от печелившия екип на хиля-
долетието, единайсетте истински 
„сили“: САЩ, Китай, Германия, Русия, 
Обединеното кралство, Израел, Тур-
ция, Иран, Катар, Саудитска Арабия, 
Северна Корея. Волята за власт и гос-
подство е вътрешноприсъща черта 
на всяка такава сила.

Въпросите са именно тези: веднъж 
пуснати, те се надвикват помежду си 
с трескава прибързаност. На опреде-
лено равнище на невежество и разоча-
рование сме склонни да си въобразим 
най-лошото, а най-лошото никога 

няма край. В изгубената територия, 
намираща се между Мароко и Тунис, 
откъдето бия тревога с това мое 
послание, най-лошото мина през нас и 
не остави зад себе си нищо, нищо. Ето 
защо всеки е длъжен да е наясно със 
следното: кое е най-лошото при него 
и на какъв стадий то се намира?

Можем да спорим още и още, но в да-
ден момент би трябвало да спрем и 
да признаем реалността: Европа има 
всички привидности на нещо, което 
не съществува и никога не е същест-
вувало като Европа – на богинята с 
големите очи от гръцката митоло-
гия, дала името на континента. Нека 
пътьом отбележим, че Арес, богът на 
войната, който е бил определен да я 
съпровожда, е надарил със сила рожби-
те на хубавицата. Войната и славата 
– в тази връзка има нещо вярно, тъй 
като изкуството на воина е да напра-
ви всичко, за да спечели; а в случай на 
съмнения в крайния успех – да стори 
дори невъзможното, докато вятърът 
не се обърне в негова полза.

Нека забравим за малко тази Европа, 
митичната, която Зевс е отвлякъл 
и от която се е възползвал, а сетне 
я е поднесъл като брачен дар на един 
смъртен, който не се е прославил с кой 
знае какво – царя на Крит (предаден 
от своите и оставен на чудовището). 
Днес нещата са по-различни: макар и 
реалност, Европейският съюз си ос-
тава търговска колония, без народ и 
без митология, но със знаме и химн, с 
институции на всеки ъгъл и сложна 
композиция на всеки етаж, където 
досадните и арогантни чиновници 
теглят в различна посока: „Ще ви ад-
министрираме отдалеч, не е необхо-
димо да ви посещаваме, нито да ядем 
един и същи хляб с вас“. Чували ли сте 
това? Аз, да, като то ми напомня за 
време, което най-младите със сигур-
ност не познават…

Кой френски крал – от Хлодвиг, през 
Франсоа I или Наполеон I – би приел 
някакви безконтролни лица да му от-
правят подобни упреци, да му дик-
туват драстични мерки, а той да се 

Накъде отива Европа
Буалем Сансал

Големият	алжирски	писател,	известен																						
с	независимостта	си,	се	опитва	да	провокира	
сериозен	размисъл	за	съдбата	на	Стария	
континент.	Дали	ЕС	в	опитите	си	да	се	утвърди	
като	сила	не	се	самоотрича	като	цивилизация?	
Анализ	във	в.	„Фигаро“,	който	предлагаме																		
със	съкращения

?

Владо Донков, Остров Бара, Шотландия, 2018 г.
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съобразява с казаното от тях? Кой 
крал, кое британско величество би ги 
приело? Бог и моята десница, такава е 
била вярата им. Германците сбъркаха 
и платиха репарациите, наложени от 
победителите. Ала никой не им е заб-
ранил да мислят днес; те платиха, за 
да възстановят икономиките на свои-
те жертви и да се обогатят наново 
на техен гръб. Победителите обаче 
невинаги проумяват хитростите на 
победените, които в крайна сметка 
печелят, имайки подръка инструмен-
тите за победата: радикалната вик-
тимизация, моралното преследване и 
Божия съд. „Горко на победителите!“ 
– бе писал Борис Сирюлник.

Ако следвате разсъждението ми и се 
замислите какво означава да вкарате 

в едни и същи граници латинци, гер-
манци, викинги, славяни и маджари, 
както и съответните им имигран-
ти – африканци, магребинци, турци, 
азиатци, ще стигнете до същото 
заключение, до което стигам и аз: яд-
рената реакция е програмирана. Дали 
ще дойде денят, в който някои ще се 
кълнат, че никога не е имало Европа, 
нито местни жители, нито нещо на-
около, защото всичко ще е отнесено 
от циклона, оставил място за други 
заселници и други истории?

И ако не знаем как да отговорим на 
поставения въпрос, може би трябва 
да го зададем по друг начин, понякога 
това помага. Тоест вместо „накъде 
отива Европа?“ да се запитаме „Накъ-
де не отива Европа?“. Видени по този 
начин, нещата се опростяват, а отго-
ворите и думите, с които го изказва-
ме, ни идват по-лесно на езика: фалит, 
регрес, гараж без изход, стена, крайно 
салдо, черна дупка, ликвидация преди 
затваряне, смяна на собственика… 
Думи, които са антоними на поняти-
ята, които са на употреба в Брюксел: 
успех, прогрес, мир и растеж, светъл 
хоризонт, щастливо човечество и 
т.н. 

Добрата идея би била да се промени 
всичко: корабът, пилотът и митът 
за щастливата Европа в света на вар-
варите. Ала понякога разрешаването 
на един проблем може да създаде друг, 
по-голям, добре познато на всички, 
майсторящи нещо в неделя. Затова 
е най-добре да се отдалечим, да пре-
мислим възгледа си за света и полез-
ността на присъствието си на тази 
земя.

Всъщност разсъждението е проблем-
но още от самото начало. „Накъде 
върви Европа?“ не е въпрос, който 
може да се зададе: бъдещето не е дес-
тинация, нацията не е кораб, а пило-
тът не е личност, а система, студен 
разум, обслужван от електрически 
машини. Въпросът експериментира 
с търсения отзвук, с глухата трево-
га, която се сплита с диханието на 
хората, с вибрациите на земята, със 
странното поведение на животните, 
с климата, който раздира сърцата.

Преобръщането на полюсите е на 
път, трябва да сме наясно. Хиперор-
ганизацията премазва човешкото 
като индивид, като семейна двойка, 
група, общност, нация, то потиска 
живота и признава само юридиче-
ско-административните категории: 
наемни лица, потребители, предпри-
емачи, данъчни огнища, мигранти, 
пенсионери, ЛГБТ, безработни, други… 
Хората са в основата на това, но не 
го знаят, промиването на мозъците 
ги е стерилизирало, те вярват, че са 
номерата върху социалната си оси-
гуровка, тайни кодове, отбелязани 
върху твърд диск, емотикони, върху 
които трябва да се кликне, за да се 
извлече звук. Европа не съществува, 
но не е забранено да се мечтае за нея, 
за да бъде изградена тя, както няко-
га са издигали общ дом в центъра на 
селото с добри материали и чувства, 
кристализирали в течение на веко-
вете – братство, доверие, взаимно 
зачитане.

Трябва да си дадем време, за да се за-
мислим и над окаяната машинация, на 
която стана жертва т.нар. арабски 
свят, претоварен с непонятен ме-
сианизъм, който изхожда от скромни 
народи без никаква амбиция: бербери, 
египтяни, ливанци, палестинци, йе-
менци, йорданци, саудитци, оманци, 
катарци, всеки от които има своя 
идентичност и двухилядолетна исто-
рия. Днес това са 430 милиона араби, 
обзети от апокалиптичната фикция, 
съчинена за тях… да, от кого?

И ако те продължат да упорстват в 
заслеплението си под мрачния поглед 
на Арабската лига и под бдителното 
око на Ислямската лига, много малки 
са шансовете им да се освободят от 
магията и да си върнат идентичност-
та и спомените преди обръщането им 
към катаклизма.

За момента, слава богу, французите 
и техните малки съседи – белгийци, 
италианци, испанци и т.н. – все още 
съзнават кои са и откъде идва насъщ- 
ният им хляб. Въпросът обаче е зна-
ят ли какви ще бъдат – и ще я има ли 
паметта – когато обвързана Европа 
стигне до дестинацията си?

Превод от френски Тони Николов

Буалем Сансал (род. 1949 г.) 
е един от най-известните 
съвременни алжирски писатели, 
който пише на френски език. 
Завършил е Националната 
политехника в Алжир. От 
години критикува засилването 
на радикалния ислямизъм в 
родината си и призовава за 
моралната консолидация на 
алжирското общество. Сред 
по-известните му книги са: 
„Клетвата на варварите“ 
(1998), „Селцето на германеца 
или дневникът на братята 
Шилер“ (Голямата награда за 
франкофония, Голямата награ-
да на Белгийската кралска 
академия, 2008 г.), „2084 – краят 
на света“ (Голямата награда на 
Френската академия за роман, 
2015 г.), „Влакът за Ерлинген 
или метаморфозата на Бога“                
(2018 г.), „Авраам или Петият 
завет“ (2020 г.). 

Буалем
Сансал
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Когато човек погледне кои страни 
са подписали декларацията против 
унгарския закон срещу ЛГБТИ, кар-
тината е недвусмислена. Тук – ком-
пактна област от Швеция до Италия, 
там – компактна област от Полша до 
България, чиито правителства не са 
подписали декларацията. Изтокът 
срещу Запада: точно тази разломна 
линия Виктор Орбан искаше да прока-
ра със своя закон.

В Брюксел конфликтните различия 
между Изтока и Запада бяха заоби-
каляни за дълги периоди от време 
– докато Орбан с неговия точен ин-
стинкт не принуди всички да напра-
вят признания. „За съжаление не мога 
сам, нито с някои други страни членки 
да кажа: „Няма какво повече да търси-
те в ЕС“, заяви изнервен нидерланд-
ският премиер Марк Рюте, обръщайки 
се към Унгария след турбулентната 
среща на върха в края на юни. А за Ор-
бан каза примирено: „Той няма срам. 
Следователно ще продължи“. 

Какво си причинихме с източното раз-
ширяване? Това никога не бе дискути-
рано открито. До разширяването на 
ЕС с четири бивши комунистически 
държави през 2004 г. и с още три през 
следващите години беше валиден на-
ративът „Централна Европа“ е прос-
то един „отвлечен Запад“, както се 
беше изразил чешкият писател Милан 
Кундера. Американецът Джефри Сакс, 
духовен водач на прехода през 90-те 

години, сравняваше своята работа с 
тази на скулптор, който трябва само 
да отстрани шлаките на комунизма, 
за да разкрие безупречната скулпту-
ра на едно демократично-либерално 
общество. 

Тридесет години след края на кон-
фронтацията между Изтока и Запада 
от този наратив не е останало много. 
Със старателната намеса на Орбан 
се оформя един нов образ на Изтока – 
също толкова убедителен, колкото и 
старият. И също толкова изкривен. В 
актуалния образ се смесват два ста-
ри и един нов: този на изостаналите 
патриархални нации, на увредените 
от комунизма общества и новият, на 
модерния десен популизъм, който на-
мира хранителна среда в авторитар-
но структурираните страни и днес се 
придвижва от Изток на Запад. 

Ако се вгледаме по-внимателно в из-
точно-западния спор за ЛГБТИ, обра-
зът бързо се разпада. В исторически 
план хомофобията не е източен спе-
циалитет, напротив. Големите скан-
дали около хомосексуалните отноше-
ния сред мъже се случват в Англия и 
Германия – от Оскар Уайлд до генерал 
Кислинг от Бундесвера през 80-те 
години на ХХ в. На Изток тази тема 
никога не е била смятана за толкова 
важна. Не е криминално престъпление 
както в Полша, така и във Франция и 
Италия. Хомосексуалните отноше-
ния между пълнолетни мъже в ГДР не 
се преследват още от 1957 г., а в Ун-
гария от 1961 г., година по-късно и в 
Чехословакия. Във Великобритания 
обаче това се случва едва през 1967 г.,          
във Федерална република Германия 
през 1969 г., а в Австрия през 1971 г. 

Едва след 2000 г. спорът за равнопос-
тавеността на гейовете и лесбийки-
те, за регистрираното съжителство 

и хомосексуалните бракове се пре-
върна в културна война между Изто-
ка и Запада с висок мобилизационен 
потенциал. Съпротива в консерва-
тивните среди имаше и на Запад. Ала 
само на Изток войната около гей па-
радите разпалва духовете повече от 
десетилетие. Кървавото начало сло-
жиха хулигани в Белград. „Бъди нето-
лерантен, бъди нормален“, написа на 
предизборните си плакати една бъл-
гарска партия. Една полска политичка 
дори искаше да се забранят „хомосек-
суалните“ телетъбиси. 

„Анти-ЛГБТИ“ движението, което 
впрочем e прехвърлило своя апогей 
– се надигна, когато в страните на 
Изток се разрасна чувството, че са 
ощетени. Повече от десетилетие 
след 1989 г. нациите бяха възпита-
вани, поучавани, държани под опека, 
трябваше да наваксват, да напред-
ват, да си пишат „домашното“. И ня-
кои дори си помислиха: сега сме равни 
със Запада. Ала вече се задаваше след-
ващото предизвикателство и то при-
чини  по-дълбоки реакции, отколкото 
едно комунистическо правителство. 
До 1990 г. семейството винаги е било 
свободно пространство. В личната 
сфера все още бяха валидни „естест-
вените отношения“, там народът 
беше себе си. Реформаторите сред 
комунистите, които иначе изнервя-
ха упорития народ с нововъведения, 
тълкувания, кампании, бяха разбрали 
това. Спираха се пред чувствителни 
теми като сексуалност и семейство. 

Това движение обаче получи тласък на 
символно равнище. По отношение на 
Запада, който се представя като да-
ващ, даряващ, Изтокът е превърнат 
в пасивна получателка – с една дума: 
в жена. Да си обект на непрекъсната 
западна „манипулация“ в продължение 

Норберт Мапес-Нидик

Внимание!
Напускате западния сектор!

Европейският	съюз	
очевидно	се	разделя																	
на	либерален	Запад																	
и	„анти-ЛГБТИ“	Изток.	
Ала	тази	картина	е	
твърде	опростена
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на тридесет години е оскърбление за 
всяко патриархално общество. Запа-
дът е хомосексуален, тук, при нас, са 
истинските мъже. Омразата се на-
сочва към хомосексуалните, „защото 
са пасивни“, обяснява сексологът Мар-
тин Данекер от Берлин. 

Образът на източния десен попули-
зъм също е изкривен. Първите успехи 
това ново движение постигна преди 
двайсет години във Франция, когато 
бащата на Марин льо Пен стигна до 
балотаж срещу Жак Ширак. Върха на 
своята сила и влияние то достигна 
в САЩ при Доналд Тръмп. В Източна 
Европа авторитарната десница на-
стъпва преди всичко в Русия. В Полша 
на преден план е дълбокият консерва-
тизъм, в Унгария – националистиче-
ската идеология, в Чехия един екстре-
мен неолиберализъм. Картината има 
много измерения.

Ала навсякъде десницата се възполз-
ва от безпомощността на левите 
и либералите. Защото те имат за 
цел само да подражават на Запада. 
Чувството за ощетеност е дълбоко 
вкоренено в обществата в Източна 
Европа. В историята винаги Западът 
е налагал мащабите, дори и по кому-
нистическо време. Преходът през 
90-те години още повече засили това 

чувство: Западът купи Изтока. Макар 
и в името на общото добруване: така 
се циментират различията.

Западният разказ, че се дават много 
пари за по-бедните братски нации, не 
се споделя на Изток. От източна глед-
на точка ролите на дарителя и полу-
чателя са разменени. Не печелят ли 
западните инвеститори невероятно 
много от това, че плащат на нашите 
работници доста по-ниски заплати?  
Не налагат ли те чрез своите прави-
телства и ЕК правилата, по които 
да работят тук? И накрая, не ни ли 
продават на завишени цени стоките, 
които сами сме произвели срещу ниски 
възнаграждения? И трябва ли да при-
емем западните страни да изнасят 
към нас своите миграционни пробле-
ми? Въпреки че заради вас губим все-
кидневно експерти, лекари, специали-
сти, учени? 

Положителните бизнес новини само 
прикриват диагнозата. След финан-
совата криза от 2008 г. условията 
на живот на Изток и на Запад съвсем 
не са се сближили, ако все пак се е слу-
чило, то е само в разрастващите се 
метрополии. Западна Словакия с ней-
ния огромен завод на „Фолксваген“ е 
по-богата, отколкото Шлезвиг-Хол-
щайн или съседна Долна Австрия. Ала 
Източна Словакия не генерира и една 
четвърт от тези приходи. Разлики 
от такъв мащаб няма в нито една 
страна в Западна Европа, дори Горна 
Бавария не е два пъти по-богата от 
Мекленбург-Предна Померания. Ако 
се вземат предвид и различията меж-
ду държавите, зейва огромна пропаст: 
между най-бедните и най-богатите 
региони в ЕС разликата е около двай-
сет пъти. 

Противоречията между Изтока и За-
пада не са създадени от „различните 
ценности“. Основният проблем е, че 
в общата ценностна система Изто-
кът винаги се оказва на задните мес-
та. Каквито и усилия да се полагат – 
като власт, престиж, новаторство, 
доходи, Западът не може да бъде 
достигнат. Елегантните (и богати) 
холандци, скучните (и бедни) бълга-
ри – различията се договарят винаги 

само на национално равнище. Това не 
е нещо необичайно за ЕС, който се със-
тои от нации и разпределя постове и 
ресурси сред нации. Едните винаги се 
чувстват пренебрегнати, другите 
не желаят да наливат пари в каца без 
дъно. Всички се чувстват използвани 
от всички. За националистите на Из-
ток и Запад това е добре дошло.

Опасението на Марк Рюте е реалис-
тично: Орбан ще продължи по същия 
начин. Констелацията му осигурява 
ролята на закрилник на Унгария срещу 
„колониалната арогантност“, както 
красноречиво се оплака неговата ми-
нистърка на правосъдието. Като на-
роден трибун, като бунтовник срещу 
настъпващата централна власт Ор-
бан и днес е непобедим. Благодарение 
на своя закон той има шанс да се пре-
върне в говорител на по-ниското ев-
ропейско стъпало. 

Разделителната линия между прия-
тели и противници на унгарския хомо-                          
фобски закон се разминава с Желязна-
та завеса на две места. Балтийците 
не са с Орбан, икономически те са 
силно ориентирани към либералния 
скандинавски Север. Ала и в Рига въз-
мутени граждани хвърляха торби с 
екскременти по гей парад. Затова пък 
на новата европейска карта, оформи-
ла се покрай протестната декларация 
срещу унгарския закон, Австрия при-
надлежи към Изтока. Но по-скоро по 
тактически причини. Правителство-
то във Виена иска да се профилира 
като мост между Берлин и Будапеща. 
От хомофобско движение, подхранва-
но от усещането за онеправданост, 
няма и следа в родината на Кончита 
Вурст. 

На Запад в капана попада онзи, който 
използва шанса за мобилизация срещу 
„Изтока“ и като Рюте поощрява без-
плодни фантазии за изхвърляне. При-
знаването на различната сексуална 
ориентация е истинска европейска 
ценност само ако с нея не се злоупо-
требява за поддържане на западната 
идентичност. 

Текстът е публикуван в германския 
„Тагесцайтунг“.

Превод от немски Людмила Димова

Норберт Мапес-Нидик (род. 
1953 г.) живее в Грац. От три-
десет години е кореспондент 
на германски медии за Югоиз-
точна Европа. Новата му книга, 
„Разделеното небе на Европа. 
Защо Западът не разбира Из-
тока“, излезе през тази година 
в берлинското издателство 
Christoph Links.

Норберт 
Мапес-Нидик
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Историята	е	особен	контрапункт	
в	романите	ви.	„Турско	огледало“	е	
немислимо	без	османското	нашест-
вие	в	Европа,	а	„Моят	танк“	–	без	
нахлуването	на	Варшавския	дого-
вор	в	Чехословакия.	Има	ли	връз-
ка	между	вашия	начин	на	писане	и	
„инвазията“?

Не бях се замислял, но един такъв въп-
рос е обоснован. Не го свързвам не-
пременно с „инвазията“ като такава, 
по-скоро имам друго обяснение. Мисля, 
че това е свързано с аномалиите в чо-
вешките макрообщества, ако се вър-
нем дори по-назад: „1984“ на Оруел, 
книгите на Франц Кафка и Роберт Му-
зил. Проблемът може да е изведен на 
социално ниво, както в „1984“, а може 
и да е на съвсем лична основа. Наскоро 
си дадох сметка за това и започнах да 
разсъждавам по въпроса. Знаете ли, 
всяко нещо, което има добър край, в 
западното изкуство минава за кич. 
С изключение на Шекспир, половина-
та от пиесите му все пак имат „хе-
пиенд“. Защо това е толкова важно 
за днешния читател? Ако се върнем 
още по-назад, към античните романи 
(Апулей и Петроний), там кошмарният 
край изобщо не се е превърнал в изис-
кване. Китайските приказки също са 
с добър край. За тези неща си мисля 
от една-две години и това е най-голя-
мото предизвикателство в момента 
за мен: дали може да се напише роман, 
който да свършва добре и въпреки 
това да не е кич? Като книгите на 
Людмила Улицка или „Любов по време 
на холера“ на Маркес, където уж всич-
ко завършва добре, но пред лицето на 
смъртта. Ала примерите не са много. 

Прави	впечатление	колко	щателно	
работите	с	историческата	факто-
логия,	за	да	я	деконструирате	иро-
нично	в	„Моят	танк“.	Почитател	
ли	сте	на	Милан	Кундера?	Има	ли	
негови	влияния	в	прочита	ви	на	68-а	
година?

„фикция“. И ако фактологията, която 
се опира на документи, заема 95%, то 
с останалите 5% можеш да пристъ-
пиш много по-свободно към повество-
ванието. Защото онези 95% държат 
една здрава структура и още по-изне-
надващо е, когато всичко се смесва с 
безумствата на героите, като ги пра-
ви по-убедителни. 

Що се отнася до Кундера, много веро-
ятно е несъзнателно да ми е влиял. Не 
съм си мислил за „Непосилната лекота 
на битието“, но страшно много оби-
чам този роман. Не бих посмял да го 
отрека. 

Съзнателно използваният мотив в ро-
мана е собственото ми детство. Бил 
съм на шест години, току-що си купих-   
ме телевизор. И дори през Янош-Ка-
даровата телевизия се процеждаше 
какво се случва по онова време във 
Франция, на студентските протес- 
ти срещу войната във Виетнам, на 
„Удсток“, в хипи и бийт културата по 
света. Вече се виждаше нещо извън 
социализма, което става по големия 
свят. Най-важното е, че събитията 
в Прага се случват на 20 август. Тази 
дата е национален празник в Унгария, 
това е денят на св. крал Ищван. 

Както ви казах, бях на шест години и 
през септември тръгвах на училище. 
Тогава баща ми с гордост ми обясни, 
че в Чехословакия имало проблеми, но 
Съветският съюз заедно с останали-
те социалистически държави отишли 
и помогнали да се възстанови социа-
лизмът в ЧССР. Баща ми беше кому-
нист. Той вярваше в комунистическа-
та идея. Аз пък обичах баща си. И се 
зарадвах, че всичко се е развило добре.

Остана	ли	си	нахлуването	в	Чехосло-
вакия	през	1968	г.	травматичен	

Историята
С	унгарския	
писател																
Виктор	Хорват	
разговаря																			
Тони	Николов

Фактологичното изследване е много 
важно. Историята винаги си остава 
„голямата рамка“. Трудно е да се започ-                                                                                    
не начисто, върху празния бял лист. 
Ето защо историческата рамка пома-
га по някакъв начин. Без изследване по 
темата може да се напише и хубав ро-
ман, но той няма да е исторически. Ще 
си остане само роман, което означава 

като голямата рамка

„Всеки	роман	е	политически,	защото	независимо	
каква	епоха	описва,	през	нея	ни	дава	днешното	време.	
Дори	да	не	искаме,	то	се	прокрадва	в	писането	ни.“	
Писателят	представи	в	края	на	юни	в	Унгарския	
институт	в	София	романа	си	„Моят	танк“
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спомен	за	унгарците?	Или	е	по-ско-
ро	 потулен	 спомен,	 както	 при	
българите?

Сегашното унгарско правителство 
смята, че това е „срамна работа“ 
и по-добре е да не говорим за тези 
неща. Споменът не е толкова трав-
матичен за унгарците в Унгария, но е 
особено травматичен за унгарците, 
живеещи в Словакия. Защото според 
сатанинския план на съветската ар-
мия всичко е било организирано така, 
че точно унгарските части да навля-
зат в териториите на Словакия, къ-
дето живее унгарското малцинство. 
Това е и сюжетната линия на „Моят 
танк“. Което е наистина много лош 
ход за унгарците, защото тамош-
ните унгарци искрено са подкрепяли 
Дубчек. Не само защото е словак, но и 
защото са живеели добре заедно. През 
1968 г. тъкмо са се били изгладили ло-
шите спомени от 1938 г., когато ун-
гарските войски нахлуват в Словакия. 
Отношенията едва са се нормализи-
рали и ето че унгарците, като част 
от Варшавския договор, нахлуват 
отново и оплескват нещата. Тамош-
ните унгарци са мразели много пове-
че унгарската армия, отколкото са я 
мразели словаците. 

В	романа	ви	има	много	иронично	
описание	на	Тодор	Живков:	„човек	
от	чието	лице	струи	преданост,	
издигнал	се	от	мил	и	кротък	балка-
нец	до	работнически	вожд“.	Имате	
ли	реални	спомени	за	България	от	
Живково	време?

Бил съм в България, но не съм се сре-
щал с Тодор Живков (смее се)… Но ун-
гарските медии непрекъснато съоб-
щаваха как Кадар и Живков пак са се 
срещнали, как са се разцелували и как 
са съгласни във всичко. 

Комунизмът	е	описан	в	книгата	
ви	като	особено	„ние-съзнание“.	
„Ние	и	нашите	вождове“,	„ние	и	
тези	„човеци	от	народа“.	Има	ли	
продължение	всичко	това	в	днешна	
Унгария?

За съжаление, да. Това „ние“ е нещо ха-
рактерно още за времето на феодализ- 
ма, когато сме верни не на принципи, 

а на личности. И ако моят господар си 
промени принципите, аз също ги про-
меням, иначе ще стана предател. От 
Просвещението насам нещата обаче 
са други – верни сме не на хора, а на 
идеи и институции. На това се осно-
вават правовата държава и разделе-
нието на властите. Проблемът е, че 
в Източна Европа тези средновековни 
принципи продължават да съществу-
ват и като че ли сме по-верни на уп-
равниците си. Обществата ни сякаш 
съществуват в противовес на кон-
ституцията и законите. Унгарската 
конституция например забранява цен-  
трализирането на властта, но на 
практика виждаме точно обратното. 

Концентрацията	на	властта	в	
една	личност…

Да, защото, пак повтарям, хората 
продължават да смятат, че лич- 
ността на управника е над принци-
пите и над законите. Така се стига до 
парадокса как същата тази личност 
преди петнайсетина години говоре-
ше срещу руснаците, а сега се съюзя-
ва с тях. Явно трудно ще се разделим 
с това „ново Средновековие“ – в него 
сме родени и с него сме израснали. Ала 
трябва да се замислим дали това е 
добре за нас, защото светът отдав-
на не живее по такъв начин. Принци-
път, фиксиран върху „личността на 
управника“, е измислен, за да се удър-
жи липсата на промяна дълго време. 
Ала такива общества не могат да 
реагират адекватно, те не са в крак 
с времето. Не са иновативни. На знам 
как е при българите, но всички големи 
унгарски учени са направили своите 
открития, докато не са живели в Ун-
гария. Защото средата в Унгария не 
търпи иновации. 

Мислили	ли	сте	да	напишете	по-
литически	роман?	В	Унгария	ври	
и	кипи	в	момента,	имате	доста-
тъчно	теми?

Имал съм подобна идея. Всъщност 
всеки роман е политически, защото 
независимо каква епоха описва, през 
нея ни дава днешното време. Дори да 
не искаме, то се прокрадва в писането 

ни. Но от една-две години не мисля за 
роман, защото превеждам „Изгубени-
ят рай“ на Милтън. Тридесет години 
мечтая за това. Още като студент се 
занимавах със западноевропейска по-
езия. Интересът към Милтън е свър-
зан с преподаването ми, а то е свърза-
но по някакъв начин с преводите. Още 
като студент се влюбих в „Изгубени-
ят рай“. 

Не	се	ли	задава	след	Милтън	и	друг	
проект?

Мисля за споменатия роман, чието 
действие се развива в настоящето, 
но с доста утопични черти. 

Превод от унгарски Светла Кьосева

Историята
Виктор Хорват (род. 1962 г.) е 
унгарски писател и преводач 
на художествена литература. 
Завършва литература и езико-
знание в Печкия университет 
„Янус Панониус“. От 2002 г. 
преподава там теория на ли-
тературата, а от 2015 г. води 
курс по писане в Католическия 
университет „Петер Пазман“ 
и в Реформаторския универси-
тет „Гашпар Кароли“. От 1994 г.  
публикува разкази, преводи на 
средновековна поезия, романи 
и научни изследвания. Първи-
ят му роман „През“ излиза през 
2004 г. Най-голям литературен 
успех му носи романът „Турско 
огледало“ (носител на Награда-
та за литература на Европей-
ския съюз за 2012 г., бълг. превод 
изд. „Ерго“, 2017 г.). Други негови 
книги са: „Лешникотрошачка-
та“, „Малкият колапс“, „Контра-
революция на стиха“, „Мьобион“. 

