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Така съвременниците на Гюстав Фло-
бер кръщават онзи, комуто е съдено 
през XIX век да се превърне в „баща 
на модерния роман“. Флобер, „отшел-
никът“, вечно странящ от другите. 
От великия Балзак, неговия литера-
турен баща, грандиозен в замислите 
си, но често немарлив към фразите 
си. От прекаления психологизъм и 
студенината на Стендал, както и от 
крайностите в натурализма на Зола 
и Мопасан (иначе смятащи себе си за 
ученици на Флобер). В същото вре-
ме влиянието му върху световната 
литература е огромно. Достоевски 
в „Идиот“ (IV част, 11 глава) описва 
как княз Мишкин съзира в последна-
та квартира на Настася Филиповна 
разгърнатия френски роман „Мадам 
Бовари“ и въпреки възраженията, че 
книгата е взета от библиотеката, 
слага томчето в джоба си. А Марсел 
Пруст не крие, че мелодията на него-
вите фрази дължи немалко на езико-
вия усет на Флобер и че тъкмо от него 
е усвоил правилото на полугласното 
четене. Да не говорим за огромната 
му кореспонденция (шест огромни 
тома, няколко хиляди страници), съ-
държащи истински епистоларни ше-
дьоври, които продължават да се че-
тат с неотслабващ интерес. 

Флобер безспорно е летописец на XIX 
век, но истината е, че творчеството 
му радикално се разминава с идеите 
на това столетие. XIX век е епоха-
та на индустриалната революция, 
на неудържимата вяра в прогреса и в 

предписанията на науката, на разцве-
та на социалистическите идеи, на все-
общото избирателно право и нараст-                                                          
ващата роля на пресата. Накратко, 
това е времето на неудържимия въз-
ход на буржоазията – триумф, към 
който самият Флобер е просто алер-
гичен. „Наричам буржоа всеки, който 
мисли долно“, пише той до Луиз Коле. У 
него всява ужас „властта на бройка-
та“ (онова, което Токвил нарича „де-
мократично общество“, основаващо 
се върху гласоподавателното право). 
И в същото време той изобщо не е 
„реакционер“, подобно на един Жозеф 
дьо Местр, обзет от носталгията по 
„симбиозата между трона и олтара“. 
Ни най-малко. Флобер е скептичен и 
критичен ум, опиянен единствено от 
„красотата в изкуството“. Затова 
и до такава степен е критичен към 
времето в което живее, а мнозина от 
съвременниците му направо го про-
възгласяват за „човеконенавистник“. 
Ала парадоксът в случая е, както пише 
неговият биограф Мишел Винок, че 
тъкмо този писател, който иска да 
„трансцендира“ всичко онова, което 
представлява модерният свят, се 
превръща в най-модерния романист 
на своето време. 

Не по-малко парадоксално е и това, че 
след странстванията си из Ориента 
(из Тунис, Египет и Божи гроб) Флобер 
приема да се затвори в родовото име-
ние в Кроасе, „заскобявайки“ видимия 
свят до пределите на своя работен 
кабинет. Години на къртовски труд, в 

който извайва фраза след фраза, пре-
писвайки и преработвайки безброй 
пъти „Мадам Бовари“ или „Възпитание 
на чувствата“ – нещо наистина пред-
полагащо „свръхчовешко търпение и 
неизкоренима воля“ (Мопасан). 

От огромния си кабинет с пет про-
зореца той наблюдава корабите по 
Сена, чува камбаните на църквите 
в Руан, следи от пресата политиче-
ските трусове и разместването на 
социалните пластове. Измъчва го 
обаче друго: невъзможността да при-
даде такава хармония на творбите 
си, че в петдесетина реда да може да 
предаде цели философски системи, а 
в няколко абзаца – цялата си теория 
за глупостта („Бувар и Пекюше“). Ло-
цманите по Сена отдавна са отбеля-          
зали върху картите си „лампата на 
г-н Флобер“ – ориентир в мрака, поз-
воляващ им да не заседнат из плит-
чините край Руан. Самият той рядко 
напуска кабинета си. Споделя пред 
Мопасан, че движението е „възможно 
най-нефилософското нещо“. Почти 
не излиза дори под липите в градина-
та, където някога се е разхождал Блез 
Паскал. Животът на Флобер премина-
ва в това да гради фраза след фраза, с 
което „светът на романа“ прераства 
в „роман на живота“, а недовършеният 
„Бувар и Пекюше“ днес с право се смя-
та за предшественик на „Одисей“ на 
Джойс. Цената обаче е висока. Пълно 
„скъсване със света“: „откажи се от 
всичко, което не е мисловна дейност, 
ако трябва, отречи се от себе си“ (пис-
мо от Кроасе, септември 1845 г.). 
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Как днес четем романите на Флобер и даваме ли си сметка, че той е пред-
шественик на големите романисти на ХХ век? Трябва ли да гледаме на него 
само като автор на една книга