Виктор
Хорват
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„Не обичам думата творчество за 
работата, която върша. Аз първо се 
влюбвам в нещо и тогава се хващам 
с него. Тогава му вярвам...“ Тези думи 
чух преди четвърт век от незабра-
вимия Захари Жандов, вдъхновител, 
учител и приятел за поколения бъл-
гарски кинотворци. На 1 октомври се 
навършват 110 г. от рождението на 
човека, преживял няколко епохи и ос-
танал верен единствено на своята 
гледна точка към света и изкуство-
то. Не криеше, че любителството, от 
което тръгва като фотограф и опе-
ратор към режисурата, е неизменна 
част от неговия професионализъм: 
„Ако трябва да разкажа за клана, от 
който произхождам, бих се нарекъл 
самоук – началото са моите дълги 
турове и ски туризъм в планините, 
моите дописки за „Български турист“ 
със снимки, които даже с чужд апарат 
правех... Това е някаква краста, това 
е някаква любов, заради която дори да 
не ти дадат пари, а само лентата, ти 
тръгваш и снимаш…“. Така, почти на 
80, заснема своя последен филм, пре-
зокеанския „Крос Америка“…

Имах честта и вероятно късмета бай 
Захари (така го наричат до днес в ки-
ногилдията) да ме допусне в дома си и 
да ми разкаже някои от неизчерпаеми-
те си спомени. Още помня усмивката, 
гласа и погледа на почти 85-годишния 
тогава създател на игрални филми 
като „Боянският майстор“ и „Шибил“, 
на „Тревога“ и „Септемврийци“, на 
документалните „Един ден в София“, 
„Хора сред облаците“ (Голямата на-
града от фестивала във Венеция през 

1947 г., първо международно отличие 
за киното ни въобще), „Един забулен 
свят“... Помня как, връщайки се в ми-
налото, запалваше цигара и сякаш 
зареян в годините, се забавляваше с 
куриозни или случайни събития. Пом-
ня звука на стълбите в дома му под 
неговите стъпки и мириса на къщата, 
близо до парка „Заимов“.

Беше отдавна, току-що бе настъпи-
ла 1996 г. Част от близо двучасовия ни 
разговор излезе във в. „Континент“, в 
който работех тогава, но останаха и 
непубликувани откъси. Захари Жан-
дов си отиде две години по-късно, на                                    
1 февруари 1998 г., а аз, сякаш по во-
лята на вътрешен мой глас, запазих 
записа. Спомних си за него сега, пре-
ди кръглата годишнина, и отново го 
прослушах. Невероятно! Четвърт 
век по-късно сякаш се върнах отново в 
онзи дом, в който витаеше дух на ари-
стократизъм и изкуство. Чух гласа и 

смеха на Захари Жандов. И не мога да 
не споделя поне част от думите му, 
които не намериха място в някогаш-
ната публикация. 

За Кръстьо Сарафов
„Не бих казал, че съм от клана на кине-
матографистите в България отпре-
ди 9 септември 1944 г., макар тогава 
да съм бил на 33 години. Не бих казал 
и че не съм следил филмите на Гендов, 
на Грежов, на Вазов... с някои даже се 
познавах, и то добре. Но покрай моя-
та майка (актрисата Елена Хранова, 
б.а.) прекарвах повече в театъра, 
сред най-добрите български актьо-
ри. Даже по време на евакуацията, 
когато Пловдивският театър, в кой-
то тогава играеше майка ми, отиде в 
Лъджене (днес Велинград), живеехме 
в един апартамент с Кръстьо Сара-
фов. Бяхме големи приятели. Вярно, 

Виолета Цветкова

На	1	октомври																											
се	навършват	110	г.																										
от	рождението																												
на	режисьора,	
сценариста,	оператора											
и	любител	на	природата,	
който	бе	вдъхновение	
за	няколко	поколения	
филмови	творци

Захари Жандов,
влюбеният 
в киното

Кадър от филма „Шибил“, 1967 г., реж. Захари Жандов, фотография Българска национална 
филмотека



33

октомври 2021

той вече остаряваше, но имахме мно-
го интересни разговори. Слушахме 
тайно Би Би Си, а пък хазяинът беше 
ужасен, фашист направо. И един ден 
синът му ни хвана – таман слушахме 
радиото. Но нищо не ни направи, не 
беше като баща си. За бай Кръстьо 
обаче да ви разкажа. Помня го още от 
дете, 11–12-годишен, когато с майка 
ми живеехме в Русе, защото Народ-
ният театър беше изгорял и цялата 
трупа беше там – и тогава, и след 
години имаше голяма дисциплина към 
себе си. Веднъж, беше вече след 9-и, 
в Пловдив, където той често игра-
еше, минавам покрай гримьорните и 
го гледам, чете. Викам: „Бай Кръстьо, 
какво правиш, бе?“ А той: „Ми нал’ 
така, Зарко, чета „Боряна“. „Чакай, бе, 
викам, ти си я изиграл най-малко 300–
400 пъти“, а той: „Аз нал’ така, преди 
всяко представление препрочитам“.

За приятелите                    
и интелигенцията
„Как да ви обясня… понеже съм въз-
растен човек и съм израсъл в така-
ва среда, аз познавах почти всички 
хора, които се занимаваха с култура 
и изкуство. А пък най-големите ми 
приятели бяха все научни работни-
ци. Събирахме се по три пъти в сед-
мицата в разни кръчмички на „Графа“, 
и в „Гъмза“, и на други места… Имах 
много силна връзка и с художниците. 
Ама едва ли не по азбучен ред мога да 
кажа, че всички от Дружеството на 
новите художници преди 9-и ми бяха 
приятели. Ето тука (показва стената 
в стаята) стои Вера Недкова, най-го-
ре Стоян Венев, мъничкото, това е от 
Елиезер Алшех, това тука е на Перец, 
Пенчо Балкански имам, великолепна 
картина и на Зоя Паприкова имам… Но 
няма значение какво имам – ние бяхме 
приятели… Ще ви разкажа как се за-
познахме с Бешков. Пенчо Георгиев ни 
запозна. С него бяхме приятели още 
от Русенския театър, където той 
беше художник и аз ходех да му пома-
гам, дето се вика, да мацна по една 
мазка на декорите. А после, вече като 
студент в София, с Пенчо си вървим по 

улицата и насреща ни Илия Бешков и 
Любомир Пипков. Бешков тогава хо-
деше целият опакован с кожи. Беше 
много болнав и се пазеше. А Любо пък 
с един шлифер и с едно кепе, француз-
ко. И го вее вятърът. Те бяха от една 
компания, събираха се при Констан-
тин Петканов и Магда Петканова. 
Оттогава е и съвместната ни работа 
с Пипков, който направи музиката на 
филмите ми „Български танци“, „Един 
забулен свят“, после и на „Тревога“, 
„Септемврийци“ и „Земя“. С Любо ста-
нахме толкова близки, че едва ли не 
всяка неделя излизахме горе, в Панча-
рево. Даже когато работеше по опе-
рата „Момчил“, ми свиреше отделни 
части, преди да направи оркестраци-
ята… Знаете ли, с Любо Пипков не сме 
имали никакви конфликти по полити-
чески линии. Той беше комунист, но и 
голям интелектуалец. И голям компо-
зитор. Те всички бяха големи хора. Ами 
знаете ли колко много от текстове-
те, по които той пишеше музика, са 
на Магда и Константин Петканови, 
които бяха дълбоко религиозни хора?! 
Често и аз попадах на срещите в дома 
им на ул. „Герлово“, а с Магда сме рабо-
тили по сценария за „Шибил“.

Различна беше тогавашната инте-
лигенция – сред тях можехте да се 
побъркате от информираност, от 
позиции, от вкус. Винаги съм казвал, 
че един човек, за да бъде кино- или те-
атрален режисьор, първото условие 
е да има вкус… Питате ме дали поли-
тическите им убеждения не са ги раз-
деляли? Абе чакайте, бе, това е едно 
от най-важните неща. Например в 
нашата компания, на тия, хората от 
науката… ами ние се карахме безум-
но. Имаше един, който беше с хитле-
ристки позиции – чудесен човек, ама 
нà… Имаше трима-четирима комуни-
сти, имаше хора, които мислеха неут- 
рално. Но живеехме и се обичахме. И 
нищо не излизаше от това, което си 
говорехме помежду си. А днес нещата 
изобщо не стоят така и според мен е 
много страшно. Аз не зарязвам прия-
телите си току-така. Аз съм прия-
тел. Но сега много хора скъсаха и не 
се виждат помежду си вследствие на 
различните си цветове.“

За „Един забулен свят“ 
(1947) 
„Филмът „Един забулен свят“ е чиста 
случайност. Преди да напусне Бълга-
рия, Петър Увалиев написа сценарий, 
заради който ходехме да снимаме из 
Родопите. Казваше се „Гората“. Точ-
но тогава започваше обрязването на 
мюсюлманите. И в едно бедно село, 
на 4–5 км от Лъджене, попаднах аз на 
сюнет. И на алай, предхождащата го 
тържествена процесия. Взех аз ма-
териала, който носех, за да снимаме 
на Петър Увалиев филма, и го хвърлих 
целия в снимане на този ритуал и ат-
мосфера. Така се случи „Един забулен 
свят“, най-хубавият ми документален 
филм. Върнах се обаче в София и… но-
сех съвсем друг филм. Настроени не-
добре към мен хора скочиха, ама нищо 
не стана. И знаете ли защо не стана? 
Защото пристигна Йорис Ивенс, го-
лемият холандски документалист. 
Гледаше той български филми по един 
договор за обща продукция с Полша, 
Чехия, България и Югославия (Югосла-
вия отпадна, защото в тоя момент 
имаше конфликт с Тито) и избра мен 
от българска страна. Да, снимах филм 
с Йорис Ивенс и останахме приятели 
дълги години. Хареса работата ми 
и така уреди въпроса с това, че съм 
снимал филм с чужд материал. Но как-
во последва…

Тогава Вълко Червенков беше минис-
тър на информацията (Комитет за 
наука, изкуство и култура с ранг на 
министерство, съществувал от 1947 
до 1954, б.а.). Един ден от Съюза на ки-
нодейците ми казват: „Вълко Червен-
ков те вика утре в 10 часа“. Знаех, че 
има шушу-мушу против „Един забулен 
свят“, даже се говореше, че турски 
журналист казал, че би дал 1 млн. до-
лара за такава пропаганда. Както и да 
е… Отидох аз, Червенков се изправи 
и каза: „Другарю Жандов, ние снощи 
с Георги Димитров гледахме вашия 
филм, много ни хареса“. Интересно 
нали?! (Смее се.) „И се надяваме, че вие 
с вашия талант ще работите за на-
шето кино, но този филм – не го запе-
чатваме, можете да го прожектира-
те в клубове или при ваши приятели, 
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но на широк екран не! Помаците имат 
много диверсанти и към Турция, и към 
Гърция…“. И филмът се закри, пусна-
ха го по телевизията чак през 1959–   
1960 г. за първи път.“

За „Тревога“ (1951)
„Другата случайност е наистина нео-
бяснима. Един прекрасен ден ме извика 
Страшимир Рашев, тогава директор 
на ДП „Българска кинематография“, 
току-що беше свършила национализа-
цията на фондация „Българско дело“. 
Там беше Орлин Василев, който се 
обърна към него: „Вчера на представ- 
лението на „Тревога“ в Народния те-
атър беше Георги Димитров. Извика 
ме и каза: „От това трябва да стане 
филм“. Предлагам ти – какво плащаш 
за сценарий, отиваме да го правим с 
Дановски и Жандов“. Откъде-накъде 
Жандов?! Аз съм един оператор… Но 
Орлин Василев продължи: „Няма какво 
да говорим – режисьор е Жандов“. На-
режда ми!

Почнахме сценария, нещо не ни върве-
ше. Разговаряхме с Орлин, а той: „Как-
во е това? Къде такива трима умни 
хора се събират?“ (имитира гласа му). 
Бее… не можеше да намери финала. 
Боян Дановски трябваше да се върне 
в Народния театър и останахме два-
мата. Е, как да е, пуснаха филма да се 
снима, аз правех работната книга, в 
която много неща от пиесата се из-
мениха, защото вече е за кино. А Ор-
лин: „Ти ще ме слушаш мене, ако искаш 
да направиш кариера!“. И се скарахме. 
Няма финал филмът. Орлине, казвам, 
тая работа не може така… Гюрултия 
ужасна. Тогава Рашев даде на Анжел 
Вагенщайн да допише сценария…

Тогава филмите се приемаха от По-
литбюро, правеше се специално копие. 
Вълко Червенков вече беше... ъъъ, пър-
ви секретар ли, не знам… на Политбю-
ро. „Тревога“ трябваше да се гледа във 
„Врана“. Присъстваха Трайчо Добро-
славски (директор на „Българска кине-
матография“ и зам.-министър на кул-
турата, 1950–1956, б.а.), Вагенщайн, 
Рашев и хора от Политбюро. Мина 
филмът, а Червенков: „Кой от Агит-
пропа ще се обади?“. И се обади едно 

момче, което отговаряше за киното: 
„Какво да ви кажа, другарю Червенков, 
това е един формалистичен филм“. 
Червенков: „Как формалистичен?!“. 
„Ами ето и другарят Крюков – имаше 
един руснак, който направи филм за 
България – и другарят Крюков каза, 
че филмът е формалистичен.“ Бях 
много буен тогава и скочих: „Другарю 

година. С Трайчо Доброславски бяхме 
скарани безумно, щото вика „сега ид-
ват наш’те специалисти от Съвет-
ския съюз и ти с твоето минало…“. 
Какво му е на миналото ми – преди 9-и 
вуйчо ми, Сава Киров, беше дипломат и 
след това за един месец през 1943 ста-
на министър на външните работи. 
Как да е… Бяхме скарани, но ми звъни 
по телефона в 7 часа една заран: „Пра-
щам ти кола, идвай да посрещнем съ-
ветската културна делегация“. И как-
то вървяхме срещу гостите, Крюков, 
който водеше делегацията, се хвърли, 
прегърна ме: „Чудесен филм си напра-
вил!“. Влязохме във ВИП-а, Крюков ме 
извика да седна до него, а там има-
ше големи политически хора, и каза: 
„Захари, аз съм виновен пред тебе“. 
Защо? „Ами аз казах, че филмът ти е 
формалистичен.“ Значи онова момче 
не излъга… (смее се).“

За Иван Братанов                       
и „Септемврийци“ (1954)
„Голям проблем ми е да кажа, че много 
ми е харесвал сценарият на „Септем-
врийци“, беше изпитна работа на Ан-
жел Вагенщайн, който ме помоли да 
я заснема. Имаше много дидактика         
до започването на Септемврийското 
въстание, но много ми беше симпати-
чен поп Андрей – за този образ ще ви 
разкажа.

От театър на театър търсех ак-
тьор за ролята на поп Андрей. Гледах- 
ме във Варна „Гибелта на ескадрата“ 
и актьорът Иван Братанов много ми 
хареса. Направихме му снимки, изви-
кахме го и в София на проби. Направих 
пробни снимки и на Иван Хаджирачев. 
И на Художествения съвет – 20 души 
с председател Сергей Василев, единия 
режисьор на „Чапаев“, когото много 
уважавах – започна комедията. Всич-
ки бяха за Иван Хаджирачев, а аз: „Не 
искам поп по „Богдан Хмелницки“, а ис-
кам български черноземен поп“. Тогава, 
аман, аман, Сергей Дмитриевич каза: 
„Захари, вземи направи първия епизод 
на Петрохан и с единия, и с другия поп 
и се върни“. Направих, върнах се с ма-
териала и се събра Художественият 

Червенков, той лъже“. Как лъже, попи-
та Червенков. „Ами, викам, тоя филм е 
бил в моите ръце в монтажната и съм 
показал на Крюков само първа част, в 
нямо състояние. Как е възможно един 
съветски специалист така да каже 
това?!“

Както и да е… Спряха премиерата пак 
поради безумни глупости, нямало я Съ-
ветската армия във филма. Мина една 

„В	нашето	кино	–																															
и	преди,	и	сега	–																														
има	един	
дефект:	правим	
добри	епизоди,	
а	цялостната	
концепция	на	филма	
някак	ни	куца.	
Срещам	Дечко	
Узунов	на	улицата,	
излиза	от	киното,	
викам	му:	„Свърши	
ли	филмът?“,	а	той:	
„Филмът	свърши,	
прожекцията	
продължава!“.	Ето	
този	дефект	го	
има	в	българското	
кино.“
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съвет. И пак всички са за Иван Хад-
жирачев, а Караславов стана и каза: 
„Сергей Дмитриевич, да наложим на 
Жандов административно да вземе…“. 
Тогава Сергей Дмитриевич скочи: „Как 
административно?! Ние му възлагаме 
филм. След това можем да не му дадем 
филм, да го критикуваме, но той ще 
си избере“. И се обърна към мен: „До-
рогой Захари, даваме ти пет минути 
да помислиш. Гледай, тук всички сме за 
другия поп“. А аз: „Сергей Дмитриевич, 
нито секунда – Иван Братанов“.

Мина месец и половина, снимахме в 
Берковица, върнах се в София и се за-
творихме да гледаме материала само 
със Сергей Дмитриевич. Свърши про-
жекцията, тръгнахме по един дълъг 
коридор към бюфета, той вървеше 
напред и когато отвори вратата на 
бюфета, ми се поклони до земята по 
руски и ми казва: „Понякога и 100 000 
души да мислят, че са прави, само един 
е прав. Браво на теб“. Направи го на-
рочно, за да има и режисьори, и други 
хора…“

Една глава, една камера
„Когато съм правил документални 
филми, винаги съм се ръководил от 
принципа „Една глава, една камера“. 
И то не е от инат, а защото една ка-
мера трябва да стои като пистолет 
до теб, когато работиш. Вземеш ли 
да оборудваш цели камиони с освет-
ление, десет души помощници и т.н. 
– ти вече губиш документа. Губиш 
непосредствената връзка с нещата.

Вижте, ние, българите, понякога сме 
си голи фудули (на жаргон – глупави 
хора). По едно време един от дирек-
торите на студия „Екран“, какво-
то виждаше да се прави в игралния 
филм горе, в Бояна, искаше да го вкара 
тука. Много прожектори, много апа-
ратури, многобройни екипи. Винаги 
съм бил против това. И всичките ми 
документални филми са били така, 
полулюбителски като принцип; „по-
луоткраднато“ всичко, даже повече 
„откраднато“, разбирате ли – аз съм 
абсолютен противник на инсцени-
ровката. Иначе се губи документът… 

Документален филм значи едно нещо 
и затова често в тоя наш свят на мо-
дерна техника обикновеният тв ре-
портер взема видеокамера и снима, и 
коментира, и създава това „открад-
нато“ нещо от живия живот.“

За българското кино
„Иска ми се да го кажа с една дума – ки-
ното ни от 90-те години е в преходен 
период, реорганизация на мислене, на 

* * *

Наистина разговаряхме дълго. Накрая, 
вече по-доверчиви един към друг, по-
питах Захари Жандов за причудливи-
те корени и дървени пластики, деко-
риращи стаята му, редом с любимите 
му картини. „Е, и това е мое хоби. Ето 
тук има и оригинални маски от япон-
ския театър Но.“ Взе една и ми я пода-
де, за да ме снима моят колега Шаварш 
Артин, който направи и прекрасни 
портрети на режисьора…

вкус, на тема, получава се нещо… В на-
шето кино – и преди, и сега – има един 
дефект: правим добри епизоди, а ця-
лостната концепция на филма някак 
ни куца. Миналата година, като от-
крих фестивала във Варна, разказах 
една случка с Дечко Узунов. Срещам го 
на улицата, излиза от киното, викам 
му: „Свърши ли филмът?“, а той: „Фил-
мът свърши, прожекцията продължа-
ва!“. Това не е виц, истина беше. Ето 
този дефект го има в българското 
кино…

А с какво запълвате дните си, попи-
тах. „Старея, преди всичко старея. 
Иначе какво – пазарувам, готвя, раз-
хождам кучето и си мисля разни ра-
боти“, усмихна се той. А когато го 
попитах каква е неговата магия, на-
речена кино, той ме погледна почти 
като дете: „Това е някаква игра, с коя-
то ми е приятно да се занимавам. Аз 
съм ужасно работлив, когато се влюбя 
в нещото, което правя. И ужасно мър-
зелив – както преди малко, като ме 
питахте защо не пиша мемоари. Така 
е тя, моята история...“

Кадър от филма „Септемврийци“, 1954 г., реж. Захари Жандов, фотография Българска 
национална филмотека
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Честит	забележителен	юбилей,	
драга	Марта	Месарош!

Благодаря!

Тькмо	бяхте	режисьор	на	седмица-
та	в	Turner Classic Movies,	филмьт	
ви	„Осиновяване“	беше	избран	от	
американската	компания	за	дист-
рибуция	Janus Films,	което	означа-
ва,	че	скоро	ще	влезе	в	репертоар-
ните	кинотеатри,	а	и	Criterion ще	
го	пусне.	Заснет	е	през	1975	г.	Как	
се	отнасяте	към	такива	новини?

О, много се радвам! Жалко, че не мога да 
съм там в момента. Много е хубаво, ко-
гато филмите продължат да живеят, а 
не изпаднат в забвение непосредстве-
но след първите си прожекции. 

Позволете	да	се	върнем	още	по-на-
зад	във	времето.	Как	се	случи	така,	
че	отидохте	в	Москва	да	учите	
икономика,	а	се	върнахте	оттам	
режисьорка?

Тогава, през 50-те години, много сту-
денти ги изпращаха там да учат, но 
на унгарците, на първо място, им беше 
много трудно да научат руски език,                                                                                    
изобщо студентите се бояха да оти-
дат в Москва, толкова далеч. А аз 
знаех руски и знаех, че искам да уча 
това. Бяхме двама от Унгария, мом-
чето беше изпратено в режисьорския 

профил и то просто се съгласи да се 
разменим, за него нямаше значение.

А	защо	искахте	да	станете	тъкмо	
режисьорка?

Не знам. През всичките години ме 
питат, а аз не знам. Просто исках 
да стана режисьорка, нямах никаква 
представа.

А	мислили	ли	сте	какво	щяхте	да	
правите,	ако	не	бяхте	станали	
режисьорка?

Не, никога.

Кой	беше	най-любимият	ви	учител	
във	ВГИК	и	изобщо	в	режисьорска-
та	професия?

Любимият ми професор беше проф. 
Юрий Геника, той беше теоретик, 
много хубав човек и учител и много 
ме поддържаше. Бяхме добри прия-
тели и той ми помогна, защото дълго 
време другите не вярваха, че от мен 
ще излезе режисьор. Бяхме само две 
момичета – Искра Бабич и аз. И после, 
през 1951 г., се върнах през ваканция-
та в Унгария, направих един малък 
филм репортаж и го донесох в Москва. 
Изглеждах малка, не повече от 16-го-
дишна, и всички се учудваха: „А, ама 
ти сама ли го направи този филм?“. 
От този момент в училището ме взе-
ха насериозно. 

Имахте	ли	любими	художници	и	
други	артисти	по	това	време?

През 50-те години Сталин беше жив 
още. Всичко беше много затворено, но 
показваха все пак по нещо. Имахме до-
пир до Айзенщайн, Герасимов (Сергей), 
Чиаурели (Михаил), тогава всички го-
леми режисьори преподаваха. А после 
дойдоха Тарковски, Бондарчук, Чухрай 
(Павел), аз с тях учех. 

А	как	успяхте	да	се	адаптирате	
към	живота	в	Съветския	съюз?	За	
пръв	път	отивате	там	на	4	години,	
в	невръстна	възраст	сте	изгуби-
ли	родителите	си	–	баща	ви	е	раз-
стрелян,	а	майка	ви	умира	от	тиф.	
После	сте	се	върнали	да	следвате	
пак	там,	след	известни	житейски	
перипетии.

Не беше трудно. По време на първите 
ми три години във ВГИК Сталин още 
беше жив. Заедно с добри стари учите-
ли гледахме стари филми, слушахме му-
зика. Учехме история на изкуството, 
показваха ни Пикасо, Салвадор Дали, 
Модилияни, но ни казваха, че това е 
много лошо изкуство. 

И	че	така	не	трябва	да	се	работи…

Да, така не трябва да се работи, а е 
нужен социалистически реализъм. Но 
после, през 1953 г., Сталин умря и то-
гава всичко се промени. В института 
започнаха да се правят фотографии, 
да се гледат забранени филми. През 
1955 г. получих възможност да напра-
вя два документални филма в Унгария 
и това беше моята дипломна работа. 
А после спрях да пътувам в Съветския 

Да видя какво ще бъде утре
С	унгарската	
режисьорка	
Марта	Месарош,	
която	отбелязва	
90-годишен	
юбилей,	разговаря																
Марта	Монева

Марта Месарош, 
фотография 
mubi.com
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съюз. Казах на мъжа ми, че ще се върна 
в Русия едва като си отиде Съветски-
ят съюз. Но това тогава беше невъз-
можно, утопия, аз на шега го казах и 
завърших: „И тогава спокойно ще мога 
да умра“. Помня, че приготвях нещо в 
кухнята в Краков, когато Янек дойде 
и каза: „Моля ти се, Мартичка, не уми-
рай! Свърши Съветският съюз!“. До-
живях края му, но и сега не е по-добре. 
Русия винаги е била империя, както 
Англия винаги ще има кралица.

А	какво	друго	още	ви	е	важно	да	
доживеете,	след	като	сте	дочакали	
края	на	Съветския	съюз?

Сега следващата ми цел е да поживея 
още малко, та да видя какво ще бъде 
утре. В момента животът е много 
странен, много нови неща се случват 
по целия свят и не мога да кажа дали 
те са хубави, или лоши. Във всеки слу-
чай ми е много интересно.

На	всичкото	отгоре	животът	се	
усложни	и	от	пандемията.

Да, много. И в информационен план e 
по-трудно сега. От една страна, мо-
жеш да получиш всякаква информа-
ция много лесно, от друга, трябва да 

търсиш много дълго, докато стигнеш 
до истината. 

Вие	сте	изгубили	родителите	си	
изключително	рано,	а	когато	ста-
нахте	майка,	страхувахте	ли	се	да	
не	загубите	собствените	си	деца?

Не, имам странен характер, никога 
не съм се бояла, винаги съм била сме-
ла. Може би се страхувах как ще пре-
секат улицата, когато тръгнаха на 
училище, но не и в политически план. 
Винаги съм говорила открито. Никога 
не съм обичала социализма.

А	проблеми	имахте	ли	заради	това?

Да, прибираха филмите ми, но нямах 
чак големи проблеми.

А	цензурата	засягаше	ли	ви?

Да, особено в началото, после, към 
1972–73 г., вече имахме известна „де-
мокрация“ с Янош Кадар. 

В	исторически	план	жените	не	са	
се	развивали	при	равни	условия.	Са-
мата	вие	сте	се	сблъсквали	с	това	
в	началото	на	кариерата	си	и	сте	
посветили	част	от	работата	си	на	
тези	разлики.	И	досега	условията	

за	мъжете	и	жените	не	са	равни,	
макар	и	да	са	значително	по-добри,	
отколкото	през	50-те	и	60-те	го-
дини	на	миналия	век.	Как	подгот-
вяхте	дъщеря	си	за	това?

Винаги сме говорили открито в се- 
мейството за всичко. Не съм я готви-
ла изрично.

А	как	успявахте	да	съчетаете	рабо-
тата	с	отглеждането	на	децата?

Много просто. Много работех и идва-
ше жена да сготви, да подреди дома. 

Къде	преживяхте	Втората	све-
товна	война?

В Киргизия. За всички беше много теж-                                                                                           
ко – за руснаци, киргизи, литовци. 
Всички бяха гладни, всички бяха бедни, 
нещастни. Страшен глад беше, полу-
чавахме малко парченце хляб. Цялата 
продукция отиваше за армията. 

А	къде	бяхте	през	1956	година?

В началото бях в Будапеща, а после 
в Букурещ, правех там два докумен-
тални филма. Имах любов, много хубав 
човек, но не обичах да живея там и се 
върнах в Будапеща.

Можете	ли	да	кажете	какво	ви	
е	дал	съпругът	ви,	режисьорът	
Миклош	Янчо,	и	какво	вие	на	него	
дадохте?

Бяхме много добри приятели, но 
стилът ни на работа беше съвсем 

Кадър от филма на Марта Месарош  
„Дневник за моите деца“, 1984 г.

Aurora Borealis, реж. Марта Месарош, 2017 г.
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Марта Месарош е родена на 19 
септември 1931 г. в Будапеща 
в семейството на учителка 
по немски и скулптор. Баща є е 
убеден комунист, поради което 
през 1936 г. емигрира със семейс-                                                                
твото си в СССР. Семейството 
живее в Москва и в Киргизстан, 
където бащата трябва да съз-
даде художествена академия 
за съветско-азиатския регион. 
Той обаче е хвърлен в затвора 
през 1938 г., по време на сталин-
ските чистки, а впоследствие 
и разстрелян. Майката на Ме-
сарош умира малко по-късно. 
Марта отива да живее при 
приемна майка и се завръща в 
родината си едва след Втора-
та световна война. През 1956 г.                                                         
завършва обучението си в Мос-
ковската филмова академия 
(ВГИК). През 1968 г. осъщест-
вява първия си игрален филм, 
същевременно и първия игрален 
филм в Унгария, заснет от жена. 
Става световноизвестна през 
1975 г., когато филмът є „Оси-
новяване“ изненадващо печели 
Златна мечка на Берлинале. 
Тя е първата жена режисьор, 
удостоена с тази награда. На 
същия фестивал през 2007 г. 
получава Камерата на Берли-
нале за цялостно творчество. 
Марта Месарош пресъздава 
собствената си съдба и тази 
на семейството си в поредица 
от филми дневници с автобио-
графична окраска. Омъжена е за 
известно време за режисьора 
Миклош Янчо, от когото има 
двама синове, които работят 
като оператори във филмите 
є. Тя е носителка на множество 
филмови награди и се смята за 
водеща фигура в женското ев-
ропейско филмово изкуство.

Марта 
Месарош

различен. Правехме различни филми, 
никак не си приличаха. Той правеше 
много специални филми като режисьор 
философ. Но много си помагахме един 
на друг. Хубава дружба имахме.

От	всичките	си	филми	можете	ли	
да	посочите	най-любим	или	важен?

Не. Разбира се, знам, че от тези двай-
сет и шест филма има пет много доб-
ри. Те вероятно ще останат завинаги, 
но има и такива, които дори не помня.

Какво	ви	радва	днес?

Радват ме внуците, децата, живо-
тът. Радва ме възможността да сле-
дя развитието, докъде ще стигне 
този свят.

А	какво	ви	огорчава?

Нашата настояща ситуация в Унга-
рия не е много радостна, случват се 
не много хубави неща. Ще ми се това 
да се промени, да дойдат нови хора. 
Орбан вече десет години управлява, 
време му е да си ходи, остаря и теори-
ята му за живота.

Какво	мислите	за	вашата	покойна	
колежка	Лени	Рифенщал?

Много бих искала да направя филм за 
нея, но би било изключително труд-
но. Тя е оставила такова завещание, 
че филмите ѝ са изключително скъ-
пи, дори използването на най-малки 
части от тях. Тя е направила основ-
ните си филми за Хитлер и неговата 
партия и тези филми са исторически. 
Много са скъпи, трябват доста голе-
ми средства, за да се купят правата. 
Опитвахме се, но е много трудно. По 
времето, когато тя е живяла, в Пол-
ша е живяла и Ванда Якубовска, която 
е оцеляла в концентрационния лагер 
„Освиенцим“ и после е направила пър-
вия филм за „Освиенцим“. Гениален 
филм за лагера! Преди Нюрнбергския 
процес не са го показвали, защото 
светът не вярвал, че са се случвали 
такива работи. Живели са с Лени Ри-
фенщал по едно и също време. Докато 
едната снимала своите филми за Хит-
лер, другата снимала как убиват по-
ляците във Варшавското въстание. 
И двете са доживели почти до сто 

години. Един път са се срещнали като 
млади преди войната – на фестивала 
във Венеция, когато Лени Рифенщал 
получила Голямата награда, а Ванда 
Якубовска била сред зрителите. След 
войната отново се срещнали, вече 
почти стогодишни, Ванда Якубов-
ска била старица, а Лени Рифенщал 
– мумия от козметичните операции. 
Такъв филм искам да направя, но пари 
няма да се купят малки късчета от 
филмите на Лени.

Самата	вие	вече	сте	достигнали	
завидна	възраст,	има	ли	ваша	ко-
лежка,	на	която	вие	се	виждате	по	
подобен	начин	противопоставена,	
както	Ванда	Якубовска	на	Лени	
Рифенщал?

Не знам. Аз се старая да съм интерес-
на, да видя какво се случва по света. 
В момента много се случва, бързо се 
мени всичко, от една страна, всичко 
е открито, от друга, скрито, а доста 

хора правят недотам интересни 
неща. Много се продуцира, но малко 
хубави неща.

Какво	още	бихте	искали	да	споде-
лите	с	читателите	ни?

Искам само да кажа, че в момента ста-
рите си отиват и идват млади, така 
че съм оптимистка, че младежите 
ще са по-добри от нас и че ще вне-
сат нови и интересни неща в нашия 
живот. И интересни филми правят 
младите. Работете! Желая ви всичко 
най-хубаво!

„Момичето“ (1968 г.) е първият игрален 
филм на Марта Месарош
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Владо Донков, Островите Лофотен, 
Норвегия, 2017 г.
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ни, което непрекъснато ги връща към 
нас. Може да е къщата или стълби-
щето, звук от птица или „забравени 
думи“. Понякога тези спомняния са 
с повече болка, понякога са светли и 
примирени с отсъствието.

А какво се случва с близостта? Загуба-
та на любов, на близостта – онази, не-
назовимата, постепенното изпразва-
не от чувства могат да се превърнат 
в тежест, в душевно бреме. Изслед-
ването на чувствата, дълбаенето 
в трудния въпрос дали е възможна 
истинска близост водят до разбира-
нето, че „краят“ трябва да се приеме. 
Много силни са стиховете на поете-
сата в усещането за раздяла, в прежи-
вяването на отчуждаването. В този 
своеобразен и безспорно „насилващ“, 
поне до известна степен, тематична-
та структура на стихосбирката „сю-
жет“ ще стигнем и до едно по-обоб-
щаващо поетическо размишление. Кое 
дава смисъл, как любовта и близостта 
насищат човешкия живот, как се дви-
жат „сезоните“ в този живот.

„Изкуството да се сбогуваш“ вижда 
пътя на човека като сбогувания – със 
спомени, с хора, с места, с надежди и 
разочарования – също с любовта или с 
представата за нея. Книгата, от една 
страна, въздейства много сетивно – 
в нея има звуци, картини, аромати, 
чувственост… Но в нея има и дълбо-
чина, постигната чрез опита, има 
внимателно вглеждане в заобикаля-
щия ни свят, удивителна способност 
за поетическото му преобразуване, 
способност да улови същностното, 
значимото и да го прояви и проясни.

Много е хубаво, че Аксиния Михайлова 
избира това „изкуство на сбогуването“, 
за да ни припомни какво може да даде на 
читателя голямата поезия, стига той 
да има желанието да я приеме.

Катя АтанасоваДвижението
„Изкуството																											
да	се	сбогуваш“,															
Аксиния	Михайлова,	
оформление	Ирина	Василева,	
издателство	„Жанет	45“,	
2021	г.

на думите
Най-новата книга на Аксиния Михай-
лова съдържа „избрани и нови стихо-
творения 1990–2020 г.“. Автоанто-
логична книга, в която поетесата е 
подбрала творби от предишни сти-
хосбирки и е включила 25 нови, непуб-
ликувани стихове.

Нека припомня, че Михайлова има силно 
забележимо присъствие в българската 
поезия от 90-те насам. Носителка е на 
най-престижните български награди 
за поезия, три от стихосбирките ѝ 
са публикувани на френски език, полу-
чила е и две наистина авторитетни 
френски награди за поезия. Тя е още 
редакторка и преводачка от френски 
и литовски.

„Изкуството да се сбогуваш“ е краси-
ва книга. Красива като тяло и красива 
като съдържание, като плът. И това 
е едно от качествата на поезията на 
Аксиния Михайлова, което в тази ан-
тология проличава сякаш още по-ясно. 
Движението на думите, оформянето 
им в стих, в цяло стихотворение съз-
дава почти визуална представа за „из-
писването“ на мисълта, на чувството 
и това изписване е красиво.

Стихосбирката е структурирана чрез 
обособяването на няколко раздела, 
чиито заглавия (красиви заглавия!) са 
важни както в придвижването меж-
ду тях, така и в присъствието им 
в целостта – „В чакалнята на све-
та“, „Викове и многоточия“, „Корени 
и мълчания“, „Прекършеното крило 
на съня“, „Отместване на сезоните“, 
„Петата посока на света“ и „С очи на 
ангели, затворени в приют“. Можем да 
изградим лирически „сюжет“ от мис- 
ловното и емоционално движение в 

книгата – от себевглеждането, разко-
лебаването в „аза“, от отношенията 
– сложни и променливи, между „аз“ и 
„аз“, между „аз“ и „другия“, между „аз“ и 
„света“, от чувството за неудовлет-
вореност, неяснота, нестабилност 
през приемането на болката, на са-
мотата, на липсите в живота, но без 
драматизъм, с простота и разбиране, 
които се отразяват и в стилистика-
та, в избраната форма – по-импресив-
на, изчистена. Но човекът не е сам за 
себе си, нито е само собствената си 
плът и душа. Той има „корени“, мина-
ло, в него оживява семейната памет. 
Той е дълбоко свързан с дома, с баща-
та, с майката и когато вече ги няма, 
те не го напускат. Много съществена 
част в поетическата представа за 
света, която гради стихосбирката на 
Аксиния Михайлова, е свързана с мес-
тата на памет, с онова от близките 
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Елизабет Страут е една от най-ин-
тересните съвременни американски 
писателки. Дебютира относително 
късно, но за сметка на това успява да 
постигне мълниеносно признание и 
сред критиката, и сред читателите. 
Страут е както много награждава-
на (номинация за международния Ман 
Букър, спечелени Пулицър, Ориндж…), 
така и много четена (често опре-
делят романите ѝ като национални 
бестселъри). 

„Олив Китридж“ – едно от най-зна-
ковите ѝ произведения – излиза през 
2008 г. и е финалист за наградата на 
критиците в САЩ, печели Пулицър, 
както и наградата Банкарела в Ита-
лия. Българската публика, която едва 
сега се запознава с него, може би е гле-
дала сериала по книгата с участието 
на Франсис Макдорманд. И така да 

е, появата на книгата на български 
благодарение на изд. „Кръг“ и Анелия 
Данилова е радостно събитие и е по-
редната компенсация на важна липса 
по отношение на стойностен писа-
тел, който спокойно може да бъде 
сравняван и като стил на писане, и 
като чувствителност с нобелистка-
та Алис Мънро. Романът е необича-
ен, той е „роман от истории“, както 
го определя чуждата критика, или 
– нещо като циклизиран сборник с 
разкази, в който има устойчиви пер-
сонажи, като този на Олив. Тази тех-
ника на роман от истории е позната в 
съвременната литература например 
от „Облакът Атлас“ на Дейвид Ми-
чъл, но при Страут имаме по-голяма 
фрагментарност, по-малка самостоя-
телност на историите, затова и усе-
щането за експеримент със структу-
рата е по-силно.

Ясно е, че при такава техника едно от 
нещата, с които се играе, е перспек-
тивата, гледната точка, през която 
се води повествованието. Така в ро-
мана се преплитат множество гласо-
ве и погледи и това задава не просто 
многоаспектното представяне на 
главната героиня, но и многоъглово-
то интерпретиране на света. Па-
литрата от гледни точки осигурява 
визия за пълнотата на света, пречуп-
ват се съществено и несъществено, 
сблъскват се добро и лошо, щедрост 
и егоизъм, топлота и студенина. Не 
е изненада, че романът е филмиран – 
структурата му е като на сериал, в 
който едни персонажи излизат на пре-
ден план, после изчезват за известно 
време, пак се появяват, но като цяло 
кръговратът на живота е в ход. Чрез 
тази игра на главни и второстепенни 
роли се представя и тънкият баланс 

между самотата и зависимостта от 
другите, признанието, че понякога 
именно те, другите, изкарват на по-
върхността пазени емоции, непри-
знати чувства, разкриват лицето под 
маската.

Самата Олив Китридж е продукт на 
чуждия поглед – уж самодостатъчна, 
тя е рязка, трудно приема другите, 
трудно харесва, никога не се извиня-
ва, вечно обвинява, а всъщност коп-
нее да бъде обичана, разбрана и точ-
но като всички има нужда от добра 
дума, споделена емоция, протегната 
ръка. Затова и негласният извод на 
героинята, който е като че ли едно 
от много съществените послания на 
романа, е, че трябва да се опитваме да 
разбираме другите дори ако не можем 
да ги понасяме, защото никой не може 
без другия, а разностранните емоции, 
които този друг поражда, движат жи-
вота.

В духа на много съвременни сканди-
навски романи, и този се обръща към 
хора от третата възраст, за да по-
каже, че и на 70 желанията остават, 
копнежите са факт и търсенето на 
щастие и взаимност е точно толко-
ва силно, колкото и при младежите. 
Точно затова книгата печели с трез-
вия си поглед към човешкото – нито 
идеализирано, нито възхвалявано, а 
някак подложено на дисекция. В това 
човешко има всичко и точно затова са 
толкова важни очите на другия – един 
вижда и запомня доброто, друг дреб-
навото, трети – някаква срамна си-
туация. Но от всички тези парчета се 
ражда цялостният образ на въпросно-
то човешко, което не претендира да 
е възвишено, но претендира за свое-
то място под слънцето и правото на 
щастие, докато диша. 

Амелия ЛичеваМежду

	„Олив	Китридж“,	
Елизабет	Страут,					
превод	от	английски	
Анелия	Данилова,																			
издателство	„Кръг“,	2021	г.

парчетата
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Спомням си как по време на прожекция 
на последния филм за Винсент ван Гог 
„Пред портите на вечността“ каси-
ерката попита жена, която излезе за 
малко навън, как ѝ се струва видяно-
то. Отговорът беше: „Страхотен е, 
тъкмо ще си отреже ухото!“. Реакция, 
която напълно пасва на продължи-
телното синтезиране на голям тво-
рец до лесно разпознаваемото клише 
на изстрадал, на умилителен образ с 
безброй комерсиални продукти – от 
чаши и часовници до бански със звезд-
но небе.

Неизбежно за всеки достигнал такава 
популярност, но и все пак тревожно 
за културата на гледане на картини. 
В такъв случай какъв би бил антидо-
тът? Вероятно привлекателно из-
дание с избрани писма на художника, 
в което атрактивното книжно тяло 
се съчетава с грижа, интелигентен 
подбор и професионална редакторска 
работа. Имаме късмет, тъй като от 
няколко месеца „Завинаги твой, Вин-
сент“ присъства в повечето книжар-
ници благодарение на издателство 
„Кръг“.

С една дума, искам един ден да кажат 
за работата ми: този човек прежи-
вява дълбоко, този човек има тънък 
усет за нещата.

Думите на Винсент надхвърлят рам-
ките на обикновена епистоларна ко-
респонденция. Подобно на картините 

му, в тях кипи живот и необуздана 
стихийност, които ги доближават 
повече до художествената литера-
тура. Бъбрив, див, наивен, досаден и 
дори гневлив се проявява той на стра-
ниците, които пише до брат си Тео, 
като оголено до кост човешко съще-
ство. Често се определя като „малка 
ладия“, която влачат на буксир, като 
„излишен човек“ и „натрапник“, но 
след няколко страници отново избух-
ва силната му увереност, че е на прав 
път, че картините му могат да про-
менят света. 

Този „получудак и полудосадник“ ви-
наги е обичал слабите. От ранните 
му рисунки, в които все още експери-
ментира с цветове, преминава към 
тъмни портрети на бедни хора, към 
които чувства искрена привърза-
ност. Заживява с проститутка, за 
да се погрижи за нея, спи по улици и 
изоставени сгради, често няма какво 
да яде, защото е помогнал на няко-
го. Но хората го уморяват. Не среща 

разбиране сред преподавателите по 
изобразително изкуство, нито сред 
мнозина от съвременните художни-
ци. Чете като побъркан и при всяка 
възможност бяга към природата, къ-
дето открива неотменими истини за 
човешкото състояние. 

Вчера чух някой да казва зад гърба 
ми: „И това ми било художник! Рисува 
задника на коня, вместо да го рисува 
отпред“. 

Вероятно най-впечатляващото в кар-
тините на Винсент е директното от-
разяване на чувства и състояния, кои-
то през цветовете се сливат с това, 
което очите ни виждат. Цветята 
от декоративна украса разцъфват в 
емоция, в уловен момент. Всяка него-
ва картина е автопортрет. Каквито 
са и писмата му. Четенето им почти 
заразява с болезнена искреност и жаж-
да за живот. Няма място за образа на 
потиснат и неразбран гений, дори по-
някога да се е чувствал така. Друго е 
ценното и Ван Гог държи да го изясни, 
когато пише на брат си за светлина-
та, цветовете и божественото, кое-
то се разкрива пред него всеки път, 
когато постави статива. Екстазът, 
който изпитва, заслепява всички съм-
нения и тревоги. 

Да не съжаляваме Винсент ван Гог, по-
неже самият той не го прави. Да гле-
даме картините му с повече внимание 
и да четем думите, които е написал с 
искреност до брат си. В тях е скрита 
тайната на невротичната му обсе-
сия, която неслучайно го превръща в 
художника на новото време. 

Понеже виждам колко слаби същества 
биват стъпквани, затова се съмнявам 
дълбоко в истинността на много от 
онова, което наричат прогрес и кул-
тура. Аз вярвам в културата, дори и 
в наше време, но само в оная култура, 
която се гради върху истинска любов 
към човека. Това, което погубва чо-
вешкия живот, считам за варварщина 
и не го уважавам.

Мартин Касабов

Да не съжаляваме

„Завинаги	твой,	
Винсент“.	Писмата																																											
на	Винсент	ван	Гог																										
до	брат	му	Тео,	превод																																												
Никола	Георгиев,	
оформление																																					
Весела	Карапетрова,	
издателство	„Кръг“,																
2021	г.

Винсент ван Гог
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С този латински израз Владимир На-
боков завършва уводните думи към 
свое интервю за „Плейбой“ (1964 г.). 
Латински израз?! Тц, измислил го е; не 
значи нищо, само имитира. Много са 
тълкуванията за това Egreto, няма да 
прибавям още. Само ще кажа, че увен-
чаването му с удивителен знак под-
сказва категоричност, изричност, 
завършеност; нещо като индианско-
то „Аз казах. Хау!“, което Карл Май 
изяснява във „Винету“ така: „Думата 
„хау“ е индианска и служи за подсилва-
не и потвърждаване на казаното; оз-
начава нещо като амин, баста, така 
ще бъде, така ще стане, това е“. Тази 
еднозначност озадачава: Набоков е 
всичко друго, но не и еднозначен. Ако 
вземем предвид „латинския израз“ 
обаче, нещата се нареждат: използ-
вайки го, руснакът, пишещ на англий-
ски, заявява правото си да измисля, да 
подвежда, да измамва и праща за зе-
лен хайвер не само своите читатели, 
но и своите критици и тълкуватели. 
Удивителен ход, удивителна удиви-
телна: с нейната еднозначност Вла-
димир Владимирович заявява своята 
двузначност, тризначност, четириз-
начност… многозначност като писа-
тел; писател, който в своето писане 
никога не е докрай открит, винаги ос-
тавя нещо недоизречено, колебливо, 
подхлъзващо. И тъкмо то е най-набо-
ковското у Набоков.

Има го това най-набоковско във всич-
ките му книги, има го и в разказите. 

Подборка от тях, дело на Катерина 
Кокинова, излезе в два тома („Звуци 
и други истории“ и „Красавица и дру-
ги истории“). Много от разказите 
представляват било прелюдия, било 
постлюдия към голямата страст и 
голямото майсторство на Набоков 
– романите. Или към мемоарите – 
„Памет, говори!“ и „Други брегове“, 
което особено се вижда в началните 
(без първия) разкази в „Красавица“. В 
„Звуци“ идеята е да се съберат „музи-
калните“ му творби, макар той сами-
ят да признава: „Аз нямам музикален 
слух и горчиво съжалявам за този свой 
недостатък. […] Открих достатъч-
но необичайна замяна на музиката с 
шахмата, по-точно, в съставянето 
на шахматни задачи“. Ала това съжа-
ление ми се струва повече кокетно, 
отколкото вярно; трудно е да прие-
меш, че няма отношение към музика-
та човек, описал я така: „Вероятно 

музиката наближава края си. Когато се 
появят тези бурни, задъхващи се акор-
ди, това значи, че е близо краят. Каква 
интересна дума: край. Нещо като крах 
и рай в едно. Облак прах, вест за крах“ 
(„Музика“, с. 25). И ако с признанията 
си за музиката Владимир Владимиро-
вич ни удивява, то със сдвояванията 
на уж несдвоимости, с огледалните 
отблясъци и проблясъци на двойни-
ците, обилни и в разказите, вече сме в 
познати набоковски води. Вярно, дъл-
боки са, но там сме плували. Например 
в третия разказ от „Звуци“, „Бахман“, 
за който Катерина Кокинова уточня-
ва: „В една бележка Набоков отбеляз-
ва, че му казали за съществуването 
на пианист с някои от особеностите 
на измисления от него музикант, но в 
други отношения Бахман може да се 
отнесе към Лужин, шахматиста от 
„Защита Лужин“ (с. 285). Към Лужин 
според мен може да се отнесе – с из-
вестни уговорки, разбира се, и героят 
Лик от едноименния разказ („Красави-
ца“, с. 299–325). Въпреки че репликата, 
с която завършва, сякаш би отивала 
повече на Хумберт Хумберт, литера-
тора нимфетколюб от „Лолита“.

Тоест в творческия корпус на Набоков 
разказите не са самостойни, а обвър-
зани. Изумително е как повтарят сю-
жети и мотиви и как в същото време 
всеки звучи посвоему – автентично, 
самостойно, оригинално. Повтарят 
се и героите – странни, особени, об-
речени, нещастни, неудачни; понякога 
даже извратени и психотични. 

От тези повторения най патят жур-
налистите – дезориентирани са да 
мислят, че и той, Набоков, е като 
своите герои. Владимир Владимирович 
ги срязва: „Вие, струва ми се, ме бър-
кате с Достоевски“.

Но дали пък толкова непоносимия му 
Достоевски не е имал предвид, когато 
ги е създавал? Лужин например… Или 
Цинцинат… За да го уязви post factum?

Egreto perambis doribus!

Митко Новков

Egreto perambis doribus!
Владимир	Набоков,	
„Звуци	и	други	истории“,	
превод	Мария	Хаджиева;	
„Красавица	и	други	
истории“,	превод	
Владимир	Монев																				
и	Мария	Хаджиева,	
„Колибри“,	2020–2021	г.
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Роден като Йосиф бен Матия в све-
щения за евреите Йерусалим (ок. 37 г.                                                                                       
сл. Хр.), авторът на „Юдейската вой-
на“ и „Юдейски древности“ ще остане 
в историята с римското име Флавий. 
Личната му житейска съдба въплъща-
ва сблъсъка и взаимното проникване 
на два основополагащи за епохата ду-
ховни и културни феномена – юдаизма 
и елинизма. Тези две светогледни на-
гласи са така несъвместими, че проти-
вопоставянето им често води до кър-
вави стълкновения. От друга страна 
обаче – във времена на смесване и дви-
жение – между тях се осъществяват 
дълбоки и значими преноси. В края на 
краищата тяхното противодействие 
и преплитането им оформят средата, 
в която възниква ранното християн-
ство. Рожба и жертва на този сблъсък, 
Йосиф Флавий се люшка цял живот 
между затварянето в пределите на 
родната религия, концентрирана око-
ло Тората и преданието на пророците, 
и едно по-систематично осмисляне и 
глобализиране на историята, налично 
още в библейското учение за сътворе-
нието. Опитвайки се да разясни пред 
гръцкия свят какви са юдеите, каква 
съдба са имали и от кой законодател 
са били възпитани на благочестие и 
упражняване на всички добродетели, 
в колко войни са участвали и как про-
тив желанието си са водили послед-
ната война срещу римляните, той се 
захваща да пише исторически книги и 
се превръща за нас в почти единстве-
ния древен източник на сведения за 
участта на еврейския народ от епоха-
та на Макавеите до завоюването на 

Йерусалим и разрушаването на Вто-
рия храм (70 г.). Впрочем Флавий е и 
единственият неновозаветен автор, 
живял в Юдея скоро след евангелските 
събития, който разказва за смъртта 
на Йоан Кръстител и за разпятието на 
Иисус Христос. Т.нар. Флавиево свиде-
телство („Юдейски древности“, кни-
га XVIII) гласи: „По това време живял 
Иисус, мъдър човек, ако въобще може 
да бъде наречен човек. Той извършил 
необикновени дела и бил учител на 
онези, които с радост възприемали 
истината. Успял да привлече към себе 
си много юдеи и елини. Той бил Христос. 
Поради настояване на нашите големци 
Пилат го осъдил на кръстна смърт. Но 
тези, които Го обичали, не престанали 
да го обичат. На третия ден той им 
се явил жив, както възвестяват за 
него и за многото други негови чудеса 
боговдъхновените пророци. И до днес 
още съществуват тъй наречените 
християни, които се назовават по не-
говото име“. Разбира се, мненията на 
историците относно истинността 
на това свидетелство се разделят. 

Едни смятат, че в него има поне три 
християнски интерполации (най-вече 
поради факта, че Иисус е наречен Хрис-
тос, сиреч Месия), други предполагат, 
че този пасаж е редактиран от пре-
писвач между III и IV век. 

Така или иначе, заслугата за съхране-
нието на съчиненията на Йосиф Флавий 
принадлежи тъкмо на християните. 
Преди всичко поради обстоятелство-
то, че той е първият нехристиянски 
автор, при това от знатен юдейски 
произход, който свидетелства за Иисус 
от Назарет. Заедно с това неговите 
творби предлагат безценен истори-
чески материал за интерпретиране 
на Новия завет, в тях са описани много 
от събитията и историческите лич-
ности, които се упоменават и в хрис-
тиянските текстове. Що се отнася 
до евреите, те остават равнодушни 
към автора на „Юдейски древности“ 
и „Юдейската война“ чак до Средните 
векове. Името му не се споменава нито 
в Талмуда, нито в мидрашите, а про-
изведенията му остават неизвестни 
за сънародниците му в продължение 
на векове. Те оценяват личността на 
Йосиф Флавий по най-противоречив 
начин – едни го възприемат като пре-
дател, изоставил народа си в трудни 
времена и преминал на страната на 
врага, като апологет на Рим, фалши-
фицирал историческата правда и оп-
исал лъжливо събитията, на които 
е станал свидетел; според други съ-
щинският мотив за поведението му 
е фарисейската вяра в бъдещето на 
еврейския народ, който би оцелял само 
ако се подчини на Рим. Но въпреки дъл-
гогодишното си пребиваване в Рим и 
сблъсъка с тамошното презрение към 
всичко еврейско, Йосиф Флавий остава 
верен на юдаизма до сетните си дни. 
В основата на всичките му писания 
се таи непоколебимата вяра в особе-
ната и извънредна роля на евреите в 
световната история, искрената му 
надежда, че в скоро време цялото чо-
вечество ще остави своите традиции 
и ще последва законите на Моисей.

Димитрина Чернева 

„Юдейски	древности“	
(книги	I–VII),															
Йосиф	Флавий,	превод	
от	старогръцки																								
Райка	Николова,	
издателство																				
„Изток-Запад“,	2021	г.

Между Йерусалим и Рим
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От	колко	време	се	занимавате	с	
драматургия	и	как	започна	всичко?	

Първият ми проект като драматург 
беше „Вавилонската кула“ с Огняна 
Серафимова. Показахме го в рамките 
на Пражкото квадринале през 2007 г. 
Беше визуален пърформанс и моята 
работа се състоеше в това да измис-
лим как статични визуални елементи 
да се подредят – значещо, плавно и 
ярко – в разказ. Питаха ме искам ли да 
сложа и думи, аз реших, че няма нужда. 
Оставихме го верен на първоначал-
ната му природа – да действа само с 
образи (и звук), понеже двигателят 
и сърцето на проекта бяха сцено-
графите и техните визии. Иначе ин-
тересът ми към драматургията е 
по-отрано. Веднага след като завър-
ших славянска филология в Софийския 
университет през 2003 г., записах 
магистърска програма по кинодрама-
тургия в НБУ. Мисля, бяхме най-първи-
ят випуск на тази специалност там. 
Така че аферата вече е почти двай-
сетгодишна, като включим и периода 
на най-първо ухажване, подръпването 
на тиранти, изчервяванията и плахи-
те погледи. Още по времето, когато 
излезе първата ми книга – тя беше 
стихосбирка (през 2004 г. и под името 
„Филм“), подмолните завръзки на дра-
матургичното вече са се били изпоза-
вързали при мен.

Кое	е	пристрастяващото	в	писа-
нето	на	драматургия	и	защо	нами-
рате	смисъл	в	писането	на	пиеси,	
когато	тук,	в	тези	условия,	към	

новата	драматургия	често	се	под-
хожда	с	голямо	недоверие?

Искам специално да подчертая – съз-
даването на драматургия невинаги 
означава „писане на пиеси“. Но да – и 
пиеси пиша, като част от всеядното 
ми любопитство към всички възможни 
механизми, по които драматургично-
то работи.

Иначе сте права – в тези условия в 
България намирането на смисъл е из-
ключителен и всекидневен подвиг. 
Сега нещата са по-добре, но когато 
аз тръгвах в професията, да решиш 
да създаваш драматургия за българ-
ската театрална среда действи-
телно означаваше само и единствено 
да пишеш пиеси, което граничеше с 
лудост, тъй като вероятността да 
не те поставят беше 99,9 %. Това е 
една от причините да се започне дви-
жение за създаване на Асоциация за 
свободен театър, както и после – на 
Фестивал за свободен театър, за да 
може новите гласове в театъра да не 
се задушат съвсем и да имат все пак 
платформи, където да показват не-
щата си. Радвам се, че съм бил част 
от тези най-ранни години на възторг 

и съпротива в независимия сектор. Не 
знам колко от това е останало там с 
времето.

Иначе лично за мен като творец ра-
душният прием извън България донесе 
усещането, че не трябва да се отказ-
вам. Ако бях останал само в българ-
ския нацупен контекст, където едни 
хора целогодишно ти казват само 
„Не!“, „Не може!“, „Не се прави така!“ 
или пък „Няма пари, чао!“, не съм сигу-
рен, че щях да намеря сили и смисъл да 
продължа.

Опитвам се да го погледна от смеш-
ната страна, но знам, че българската 
действителност е способна да убива 
гласове. Някога го е правила факти-
чески – като е отнемала животи, пос-
ле с мълчание, изолация, принудителен 
труд и груб ботуш; а сега просто само 
с игнориране и отговор „не“.

Какво	ви	липсва	в	този	процес	тук,	
в	средата?

Липсва ми усещането за изненада. 
Това, че не е сигурно дали изобщо ня-
кой има нужда да се изненадва вече, а 
за творците – че искат и могат да го 
предизвикат.

Липсва вкус за риск, ентусиазъм и ма-
щаб. Преповтаряме модели и попре-
топляме манджи от онзи ден. Няма 
много желание за съпоставяне на кон-
тексти и влизане в диалог с различно-
то, другото. „Всеки себе си чете“ на 
„Нова генерация“ като че ли никога не 
е преставало да бъде актуално за нас, 
откакто е написано. Или е престава-
ло? Кога? Кои години? Коя неделя?

Липсва ми още и критическата сре-
да, сериозната критика, която не 
подрипва по силните на деня и не губи 
ума и дума, като види червен килим. 
В България има прекрасни критици, 
просто по една или друга причина гла-
совете на някои от тях или са поза-
глъхнали, или пък за определени неща 
мълчат, доста оглушително.

Липсва усещането

„Опитвам	се	да	го	погледна																																																					
от	смешната	страна,	
но	знам,	че	българската	
действителност																											
е	способна	да	убива	
гласове.“	

Разговор	с	писателя																			
и	драматург																
Александър	Мануилов	

изненадаза

Александър Мануилов, фотография               
Здравко Йончев
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А	 в	 българската	 драматургия	
днес?	Повече	смелост?	Или	повече	
свободна	територия	за	изследване	
и	осъществяване	на	идеите?

За съжаление и двете.

Вие	сте	един	от	създателите	на	
платформата	„Драма	пакт“.	Как-
ва	необходимост	роди	тази	плат-
форма	и	кои	са	идеите,	които	ви	
събраха	заедно	с	Ясен	Василев,	Ва-
силена	Радева	и	другите?

Видяхме, че българската драматур-
гия и новите форми са изтикани в 
кьошето на театралното, и решихме 
да сменим парадигмата. Не да чакаме 
и да тропаме с краче, а ние да започ-
нем нещо и да видим – според силите 
ни, късмета или пък сабята и честта 
– докъде ще можем да добутаме неща-
та. Българският драматург толкова 
дълго време е бил бит по канчето от 
театри, режисьори, журита и адми-
нистратори, та решихме, че тук е 
необходима приятелски подадена ръка 
и желание за изграждане на общност. 
Пробвахме ние да започнем практики, 
които ни липсват и които искаме да 
функционират у нас – макар и сега да 
можем да действаме само в най-мини-
атюрен мащаб.

Например още през 2019 г. създадохме 
програма, която да позволява реално 
„поръчване“ на нови текстове – то-
ест авторите да кандидатстват 
единствено с идея и да получават 
финансова подкрепа за самото напис-
ване на нов текст. Нещо подобно въ-
веде Министерството на културата 
чак сега, през 2021 г. С тази разлика, 
че ние нямахме проблем да изберем да 
подкрепим млади, дебютиращи авто-
ри пред някои по-известни имена.

През „Радар София“ създадохме пър-
вата резидентска програма за чуж-
дестранни драматурзи в страната. 
Гордеем се с това, че покрай нас в 
София идват както световни имена, 
така и непознати или пък съвсем мла-
ди творци, в които се вижда голям по-
тенциал. Те създават общи проекти с 
местни творци и реално имаме случаи 
Златен и Сребърен лъв от Венециан-
ско биенале да работят рамо до рамо 
с наши драматурзи.

Успяваме да правим преводи на бъл-
гарски драматургични произведения 
на чужди езици и да организираме 
представяния на родна драматургия 
извън България, което принципно би 
трябвало да е дейност, изцяло под-
крепена от държавата.

Продуцираме пърформанси, четения, а 
също и събития в един все още малко 
познат жанр тук – „театрални инста-
лации“, често с международно участие. 
Темите ни са от порядък, който теат- 
рите редовно пропускат да отбеле-
жат като театрално значим.

Изграждаме партньорства с чужби-
на и досега сме имали общи проекти с 
Финландия, Германия, Румъния, Сирия, 
Русия, САЩ, Китай, Словения и Испа-
ния. Сега Европа и светът са много 
по-отворени, отколкото по време-
то на зрелия социализъм, и възмож-
ността за съвместна работа е много 
обогатяваща за местния контекст, 
отваря много хоризонти, дава поглед 
към различни подходи и виждания за 
театралното. Стига да искаш.

Участвахме също и в създаването на 
първия Фестивал на новата драма-
тургия в Югоизточна Европа с цен-
тър София заедно с Гьоте институт 
(New Stages Southeast) през май тази 
година.

Организираме и една резиденция за 
български драматурзи на морето, къ-
дето те реално да могат да се запоз-
наят и да формират партньорства, 
което, погледнато от перспективата 
на времето, мога да кажа, че вече даде 
резултат. Имаме няколко изникнали 
общи проекта от това уж „маане на 
гащи по морето“. Това е положението 
– партньорствата рядко се раждат 
на червения килим или по време на ня-
кое „много важно“ събитие с коктейл. 
По-вероятно е да се случат близо до 
слънце, вода, пясък, стари градини и 
водорасли, там, където дишаш сво-
бодно и с пълни гърди.

Имаме и серия от „вътрешнозавод-
ски“ ателиета, семинари, дискусии, 
четения, включително и поредица 
„критика“, всички те досега са били 

предимно само за театрали, рядко са 
имали за цел показване пред публика, 
защото този вътрешен разговор за 
театралното ни е много важен. Ре-
ално смятаме, че е не само възможно, 
но и желано да установим платформи, 
където драматурзи да работят заед-
но, вместо постоянно да се чувстват 
в изолация и в модус „конкуренция“ по-
между си.

Покрай това успяваме да привлечем 
и млади таланти, които са тръгнали 
да си търсят пътя в чужбина, като 
им предлагаме да отделят време да 
случат нещо и на българска земя. Две 
такива интересни събития ни чакат 
следващата половин година и този 
път ще ги отворим за публика, поне-
же водещите са много специални. Това 
– с опита да задържиш собствения си 
капацитет тук – също би трябвало 
да е държавен приоритет, особено за 
една застаряваща нация, която от 30 
години не е спряла да губи мозъци. 

Имаме и други идеи в „Драма пакт“ и 
„Радар София“, но хайде да ги обявим, 
като станат. Та като ме питате как-
во ни събра – събраха ни много нужди, 
много липси и както се вижда – като 
цяло: неволята.

И	все	пак	промени	ли	се	по	някакъв	
начин	средата	у	нас	през	последни-
те	години?	

В момента средата в независимия и 
алтернативен сектор е много инте-
ресна и богата. Има забележително 
разнообразие от перформативни съ-
бития: по-класически представле-
ния, но и пърформанси, инсталации, 
документален театър, сетивен ла-
биринт, експериментални форми, 
градски пътувания, социален цирк, 
съвременен танц и движенчески 
формати, сценични четения, кон-
церти-пърформанси, игрови и други 
партиципационни събития, междин-
ни жанрове, дигитални форми, импро-
визационен и форум театър, детски 
куклени представления, театър с 
маски и... сигурно пак доста неща из-
пускам. Говоря предимно за София, но 
имам донякъде поглед и върху Пловдив 
и Варна. Имаме резидентски програми, 

изненада
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канят се важни чуждестранни те-
атрали, формират се международ-
ни партньорства, постоянно имаме 
ателиета и платформи за обмен, се-
минари, дискусии, фестивали, какво 
ли не. Все има поне 7–8 неща, които 
съм изпуснал, защото времето не ми 
позволява да съм навсякъде. Това, че 
сме в дефицит и не сме успели да из-
гледаме някои работи, е добре от из-
вестна гледна точка – то означава, че 
независимият сектор е богат и много 
динамичен. Преди 10–12 години, мисля, 
всички бяхме гледали всичко, и то без 
особено напъване.

Трябва да се каже, че повечето от 
тези форми са силно некомерсиални, 
те получават някаква подкрепа от 
държавни или общински програми, за 
да могат да съществуват. Факт е, че 
в последните години успяхме да из-
действаме малко повече финансиране 
за независимия сектор и сега ясно се 
вижда какво изобилие от идеи, фор-
ми и талант е оставало без сериозна 
възможност за изява преди това.

През тази многогодишна перспектива 
картината изглежда почти оптимис-
тична, нали? В момента обаче в сек-
тора отново значима част от едни 
възможни и важни събития остават 
или изобщо без финансиране, или са 
силно недофинансирани; просто има 
огромно изобилие от идеи, ниши, въз-
можности за развитие, а също и know-
how, обаче заделените средства са 
минимални (в сравнение с това, което 
се отпуска на държавните театри 
например).

Защо	липсва	интерес	към	съвремен-
ната	българска	драматургия	у	нас	
от	страна	на	големите	държавни	
или	общински	театри?	А	може	би	
и	от	страна	на	зрителите?

Може би театрите се страхуват, че 
няма да напълнят залите. По сегаш-
ния механизъм за разпределение на 
бюджетите те са едва ли не задъл-
жени да залагат на големите светов-
ни хитове, които са се доказали вече 
пред друга публика, и правят точно 
това – купуват вносна драматургия. 
Това само по себе си не е лошо, но от 
друга страна, българската драма-
тургия как да се докаже, като почти 
никога не стига до сцената? Кръгът 
е затворен.

Българската драматургия няма ни-
каква протекция или специално мяс-
то в собствената си страна, каквото 
имат всички национални драматургии 
в техните си култури, от които ние 
иначе така обилно купуваме.

Родният драматург е накаран да се 
чувства чужденец в собствената си 
държава. И това е така повече от 
30 години – достатъчно дълъг пери-
од, че да убиеш желанието на цели 
поколения автори да навлизат в 
театралното.

От друга страна, има колеги, с които 
се интересуваме и от по-експеримен-
тални и изследователски формати, не 
непременно само от класическа дра-
матургия. Място за такъв тип пер-
формативни случвания в държавните 
театри все още или – да кажа – вече 

отдавна няма. Не е разработена фор-
мулата, по която това да може да се 
случи по приемлив, значим и защо не 
– устойчив начин. Аз обаче мисля, че 
тази формула може да бъде намерена, 
стига да има желание и разговори.

В момент, в който обективно отчи-
таме, че има сериозна рана, нанесена 
върху цялостното функциониране на 
българската драматургия – как тя се 
създава, възприема и качва на инсти-
туционалните сцени, мисля, че можем 
и трябва да започнем да търсим ле-
карството. Но това лекарство никой 
не може да го намери, без да включи в 
уравнението мнението и необходи-
мостите на самите драматурзи.

Днес	престижно	ли	е	да	си	драма-
тург?	Въобще	това	важно	ли	е?	В	
едно	интервю	казвате,	че	целта	е	
да	се	върне	престижът	на	българ-
ския	драматург.

Би трябвало да е. Както би трябва-
ло да е престижно да си учител, да е 
престижно да си министър или пък 
депутат. Но не е. Въобще ние сме в 
такава сюрреална ситуация на изцяло 
разпаднали се стойности в едно ато-
мизирано, амортизирано и изтерзано 
общество, че може би самата дума 
„престиж“ вече звучи странно. Звучи 
купешко, чужбинско, жълтопаветно и 
далечно, нали? Какъв ти „престиж“! 
Това сега е марка сирене.

Какво	може	да	компенсира	липсата	
на	адекватна	културна	политика	
у	нас?	Оптимист	ли	сте,	че	тази	
система	може	да	се	промени?	Или	
просто	човек	трябва	да	търси	нови	
посоки	навън?

Всяка система може да се промени. 
След като Римската империя и Съвет-
ският съюз са се разпаднали, никаква 
система, измислена от човека, няма 
шанса да пребъде. Въпросът е колко 
време ще е нужно. Но проблемът в 
България е друг – аз не знам дали ние 
изобщо имаме система. И тогава как 
се бориш с това, е една забава. То е 
радост.

Въпросите зададе Оля Стоянова

Александър Мануилов (род. 1978 г.) е възпитаник на Класическата гимназия 
в София, завършил е славянска филология в Софийския университет и кино- 
драматургия в НБУ. Драматургичните му работи са представяни на 
фестивали като Under the Radar, Ню Йорк; DramatikerInen Festiva l, 
Австрия; L’Europe des Théâtres, Париж; Международния фестивал в 
Керала, Индия; „Варненско лято“. Той е първият наш автор, представен 
на един от най-значимитe театрални фестивали в Европа – Theatertreffen, 
Берлин (2015 г.). 
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„Силата на образа, създаден на сцена-
та, трябва да дава възможност за без-
брой интерпретации и тълкувания“, 
твърди световноизвестният амери-
кански хореограф, един от идеолозите 
на постмодернизма в танца, Мърс Къ-
нингам. Достатъчно е да видим една 
негова постановка като „Дъждовна 
гора“ (1968, музика Дейвид Тюдор, де-
кор Анди Уорхол, костюми Джаспър 
Джоунс), за да разберем, че силата на 
гения, с който се срещаме, е способна 
да създаде нова епоха в изкуството.

Много трудно, почти невъзможно е да 
се опише спектакъл на Мърс Кънингам, 
неговите пиеси са винаги неочаквани, 
изненадващо откривателски, напълно 
нестандартни и всеки път изглеждат 
по различен начин. Елегантната аб-
стракция, която ги подчинява в сти-
листично отношение, звучи поетично 
и е отворена към всякакви интерпре-
тации и тълкувания. Танцьорите се 

движат, подчинявайки се на трудно 
разчетими закони – един привиден, 
но стриктно дисциплиниран хаос на 
сцената внушава усещането за кос-
мос. Разработвайки нови форми на 
абстрактно танцово движение, Къ-
нингам създава методи и стилистика, 
които са негова запазена марка, негово 
изобретение, а впоследствие навли-
зат в хореографската практика. Кои 
са принципите, на които той стъпва, 
за да постигне космическото внушение 
на своите хореографски образи?

Мърс Кънингам (16 април 1919 – 26 юли 
2009) започва да учи танц на 12-го-
дишна възраст. След гимназията по-
сещава в продължение на две години 
училището Корниш за изящни и при-
ложни изкуства в Сиатъл, Вашингтон. 
Впоследствие учи в колежа „Милс“ при 
танцьора и хореограф Лестър Хортън 
и в колежа „Бенингтън“, където е пока-
нен от Марта Греъм да се присъедини 

към нейната група. Като солист в 
нейната компания той създава много 
важни роли, а невероятните му скоко-
ве са показани в El Penitente на Греъм 
(1940), „Писмо до света“ (1940) и „Про-
лет в Апалачите“ (1944). Поощрен от 
Греъм, Кънингам започва да работи 
като хореограф през 1943 г. Сред ран-
ните му творби са „Коренът на нефо-
куса“ (1944) и „Мистериозно приключе-
ние“ (1945). През 1944 г. той представя 
първия си самостоятелен концерт с 
музика на Джон Кейдж. След като на-
пуска компанията на Греъм през 1945 г.,                                                                                          
Кънингам работи с Кейдж по множе-
ство проекти. Те си сътрудничат на 
ежегодни рецитали в Ню Йорк и за ре-
дица творби като The Seasons (1947) и 
Inlets (1978). През 1953 г. хореографът 
създава своя танцова компания.

„Изкуството може да напредва само 
към собственото си самоунищожение. 

Мила Искренова

Мърс Кънингам
хореография на случайността

„Моята	представа	
за	танца	се	корени	
във	вярата,																											
че	всичко																																	
е	възможно	–	
всяко	движение,																										
от	абсолютния	
покой																																			
до	максималното	
разтягане																							
на	тялото.“	

Мърс	Кънингам

„Дъждовна гора“, Мърс Кънингам, © Laurent Philippe
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Изкуството изчезва във високоско-
ростното търсене на автентичност.“ 
Това са думи на композитора Джон Кей-
дж, с когото Мърс Кънингам започва 
своите първи опити като хореограф 
и с когото го свързва дългогодишно съ-
трудничество и приятелство. Освен с 
него хореографът работи и с художни-
ците Франк Стела, Джаспър Джоунс и 
Робърт Раушенбърг.

В средата на ХХ в. американските 
творци търсят нови пътища за раз-
витие на изкуството. „Най-важното 
нещо за нас е да променим фундамен-
тално начина си на мислене“, заявява 
Джон Кейдж, с което формулира ясно 
стремежа към новост и експеримент 
на американския авангард от 50-те.

Кейдж, както и Мърс Кънингам експло-
атират „принципа на случайността“ 
на дзен будизма като основен подход 
в своите произведения. Подобно на 
Кейдж, Кънингам е заинтригуван от 
потенциала на случайните явления 
като детерминанти на структурата. 
Вдъхновен е също така и от стремежа 
към чисто движение, максимално лише-
но от емоционални мотиви и последи-
ци. В опита си да освободи танцовата 
форма от всякаква индивидуална и су-
бективна преценка Кънингам разра-
ботва „хореография на случайността“, 
техника, при която избрани изолирани 
движения се подреждат в последова-
телност чрез произволни, „хазартни“ 
методи като хвърляне на монета.

Намесата на Мърс Кънингам в разви-
тието на танцовото мислене се из-
разява в няколко посоки: в простран-
ството, композицията, техниката, 
съчетаването на хореографията с 
музиката и сценографията. Той въвеж-
да съвършено нова интерпретация на 
сценичното пространство. Премахва 
симетрията и единствения център, 
известен още от ренесансовите ком-
позиции и експлоатиран от класиче-
ския балет, и решава, че всяка точка 
от сцената може да се приеме за неин 
център, както и че сценичното прос-
транство е само част от много по-го-
лямо и всеобхватно пространство, 
чийто център може да се намира извън 
сцената. Тази радикална простран-
ствена концепция придава на компо-
зициите отвореност, асиметричност 

и виталност, които ги правят извън-
редно спонтанни и живи, подобни на 
импровизация. Но всъщност всяка от 
тях е строго обмислена и обоснована, 
с предварително зададени принципи. 
Със същата организирана фриволност 
Кънингам се отнася и към музиката. 
Той заявява, че танцът не бива да се 
подчинява на музиката, нито музика-
та да обслужва танца, а двете медии 
да протичат едновременно във време-
то, без да се съобразяват една с друга. 
За да избегне тяхната обвързаност, 
хореографът често сменя музиката 
непосредствено преди спектакъла, 
който се възпроизвежда в съвършено 
нова музикална среда. Тази екстремал-
ност на връзката танц – музика при-
дава допълнителен живот на спекта-
къла и не позволява изпълнението да 
се превърне в рутинно.

Композициите на Кънигам са плод на 
„хазарт“. Той разиграва определени 
хореографски фрази чрез хвърляне на 
зарчета и ги разпределя между тан-
цьорите непосредствено преди из-
лизането им на сцената. Същото се 
извършва и с траекториите, по кои-
то те се движат. Чрез този метод Къ-
нингам се опитва да избегне всякаква 
субективност по отношение на ком-
позиционните решения. Танцьорите се 
движат в добре организиран хаос, кой-
то ги държи в повишен тонус и с будни 
рефлекси и възприятия. Абстрактни-
те танци на Кънингам се различават 
значително по настроение, но често 
се характеризират с резки промени и 
контрасти в движението. Много от 
творбите му са свързани с дадаистки, 
сюрреалистични и екзистенциалистки 
мотиви. 

Когато артритът сериозно започва 
да пречи на дейността му в началото 
на 90-те години, Кънингам се обръща 
към специална анимирана компютър-
на програма – DanceForms, за да про-
учи нови хореографски възможности. 
Въпреки че напуска сцената скоро 
след смъртта на Кейдж през 1992 г., 
той продължава да ръководи своята 
танцова компания до края на живота 
си. С нея хореографира повече от 200 
творби, носител е на множество ви-
соки международни отличия, сред тях 
са италианската награда на името 
на Джино Тани, британската Лорънс 
Оливие, наградата Айседора Дънкан, 
Сан Франциско, а през 2005 г. получава 
Praemium Imperiale на Японската худо-
жествена асоциация. 

За да отбележи 90-ия рожден ден на 
Кънингам, Бруклинската музикална 
академия прави премиера на новата 
му и последна творба „Почти девет-
десет“ през април 2009 г. Последната 
воля на артиста е трупата му да се 
разпусне две години и половина след 
смъртта му. Той се е погрижил това да 
стане след световно турне, на което 
неговите произведения са предста-
вени още веднъж от танцьорите. За 
тях, както и за техническите сътруд-
ници са предвидени средства, които да 
им помогнат в периода на преход към 
ново поприще. На 31 декември 2011 г.                                                                               
приключва ерата „Кънингам“. Разпус-
кането на трупата се възприема като 
едно от най-тъжните събития в исто-
рията на танцовото изкуство. Дока-
то хореографът е жив, фондацията на 
негово име организира различни стра-
ни от дейността му, а след смърт-                                                                                       
та му се трансформира във фонд, 
който управлява художественото му 
наследство и решава коя чуждестран-
на трупа да получи достъп до негови 
хореографии. Кариерата на американ-
ската легенда е предмет на докумен-
талния филм „Кънингам“ (2019, реж. 
Алла Ковган). 

Очарованието на танцовия адепт Мърс                                                                                          
Кънингам остава завинаги запечата-
но в неговите пиеси, които създават 
един нов свят на сцената и в съзна-
нието на зрителя – свят на поезия и 
космически авантюри.

Хореографът с компанията си в 
Summerspace, © Robert Rutledge/ Courtesy of 
Magnolia Pictures
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Когато природата ни изненада с кра-
сив залез, искрящо море и ярки цвето-
ве, често липсата на думи заместваме 
с израза – „като на картина“. Кристо, 
макар и вече не сред живите, ни пода-
ри такава гледка – като от картина. 
Като от картините, които той ри-
сува първо във въображението си, 
а след това и на платно. Взирам се в 
негови произведения, подредени в 
„Сотбис“, Париж, и озаглавени – The 
final Christo. Този път само 25 на брой. 
Платната, буквално завършени с по-
следен дъх, са обяснение в любов към 
изкуството, към живота, към Париж. 
В тях „Опакованата Триумфална арка“ 
грее над града в сребристата си одеж-
да, високо над есенните дървета. На 
рисунките се виждат и парижките 
покриви, заради чиито променливи 
цветове Кристо избира текстила, 
с който да покрие монумента. В кар-
тините е и „най-красивата светлина 
на света“, от която той се възхища-
ва, витае паметта за голямата лю-               
бов, копнежът по нетрайното. „Жи-
вотът ми в Париж беше като френски 
филм от 50-те години, абсолютно 
луд“ – е цитатът, който въвежда в 
експозицията.

„Триумфът на Кристо“ – тези думи 
звучаха в Париж. Едва ли би могло да 
има по-достойно място от Арката за 
финална почит към твореца. Защото 
в края на 50-те и началото на 60-те 
години на ХХ век световната столи-
ца на изкуството не е позволила лесно 
да бъде покорена от неизвестния ху-
дожник. Казвал ми е, че слабо говорел 
езика на французите. Това затрудня-
вало него и дразнело тях. Критиците 
приели скептично първите му опако-
вани обекти и кулите от варели. Пиер 
Рестани не го приобщил към кръга на 
„новите реалисти“. Родителите на 
любимата му Жан-Клод дьо Гийебон 
го приемали като портретист на се- 
мейството, но не и като част от него. 
В Кристо вярвали само той и тя. Из-
ложбите дошли след лишения, след де-
нонощна работа. Първата самостоя-
телна изложба не се случила в Париж, 
а в Кьолн, Германия. Когато двамата 
издигнали непозволената „Стена от 
петролни варели. Желязната завеса“ 
на ул. „Висконти“, били забелязани. 
Творбата не помогнала да реализират 
лесно „Опакованият Пон Ньоф“. Отне-
ло им 10 години мъчителни преговори 
с френския политически елит – с кме-
та Жак Ширак и президента Де Гол. 

Сега е вече различно. Дори Кристо не 
повярвал колко шеметно се развили 
събитията, след като споделил с ди-
ректора на Центъра „Жорж Помпиду“ 
Бернар Блистен единственото си же-
лание за публична творба в Париж – 
да опакова Триумфалната арка. Какво 
се промени във Франция, за да стане 
всичко толкова бързо, попитах кмета 
на Париж Ан Идалго. Тя призна, че вече 
не е трудно хората да бъдат убедени 
в смисъла от присъствието на тво-
рец като Кристо в града, „защото 
споменът за „Опакованият Пон Ньоф“ 
е в сърцата им“. Филип Белавал, пре-
зидент на Центъра за националните 
паметници, потвърди, че този път 
предизвикателствата са били не по-
литически, а технически. За по-малко 
от две години президентът Макрон 

каза да за реализирането на проекта. 
А когато „Опакованата Триумфална 
арка“ стана факт, той публично бла-
годари на Владимир Явашев и неговия 
екип, че са реализирали „лудата меч-
та“ на Кристо. 

Първият ми поглед към Арката беше 
на излизане от метрото на площад 
„Етоал“ насред силен дъжд. Монумен-
тът се сливаше със сивото небе, пли-
сетата бяха натежали, а гънките 
отчетливи и потъмнели. Арката бе 
сякаш хваната в пипала на кранове и 
подемни машини. Алпинисти, дреб-
ни като оранжеви точици, висяха по 
огромното ѝ тяло. Час по-късно вя-
търът я изсуши, покривалото блес-
на като сребърни люспи, сенките на 
птиците преминаваха над платното. 
После я обля златото на залеза, а то 
бавно се стопи върху драперията в 
студени цветове. Сенките откроиха 
покритите статуи като стражи-ги-
ганти. Не наблюдавах Арката сама. 
Постоянно променящата се гледка 
привличаше вниманието на минува-
чите. Хората поспираха, снимаха, 
разговаряха, усмихваха се като съу-
частници. За пореден път беше оче-
видно, че изкуството на Кристо „не 
е за тесния кръг на арт критиците“, 
че „самотният артист в студиото 
е отживяло буржоазно разбиране“. 
Произведението принадлежеше на 
всички, които имат очи за красиво-
то. А защо смятаха за красива опа-
кованата арка? Умберто Еко пише, 
че с тази дума – красиво, назоваваме 
неща, които харесваме, и често сла-
гаме равенство между красивото и 
доброто. А още по-често искаме да 
имаме красивото за себе си. С проек-
тите си Кристо и Жан-Клод винаги ни 

Евгения Атанасова-Тенева

„Опакованата	
Триумфална	арка“	–	
как	беше	реализирана	
60-годишната	
мечта	на	Кристо.																																						
От	Париж,	специално															
за	сп.	„Култура“

Кристо и Жан-Клод
след живота

Кристо работи в студиото си над 
подготвителните ескизи за „Опакованата 
Триумфална арка“, Ню Йорк, 20 септември 
2020 г. Фотография Волфганг Волц,                     
© 2020 Christo and Jeanne-Claude Foundation
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отказват последното – възможност-
та да притежаваме творбата, която 
пълни очите ни. Карат ни да изпитаме 
радост сега, в този миг, радост, фор-
сирана от факта, че мигът ще бъде 
кратък. Дават ни една особена из-
ключителност, че сме от малцината, 
които са видели чудото с очите си. 

Под новата одежда на Арката е вгра-
дена инженерна мисъл, труд, усилия. 
Върху монумента, построен с декрет 
на Наполеон, покриван с черен воал за 
смъртта на Виктор Юго, се извърши 
сложна логистична операция. Тя про-
дължи повече от два месеца и работ-
ният процес се случи пред очите на 
всички. Денонощно излъчване в интер-
нет го показа на целия свят. Силова, 

тежка работа, но „като с рохко яйце“, 
както казва Владимир Явашев. Ви-
дяхме как бяха монтирани метални 
структури, които да запазят корнизи-
те и фреските, бяха сложени решетки, 
които обграждат статуите с исто-
рическите сюжети, как скеле повтори 
формата на свода, за да изолира кор-
пуса на монумента и да придържа пла-
та. Екипът на Кристо за пореден път 
избра германската точност, главна-
та инженерна фирма, която изпълни 
задачата, е Schlaich Bergmann Partner. 
Във Вердау, Германия, бяха изтъкани и                                      
25 000 кв. м синьо полипропиленово 
платно, с което да бъде покрита Ар-
ката. Сребристият оттенък е по-
стигнат с фин алуминиев спрей – само 
един килограм, достатъчен за цялата 

площ на тъканта. На 12 септември за-
таих дъх, когато алпинистите спусна-
ха панелите и драперията се разля по 
монумента. Работниците подредиха 
гънките така, както ги е нарисувал 
авторът, пристегнаха червените 
въжета точно както на картините. 

Владимир Явашев, племенник на Крис-
то, директор на проекта „Опакована-
та Триумфална арка“, вече е изпълнил 
две негови произведения – „Мастаба-
та“ в Лондон и „Плаващите кейове“ 
на езерото Изео в Италия. Но знаем, 
че при Кристо всяка творба е напъл-
но различна: „Едната от трудности-
те беше, че монументът трябваше 
да бъде отворен за посетители през 
цялото време на конструкцията. Це-
ремонията пред вечния огън се из-
вършваше всеки ден, достъпът до 
козирката не бе възпрепятстван. 
Цялата логистика трябваше да се 
съобрази с това. Работихме дено-
нощно, на три смени по осем часа. Тъй 
като това е националният монумент 
на Франция, трябваше да спазваме 
всички рестрикции. Доверихме се на 
„Шарпантие дьо Пари“ (Charpentiers 
de Paris), наш главен изпълнител на 
проекта, който изработи желязната 
структура. Монтирали сме над 400 
тона желязо на Арката, половината е 
баласт за тежест, другото е струк-
турна стомана. Но най-голямото 
предизвикателство беше, че Кристо 

след живота

фотография Чавдар Гюзелев

Владимир Явашев, фотография 
Чавдар Гюзелев
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не е с нас, не за друго, а защото ни 
липсваше неговият ентусиазъм, кой-
то аз не мога да компенсирам. Липсва-
ше и неговата критичност, енергия и 
всичко останало“. Виждала съм как по 
време на работа Кристо и Владимир 
говорят разгорещено, понякога из-
глежда все едно спорят. Тези дискусии 
помагаха за намирането на верните 
решения. Питам Владимир имаше ли 
разговор, който му липсваше, важна 
отговорност, която е трябвало да 
поеме сам. Той е лаконичен, също като 
Кристо, който обясняваше работата 
си и говореше с цифри и параметри 
за неща, в които хората виждаха ма-
гия. Неговият наследник продължава: 
„Плановете бяха много точни, кри-
тичните моменти не бяха много. Има-
ше детайли за уточняване. Например 
от Центъра за националните памет-
ници искаха да оставим на мястото 
ѝ една пейка за почивка в основата 
на Арката. Кристо много трудно се 

съгласи с това, дори проведохме те-
стове. Пейката не изглеждаше добре, 
все едно, че Арката седи върху чиния 
и не стъпва върху земята. Аз им обяс-
них, че визуално това решение не е 
добро. Показах им и двата варианта, 
накрая те приеха нашия“. Както и на 
езерото Изео, и сега, в Париж, българ-
ските момчета от „Дийп Дайв Сис-
темс“ на Росен Желязков дават сила „с 
импозантната си фигура и присъст-
вие“. Това са Павел Едрев и Светослав 
Димитров, уточнява Владимир. Той е 
доволен от изпълнението, щом Ар-
ката е точно като от картините на 
Кристо. Харесва му и един допълни-
телен ефект – тишината – след като 
площад „Етоал“, може би най-натова-
реното кръгово движение в Европа, 
бе затворен за уикенда. „Усетих как 
изведнъж атмосферата олекна“ – спо-
деля племенникът на Кристо. 

Парижани и гостите на града се ус-
михнаха, като че ли забравиха за дъл-
гите месеци изолация и се отправиха 
към монумента, все едно да се пок-
лонят пред творбата и автора ѝ. 
Кристо предрече: „Аз създавам нещо 
приканващо. Да използваш плат не 
е като да построиш тухлена стена, 
която по същността си е дразнеща и 
арогантна. Платът е чувствен мате-
риал, който ни привлича да погледнем 
отвъд него“. 300 000 души минаха 
през пропускателните пунктове и се 
доближиха до паметника през пър-
вия уикенд. Поне още толкова изпъл-
ниха булевард „Шанз Елизе“, където 
автомобилите също бяха спрени. За 
пореден път видях как произведени-
ята на Кристо не просто притеглят 
към себе си, а създават емоционална 
връзка между публиката и творбата. 
Около Арката срещнах работещи на 
проекта, които казваха, че усещат 
присъствието на Кристо във всяка 
фибра на плата. Имаше такива, кои-
то го следваха от „Опакованият Пон 
Ньоф“ и други проекти. Мнозина па-
зеха вдъхновението от „Плаващите 
кейове“, творбата, която направи 
Кристо по-близък на българите. Пред 
монумента се натъкнах на елегантен 
мъж на средна възраст с портрет на 
малко момче в ръцете си. Подписът 
върху него беше Javacheff, а годината 

– 1961. Името му беше Кристоф Бу-
шо-Айрал и носеше собствения си 
портрет, нарисуван навремето от 
Кристо. Кристоф бил тогава на 10 го-
дини, но нарича художника „свой емо-
ционален създател“. Оттогава чув-
ства връзка с него и следи проектите 
му. Спомням си, че Кристо в разговор 
ми е споменавал семейство Бушо-Ай-
рал от Женева, което го подкрепяло с 
поръчките си. Шейсет години по-къс-
но техният син ми разказа как те му 
помагали, защото виждали таланта 
му и му съчувствали, че е сам, беден 
емигрант, избягал от задушаващата 
хватка на сталинизма. Кристоф се 
възхищава от порива на Кристо към 
свободата. 

Денем и нощем хората се стичаха око-
ло „Опакованата Триумфална арка“. 
Доближаваха я, докосваха я нежно 
като любим човек. Това, че мечта 
на Кристо се реализира посмъртно, 
след като и той, и партньорката му 
Жан-Клод си отидоха от този свят, 
е пореден прецедент в историята на 
изкуството, който ще бъде записан 
срещу имената на авторите. Те чес-
то говореха за своите проекти като 
за свои деца. Сега ни показаха, че това 
не са били само красиви думи. Нима 
всеки не иска детето му да живее 
собствен живот и след него, дори да 
го повери в ръцете на друг. Така и аз, 
преди да се разделя с творбата, наред 
с носталгията, изпитах особено спо-
койствие. Видях как Кристо ни показа 
докосването на временното произве-
дение с вечността, която авторите 
обитават.

Ала да се сбогуваме с Кристо и Жан-
Клод е още рано. Разбрах го от на-
чина, по който говореше и гледаше 
Владимир, когато проектът стана 
готов. Той показа на всички, че умее 
да осъществява мечтата на Кристо, 
и те му повярваха. „Много от нашите 
проекти могат да бъдат реализирани 
и без мен“, каза Кристо в последните 
си дни. А неговата воля включваше не 
само осъществяването на „Опакова-
ната Триумфална арка“, но и на „Мас-
табата“ в Абу Даби. Знам, че Влади-
мир вече е тръгнал по този път. 

Евгения Атанасова-Тенева е док-
торант по изкуствознание в 
Националната художествена 
академия и дългогодишен жур-
налист, едно от популярните 
лица на Българската национална 
телевизия. Била е репортер и 
водещ на „По света и у нас“, „Па-
норама“, „Екип 4“, „Вижте кой“, а 
в момента е една от водещите 
на „Светът е 7“. Автор на седем 
филма за Христо Явашев-Крис-
то. Завършва Факултета по 
журналистика на Софийския 
университет, специализира в 
„Ройтерс“, в Би Би Си и в Колум-
бийския университет. Автор на 
книгата „Кристо, Владо, Росен 
и плаващите кейове“ (2018 г.).

Евгения 
Атанасова-
Тенева
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Ангел Гешев, Венцислав Шишков, Да-
ниел Мирчев, Димитър Христович, 
Лиляна Караджова, Мирослав Живков, 
Нора Ампова, Светозар Бенчев и 
Явора Петрова представят своите 
творчески проекти в Балабанова-
та къща, Къща „Хиндлиян“ и Къща 
„Мексиканско изкуство“ в Старинния 
Пловдив, константна локация вече 
54 години. За девета поредна година 
куратор и артистичен директор на 
събитието е проф. Галина Лардева, 
която този път фокусира концепци-
ята си върху „праговете като демар-
кационна линия между пространства, 
височини, време, състояния, емоции 
и белезите, стабилизиращи следите, 
които фиксират в концентрирана съ-
битийност мимолетни и мигновено 
протичащи появи“. Така поставена, 
темата се оказва за всеки участник 
силна провокация в различни посоки. 
Художниците според личната си пози-
ция и емоционална нагласа тълкуват 
и пресъздават свидетелства за няко-
гашно присъствие, за онези случки от 
миналото, които оставят неизличима 
диря в съзнанието и рефлектират в 
настоящето и бъдещето. Изложбите 
представят широк диапазон от ав-
торски интерпретации и медии, по-
ставят много въпроси за изразните 
средства и целенасочените експери-
менти в решаването на пластически 
проблеми, за откриването на онази 
визуална форма, която да постигне 
най-силно въздействие и внушение. 

В двора в Балабановата къща ни по-
среща експресивната живопис на 

Ангел Гешев, който използва веков-
ни врати и прозорци от плевни като 
основа на своите колажи „Портал“, 
„Минал живот“, „Полет“. Тези автен-
тични, около 200-годишни дървени 
предмети, запазили патината на вре-
мето и следите от човешка ръка, ав-
торът населява със странни стили-
зирани обекти и структури, символи и 
глаголичeски знаци, постигайки свое-                                                                                           
образно вплитане на различни хро-
нотопи в една нова пространстве-
но-времева реалност. 

Явора Петрова, за която рисунката 
е религия, представя в Сводестата 
зала на Балабановата къща рисунки 
и няколко живописни платна, в които 
безплътни фигури в сложни ракурси, 
странни метаморфози на образи из-
плуват от повърхността и ни водят 
като невидима нишка към размисли за 
онези белези, останали в човешката 
памет, които детерминират свето-
усещането и поведението на всеки 
индивид. Изящни, деликатни и силно 
въздействащи, рисунките, работени 
с молив, въглен и сух пастел, са мате-
риализиране на емоционални състоя-
ния и вътрешно напрежение, визуали-
зиране на асоциативни възприятия.

Димитър Христович е роден в Плов-
див, но живее и твори и в Берлин. В 
експонираните в Балабановата къща 
пейзажи, изпълнени в класическа мас-
лена техника, се откроява пиететът 
му към светлината, която се явява 
основен компонент за трансформи-
рането на обектите – морски хори-
зонт, водна повърхност с пълзящи 
проблясъци; светлината, бележеща 
граница, оставяща следи с причудли-
ви форми. Той я използва като основно 
изразно средство за възприемане на 
видимото, било то в изгледа от Вер-
силия, индустриалните пейзажи, зна-
мената, извисяващи се в небосвода, 
или призрачния влак. А видеоинстала-
цията „Нуждаем се от чудеса“ е част 
от процеса на дефиниране на изслед-
ванията му.

Въпросите за материалното и духов-
ното, за божественото и неговите 
проявления са в основата на творби-
те на Светозар Бенчев. Той показва 
два цикъла в Дълбоката зала на Ба-
лабанова къща – „Като фрагменти 
стара лента“ и „Обекти“ (работата 
„Два обекта (материален и немате-
риален)“ е на бранда и рекламните 

Наташа Ноева

Прагове и белези
„Прагове	и	белези“																					
е	тазгодишната	тема	
на	Националните	есенни	
изложби	в	Пловдив																	
(1–30	септември),	
обединила	девет	
художници	от	различни	
поколения,	работещи	
в	различни	области	–	
живопис,	скулптура,	
графика,	фотография,	
рисунка,		арт	инсталация	

Светозар Бенчев, „Два обекта (материален и нематериален)“, 2018 г.
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материали тази година). В първия ци-
къл представя нарисувани в специал-
ни формати с размер 16х9 фрагменти 
от творби на западното изкуство 
като „Портрет на Габриел Д’Есте и 
една от сестрите ѝ“ от XVI в., изобра-
жения на модели от Френската акаде-
мия от 1905 г., които използва като 
документ и на места надживописва. С 
този съзнателно търсен диалог про-
изведение–автор художникът сакра-
лизира образите и същевременно на-
сочва посетителя към алюзията за 
телевизионен екран, давайки му въз-
можност да направи свое тълкувание. 
Майсторски изведените керамични и 
порцеланови обекти „шапка-ореол“, 
„бисквита“, сюрреалистични фор-
ми (череши), ангел със златно крило, 
които са извадени от битийната си 
среда на утилитарното, привнасят 
алтернативна гледна точка, допъл-
ваща значението на образа. 

Фотографското изкуство в Есенни-
те изложби е представено от Лиля-
на Караджова. На верандата на Къща 
„Хиндлиян“ тя представя два цикъла, 
създадени специално за изданието, по 
теми, които я вълнуват от години. За 
„Светли маски“ отправя покана към 
художници и фотографи да изобразят 
с флумастер върху бял лист светъл 
аспект от своята личност, с който 
искат да бъдат идентифицирани. В 
„Дребни престъпления“ тя анализи-
ра дуалистичната природа на човека, 
вглеждайки се в маските на индивида. 

Фотограмите правят дисекция на 
трансгресивното поведение на дейст-
ващите лица чрез счупването на чаша 
и възможното свободно композиране 
на парчетата. В словесния аргумент, 
съпътстващ сериите, авторката по-
яснява технологичния процес на съче-
таване на техниката на мокър коло-
дий, доминирала във фотографията в 
периода 1851–1880 г., и дигиталното 
проектиране. 

Венцислав Шишков е представител 
на поколението млади автори, които 
все повече се утвърждават на худо-
жествената сцена. Той и този път 
впечатлява не само с мащабността 
на представените в двора на Къща 
„Хиндлиян“ произведения, с усещането 
за динамика и устрем, но и с постиг-
натия баланс между замисъл и форма. 
Скулптурите, в които се съвместяват 
различни видове материали, като ме-
тал, мрамор, варовик, гранит, камък, 
стомана, керамика, се характеризират 

Мирослав Живков провокира зрителя 
още с прекрачването на прага на Къща 
„Хиндлиян“. Арт инсталацията, коя-
то има формата на стълба, спусната 
от горния етаж, трансформира прос-
транството и създава ново, в кое-
то всеки посетител става част от 
изложбата, оставяйки белег от себе 
си. Пристъпил прага, посетителят е 
принуден чисто физически да стане 
част от инсталацията, за да преми-
не към разглеждане на останалите 
произведения в експозицията. Завър-
шил плакат и визуална комуникация 
в НХА, авторът се обръща към една 
доста стара техника – ситопечата, и 
залагайки на цветни, опростени гео-
метрични форми, предлага интересни 
композиционни решения, които обога-
тяват смисловото съдържание. 

Даниел Мирчев-Дъна представя ан-
тропологични скулптури от дърво в 
двора на Къща „Мексиканско изкус- 
тво“, които сам определя като екс-
периментална серия. Лаконичните, 
изчистени от бъбривост форми, за 
изработването на които авторът 
използва дървени шишове, шперплат, 
бамбук, впечатляват с растера, кой-
то създават. Те раздвижват прос-
транството, маркирайки онзи праг, 
пред който трябва да спреш в раз-
мисъл, за да продължиш по пътя си 
напред.

След изложбата през април в софий-
ската галерия „Нюанс“ Нора Ампова 
доразвива и разширява в нов цикъл 
живописната си серия, обединена под 
общото заглавие „Истории от об-
лака“. Представените в Къща „Мек-
сиканско изкуство“ нейни творби ни 
навеждат на мисълта, че самотата 
понякога може да е път за спасение, 
начин за откриване и преоткриване 
на себе си. Като увлекателна разказ-
вачка на истории Нора Ампова ни води 
в своите имагинерни пейзажи, в кар-
тините си, населени с обекти – стол, 
легло, басейн, облак, фигура на дете, 
или ги оставя пусти, пораждайки наг-
нетено чувство за отчуждение и изо-
лация. Умело организираното експози-
ционното пространство с колоните, 
сепариращи отделни картини, хармо-
нира с концепцията на художничката 
и засилва общото звучене.

с фрагментарност, базираща се на ос-
новни двойки: симетрия–асиметрия, 
чупливо–твърдо, логично–алогично. 
Очертавайки демаркационни линии, 
гладката полирана повърхност се пре-
сича с груба необработена материя в 
„Размах“, „Движение“, „Контрасти“, 
„Слънчоглед“.

Нора Ампова, „Mинерален допир“, 2021 г.

Лиляна Караджова, „Светли маски“, 
2016–2018 г.
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Мащабните му инсталации представ-                         
ляват архиви на мъртъвци, негови 
теми са възпоменанието на жертви-
те на Холокоста, насилието, преход-
ността на човешкия живот, култу-
рата на паметта. В Япония Кристиан 
Болтански събира ритъма на човешки 
сърца, в чилийската пустиня създава 
произведение, посветено на жерт-
вите на Пиночет, а в Сао Паулу – на 
убитите от тамошната диктатура. 
През творческия си път френският 
артист непрекъснато пресъздава 
във вариации анонимната и често 
насилствена смърт. В началото на-
мерението му е да конструира зага-
дъчни биографии, по-късно го води же-
ланието да върне индивидуалността 
на жертвите на масови убийства. В 
произведенията си никога не използ-
ва преки свидетелства на Шоа. Ала 
тесните тунели, планините от вещи 
и подредените по стените черно-бе-
ли фотографии, осветени смътно от 
библиотечни лампи, събуждат в зри-
телите ужаса на систематичното 
изтребление в Европа по времето на 
нацизма. Кристиан Болтански е роден 
през 1944 г. в Париж, в католическо 
семейство. Майка му е журналистка 
и писателка, баща му – лекар с еврей-
ски корени, приел християнството. 
Той преживява окупацията скрит 
под пода в дома си. Синът израства в 
страх, като дете никога не излиза на-
вън сам. „Не съм евреин, слабо се ин-
тересувам от еврейските традиции“, 
твърди в едно интервю Кристиан 
Болтански. – Ала аз съм дете на Шоа.“ 

В началото самоукият художник се 
посвещава на живописта, а в края 
на 60-те години започва да създава 

своето дълбоко хуманно творчество, 
в чиято основа са човешките чувства, 
а не сложни теории. 

До 30 юли в берлинската галерия 
Kewenig можеше да се види неговата 
изложба „След това“, която е и повод 
за интервюто му в немското списание 
„Монопол“. 

Последната	година	на	пандемия	
имаше	много	общи	черти	с	основ-
ната	тема	на	вашето	творчество.	

Да, наблюдението е точно. Преди 
всичко ме учудва колко бързо смърт-
та излезе от скришното си място и 
се превърна в новина, която се актуа-
лизира всеки ден. По време на панде-
мията изведнъж започнахме да броим 
починалите от последиците на коро-
навирусната инфекция и да развиваме 
друго съзнание.

Какво	се	промени?

Смъртта изведнъж привлече общест-
вения интерес и стана повседнев-
на, което не е характерно за нея. 
Всъщност ние, хората, не обичаме 

да говорим за смъртта. Ала от зима-
та на 2020 г. всяка вечер в новините 
чуваме актуализираното число на по-
чиналите. Това е невероятна промяна 
в нашето общество. Същевременно 
по нещо ми напомня на 80-те години, 
когато изгубих много приятели, за-
разени с вируса ХИВ. Странно, тогава 
познавах много хора, които починаха, 
а от днешните починали, за щастие, 
не познавам никого.

Преди	няколко	години	участвахте	
на	Венецианското	биенале	с	рабо-
та,	в	която	показвахте	на	живо	
броя	на	ражданията	и	смъртните	
случаи…

Да, винаги имаше повече родени, от-
колкото починали. Разбира се, никой 
от нас не е заменим, всеки човек е не-
повторим – и въпреки това един ден 
ще бъдем заменени. И сигурно не е слу-
чайност, че през миналата година Ки-
тай отмени забраната за повече от 
две деца в семейство. 

Какви	чувства	ви	съпровождаха	
през	този	период?

Концептуалният	артист	
Кристиан	Болтански,																																															
който	превърна	смъртта	
и	паметта	в	теми																												
на	своето	творчество,	
почина	на	14	юли	2021	г.																																				
в	ателието	си	в	Париж

След това

Кристиан Болтански, фотография Juan García, Institut Valencià d'Art Modern, Wikipedia
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Поради споменатата вече причина, 
че не познавам починали, по-скоро из-
питвах дифузно чувство на тревога, 
отколкото конкретен страх. Преди 
няколко седмици в Париж отмениха 
носенето на маски на улицата, но аз 
продължавам да нося маска, защото 
продължавам да изпитвам странно 
чувство на страх. Чувствам се гол 
без маска. Според мен причината е, че 
врагът – вирусът, е напълно невидим 
за нас. Това предизвиква съвсем ново 
състояние на страх.

Промени	ли	се	вашето	отношение	
към	смъртта?

Не, защото аз отдавна се занимавам с 
темата за нашата тленност. По-ско-
ро с известно чувство на задоволство 
наблюдавам, че изведнъж започнахме 
открито да назоваваме смъртта. 
Във времето преди пандемията ние 
отказвахме да говорим за старостта 
и смъртта. Това бяха неписани пра-
вила. Особено в САЩ, където през по-
следния век хората се стремяха да по-
стигнат вечната младост. След като 
смъртта стана публична, развихме 
ново чувство към старостта.  

Доколко	заглавието	„След	това“	
на	последната	ви	изложба	в	гале-
рия	Kewenig	в	Берлин	отпраща	към	
настъпването	на	новото	време?

За мен заглавието „След това“ има 
много смислови равнища: аз често 
съм работил със заглавието Aprés, 
което съотнасям, на първо място, 
към времето след смъртта. Ала това 

заглавие е и леко иронично, защото 
в новините и в нашето общество се 
настани кошмарът, наречен „живот 
след това“, „живот след коронавиру-
са“. Мишел Уелбек е по-песимистичен 
в това отношение, мога да си пред-
ставя, че е прав, когато казва, че ние, 
хората, много бързо ще се върнем към 
старите си навици и поведение. 

Вие	 самият	определяте	излож-
бата	като	мемориал.	На	кого	е	
посветена?

В партера съм инсталирал работата 
„Хамбургер Щрасе“ за еврейското учи-
лище на Гросе Хамбургер Щрасе в Бер-
лин1, което през 1938 г. е осквернено 
от националсоциалистите. На белите 
стени във входната зала се прожек-
тират лицата на деца, появяват се 
само за няколко секунди, вероятно мо-
гат да се открият едва при повторно 
разглеждане. Това са духове. Понякога 
се появява Берлин, толкова далечен 
и пуст, ала пълен с лица. На втория 
етаж се намират други две работи, 
които се занимават със „След това“.

Кои?

„Здрач“ е пространство, снабдено с 
електрически крушки, то е осветено 
силно. Ала по време на изложбата все-
ки ден се развива по една крушка, така 
в края на изложбата пространството 
ще е в пълен мрак. Третата работа е 
звукова и пространствена инстала-
ция, в чиято основа е пулсирането на 
моето собствено сърце. То управлява 
други електрически крушки, които 
светват и отново угасват. Защото 
пулсирането на сърцето винаги съ-
държа и живота, и смъртта. Записи-
те на електрокардиограмите много 
ясно го онагледяват. Когато чувам 
ударите на сърцето, изпитвам страх 
от тишината. В своята съвкупност 
работите достоверно представят 
един мемориал, посветен на мъртви-
те еврейски деца от Хамбургер Щра-
се, на нашата собствена тленност и 
на починалите в пандемията.  

На	японския	остров	Тешима	създа-
вате	архив	от	сърдечни	ритми.	И	
този	проект	ли	възприемате	като	
мемориал?

Не непременно. Този проект разви 
своя собствена динамика. В една мал-
ка колиба на брега на Тешима всеки 
може да запише ударите на своето 
сърце и да ги съхрани в архива. Вече 
са записани 120 000 сърца. Много ми 
е приятно, че тази малка колиба със 
своите харддискове живее собствен 
живот. Повечето посетители изоб-
що не знаят, че това е произведение 
на Кристиан Болтански. „Архивът на 
сърцата“ се е превърнал в самостоя-
телно място за поклонение. Разби-
ра се, сред записаните сърца има все 
повече мъртви, ходът на нещата ще 
се погрижи за това архивът да кон-
сервира все повече сърдечни пулсации 
на мъртъвци. Вече няколко пъти раз-
говарям с хора, които знаят, че сър-
дечният пулс на техен любим човек се 
съхранява там. Ала аз препоръчвам, 
ако проектът технически позволява, 
да не се изтриват звуковите файло-
ве на починалите. Това според мен 
по-скоро ще засили болката.

Местата	на	вярата	в	нашето	съ-
времие	се	създават	по-скоро	от	
изкуството	или	от	религиите?

Мога да говоря само за моята собст-
вена работа. Може би е като при ста-
рите църкви, чиито врати са отво-
рени и пътниците прекрачват прага 
им. Можеш да влезеш в тях и като аг-
ностик, ще видиш молещи се хора, ще 
вдъхнеш мириса на тамян, ще разгле-
даш картините. И дори да не можеш 
напълно да дешифрираш значението 
на тези неща, постепенно започваш 
да се обръщаш навътре към себе си и 
да размишляваш. После си тръгваш, 
отиваш наблизо да похапнеш, да из-
пиеш чаша вино и всекидневието от-
ново поема своя ход. Аз съм твърдо 
убеден, че се нуждаем от тези места 
извън нашия живот. И можем да ги от-
крием в изкуството. 

Превод от немски Людмила Димова

1 Сградата на еврейското училище на Гросе 
Хамбургер Щрасе през 1942 г. е принудително 
опразнена и до 1945 г. служи като депортационен 
лагер за евреите от Берлин. Б.пр.

Кристиан Болтански, „След това“, галерия 
Kewenig, Берлин, 2021 г.
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Валери Йорданов

Драгомир Шолев

„Шекспир като улично куче“, реж. Валери Йорданов, 
фотография Светльо Стоянов, „Портокал“
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Мострата във Венеция имаше амби-
цията да потвърди миналогодишния 
си опит с организационните мерки, 
броят на акредитираните журналис- 
ти – около 2000 – беше далеч по-ви-
сок. Успя и в представянето на силна 
програма – конкурсната и извън нея, в 
подбора на справедливо жури, оглавя-
вано от южнокорейския режисьор Пон 
Чун Хо („Паразит“), в чийто състав 
беше и Клои Жао („Земя на номади“). 
Личното присъствие на откриване-
то на президента на Италия Серджо 
Матарела, много аплодиран, също 
изигра роля за цялостната атмос-
фера на фестивала. Тя беше основно 
работна. Имаше, разбира се, повече 
от миналата година знаменитости, 
които минаваха по червения килим, 
но вниманието се съсредоточи върху 
филмите.

От предложените предварително 
3218 заглавия – 1624 дългометражни 

(198 италиански) и 1474 късометраж-
ни – в крайната селекция попадат 72, 
от които 21 в конкурса за Златен лъв. 
Пет от тях (срещу осем през минала-
та година) са режисирани от жени.

Жена получи за втори път след Клои 
Жао през 2020 г. най-големия приз на 
Мострата. Френско-ливанската писа-
телка, издателка и сценаристка Одре 
Диуан създава своя втори филм „Съ-
битието“ по едноименния автобио-
графичен роман (2000) на френската 
си колежка Ани Ерно. 

Франция, 1963 г. – абортите са все 
още нелегални. Блестяща студентка 
забременява малко преди финалните 
изпити в университета, от които за-
виси бъдещето ѝ. Ан мечтае за живот, 
различен от този на пролетарското си 
семейство. Филмът проследява два-
найсет седмици в търсене на решение. 
Времето е кратко, коремът все повече 

се закръгля. Именно около физическите 
промени на тялото и свързаните с тях 
психологически последствия се върти 
„Събитието“. Камерата се плъзга по 
лицето и оголената снага, набляга на 
самоизтезанието, на което се подлага 
младото момиче, за да се освободи от 
нежелания плод. Обречена е на самота, 
което още повече ѝ тежи – приятел-
ките не се изказват гласно, лекарите 
уклончиво ѝ отказват или пък я мамят, 
родителите са в неведение, момчета-
та също странят. Страхът да не по-
лучат обществена присъда, а и дори да 
попаднат в затвора за съучастие, над-
делява. Убийствено мълчание витае 
във филма, което му придава особен 
чар. Камерата на Лоран Танжи следи 
всеки жест на талантливата актри-
са Анамария Вартоломеи. Показана е 
нейната гледна точка към събитията. 
Тя отстоява докрай избора си. Предсе-
дателят на журито Пон Чун Хо заяви 
при награждаването, че филмът вед-
нага е бил заобичан от неговите колеги 
и единодушно са му присъдили Златния 
лъв. 

Близки до героинята от „Събитие-
то“ са и бъдещите майки от филма 
на Педро Алмодовар „Паралелни	май-
ки“. Тяхната бременност също е не-
очаквана, но те я довеждат докрай. 
Ан във френския филм е изолирана, 
докато те са обединени от общата 
си стая в родилното отделение, от 
раждането в един и същи ден. По-къс-
но съдбата ще ги събере завинаги. 
По-голямата от двете, 40-годишна-
та фотографка Джанис, пристъпва 
към новото си състояние, убедена, че 
ще ѝ донесе щастие, макар да остава 
самотна майка. Случват се неща, от 
които сигурността ѝ рухва, и тогава 
идва на помощ по-младата Ана, коя-
то дава кураж на Джанис. Пенелопе 

Соня Александрова

Венециански фестивал
78-ият	кинофестивал							
във	Венеция																														
(1–11	септември)																									
е	вторият	в	пандемията	
от	COVID 

Силен

„Събитието“, реж. Одре Диуан
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Крус, музата на Алмодовар, успява 
да предаде изтънчено и убедително 
преобръщането на героинята си, с 
което заслужено спечели Купата Вол-
пи за най-добро женско изпълнение. Тя 
е силна и в другата, паралелната сю-
жетна линия на филма – търсенето 
на захвърлените в общи ями убити 
по време на Гражданската война в Ис-
пания, позорна рана в съвремието на 
тази страна.

Майчинството като тежест и за-
дължение е основна тема и в друг 
награден филм. „Изгубената	 дъще-
ря“	 (САЩ)	е режисьорски дебют на 
кино- и театралната актриса Маги 
Джиленхол, носителка на многоброй-
ни награди. За него тя написва сцена-
рий по романа (2009 г.) на Елена Фе-
ранте, за който получи отличието за 
най-добър сценарий. Действието от 
Южна Италия е преместено на гръцки 
остров. Там героинята е на самотна 
ваканция. От неаполитанка тя става 
англичанка, която преподава сравни-
телна литература в Щатите и е спе-
циализирана в италиански преводи. 
Леда, в доброто изпълнение на Оливия 
Колан, е меланхолична, не е в състоя-
ние да се освободи от чувството за 

вина и от призраците от миналото 
си. Те идват от срещата на плажа със 
съседите ѝ – голямо семейство с деца, 
едно от които се изгубва. Филмът е 
задръстен с постоянни флашбекове 
на младата Леда, която се опитва да 
изгради собствена академична кари-
ера, докато се бори да бъде майка на 
две момичета и да поддържа страст-
на и противоречива извънбрачна 
връзка. Остават все пак някои неясни 
и недоразвити моменти. Пропилян 
е интригуващ и обещаващ изходен 
материал, който заслужава повече 
нюанси. Феминистките теми засенч-
ват повествователната плавност. 
Тя липсва на места и в наградения със 
Сребърен лъв за режисура „Силата	
на	кучето“	(Нова Зеландия) на Джейн 
Кемпиън. Режисьорката се появява на 
конкурса 22 години след „Свещен дим“. 
Тук майчинството не е основно, макар 
да присъства като тема. 

Монтана, 20-те години. Братята 
Фил и Джордж са напълно различни. 
Първият е жесток и плаши всички 
около себе си. Другият е с по-мек и 
покорен характер. Той се жени за вдо-
вицата Роуз и я отвежда да живее в 
семейното ранчо със сина ѝ Питър 
(Коди Смит-Макфий). Фил се опитва 
по всякакъв начин да попречи на но-
вото семейство. Накрая не успява да 
прикрие своята уязвимост. Разде-
лен на пет глави, филмът се оплита 

в конфликти и страсти. Основните 
изпълнители изразяват най-вече с 
телата си и по-малко с думи психоло-
гията на тримата трагично обвър-
зани герои. Шумният и вонящ Фил на 
Бенедикт Къмбърбач е централният 
в групата и в кадъра, със загатната 
хомосексуалност. Кирстен Дънст 
усилва меланхолията на Роуз и се гледа 
с удоволствие. Деликатният Джордж 
(Джеси Племънс) скромно и плашливо 
заобикаля това, което не иска да види. 
Във филма има очарователни момен-
ти – музикалният сблъсък между Роуз 
на пианото и Фил на банджото, пле-
тенето на ресни за каубойски пан-
талони, нощната среща малко преди 
финала. Погледът на режисьорката е 
омагьосан от пейзажа с дългите общи 
планове, облаците на заден план, ран-
чото с конете, падащия сняг. Успехът 
на „Силата на кучето“ безспорно е в 
създаването на обстановка, което е 
същността на киното на Кемпиън.

Много привлекателна атмосфера има 
и в „Дупката“, единия от двата на-
градени италиански филма. Тази годи-
на домакините включиха пет заглавия 
в конкурса, което не се е случвало от 
1984 г. Творбата на Микеланджело 
Фрамартино възпроизвежда подви-
га на група спелеолози. След като са 
проникнали във всички пещери на Се-
верна Италия, през август 1961 г. те 

Филипо Скоти в „Ръката на Бог“,               
реж. Паоло Сорентино

Джон Арсиля в „На работа. Изчезналите 8“, реж. Ерик Мати



62

октомври 2021

се насочват към изоставения Юг. Сли-
зат на 700 метра в недрата на земята 
и откриват една от най-дълбоките 
пещери в света. Филмът e без диалог 
и музика, с изключително внимание 
към звука и изображението. Няма про-
фесионални актьори, спонтанността 
на хората е съизмерена със заобика-
лящите ги животни, растения, ми-
нерали. Камерата на Ренато Берта 
е виртуозна. Наред с трудностите 
и подвизите под земята, стар овчар 
седи на хълма до магарето си и наблю-
дава как кравите му пасат до тази 
все още девствена пещера. На фона 
на пасторалния бит спелеолозите за-
почват своето приключение. Докато 
те се спускат бавно и решително към 
дъното, безименният герой изгуб-
ва съзнание и изживява последните 
си дни. Оригиналната съпоставка на 
тези два свята – долния и горния, убе-
ди журито да даде на филма Специал-
ната награда.

„Ръката	на	Бог“ на Паоло Сорентино 
отнесе второто по значение отличие 
– Голямата специална награда Сребъ-
рен лъв. Още на първата си прожекция 

филмът покори италианските и чуж-
дестранните журналисти и оглави 
финалната им класация. Режисьорът 
от Неапол се завръща в родния си град 
(20 години след „Излишният човек“), за 
да направи своята изповед. Действи-
ето се развива през 80-те години, 
младият герой Фабието, алтер его 
на Сорентино, е между юношество-
то и зрелостта. Трагичната загуба 
на обичащите се и обичащи го роди-
тели (в ролята на бащата е предпо-
читаният от режисьора актьор Тони 
Сервило със запомнящо се изпълнение) 
принуждава момчето да израсне преж-
девременно. Средата на семейството 
с безкрайните весели трапези и не-
изменни клюки за съседи и роднини е 
омайващо игрива и комична. До нея се 
нарежда и Диего Армандо Марадона, 
идолът на града и на Фабието, който 
с помощта на „ръката на Бог“ не само 
вкарва знаменития гол срещу Англия 
на четвърт финалите на Световното 
първенство през 1986 г., но и спасява 
момчето от смърт. Младият актьор 
Филипо Скоти искрено предава ра-
достта и мъката, първите сексуал-
ни трепети, любовта към киното и 

решението да се посвети на него, на-
пускайки родния си град. Неговата не-
посредственост покори журито и то 
му отреди наградата за млад актьор 
Марчело Мастрояни в този трогате-
лен автобиографичен филм на Сорен-
тино, в който не липсва и обяснение в 
любов към Фелини и режисьора Анто-
нио Капуано, който играе себе си.

Купата Волпи за най-добра мъжка роля 
отиде сякаш повече заради геополи-
тически и дипломатически игри, от-
колкото за творчески заслуги, в ръ-
цете на филипинския актьор Джон 
Арсиля. На никого не му минаваше през 
ума такова решение, коментираха се 
съвсем други имена. „На	работа.	Из-
чезналите	8“ на Ерик Мати (208 мину-
ти!) е вдъхновен от реални събития 
политически трилър. Историята е 
тясно свързана с филипинското об-                                                                               
щество. Изчезналите са осем журна-
листи и служители на местен вест-
ник. Техен колега – конкурент от 
успешна радиопрограма, решава да 
издири виновниците. Не е лесно да 
се следи динамиката, Мати използва 
гротеската и застава зад битката 
срещу мръсните политически игри. 
Арсиля е убедителен в ролята на жур-
налиста, но прекалената дължина на 
филма подлага на изпитание зрители-
те. Те бяха многобройни на Мострата 
на киното, която тази година пред-
стави стойностна програма с произ-
ведения от най-различни жанрове.

„Паралелни майки“, реж. Педро Алмодовар

„Силата на кучето“, реж. Джейн Кемпиън 
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Колкото и по традиция жизнеут-
върждаващо събитие да е Световният 
фестивал на анимационния филм, на-
последък не му върви. От една стра-
на, пандемичната ситуация стеснява 
пространството на всяка културна 
проява и провеждането му „на живо“ 
във Варна се сведе до малката Зала 2 
на Фестивалния комплекс със симво-
лично присъствие на гости и скромно 
наличие на публика. От друга, киноин-
дустрията с новоприет закон и пра-
вилник към него все още не функцио-
нира като производство, дейности 
и финансиране, което допълнително 
утежнява положението. А понякога 
се намесват и случайни несполуки като 
липсата на член от журито, Сергиу Не-
гуличи от Румъния, или невъзможност-
та от Франция да пристигне Карин 
Миралес, която всяка година провеж-
да анимационна работилница с деца в 
галерия „Графит“.

И въпреки това нищо не сломява бод-
рия дух на организаторите. В конкур-
са бяха включени 94 заглавия от 33 
държави, селектирани в четири ка-
тегории: късометражни, студентски, 
детски и тв серия. Работилниците 
от една станаха две и кратките фил-
мчета накрая представиха остроумен 
и находчив резултат от труда на вар-
ненските деца. В конкурсната програ-
мата отпаднаха пълнометражните 
филми, но пък Профилмс предостави 
на местната аудитория детските 
„100 % вълк“ и „Елфи в кухнята“. Тра-
диционно се излъчиха три програми с 
произведения на членовете на жури-
то, още първия ден имаха премиера 
книгата „Анима.bg“ на Боряна Матее-
ва и албумът „Гротески и карикатури“ 
на Иван Веселинов, издания на НБУ, 
откри се изложба с анимационни ри-
сунки на студенти от НБУ, а накрая се 
проведе и кръгла маса по проблемите 

на българската анимация. Журито 
беше в състав Изабел Фавез, Швейца-
рия (онлайн), Даниел Шулич, Хърватия 
(онлайн), Олга Чепел, Русия и Моника 
Попова, България. Руските гости на-
правиха презентации за мащабното 
функциониране на техните серии за 
деца – Олга Чепел за „Маша и мечо-
кът“ и Сергей Меринов за „Капризко“. 

Голямата награда на фестивала отиде 
при Пол	Мас	и	„Безценен“,	Франция,	
след поредица успешни участия на 
филма (Щутгард, Намюр, Талин, Анси и 
др.). На пръв поглед тази куклена ани-
мация за двама съученици – грознова-
то момиче и проблемно момче – може 
да изглежда прекалено политически 
коректна в трудността да се отсто-
ява индивидуалност. Но именно изоб-
разителното несъвършенство на ге-
роите ги прави особено убедителни 
в мъките им да намерят място под 
слънцето, да бъдат себе си и най-вече 
да събудят съчувствие. Историята 
би била сладникава и нравоучителна, 
ако беше по-красива, а в този леко 
нескопосан вид стои автентично и 
адекватно на неугледния външен и 
вътрешен свят на конкретните деца. 
„Безценен“ определя и една цяла тен-
денция, не за пръв път открояваща 
се на този фестивал. Както анима-
цията като вид авторство (техни-
ки, абстрактно мислене, живописно 

себеизразяване) е доста специфичен 
вид кино, така тя е благодатно поле 
за изява именно на различността и 
оригиналността на своите герои. 
Аутсайдерите са по-чест обект, де-
формацията на фигурите е естетиче-
ски атрактивна, а обтекаемостта на 
формите е търсена естетика и хори-
зонт за въображението.

В тази посока е и Наградата за 
най-добър студентски филм на	„Под-
водна	любов“,	реж.	Вероника	Марти-
радона,	Андреа	Фалцоне,	Кристина	
Фиоре,	Италия. Постоянните стра-
хове и метаморфози на едно същес- 
тво (момиче?) дори нямат определено 
разчитане, те се разплискват непре-
къснато в неясна посока. Със сходни 
трудности се бори и героинята на 
„Малко в повече“, САЩ, реж. Мартина 
Скарпели, а жените амазонки от „Син 
страх“, Франция, реж. Мари Жакоти и 
Лола Халифа-Льогран, направо преми-
нават в агресия от своята потисна-
тост. Различността е основна тема 
и на „Кръпки“, Канада, реж. Георгие 
Атанасопулос, където куклите са от 
странен, но симпатичен пачуърк, а по-
уката е недвусмислена – различните 
не трябва да се чувстват изолирани. 
И чрез използването на безгранични-
те възможности на рисунката тази 
сродна душа може да е нещо тъй обик-
новено, близко и познато като играчка 

Основни	акценти																								
от	XVII	световен	фестивал			
на	анимационния	филм,	
Варна	(9–13	септември											
2021	г.)

по природа

Петя Александрова

Аутсайдери

„Силата на кучето“, реж. Джейн Кемпиън 

„Любов по време на туризъм“, 
реж. Весела Данчева
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кученце („Домашен	любимец“,	Бълга-
рия,	Вера	Донева,	награда	на	СБФД); 
да мине през необичайни или поне 
остроумни трансформации – пеперу-
да с хобот („Скърпената пеперуда“, 
Германия, реж. Ангела Щефен), яйце 
с неясен произход („Яйцето“, Хърва-
тия, реж. Ана Деспот), жаба в клас от 
зайци („Камък в обувката“, Франция, 
реж. Ерик Моншо), син лъв в селото 
(„Синият лъв“, Франция, реж. Зоя Тро-
фимова), за да стигне и до съвсем аб-
страктни визуализации („До морето, 
тя тъче сънища“, Иран, реж. Мариам 
Халилзадех). Невинаги хрумването 
е толкова оригинално (имаше доста 
китове, също кибритени клечки), а и 
идеята понякога е замъглена или не-
доизведена. Но онези произведения, 
които се отличават с изобразител-
ния стил, се запомнят със своята 
уникалност. Моят фаворит сред тях 
е	„Изоставено	село“,	Грузия,	Мириам	
Капанадзе,	 награда	 на	 критиката. 
Обратно на всичко, което са ни учили 
за анимацията – един статичен общ 
план в рамките на 14 минути. В него се 
сменя уж само светлината, а усещане-
то е за преминаващото развитие на 
мястото и замръзнала безкрайност 
на времето с чисто визуална магия. 
„Чичо Томаш, отчитане на дните“, 
Португалия, реж. Режина Песоа, внася 
изумителна тъга (чрез изтънчената 
черно-бяла рисунка) и съпричастност 

към самотния особняк отсреща. Не-
говата безобидна обсебеност по 
цифрите е класическа метафора на 
различието и аутизма.	 „Лучо	Апа	 и	
почвата“,	 Чили,	 реж.	 Клау	 Завала,	
най-добрата	 тв	 серия, през пъту-
ването на единствения „чуленго“ ще 
ни покаже един фолклорен свят, кол-
кото далечен, толкова и примамлив 
в своята мистичност. И обратното, 
толкова близката балканска приказка 
в „Неуловимост“, Сърбия, реж. Мария 
и Исидора Вулич, не само впечатля-
ва чрез анимацията на шевици, но и 
омайва с копнежа по непостижимото. 
И отново се забелязва разнообразно-
то използване на задкадровия глас в 
драматургичната конструкция – за 
контрапункт, разминаване, онагле-
дяване, изпреварване, добавяне и т.н. 

Друга тенденция, в която анимаци-
ята има предимство, е многообра-
зието на чувството за хумор, което 
варира от детската наивна усмивка 
през фриволни, често еротични асо-
циации до търсени пародийни заигра-
вания. „Полярната мечка се бори със 
скуката“, Япония, реж. Коджи Ямаму-
ра (автор на „Планина глава“), е за-
бавен парад на щампите в детските 
истории за северни животни, решен 
съвсем простичко, но остроумно, осо-
бено в текста. „Щъркелът“, Естония, 
реж. Мартен Чинаков и Лусия Мрзляк, 

преплита хищната похот (дефор-
мирани тела) с духовния копнеж по 
летенето (птици и опънати жици). 
„Бележникът на Дарвин“, Швейца-
рия, реж. Жорж Швицгебел, сблъсква 
европейската цивилизация с прими-
тивните туземци, разкривайки соци-
алната демагогия чрез нестандарт-
ната техника рисунка върху плака. 
„Приключенията на Глория Скот: 
убийство в катедралата“, Хърватия, 
реж. Матия Писачич и Твртко Рашпо-
лич, като сюжет е пародия на класи-
ческите английски детективи, а като 
стил – пародия на представата ни за 
изисканост и рационализъм. „Оргаис-
тична хиперпластмаса“, Дания, реж. 
Пол Буш, чрез анимиране на разно-             
образни обекти е чудесна антирекла-
ма на пластмасата, отдавайки ѝ дъл-
жимото във всекидневието ни. 

Как се ситуира родната ни анимация в 
тази картина? Освен в конкурса бъл-
гарските филми бяха показани в от-
делна програма накуп и така по-лесно 
се открои тяхното голямо разнообра-
зие.	 „Любов	 по	 време	 на	туризъм“,	
реж.	 Весела	 Данчева, без изненада 
получи наградата	за	български	филм. 
Той е част от вече утвърдения омни-
бус на Компот колектив „Щрих и стих 
2“ по едноименното стихотворение 
на Петър Чухов. Засилено и с инди-
видуални постижения се представи-
ха студентите от НБУ, сред които 
Стефан Войводов с „Океания“ и Гер-
гана Симеонова със „Зимни вечери“. 
Вече отбелязах детския „Домашен 
любимец“ на без време напусналата 
ни Вера Донева – бих искала да я за-
помним така, с детинска доброта и 
спокойствие, с ведро отношение към 
света. И за мен приятната изненада 
беше	„Любовни	черупки“	на	Свилен	
Димитров,	 награда	 на	 СБХ, който 
изключително умело и елегантно чрез 
линията преминаваше отвън (доку-
ментална автентичност) навътре 
(рисувана измислица). Всъщност на 
фестивала забелязваш как всички 
поколения аниматори в момента са 
активни (от средното Владо Шомов 
с „Брейнсторм“ и Иван Цонов с „В 
името на любовта“), което говори за 
оцеляване на школата ни... въпреки 
неблагоприятния контекст. 

„Безценен“, реж. Пол Мас
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Преди	„Шекспир	като	улично	куче“	
заедно	с	Иван	Владимиров	(„Сцени	
от	живота	на	една	актриса“)	на-
правихте	„Кецове“.	Защо	решихте	
сам	да	реализирате	този	проект?

Идеята за филма „Кецове“ и за съв-
местната ни работа с Иван се роди 
колкото приятно-случайно, толко-
ва и под натиска на външни пречки и 
фактори, които често карат човек да 
е „изобретателен“, да търси и намира 
изходи... Вече бях написал сценария и 
историята силно ме вълнуваше, имах 
опита и натрупванията, но не се бях 
сблъсквал с огромните администра-
тивни и бюрократични дупки и капа-
ни, заложени в родното ни кинопроиз-
водство – не без умисъл. И днес те са 
пречка за много млади колеги. Мисля, че 
и Иван Владимиров тогава беше попад-
нал в подобна патова ситуация, срещ-
нахме се, той хареса сценария и... два-
мата се преборихме с всичко останало. 
Разбира се, с пълната вяра и подкрепа 
на тогавашните ни продуценти от 
„Гала филм“. Основният психофизиче-
ски натиск в подготовката и заснема-
нето на филма поехме двамата с Иван 
и знаехме, че „Кецове“ е подготовка за 
бъдещите ни индивидуални проекти. 

Как	се	роди	идеята	за	„Шекспир	
от	квартала“?	

Мисълта за импровизация над „Шекс-
пир от квартала“ се появи много пре-
ди „Кецове“. Много преди да знам, че 
ще се занимавам с тази професия. Бях 
тийнейджър, живеех „на тази улица и 
с тези хора“ и я описах в разказ. През 
годините се сещах за нея, защото все 
още се чувствам огромен длъжник на 
един човек от този разказ. Във фил-
ма ролята му се изпълнява от Захари 
Бахаров. Първоначално си мислех, че 
ще напиша роман или новела, кое-
то щеше да отнеме много по-малко 
време от реализацията на филма… 

По-късно усетих, че в историята има 
твърде много хляб, твърде много под-             
истории и герои, всеки един от тях 
може да изнесе на гърба си „собствен 
филм“. Имаше материал за прекрасен 
сериал и точно това ме провокира да 
концентрирам и събера разказа. Не е 
лесно да се съсредоточиш върху един 
герой, когато всички останали около 
него просто крещят: „Разкажи и за 
мен!“. 

Колко	време	отне	пътят	от	пър-
воначалния	замисъл	до	готовия	
филм?	

Ето най-трагикомичната част от на-
шия разговор, с „елементи на абсурд“. 
Навремето ни бяха необходими осем 
години, за да направим „Кецове“ – от 
завършването на сценария до преми-
ерата. След всички трудности, през 
които минахме, филмът беше поканен 
на три фестивала от А-класа (вклю-
чително Карлови Вари), получи награ-
дата Бодлив поглед (на публиката) и 
Наградата на журито на Московския 
филмов фестивал, беше селектиран 
от Европейската филмова академия 
(сред най-добрите европейски фил-
ми на годината) и беше българското 

предложение за Оскар. Освен това 
беше селектиран и показан в Маракеш, 
в Лондон, в САЩ. Тогава „Кецове“ на-
прави и завиден боксофис в България 
въпреки некомерсиалната си тема и 
недостатъчните ни възможности 
да го рекламираме богато и шумно... 
В мен се беше появила надеждата, че 
за втория ми филм ще са необходими 
най-много 4–5 години... Споменах ли, 
че ще има „елементи на абсурд“? Сце-
нария на „Шекспир като улично куче“ 
написах през 2011 г. и го занесох на 
продуцентите „Чучков брадърс“. Кан-
дидатствахме и две комисии от На-
ционалния филмов център подред се 
изказаха, че „от това филм не става“. 
В същия този период сценарият беше 
селектиран от програмата ScriptEast 
сред десетте най-добри сценария из-
между 187 от Източна Европа (в тази 
комисия членуват сценаристи с по 
две-три награди и номинации за Ос-
кар), след това спечели Първа награда 
за най-добър сценарий в Гърция... Бла-
годарение на тези качества проек-
тът си беше намерил и копродуценти 
от Чехия. И чак тогава на някого от 
НФЦ му хрумна, че в този филм „тряб-
ва да има нещо“, гласуваха ни доверие 
и... блокираха субсидията ни за пет 

Шекспиро
т

 кв
ар

т
ала

Деян	Статулов	разговаря	
с	Валери	Йорданов	преди	
премиерата	на	новия																
му	филм	„Шекспир	като	
улично	куче“	

„Шекспир като улично куче“, реж. Валери Йорданов, фотография Светльо Стоянов,          
„Портокал“
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години. Да продължавам ли? След пет 
години чакане загубихме копродуцен-
тите си и накрая започнах всичко от-
начало. Сега сме 2021 г. и премиерата 
все още „предстои“. Спирам, защото 
вече не е смешно...

Заглавието	на	филма	е	необичайно.	
То	носи	изначалния	заряд	във	фил-
ма.	С	какво	ви	привлече	уличната	
драма?

Тя не ме е привлякла, израсъл съм си с 
нея и се познаваме много добре, твър-
де близки сме си. Ако трябва сега да я 
назова или кръстя, по новите начини 
за жанрова квалификация бих я наре-
къл „екшън-драмедия“, но не искам да 
ѝ давам чуждица за име. Уличната дра-
ма няма име, има си собствен живот и 
той е познат на хората до безизходи-
ца. И дори когато е смешен, той носи 
със себе си някаква постоянна тъга 
или усещане за загуба. Сигурен съм, 
че негово величество зрителят, след 
като изгледа филма, ще има нужда от 
пауза и ще се почувства по-добре. 
Като след провокиращ разговор, в 
който е направил връзката между 
кучето, Шекспир, улицата и собстве-
ния си живот. (В произведенията на 

Шекспир няма кучета... Само в едно от 
тях се споменава.)

Какви	референции	използвахте	с	
оператора	Борис	Славков	при	из-
граждането	на	визията?	

Изключително съм щастлив и осъз-
навам, че имах огромния шанс да се 
срещна и работя с Борис Славков. 
Невероятен оператор! Със собствен 
нюх и вкус, усещане за драматургия и 
технически познания. За трите сед-
мици снимачен период нито веднъж 
не се е налагало да се съмняваме или да 
се убеждаваме в това, което правим. 
Снимахме бързо и с малко дубли, а ко-
гато Борис ми е „сервирал“ изненадващ 
кадър – винаги е бил в посоката и се е 
случвал по-добре от това, което сме 
си говорили предварително „на маса“. 
За нас референциите идваха от фил-
ми като „Пророк“ и „Ръжда и кости“ 
на Жак Одиар или „Градът на Бога“ на 
Фернандо Мейрелес и Катя Лунд и „Лю-
бовта е кучка“ на Алехандро Иняриту. 
Историята на героите ни е заснета 
„нахално и мръсно“, почти като със 
„скрита камера“, без излишни цвето-
ве и широки, поясняващи ситуацията 
кадри. Камерата е „зад героите“ и „с 
тях“ през цялото време. Има и субек-                                    
тивно заснети епизоди в екшън сце-
ните, те помагат историята да е раз-
казана документално и конкретно. Без 
излишно подчертаван сантимент, за 
което много помогнаха и актьорите ни. 

Повечето	актьори	във	филма	са	
непознати	на	широката	публика,	
особено	на	тази,	която	не	ходи	на	
театър.	Как	намерихте	тези	мла-
ди	хора?

С търсене... Изгледах десетки пред-
ставления, срещнах се със стотици 
младежи, повечето кастинги правех 
самостоятелно, очи в очи... Тук ис-
кам да подчертая колко голяма и та-
лантлива група от млади актьори за-
вършиха през последните две години 
Академията и какъв огромен удар им 
нанесе тази пандемия… Затова ще си 
позволя да призова: колеги, моля ви, 
гледайте младите ни колеги! Оглеж-
дайте се, когато имате нов проект, 
защото – уверявам ви – дори не по-
дозирате колко много дух, умения и 
свеж поглед носят те със себе си. Ще 

представя тримата, които се пребо-
риха и с кастингите, и с изпълненията 
на първите си главни роли в киното по 
брилянтен начин. Това са Владислав 
Стоименов, Васил Илиев и Елеонора 
Иванова и съм сигурен, че след като ги 
гледате, ще се съгласите с мен. Има-
ше още много младежи, които напра-
виха прекрасни кастинги, някои от 
тях участват в отделни епизоди на 
филма. Благодарен съм за срещата!

Захари	Бахаров	 отново	 влиза	 в	
ново	амплоа.	Как	осъществихте	
връзката	между	него	и	младите	
му	колеги?

Вече споменах, че ролята му е ключо-
ва. В началото приятели ме убежда-
ваха да си я изиграя аз (като в „Кецо-
ве“), защото съм познавал най-добре 
героя, но направих кастинг и поканих 
трима много талантливи колеги. За-
хари беше най-пълнокръвен и точен, 
използвайки много чисто интуицията 
си. Прави страхотна роля във филма 
и е изключително различен. А респек-
тът, който изпитваха младите ак-
тьори към него от първия снимачен 
ден, беше много верен за ситуациите, 
в които се намираха героите. 

Това,	че	сте	актьор	с	богат	опит	в	
театъра	и	киното,	доколко	помага	
в	режисурата?

Понякога помага, понякога може да 
ти попречи много... Мисля, че за да си 
свършиш добре работата, трябва да 
си плувал в няколко различни нива на 
тази река. Да можеш да се отказваш 
дори когато нещо ти е „вкусно“ или 
„мило“. Да не се отказваш – дори кога-
то има проблем, дефектът може да се 
превърне в ефект. Да забравиш егото 
си и да не забравяш, че НЯМА малова-
жен човек в екипа ти. Да можеш да си 
направиш вътрешен монтаж още на 
терен. Никога да не рискуваш чуждо 
здраве и чужди нерви и да знаеш какво 
да кажеш на актьорите си и какво да 
им спестиш. Актьорите са (сме) като 
децата – ако си многословен, изис-                                                                                      
кваш или се караш, ние чакаме да се 
махнеш и се правим, че сме разбрали. 
А ако ми обясниш простичко и крат-
ко, с едно изречение или шега „какъв 
е моят мотив“, ще го разбера и ще 
го преследвам, защото вече е станал 
мой. 

Валери Йорданов е сред водещи-
те актьори в съвременния теа-
тър и кино. Играе във филмите 
„Воевода“, „Омбре“, „Вяра, любов 
и уиски“, „Раци“, „Откраднати 
очи“, „Емигранти“ и др. През  
2009 г. е сценарист и прави своя 
режисьорски дебют заедно с 
Иван Владимиров с филма „Кецо-
ве“. Той е двукратен носител на 
театралните награди Аскеер 
и Икар, както и на Златна роза, 
специален диплом на ФИПРЕСИ 
от София Филм Фест и др. 

Валери 
Йорданов
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Когато гледах за първи път „Рибена 
кост“ (режисьор Драгомир Шолев, опе-
ратор Ненад Бороевич), се замислих за 
въздействието на думите. Силата на 
филма е в това да отвори пред теб 
нови смисли и посоки, да те остави и 
разпокъсан, и събран, да те изгуби и 
да те намери. Докато режисьорът 
ми разказваше за пътуването си към 
и през този проект, разбрах, че не-
случайно пътят е бил труден, но си е 
струвала всяка минута усилие, която 
му е посветил.

Действието се развива на един плаж, 
на който концесионерът Иво (Деян 
Донков) отказва да закопае тялото 
на поредния изплувал мъртъв делфин, 
тъй като по него се виждат дупки 
като от куршуми. Всички обитатели 
на къмпинга са въвлечени по един или 
друг начин в развихрилата се война с 
институциите, които не искат или 
не могат да вземат отношение по 
случая. И Иво е принуден да погребе 
делфина...

В „Рибена кост“ има много парчета 
истина, които звучат доста конкрет-
но, отнесени към историята на чо-
вечеството и към нашия собствен 
житейски опит. Целият разказ е раз-
делен на своеобразни „къси форми“ 
със свои собствени теми (заглавия), 
което допринася за разшифроване на 
смисловите полета.

През	какви	пътеки	премина	рабо-
тата	по	„Рибена	кост“?

Този проект премина през много раз-
лични етапи в продължение на осем 
години. Променяха се доста неща и 
отношението към текста също се 
трансформира. Но благодарение на 

времето нещата узряват и трябва да 
съумееш да издържиш на идеята и на 
фантазиите си. Нито един сценарий 
не е финален, защото непрекъснато 
го пренаписваш, осмисляш, откри-
ваш нови пластове в него, казваш си: 
„Трябва пак наново“. Колкото пъти го 
четеш, толкова пъти го и променяш. 
За осем години каквото успях да про-
меня, го промених.

Може	би	и	благодарение	на	тези	
осем	години,	през	които	сте	пъту-
вали	към	него,	филмът	изглежда	
толкова	мъдър,	задълбочен	и	сякаш	
в	пряк	и	преносен	смисъл	„преми-
нал“	през	времето.	

Да, появяваха се и отпадаха сюжетни 
линии и герои, почти няма нищо общо 
с началния вариант. Остана само за-
явката за отделни истории, но само-
то им съдържание доста се промени. 
То няма и как да е същото, това са си 
осем години, през които се е случило 
какво ли не, толкова много се е проме-
нил светът, в който живеем. Филмът 
в същността си се занимава с човека и 
неговата заобикаляща среда.

Един	театрален	режисьор	ми	беше	
казал,	че	като	„върви“	към	едно	
представление,	започва	да	забе-
лязва	неща	от	заобикалящия	го	
свят,	които	при	обикновени	ус-
ловия	може	би	няма	да	му	правят	

толкова	силно	впечатление.	С	фил-	
мите	така	ли	е?	

Това е част от творческия процес, в 
който непрекъснато търсиш, опит-
ваш да видиш и да пресъздадеш неща, 
които не съществуват. Творчест-
вото не е само фантазия, измисляне, 
но и намиране на образи и събития, 
действително верни на контекста и 
времето. Драматургията трябва да я 
намериш, както в музиката – верните 
тонове, акцентите, паузите, за да се 
получи накрая хармония. 

Творчеството е и търсене някъде вът-    
ре в себе си на неща, които не са се 
случвали, но предстои да се случат. 
Или може би се случват всеки ден, но 
ги забелязваш, когато е настъпил мо-
ментът, в който си достатъчно под-
готвен за тях.

„Рибена кост“ е история, която стои 
в своеобразно гранично състояние, 
между две същности – водата и земя-
та, цивилизацията и дивото, свеще-
ното и профанното, лятото и есента, 
смешното и тъжното, правилното и 
грешното…

На	мен	ми	се	струва,	че	умело	ги	
редувате…

Не ги редувам, а съм се опитал дейст- 
вието да не е изцяло само в едното 

Отвъд сянката на нашия чадър
Режисьорът	
Драгомир	Шолев	
пред	Мария	
Панайотова	

„Рибена кост“, реж. Драгомир Шолев
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„поле“. И когато се появи едната същ-
ност, веднага вкарвам антипода ѝ. Ако 
историята стане твърде абсурдна, 
я връщам в рамките на логиката, ако 
стане прекалено тъжна, търся нещо 
смешно, което да ѝ отговори. Вина-
ги съм гледал този филм да стои на 
границата. 

Как	бихте	определили	времето,	в	
което	се	случва	филмът?

Истинската история в замисъла на 
филма се е случила преди десетина 
години и е провокирана от записки-
те на един блогър, бивш концесио-
нер на плажа Корал. Колкото повече 
години минаваха, времето ставаше 
все по-условно и започваше да изли-
за от контекста на съвременност-
та, отиваше в едно безвремие. Но и 
тук се стремях, ако усетя, че става 

прекалено поетично безвремието, 
да го връщам в действителността. 
И обратно, ако пък става твърде 
действително, го водех към нещо 
по-символно и митологично.

В	„Митът	за	вечното	завръщане“	
има	един	фрагмент,	който	много	
добре	обяснява	това,	което	казва-
те:	„Времето	не	служи	за	друго,	ос-
вен	да	даде	възможност	на	нещата	
да	възникнат	и	да	съществуват,	
без	да	има	някакво	решаващо	въз-
действие	върху	тяхното	същест-
вуване	–	понеже	самото	то	непре-
къснато	се	възражда“.	Но	„това	
повторение	има	някакъв	смисъл:	
само	то	придава	реалност	на	съби-
тията“.	Използвате	времето,	за	да	
създадете	реалност	на	събитията	
във	филма,	нали?

Да, има много символни препратки, 
които всеки зрител ще намери за себе 
си. Аз лично не мога да си избера само 
един-единствен любим символ. Сим-
волите трябва да остават дълбоко 
заровени в подсъзнанието, не трябва 
да излизат на повърхността. Тряб-
ва да са загатнати и да провокират. 
Смисълът на символа е да стои някъде 
дълбоко и който тръгне да го търси, 
да го открие за себе си и през себе си. 
Филмът не иска да дава отговори, а да 
е прозорец, през който да погледнеш 
света.

Какво	има	„отвъд	сянката	на	на-
шия	чадър“?

Това е алегория за егоизма и еснафщи-
ната, които владеят света, в който 
живеем и в който ценностите се раз-
падат. Ако плажът е един микросвят 
и всяко семейство има там своя чадър, 
всеки се интересува какво има под 
сянката на неговия чадър, но не иска 
да погледне действителната карти-
на. Единият от героите се е фокуси-
рал изцяло в сянката, залостил се е в 
дребното си битуване и това го прави 
нещастен, но прави нещастни и него-
вите близки. Егоизмът, еснафщината 
раждат нещастие. По някакъв начин 
това е свързано и с делфина, който е 
проблем на глобалния свят, но ние не 
искаме да решим глобалния проблем, а 

си стоим в сянката на нашата зона на 
комфорт, сложили сме граница, която 
не искаме да прекрачим, не искаме да 
видим отвъд себе си. 

Малко	след	историята	със	семей-
ния	„уют“	под	чадъра	идва	един	
доста	съществен	за	целия	филм	
диалог	за	света,	който	е	твърде	
малък,	за	да	се	скриеш	от	хора-
та.	Възможна	ли	е	свободата	чрез	
бягство?

Точно тук се появява и следващият 
въпрос – за обвързването на човека 
със света. Ние сме продукт на сре-
дата, която обитаваме. Но силата 
на човека е в това да може да проме-
ня средата. Ние искаме да избягаме 
от живота, защото не го харесваме. 
Дори и да избягаш, пак ще останеш 
обвързан със средата, която те е 

Драгомир Шолев е роден през 
1977 г. в Русе. Завършва анима-
ционна режисура и кино- и те-
левизионна режисура в НАТФИЗ. 
Снима късометражните филми 
„Семейство“, „Хабанера“, „Трябва 
да ти кажа нещо“, „Преди жи-
вота, след смъртта“ (награда 
Jameson за най-добър български 
късометражен филм) и „Посред-
никът“, документалния „Сега 
и завинаги“. През 2010 г. прави 
първия си пълнометражен игра-
лен филм „Подслон“, който има 
премиера на фестивала в Сан 
Себастиан и получава 21 награ-
ди от над 70 фестивала в целия 
свят. Вторият му игрален филм 
„Прасето“ спечели Наградата за 
най-добър български филм на Со-
фия Филм Фест през 2019 г. На 
фестивала „Златна роза“ 2021 
филмът му „Рибена кост“ спече-
ли Наградата за операторска 
работа и Наградата на СБФД. 

Драгомир 
Шолев

формирала. Единственото спасение 
е да променяш! Светът е толкова ма-
лък вече, че бягството е невъзмож-
но. Не можеш да избягаш от натру-
паните емисии въглероден диоксид. 
И от себе си не можеш да избягаш. 
В този смисъл „Рибена кост“ може 
да бъде разгледан и като филм за 
емиграцията.

Излязохте	ли	променен	от	този	
проект?

Научих, че истинската работа по 
филма започва, когато си мислиш, че 
си приключил. Точно тогава трябва 
да го оставиш за кратко, да събереш 
отново сили и да го видиш с критичен 
поглед. Не трябва да се отказваш. 
Трябва да положиш още усилия, за да 
не пропуснеш възможността да стане 
още по-добър. 

„Рибена кост“, реж. Драгомир Шолев
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Роберто Фонсека и хор „Нови 
български гласове“ с диригент 
Георги Петков, фотография 
Георги Палейков, „Джаз Плюс“
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70
„В едно интервю не могат да се опи-
шат всички спомени. Това са седемде-
сет години на пулта. Имал съм около 
четири хиляди и петстотин оперни 
представления, около хиляда и пет-
стотин симфонични концерта. Това е 
цифра, която не зная дали човек може 
да си представи, защото зад нея сто-
ят още хиляди репетиции и пъту-
вания. Скоро правих равносметка и 
само в Западен Берлин като генерален 
музикален директор за четиридесет 
години имам около седемстотин кон-
церта в залата на филхармонията. 
Само в Испания съм имал около трис-
та и осемдесет спектакъла с Плов- 
дивската, Софийската, Варненската, 
Бургаската, Русенската опера, и то 
в почти всички големи градове. Като 
самостоятелно гостуване съм дири-
жирал, като започнеш от Ню Йорк до 
Сеул и от Стокхолм до Кайро, Москва, 
всички столици на Европа, където съм 
гостувал по няколко пъти. С големи 
състави съм направил сто двадесет 
и девет международни турнета. С по 
двеста-двеста и петдесет души на 
всяко турне. Освен с пътувания всич-
ко това е било свързано с още мно-
го труд – да подготвиш всички тези 
програми с репетиции, сценографии, 
костюми, организационна дейност, 
защото аз винаги съм бил директор, 
диригент и импресарио.“ 

Това сподели Борислав Иванов, който 
на 2 август отпразнува деветдесетия 
си рожден ден. Само седмица по-късно 
на сцената на Летния театър във 
Варна се състоя грандиозен галакон-
церт и разбира се, самият юбиляр за-
стана на пулта. 

Статистиката	е	впечатляваща,	
но	освен	всичко,	което	изброихте	
като	ангажименти,	тези	пъту-
вания	и	концерти	са	свързани	и	с	
изграждане	на	отношения	на	дове-
рие	както	в	колективите,	с	които	
работите,	така	и	с	партньорите	
ви.	Това	как	се	постига?

Първо с честност към работата и 
към партньорите. Бил съм директор 
на Софийската, на Пловдивската, на 
Варненската опера. Ако съм изградил 
авторитет като диригент и като ди-
ректор, то е, защото съм имал много 
искрено, много човешко и много про-
фесионално отношение с колегите. 
Когато хората чувстват, че отно-
шенията са истински, те не могат 
да не ти вярват. Колкото до импре-
сариите, все още доверието в мен е 
голямо, когато кажа, че това турне 
ще стане, те ми имат доверие. Преди 
тридесет години, когато работехме с 
белгийския импресарио, с когото още 
работим, нямаше и договори. Всич-
ко беше на честна дума, стискаме 
си ръцете – толкова опери, толкова 
представления, толкова пари и неща-
та приключваха. Сега е друго. С мно-
го формалности, с големи договори, с 

много условия, с много бумащина. Ако 
не беше пандемията, която прекрати 
тази дейност, все още щяхме да рабо-
тим по цял свят. Радвам се, че аз заве-
дох за първи път в Сеул и в цяла Южна 
Корея Пловдивската опера. Имахме 
представления в двадесет града. Едно 
от турнетата на Софийската опера 
в Япония беше с мен. Връзките бяха 
направени преди това от Пламен Кар-
талов и после продължиха.

Дотук	говорихме	за	пътуванията.	
Но	е	съвсем	различно,	когато	пое-
маш	отговорност	за	репертоара	
и	за	живота	на	един	театър.	Кой	
беше	вашият	първи	състав?

Още щом завърших Консерватори-
ята, се върнах в родния си град като 
заместник-директор на операта. 
По-късно станах и директор на Вар-
ненската опера. Спомените са много. 
Мога да кажа, че това е операта, в 
която съм се родил, защото, когато се 
създаваше Варненската опера, аз бях 
ученик в пети клас. Съпругът на леля 
ми беше диригент в нея. Петър Рай-
чев и Руслан Райчев създадоха опера-
та, те бяха мои роднини. Бил съм още 
на зараждането на репетиционния 

години на пулта

С	диригента	
Борислав	Иванов	
разговаря	
Светлана	
Димитрова

Борислав Иванов дирижира „Травиата“, фотография Росен Донев
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процес. Спомням си премиерата, с коя-
то се откри тя, „Продадена невеста“. 
Пред мен са артистите – Добринка 
Влахова, която беше Марженка, Све-
тослав Рамаданов, който беше Йеник, 
Йордан Чифудов – Кецал. Все още ги 
виждам, сякаш беше вчера. После за-
минах да следвам, но след това, като 
се върнах и до ден днешен, имам ху-
бави отношения с целия състав. Бях 
главен диригент на Симфоничния ор-
кестър във Варна и директор в Плов-
див. Бях и директор на фестивала 
„Варненско лято“.

Колкото до Симфоничния оркестър, 
той обслужваше и Операта. След 
това се разделиха. После ги обединиха 
в ОФД (Оперно-филхармонично друже-
ство – б.р.). Много е дълга историята.

Спомням си, че Саша Попов беше пър-
вият организатор на Варненския 
симфоничен оркестър. Във Варна са 
дирижирали Асен Найденов, Емил Гла-
ванаков, Йоско Йосифов, Константин 
Илиев, Иван Маринов. 

В	онези	години	имаше	много	ди-
ригенти.	Невероятни	имена,	кои-
то	работеха	във	всички	театри.	
Какви	бяха	отношенията	между	
диригентите?	

Когато аз се върнах, главен диригент 
беше Йоско Йосифов. От него научих 
много. После Емил Главанаков беше ди-
ригент и на симфоничния, и на оперния 
оркестър. След това се смениха мно-
го. Борис Черпански беше дълги годи-
ни. Спомням си Христо Манолов, кой-
то дирижираше „Мадам Бътерфлай“. 
Иван Маринов стана главен диригент. 

Имаше	години,	когато	операта	
беше	много	тачено	и	търсено	из-
куство.	Днес	как	се	чувствате,	
като	си	спомняте	онова	време?	
Има	ли	известно	отдръпване	на	
публиката?

Имаше години, когато пред касите на 
оперите имаше опашки. Днес вкусът 
на публиката се промени. Вече освен 
опери поставяме и оперети, и мю-
зикъл. Мюзикълът има много голяма 
публика. Театърът във Варна е много 
красив и хората винаги с удоволствие 
отиват там. Симфоничните концер-
ти винаги са имали аудитория.

Вие	кога	за	първи	път	дирижи-
рахте	в	Летния	театър?

През 1958 г., първата ми опера беше 
„Имало едно време“ на Парашкев Ха-
джиев, който ми беше професор в 
Консерваторията. Бе много строг и 
всички се страхувахме от него. Първо 
се бяхме скарали, а след това станах-
ме много добри приятели. Той дойде 
на представлението, което аз тряб-
ваше да дирижирам, и ме предупреди: 
„Ако извикам, да знаеш, че нещо си 
сбъркал“. След края се качи на сцената 
и каза: „Браво бе, момче, много хубаво 
се справи“. Оттогава започна да ми 
дава да дирижирам неговите премие-
ри. Когато започнеше да пише опера, 
ме викаше у тях, изсвирваше я цяла-
та, изпяваше я и казваше: „Готви се“. 

за Германия, в Касел, отново като ге-
нерален музикален директор. През 
1981 г. се върнах, вече бяха открили 
Античния театър. Бях директор на 
Пловдивската опера. С дни съм седял 
на пейките – мислех какво може да 
стане. Като първа постановка реших 
да направим „Аида“ на Верди. Беше 
през 1986 г. Направихме я със Све-
тозар Донев, стана много ефектна. 
Последва „Кармина Бурана“ на Орф. 
Направихме Вердиев фестивал, кой-
то поддържах двадесет години. Сега 
продължава като Opera Open. Така се 
разработи Античният театър. Той 
е направен от големи майстори. Има 
перфектна акустика. Този театър е 
моята слабост и любов. Направил съм 
там около четиридесет постановки. 
Публиката е много хубава. 

Негови премиери съм дирижирал във 
Варна, в Пловдив. 

Вие	сложихте	началото	на	летния	
фестивал	в	Пловдив.	

Два пъти съм бил директор в Пловдив. 
Първия път Античният театър още 
не беше открит. Това беше през 1971–
1975 г. После до 1979 г. се върнах като 
директор на Варненската опера. През 
1979 г. ме наказаха от Окръжния коми-
тет на партията, защото направих 
едно турне в Испания с Варненската 
опера, но не взех с нас партийния се-
кретар и ме уволниха. Тогава станах 
генерален музикален директор на 
операта в Анкара. След това заминах 

Имахте	честване	там	преди	време.	
Явно	пловдивчани	пазят	спомена.

Имаше традиция Вердиевият фес-
тивал да завършва с галаконцерт 
– най-доброто от Верди, който се 
повтаряше по два пъти, защото 
три хиляди места не стигаха. И ко-
гато обявихме, че отново ще бъде с 
най-хубавото от Верди, театърът 
се напълни. 

Говорим	за	постановки,	за	фести-
вали.	Имате	ли	усещането,	че	преди	
певците	работеха	повече?

Всеки работеше на мястото, където 
беше назначен. Имаше на разположение 

Борислав Иванов 
дирижира Берлинския 
симфоничен оркестър, 
фотография личен 
архив
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и диригенти, и режисьори. После, ко-
гато връзките между отделните те-
атри и държави станаха по-тесни, 
хората започнаха много да пътуват 
и нещата се промениха. Съкратиха 
се сроковете за подготовка. Но сега 
идват млади и много добре подготве-
ни певци, които нямат нужда от чак 
толкова много репетиции. 

Как	 се	 отнасяте	 към	 днешно-
то	осъвременяване	на	оперните	
постановки?

Аз съм традиционалист и не мога да 
приема класическа опера да се поставя 
по модерен начин. Първото ми възму-
щение беше в Касел, когато направиха 
от „Дон Жуан“ едно порношоу. Отка-
зах да дирижирам. Джанкарло дел Мо-
нако беше интендант. Той ме разбра. 
Имаше освиркване от публиката, но се 
игра цяла година. Винаги е имало та-
кива опити – „Кармен“ в бар, „Аида“ в 
офис, а Радамес с ръкавели като чи-
новник. Гледах „Аида“ в Дойче Опер в 
Берлин, но Аида я нямаше. Тя беше само 
в мисълта на Радамес. Рамфис беше на 
първи балкон. Хористите бяха разпо-
ложени сред публиката. И когато един 
хорист запя до мен, аз малко се стрес-
нах, а той ми каза: „Г-н Иванов, не се 
притеснявайте. Все по-големи глу-
пости се правят“.

Всяка опера е писана за конкретна епо-
ха. Тази епоха е отразена в музиката, 
в костюмите. Не може някой, който 
иска да бъде новатор, да променя това 
против законите на операта. Затова 
съм държал на традиционното. Не съм 
срещу новите опери. Когато има нова 
музика, нека това да бъде отразено в 
декора, костюмите. Но да не се гаврят 
със старите класически опери.

Работили	сте	с	много	млади	колеги	
–	диригенти	и	певци.	Какво	е	това	
ново	поколение?

С мен са започнали много певци и дири-
генти, да не кажа почти всички, които 
и днес работят. С удоволствие съм 
им дал път. Колкото до диригентите, 
само от последните години ще спо-
мена Светослав Борисов, който след 
Варна е главен диригент в Магдебург. 

Кръстин Настев, който също беше 
при нас, сега е диригент на Общин-
ския хор и оркестър в Мадрид. Здравко 
Лазаров, който беше мой асистент, 
беше в Истанбулската опера, а сега е 
в Анталия. В момента млад диригент 
във Варненската опера е Стефан Боя-
джиев. Вилиана Вълчева беше тук три 
години и много добре се справяше и с 
Операта, и със симфоничните концер-
ти. Сега е в Русенската опера. Виж-
дам, че в последните години жените 
диригенти вървят много добре и дори 
някои са на високи постове в различни 
световни състави.

С	кого	работехте	по	сценография-
та,	костюмографията,	режисура-
та	на	постановките?

С Мариана Попова – тя беше и худож-
ник на „Имало едно време“ от Параш-
кев Хаджиев. След това дойде Кузман 
Попов за главен режисьор и остана 
четиридесет години във Варна. Канил 
съм го и в Пловдив, и в София, както и 
в чужбина.

С Кузман Попов направихме онази ем-
блематична постановка на „Кармина 
Бурана“ в Пловдив, която се игра с ог-
ромен успех и обиколи много страни. 
Това беше първата сценична поста-
новка на тази кантата в България. 
Маргарита Арнаудова създаде хорео-
графията, а Мария Трендафилова на-
прави декорите и костюмите. Беше 
грандиозно. След това я направих и в 
Анкара, когато бях главен диригент 
на Операта…

Мога да кажа, че всичко, за което съм 
мечтал, съм го направил и съм един 
щастлив човек. Работил съм цял жи-
вот това, което съм желал. 

На 9 август на сцената на Летния 
театър във Варна с голям концерт 
беше отбелязана 90-ата годишнина 
на Борислав Иванов. Заедно с юбиляря 
на сцената, за да ръководят състави-
те на Варненската опера, застанаха 
Светослав Борисов, Кръстин Настев 
и Стефан Бояджиев, а за участие бяха 
поканени всички водещи солисти на 
театъра, както и Таня Иванова и ци-
гуларят Марио Хосен. 

Борислав Иванов е роден на 
2 август 1931 г. Дебютът му 
като диригент е още през 
1949 г., когато като ученик в 
седми клас на варненската 
Първа мъжка гимназия му е 
поверено ръководството на 
хора и оркестъра. Забелязал 
таланта му, проф. Георги Зла-
тев-Черкин го записва в първия 
български хорово-диригентски 
клас. Този клас се ръководи от 
проф. Георги Димитров, а в него 
са още Васил Арнаудов, Кирил 
Стефанов, Георги Робев, Христо 
Недялков, Алипи Найденов, на 
шега са го наричали „класа на 
професорите“. Завършва Кон-
серваторията със специалност 
оркестрово дирижиране в класа 
на Влади Симеонов. През 1963 г.                                                                      
режисьорът Валтер Фелзен-
щайн го кани на стаж в берлин-
ската Комише Опер. Определя-
ща за развитието му е срещата 
с Херберт фон Караян. По него-
ва препоръка е поканен да дири-
жира Симфоничния оркестър на 
Берлин, а след това за цели че-
тиридесет години става негов 
генерален музикален директор. 
Освен че създава Вердиевия 
фестивал в Пловдив, Борислав 
Иванов е артистичен директор 
на оперния фестивал в Палма 
де Майорка тридесет години, 
ръководи оперния фестивал в 
Севиля, както и оперния фести-
вал на остров Родос. Носител 
е на престижни награди, сред 
които най-високото отличие 
на Германия – Орден за заслуги 
към културата, първа степен, 
връчен му през 1992 г. от пре-
зидента Рихард фон Вайцзекер, 
орден Кирил и Методий, първа 
степен. Награден е със Златна 
лира на СБМТД, Златна значка 
от „Аудиториума“ в Палма де 
Майорка, Златен медал за раз-
пространение на италианската 
музика по света и др. 

Борислав 
Иванов
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Който е бил на световната премие-
ра на хор „Нови български гласове“ с 
триото на Роберто Фонсека, ще се 
съгласи, че въздухът в клуба наистина 
трептеше с музиката им. За мен лич-
но този концерт в началото на лято-
то на 2021 г. беше първият, на който 
се почувствах като отпреди затваря-
нето на света. Роберто Фонсека може 
да те накара чрез своята музика да си 
наистина тук, а не да се усещаш сякаш 
пред екран или в музей на музикалното 
изкуство. Плюс спецификата на точ-
но това представление – кубинската 
музика и българското хорово пеене. 
Корените на тази среща са далеч в 
миналото – спомняте си, че Роберто 
свири за пръв път у нас като част от 
групата на великия Ибрахим Ферер 
през 2004 г. Тогава попада под въз-
действието на българската фолклор-
на традиция, пускайки телевизора в 
хотелската си стая. След това – на 
авторските си концерти у нас през 
годините, всички до един организи-
рани от „Джаз Плюс“ – тази страст 
се задълбочава и се превръща в нещо 
още по-голямо. Още помним приятна-
та изненада, когато пиесата Bulgarian 
се появи в албума му Zamazu през                                                                       
2007 г. Разбира се, Роберто позна-
ва отлично и музиката на „Еструна“ 
– предишния грандиозен проект на 
„Джаз Плюс“ с фламенко певеца Ар-
канхел и хор „Нови български гласове“ 
(удостоен с Грами за латино музика за 
2018 г.). Така че всичко явно е било само 
въпрос на време – малко поразтеглено 
заради настъпилата междувременно 
пандемия и бавния интернет в Куба. 

Роберто,	знам,	че	положението	с	
пандемията	в	Куба	е	не	по-леко,	
отколкото	навсякъде	по	света,	
затова	ще	започна	не	с	въпроса	как	
се	чувствате	отново	на	сцена,	а	как	
гледате	на	света	след	натрупания	
опит	през	последната	година	и	
половина?

Това, че ние, хората, сме най-интели-
гентните създания на планетата, не 
означава, че сме най-важните. Ето, 
този вирус не можем да го видим, но 
той може да ни убие. Оказа се, че не е 
толкова важно дали си интелигентен, 
или не, а да се пазиш – себе си и околни-
те. Все пак имам надеждата, че накрая 
ще излезем победители.

Говорим	след	концерта	с	хор	„Нови	
български	гласове“.	Аз	го	преживях	
като	нещо	изключително.	Вие	как	
бихте	го	описали?

Не беше обичаен концерт. Хората на-
право полудяха. Отдадоха ни се с мно-
го любов. Но това стана и защото ние 
им дадохме много любов. Момичета-
та от хора, Георги, моите музиканти, 
тонинженерът – всички бяха удиви-
телни, получи се много емоционален 
концерт. 

Забелязах	го	и	по	израженията	на	
лицата	ви	на	сцената	–	вие	двамата	
с	диригента	Георги	Петков	сякаш	
играехте	някаква	изключително	
увлекателна	игра,	разбирахте	се	
без	думи…

Когато се обърнеш към другия с ува-
жение и с желание да научиш нещо от 

него и основната цел е да преживееш 
пълноценно музиката, а с нея и ра-
достта от живота, тогава красота-
та си идва сама. 

Знаем	за	вашата	страст	по	бъл-
гарската	фолклорна	музика.	Как	
се	развива	обаче	тази	двустранна	
връзка	през	годините?

За мен България беше мечта. Когато 
написах тази пиеса – Bulgarian – исках 
да отдам почит на българската музи-
ка с моя музика. Но сега отиваме още 
по-нататък, приближаваме се едни 
към други и предстои да правим заед-
но големи и хубави неща… Процесът 
на работа не беше сложен. Когато 
Георги ми изпрати дадена идея, знам, 
че иска да получи отговор незабавно, 
за да се захване с аранжиментите. Аз 
невинаги успявах да му отговоря вед-
нага, което го е напрягало, но той в 
нито един момент не показа раздраз-
нение. От друга страна, беше лесно, 
защото хубавите неща стават ес-
тествено. А и с Георги е лесно да се 
работи, защото той е човек, който 
иска да отиде отвъд традицията, 
още по-нататък. Един пример само – 
изпратих му една песен, която беше 
доста трудна, доста по-джазова. И 
други хора го били попитали: „Защо е 
това – то няма общо с българската 
хорова музика?“… Той обаче нищо не ми 
каза тогава, направи от това, което 
му изпратих, невероятна песен. Раз-
каза ми го чак сега. И това беше пър-
вата песен, която създаваме наисти-
на заедно… Разговарях и с мениджъра 
си след концерта и му казах, че тази 

Цветан Цветанов

Като филм за слушане
Разговор	с	кубинския	пианист		
Роберто	Фонсека	след	световната	
премиера	на	музикалния	проект																																																														
„Отвъд	нотите“	с	хор	„Нови	български																																																																		
гласове“	под	диригентството																					
на	маестро	Георги	Петков

Роберто Фонсека трио, фотография 
Георги Палейков, „Джаз Плюс“
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музика не трябва да се свири само на 
джаз фестивали. Трябва да я предста-
вим на фестивали за класическа музи-
ка, на фестивали за уърлдмюзик, и то 
не само тук, а в цяла Европа, в целия 
свят. Защото хората имат нужда от 
такава музика. Тя е като филм, като 
филм за слушане.

Коя	е	българската	песен	в	тази	
програма,	за	която	сте	абсолютно	
сигурен,	че	ще	стане	любима	на	
кубинската	публика,	когато	я	чуе?

Всички. В Куба ще се влюбят във всич-
ки тези песни. Кубинците ще усетят 
„мистерията“ веднага и ще ги зао-
бичат. Защото това, което светът 
отдавна нарича „мистерия на бъл-
гарските гласове“, наистина е мисте-
рия. Тази мистерия е напълно реална и 
днес. И всеки, който чуе българско хо-
рово пеене, бива разтърсен из основи 
– от хармониите, от мелодиите, от 
начина на изпяване, дори от ритъма. 
Това си е мистерия, която, съчетана 
с мистерията на кубинската тради-
ционна музика, е нещо удивително. 
Независимо дали е бавна песен, или 
песен в по-бързо темпо, моите съна-
родници ще заобичат тази музика. 
Нямам търпение да представя тази 
програма в Куба.

И	това	си	е	съвсем	реално	наме-
рение,	 нали?	 Без	 да	 обещаваме	
кога,	защото	в	момента	все	още	е	
трудно	да	се	пътува,	но	при	първа	
възможност?

Разбира се, че ще стане. Изгарям от 
желание да ги заведа… не, не да ги за-
веда, а да свиря заедно с тях в Куба. И 
не само в Куба, а по целия свят. Това 
е проект, в който много вярвам и за 
който съм готов да се боря, за да при-
добие световна популярност. Ето, на 
концерта в София, макар вече да съм 
слушал много българска хорова музи-
ка, докато свирехме „Девойко, мари 
хубава“, се просълзих. Дори да не знам 
целия текст, на ниво хармония и ме-
лодия, съчетано с кубинска музика – 
сякаш ставаше някаква магия, нещо, 
което никога не сме си представяли 
преди.

Възможността	за	представяне	на	
тази	музика	след	София,	на	един	от	
най-големите	фестивали	в	Европа,	
„Джаз	Марсиак“	във	Франция,	как-
во	означава	за	вас?	

Много репетиции, за да се сработим 
още по-добре. Представянето пред 
6000 души е много отговорна зада-
ча, въпреки че за мен не е важно дали 
излизаш пред 6000, или само пред 
двама души – ти трябва да им отда-
деш същата енергия и същия дух. За 
мен това е сбъдната мечта – да се 

представя с този проект на голям фо-
рум, чувствам се благословен! Момен-
тът е и исторически, защото никога 
преди не е имало точно такъв проект, 
съчетаващ кубинската традиция с 
българското хорово пеене. На концер-
та в София чувствах екзалтацията 
на хората в моментите, когато раз-
познаваха дадена песен. И в този сми-
съл в София беше даже по-отговорно, 
защото публиката познава песните и 
ако някой не хареса как се е получила 
дадена песен, ще ти каже: „Хм, не се 
получава“. 

Гласовете	са	важни	във	вашата	
музика	 отпреди	 тази	 среща	 с	
„Нови	български	гласове“.	В	лич-
ната	ви	музикална	история	има	
цяла	плеяда	велики	певци	–	Ибрахим	
Ферер,	Фатумата	Диауара,	Раул	
Мидон.	Точно	преди	София	това	
лято	отново	излязохте	на	сцена	
за	 кратко	 европейско	 турне	 с	
Омара	Портуондо…	Майка	ви	е	
била	професионална	певица	и	ви	
е	предала	силата	на	песента.	И	
вие	 самият,	без	да	 се	 смятате	
за	 певец,	 имате	 разпознаваем	
тембър	и	използвате	гласа	си	и	в	
албумите,	а	и	на	концерти.	След	
огъня	(пианото)	и	водата	(темата	
на	 последния	 ви	 албум)	 какво	 е	
пеенето	за	вас	–	стихията	вятър?

Да, то е вятърът. Не се смятам за 
певец, даже съм много лош певец. Но 
наистина обичам този начин да съз-
давам мелодии. В музиката ми ги има 
другите елементи – огъня, водата, 
земята. Но имам нужда и от вятъра, 
от въздуха, защото точно този еле-
мент ти дава пространство. А също 
така пеенето е израз на радост. И 
особено в тези времена на затворе-
ност заради пандемията усещам още 
по-голяма необходимост да създавам 
това пространство, което ни дава 
точно тази стихия, да използвам вя-
търа, за да стига музиката ни още 
по-надалеч. Разбира се, винаги ще има 
критично настроени хора, но в крайна 
сметка важно е ти как се чувстваш. 
Вокализирането е израз на радост 
само по себе си и може би затова го 
има все повече и повече в музиката ми.

Роберто Фонсека е джаз пиа-
нист. Роден е в Хавана през 1975 г.                                                                                          
в семейството на барабани-
ста Роберто Фонсека-старши 
и певицата Мерседес Кортес 
Алфаро (гласът є може да се 
чуе в албума му Zamazu). Двама-
та му полубратя Емилио Валдес 
и Хесус „Чучито“ Валдес също 
са музиканти и участват в 
негови записи. Завършил е Уни-
верситета по изкуствата в 
Куба, а от началото на новото 
хилядолетие концертира и за-
писва с легендарни музиканти 
от поколението на Buena Vista 
Social Club като Ибрахим Фе-
рер, Гуахиро Мирабал, Мануел 
Галбан, Качаито Лопес и Омара 
Портуондо, замествайки Рубен 
Гонсалес на пианото. През го-
дините развива свой собствен 
разпознаваем музикален стил, 
съчетавайки кубинската тра-
диция и по-иновативните фор-
ми в съвременния джаз. Силно 
е повлиян от африканските, 
а през последните 15 години 
и от българските фолклорни 
традиции.

Роберто 
Фонсека
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Владо Донков
Владо Донков, Районът на Анапурна, 
Непал, 2015 г.



76

октомври 2021

Той е участник в многобройни експе-
диции, в това число и самостоятелни, 
в различни райони около Полярния 
кръг. Член е на Кралското географ-
ско дружество в Лондон. Работил е 
като фотограф и лектор в различни 
краища на света, води фотографски 
и ветроходни експедиции в Арктика, 
Патагония и Хималаите. Владо Донков 
е автор на изложбите „Къде зимува 
зимата“ (2011), „30 нюанса студено“ 
(2013) и др. Последното му участие е 
в общата фотоизложба „Природата 
като убежище“, съвместно с Дими-
тър Караниколов и Веселин Атанасов, 
организирана от „ФотоФабрика“ тази 
година.

Сурови	планински	кадри	и	красота-
та	на	северните	пейзажи	–	когато	
гледам	вашите	фотографии,	ми	е	
трудно	да	си	представя	кое	е	било	

първото	–	любовта	към	планината	
или	фотографията?	

Обикалянето по планините дойде 
след фотографията – като процес на 
търсене на някаква душа в работата, 
която вършех. В началото се занима-
вах със снимане на реклами, на модели. 
Дори учех италиански и правех плано-
ве да замина в Милано като моден фо-
тограф. Тогава бях на 17–18 години.

Колко	рано	започнахте	да	снимате?

Фотографията ме намери още когато 
бях на 14 години. На 15 вече започнах 
работа в рекламна агенция. По онова 
време да си ученик с дислексия в бъл-
гарско училище не беше най-приятно-
то нещо. Вероятно това беше причи-
ната да започна да бягам – понякога 
дори четири дни в седмицата, за да 
се занимавам с фотография. Тогава в 

България нямаше такова нещо като 
професионална outdoor фотография и 
съответно това не беше възможност 
за професионално развитие. Но помня 
една случка – бях на 19 години, намирах 
се в Родопите, валеше силен дъжд, а 
аз стоях под една стряха и в онзи мо-
мент нещо ми светна, че с това искам 
да се занимавам. Просто видях един 
пейзаж в главата си, който много ис-
ках да заснема. Тази снимка започна да 
ме преследва в продължение на някол-
ко месеца, докато си казах, че започ-
вам да се занимавам със снимане на 
диви райони. Без никакъв опит, дори 
без никаква реална идея какво всъщ-
ност изисква тази работа. Помня, че 
споделих намеренията си с колеги от 
студийния свят, които ми отговори-
ха, че подобни неща се случват в аме-
риканските филми, но тук е невъзмож-
но. Аз дори английски не говорех. Ала 
след няколко месеца се озовах в Аме-
рика, където започнах работа в една 
фотографска компания. Там постоян-
но пътувах – няколко пъти в месеца, 
местех се из цялата страна, пътувах 
от щат в щат, докато събера малко 
езиков запас, а и малко пари за първи-
те експедиции – колкото просто да 
тръгна из Европа с раницата.

Какво	ви	липсваше	в	студийната	
фотография?

Липсваше ми въздух в студиата. Да 
работя в затворено помещение без 
прозорци не беше за мен. По оно-
ва време смятах, че най-голямото 
предизвикателство е да се науча 
да редя студийно осветление за да-
ден кадър, а се оказа, че да работиш 
в индустрия, в която културата на 

С	фотографа	
Владо	Донков,	
който	снима	
открити	
пространства,	
разговаря													
Оля	Стоянова	

на личния свят
Разширяване

Владо Донков, Анапурна, Непал, 2017 г.
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работа не съвпада с начина, по кой-
то ти виждаш света, е по-големият 
проблем. 

Неуспехите	важни	ли	са	за	вас?

Дори може би по-важни. Преди време 
работех с едно момче, което имаше 
изключително изкривена предста-
ва за мен. Тогава осигурявах снимач-
ния екип в Съединените американски 
щати, в Шри Ланка, насам-натам по 
света. Това момче ми каза: „Аз си мис-                                                                               
лех, че ти си по-екстремен“. Отго-
ворих му, че не знам какво значи да си 
екстремен, но ако е това, което си 
представям, че очаква, щях да съм ум-
рял много отдавна. Поне в този тип 
работа да се отказваш навреме е част 
от професионалната характеристика.

Това	ли	е	един	от	най-трудните	
уроци	–	да	си	даваш	сметка,	че	в	си-
туации,	в	които	уж	всичко	трябва	
да	бъде	под	контрол,	нищо	не	може	
да	бъде	напълно	контролирано?

Да. При скорост на вятъра от 300 
км/ч, колкото и да се опитваш да не 
отхвърчиш от скалите, действат за-
коните на физиката. Това, че си решил 
с рогата напред да стигнеш някъде, 
не значи, че ще успееш.

След	колко	проведени	експедиции	
казвате	това?	Всъщност	броите	
ли	ги?

Математиката не ми е силната стра-
на, просто гледам да правя нещата. 
Пък и зависи как човек брои експеди-
циите – може би са около петдесети-
на, но по-големите и запомнящите 
се са десетина. Но пък без малките 
експедиции големите няма как да се 
случат.

В	каква	посока	беше	първата	ви	
експедиция,	за	която	съзнателно	
се	подготвихте?	Въпреки	че,	както	
сам	казвате,	всяко	голямо	пъту-
ване	започва	с	нещо	съвсем	малко	
–	един	ден	на	Витоша,	после	десет	
дни	на	Пирин.

Започва буквално с разходки в най- 
близката възможна гора. При мен не-
щата се случиха доста бързо – в нача-
лото дори не се бях качвал на самолет, 

а малко по-късно обикалях Пиренеите 
и Алпите. Оттам ме удари вирусът на 
ходенето на север. Просто влезе под 
кожата ми, когато бях някъде на 20–21 
години, и не излезе оттам.

Защо	са	толкова	пристрастяващи	
северните	пейзажи?

Това е свободата на откритите прос-
транства. Помня първото ми ходене 
на север – беше през полярния ден, в 
продължение на два месеца, и тога-
ва срещнах един норвежец, който и 
до ден днешен ми е приятел. За онова 
пътуване се организирах много труд-
но – и като време, и като финанси, и 
мислех, че в следващите поне две-три 
години няма да помисля да се върна по 
тези места. А когато се разделихме 
през онова лято с норвежеца, той ми 
каза: „Значи ще се видим през зимата“. 
Аз се засмях, защото не мислех, че ще 
се случи. А през февруари – няколко 
месеца по-късно, почуках на вратата 
му, за да пием кафе. Върнах се и през 
лятото, и през следващата зима – и 
така в продължение на десет години 
отидох там двайсет пъти. Започнах 
да ходя по тези места с клиенти, за-
почнах да водя групи, но ако някой ми 
беше казал в онзи момент, че за десет 
години ще отида двайсет пъти на Се-
вер, нямаше да му повярвам.

Значи	все	пак	има	истина	в	онези	
приказки,	че	съществуват	места,	
които	те	карат	да	се	връщаш	от-
ново	и	отново?

Много интересно е да видиш колко 
притегателни са тези места. Но ко-
гато се опиташ да живееш там, как-
то аз направих в Норвегия за известно 
време, и то – в по-северните райони, 
разбираш, че местата, от които като 
по-млад бягаш, са те изградили и имаш 
нужда от определена светлина и усло-
вия, за да можеш да живееш на дадено 
място, а не само да го снимаш. Само 
когато човек преживее три-четири 
пъти полярната нощ, разбира дали 
може, или не може да остане там по-
стоянно. За себе си установих, че не 
мога.

Какво	ви	липсваше?	Светлината?

Да, липсваше ми светлината и вся-
ко следващо ходене беше по-тежко 
от предишното. Отиваш там и си 
казваш: „Вече съм наясно с условия-
та, знам какво означава да не изгрява 
слънцето и нямам проблеми“. Въпреки 
това всеки следващ път се прибираш 
по-смазан, с повече емоционален ба-
гаж. Липсата на витамин Д и липсата 
на няколко други неща е по-сериозен 
фактор, отколкото човек си предста-
вя, когато тръгва на Север.

Каква	е	продължителността	на	
най-дългата	ви	експедиция?

Най-дългите продължават около два 
месеца.

При	този	тип	пътувания	изуми-
телни	са	не	само	дългите	разсто-
яния,	които	се	изминават	пеша,	с	
много	багаж	и	екипировка,	която	
трябва	да	теглите	с	шейна.	Но	
другото	предизвикателство	е,	че	
често	сте	сам	за	дълъг	период	от	
време.	Как	се	свиква	с	това?	Какво	
прави	човек	в	тези	дълги	полярни	
дни	или	нощи?	Преосмисля	всичко?

Това е част от красотата на тези 
дълги, дълги северни дни – имаш 
страшно много време за мислене, 
което за мен е невероятен лукс. Бях 
свикнал на подобна цикличност – 
три-четири месеца да бъда вкъщи и 
да правя по-кратки пътувания и два 
месеца да прекарам в експедиция. 
Дотолкова бях свикнал, че си давах 
сметка, че в града не мога да мисля 
фокусирано, и знаех, че ако имам да ре-
шавам някакъв проблем, който търпи 
отлагане, като отида следващия ме-
сец на експедиция, ще си помисля по 
темата. Голяма привилегия е човек да 
може да мисли необезпокояван. 

Или	да	мълчи?

Да. Въпреки че не мога да се подпиша 
под това, че човек, който не е виж-
дал друг човек от един месец, мълчи 
през цялото време. В един момент 
започва да говори със себе си – волно 
или неволно. Преди пандемията беше 
много трудно да обясниш на хората 
това усещане – да бъдеш изолиран, да 
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си сам. Сега виждам приятели, които 
доста добре ме разбират. 

Подобни	истории	разказват	и	хо-
рата,	които	са	прекарали	извест-
но	време	на	Антарктида.	Може	би	
отдалечеността	от	другите,	раз-
стоянията	и	студът	позволяват	
да	се	премислят	някои	събития?

Аз си мисля, че онова там е нормално-
то спокойно състояние на човешкия 
ум. Убеден съм, че не сме направени за 
скоростта, с която живеем в момен-
та, поне в по-големите населени мес-
та. Някъде преди време ми попадна 
една статистика, че в момента обра-
ботваме 14 пъти повече информация 
в сравнение с хората, които са живели 
в същото населено място преди сто 
години. Чисто еволюционно, на едно 
много базово биологично ниво, ние 
няма как да се справим с тази промяна. 
С моята работа е много лесно човек 
да започне да използва тези експеди-
ции като бягство от реалността. Но 
трябва да има някакъв здравословен 
баланс – ако си само там, спираш да 
бъдеш част от човешкия свят. Имаше 
няколко години, през които се опитвах 
да бягам от този свят, но после раз-
брах, че той е красив и доста интере-
сен. Да, пълен е с излишна драма и лип-
са на логика, но въпреки това е много 
красив.

Фотографията	ли	е	двигателят,	
който	ви	води	по	тези	места?	Или	
понякога	тя	играе	ролята	на	алиби,	
за	да	тръгнете	на	Север?

Тук мога да цитирам един американ-
ски колега, който преди време казва, 
че фотографията ни кара да отидем 
на места, на които едва ли щяхме да 
отидем, в атмосферни условия, в кои-
то бихме искали да сме си вкъщи, и по 
това време на денонощието, в което 
бихме предпочели да спим. Позволява 
ни да видим полярните места в много 
тихи часове от денонощието и в не-
вероятна светлина. 

Това	е	и	привилегия,	нали?

Да, от една страна, това е нещо не-
вероятно, но от друга страна, фо-
тографията те разваля като човек 
– в социален смисъл. Защото, когато 

фотограф попадне на изключително 
красиво място посред бял ден, на обяд, 
той обикновено, вместо да му се на-
слади, започва да съжалява за светли-
ната и да прави планове дали цялата 
група може да остане още една нощ, 
за да направи той хубавите снимки 
рано сутринта. Точно това се опитах 
да отработя с времето и днес, кога-
то ходя с приятели на планина, обик-
новено не взимам камерата. Знам, че 
трябва да имам един режим за снима-
не, когато съм тръгнал с такава цел, и 
съвсем друг, ако искам да бъда заедно 
с други хора. Двете неща много труд-
но се събират на едно място. Може би 
това е една от причините да не пре-
поръчвам на останалите да тръгват 
сами на експедиции, но самият аз да 
ходя сам от време на време.

Понякога	уморявате	ли	се	от	сни-
мането,	от	гледането	на	света	
само	през	визьора?

Има един случай, който Сюзан Зонтаг 
много добре описва в книгата си „За 
фотографията“ – как японските ту-
ристи виждат света през кратката 
си отпуска. И всички шеги, че япон- 
ците ще разберат къде са били едва 
след като проявят филмите, са из-
ключително верни. Когато човек има 
предварително изградена представа 
какво ще види и преживее – това раз-
валя нещата. Трябва да се изчистим 
от тази представа, а това не е лес-
но. За съжаление социалните мрежи 
затрудниха това изчистване и ако 
човек има дори лека склонност към 
конформизъм или нужда от външна 
оценка, той изключително лесно може 
да попадне на ново място и да започне 
да снима и да прави клишетата, които 
е виждал. За мен това е много тежка 
загуба на човешки ресурс. Давам си 
сметка, че звучи обидно за много хора, 
но съм уморен да виждам едни и същи 
кадри от едни и същи места. Да имаш 
точно определен план какво ще пре-
живееш – за мен така пътуването и 
фотографията губят смисъл. Светът 
вече е открит. Остава ни само да раз-
ширяваме личния си свят.

Географските	открития	вече	са	на-
правени,	въпреки	че	картите	про-
дължават	да	са	пълни	с	бели	петна	

–	места,	които	не	сме	открили	за	
себе	си.	Такива	ли	търсите?

Именно. За мен това е интересно – 
как отделният индивид вижда дадено 
място. Голяма част от живота ми е 
минала в гледане на карти, сателитни 
снимки и прогнози за времето. Важно 
е човек да направи ясно проучване на 
терена, най-малкото за да не се убие. 
Понякога попадаш на райони, за които 
последната карта е отпреди 30–40 
години. Случвало ми се е да попадна в 
Гренландия с карта, на която са ясно 
очертани няколко пътеки, но си даваш 
сметка, че дори да ги е имало, това е 
било по времето, преди да си бил ро-
ден. Даже гледайки терена, си мислиш 
дали тези пътеки някога са същест-
вували, или някой, седейки на едно 
бюро на другия край на света...

Колко	често	сте	се	набутвали	меж-
ду	шамарите,	както	се	казва?

За съжаление, когато човек установи, 
че се е набутал между шамарите, вече 
е станала цяла поредица грешки. Ху-
бавото е, че с времето – без да твър-
дя, че можеш да ги избегнеш напълно, 
но успяваш да развиеш „нос“ за тези 
ситуации. Но в началото – особено 
между 20 и 26 години, имах повече по-
добни ситуации, отколкото исках да 
знае семейството ми. Между друго-
то, това не е нещо, с което се гордея. 
Сега гледам с усмивка на тези неща. 
Ако с нещо се гордея, това са няколко 
ситуации, в които по абсолютно не-
зависещи от мен причини съм излизал 
жив и здрав. Благодарение на това, че 
физическото ни тяло е доста по-сил-
но, отколкото предполагаме. Имах 
сила да се измъкна от места, които 
изискват да посегнеш към последния 
си запас енергия, която се пази само за 
много тежки ситуации. Говоря за сила 
в чисто физическия смисъл – това не е 
метафора. 

Говорим	за	фотография,	а	в	също-
то	време	непрекъснато	се	връщаме	
към	физическите	условия,	при	кои-
то	снимате	на	терен	–	в	открити	
пространства,	при	екстремни	тем-
ператури	и	тежки	условия.	Каква	
е	физическата	издръжливост	на	
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съвременния	човек	и	дали	не	сме	
изгубили	част	от	тези	умения,	на-
пример	способността	да	вървим	
30–40	км	на	ден,	което	все	пак	не	е	
нещо	изключително?

Да вървиш 30–40 км на ден е нормал-
но човешко състояние, ако погледнем 
живота на един средностатистиче-
ски българин от края на ХIХ и начало-
то на ХХ в. Дори сега, когато правех 
ремонт на къщата, си дадох сметка, 
че има дни, в които строителят се 
натоварва повече, отколкото хора-
та, работещи в полярните райони 
на света. Зависи и какво разбираме 
под екстремно и екзотично, защо-
то винаги онова, което е екзотично 
за едни, е всекидневие за други. Пък 
и всяко нещо, пък било и рисковано, 
което повтаряме отново и отново, 
се превръща в рутина и е съвсем нор-
мална психологическа реакция мозъ-
кът ни да свикне с него и отново да се 
почувстваме в зоната си на комфорт. 
Винаги съм се опитвал да бягам от 
това. В един момент може да се ока-
же, че е доста по-комфортно да ходиш 
по два месеца сам някъде из Арктика, 
отколкото да преживееш един ден в 
данъчното управление в София.

Казвате,	че	полярните	експеди-
ции	 са	 най-доброто	 ви	 образо-
вание.	А	имате	ли	учители	във	
фотографията?

Заради дислексията се научих да чета 
след края на първи клас от една ста-
ра книга за риболов, след като всички 
опити на учителите и роднините ми 
се провалиха. Научих се сам да чета, 
защото тази книга ми беше инте-
ресна. И много бързо разбрах, че ако 
правя нещо, което ми е интересно, не 
съм глупав и не съм мързелив. Това ме 
е спасило от правене на неща, в които 
нямаше да бъда себе си. Първите де-
сетина години във фотографията не 
успях да си намеря учител. Като всеки 
тийнейджър имах свои модели на под-
ражание. Това бяха различни колеги по 
света и после – по случайно стечение 
на обстоятелствата, се запознах 
с всички от тях, без един. Болезне-
ното беше, че по този начин губиш 
идолите си – тогава разбираш, че те 

са обикновени хора, че имат същи-
те проблеми, които и ти имаш, имат 
доста повече неуспехи, отколкото си 
мислел. Сега – на 34-годишна възраст, 
имам двама идоли във фотографията, 
единият от тях ми е приятел и до ден 
днешен му е неудобно, че от време на 
време не мога да вържа приказката 
покрай него, защото се притеснявам 
да бъда в компанията на човек, който 
снима толкова добре. Мисля си, че за 
да стъпиш в обувките на някого ис-
тински, трябва да живеете в едно и 
също историческо време. Ние имаме 
други проблеми, които карат живота 
на фотограф като Анри Картие-Бре-
сон да изглежда твърде лесен, сравнен 
с нашия.

Какви	са	днешните	битки?

Напоследък работя с млади хора и 
тийнейджъри и виждам колко е труд-
но на съвременния човек да се фоку-
сира повече от пет минути върху 
каквото и да е. Това прави ученето на 
сложна материя много различно пре-
живяване. Давам си сметка какъв лукс 
е било в гимназиалните години да мога 
да вляза в Градската библиотека в 
Плевен, да си взема четири-пет книги, 
които да прочета на спокойствие, без 

някой да ми пише или звъни постоян-
но. Опитах известно време да живея 
без смартфон и видях, че ако искам все 
пак да имам някакъв социален живот, 
не се получава. А заниманията с изкус- 
тво искат съсредоточаване.

Какво	предстои	–	след	студийното	
снимане,	след	експедициите?	Из-
кушавате	ли	се	да	снимате	видео	
например?

Честно казано – не. Благодарение на 
това, че съм работил малко по доку-
ментални и игрални продукции, раз-
брах, че това не е моята форма на 
изразяване. За мен да събера много в 
един кадър или в серия е предизвика-
телство, което не намирам, когато 
имам движещо се изображение пред 
себе си. За добро или лошо, когато 
признаеш пред себе си, че си твор-
ческа личност, различните формати 
спират да имат чак такова значение. 
Когато в 4 часа сутринта пиша няка-
къв текст, получавам същото, което 
получавам от снимането на експеди-
ции. Това беше интересно откритие 
за мен – не се налага да отидеш кой 
знае колко далече, за да получиш съ-
щото преживяване.

Владо Донков, Островите Лофотен, Норвегия, 2017 г.



80

октомври 2021

С писателя Е.А. сме добри приятели. В 
началото на века писаха из жълтите 
вестници, че живеел като отшелник 
в планината, в къща без ток и вода и 
само пустош наоколо. Тогава реших да 
се отзова на поредната му покана и да 
видя с очите си голата истина. 

Тя, естествено, се оказа облечена. Е.А. 
си произвеждаше ток с превъзходен 
бензинов генератор „Хонда“, беше си 
направил и малък каптаж, така че в 
къщата имаше вода по-редовно, от-
колкото в половината български гра-
дове.

Успях да установя също, че не беше 
нито толкова самотен, нито толкова 
сам в къщата си. При това без въоб-
ще да броя двете му кучета – едрия и 
космат Дио, кръстен на рок легенда-
та заради сходството в гласовете и в 
дължината на косите, и дребничката 
му майка Кери, за която се учудих от-
къде е взела сили да роди сина си.

В стаята, в която щяхме да работим 
заедно, имаше няколко мухи и аз се 
втурнах да ги преследвам. Тогава Е.А. 
ми каза да не ги гоня, защото една-
та от тях е Дядо Петко. Какъв Дядо 
Петко, питам. Ами дядо Петко, него-
вият дядо. Много добър човек бил на-
времето, умрял преди петнайсетина 
години и се преродил в муха, нали ин-
дийците вярват непоколебимо в тия 
работи. 

„Ето виж сега – каза Е.А., – виж как 
ще дойде на отворената книга. Ако 
е Дядо Петко, ще кацне на лявата 

страница, ако е Баба Милка, ще кацне 
на дясната.“ Една от мухите, вярно, 
се завъртя над страниците, ориен-
тира се набързо в написаното и кацна 
отляво. Явно бе Дядо Петко. Чете ня-
колко секунди, поразтърка с ръце фа-
сетъчните си очи и мина направо на 
следващия абзац. Явно страницата 
не беше от най-интересните, защото 
стигна до долния край и отлетя.

Побъбрихме за дядовците си още ня-
кое време. „Ще сядам да пиша – обяви 
Е.А. и разтвори лаптопа. Но не започ-
на да трака по клавиатурата, ами 
се заозърта из стаята и като спря 
погледа си в една точка, каза: – Дядо 
Петко, ела и застани тук!“ И посо-
чи с пръст крайното ляво копче от 
най-горния ред. Дядо Петко дойде, 
за миг се задържа над копчето като 
хеликоптер, додето се увери, че на-
истина на него пише Escape, кацна 
уверено и вдигна лице към Е.А., който, 
вече успокоен, започна да лови думите 
из главата си и да ги прехвърля върху 
екрана.

Следобедът напредна, Е.А. беше напи-
сал повече от две страници, изправи 
кръста си, и преди да стане да се по-
разкърши, покани Дядо Петко да се 
поразтъпче и той. Мухата се дигна 
и тръгна кротко по въздуха, изчака 
стопанина на къщата да отвори про-
зореца и чевръсто се промуши навън.

В паузата изпушихме по една цига-
ра пред къщата и се върнахме – Е.А. 
да пише, аз да се правя, че чета, а 

всъщност да се дивя като дивак на не-
бесно чудо. Още с влизането Е.А. каза: 
„Виж го, чука на прозореца“. Поглед- 
нах натам и като не видях ни човек, 
ни дявол, а само една муха, реших, че 
вероятно това е отново Дядо Петко. 
Точно така се оказа, писателят Е.А. 
отиде до прозореца, разтвори малко, 
колкото Дядо Петко да се прибере, за-
твори отново и се върна спокойно на 
масата да си пише. Помъчих се да про-
следя мухата, но ми се зави свят и се 
отказах. След десетина минути Дядо 
Петко кацна на прозореца и пак поиска 
да се разтъпче, писателят Е.А. стана, 
отвори и затвори след него.

Насилих се и аз да прочета поне една 
страница, но още на първия абзац 
се потропа, този път на вратата, 
и по-силно. Понеже бях по-близо, из-
лязох в антрето, отворих и само що 
не си глътнах езика. Възрастен мъж, 
кажи го старец, побелял и с благород-
ство на светец, с нос и очи същите 
като на Е.А., попита съвсем тихо вкъ-
щи ли е писателят. Кимнах толкова 
неуверено, та старецът намигна, за 
да ми даде кураж, и прошепна: „Кажи, 
че дядо му Петко е дошъл, да излезе за 
малко“. Обърнах се, преди да се обърне 
светът, дотътрих се обратно в ста-
ята, предадох на Е.А., че дядо му Пет-
ко го търси на вратата, и се стропо-
лих на леглото. 

Когато се свестих, дочух стареца да 
разказва отвън как докарал дърва за 
огрев с катърите си, а за Е.А. остава 
само да си ги нареже и да си ги нацепи.

Проф. Иван Станков преподава българска литература във Великотърновския 
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Дядо Петко


	_Hlk70946753
	_GoBack
	_Hlk82532034
	_Hlk79153673
	_Hlk80269509
	_GoBack
	_Hlk80221725

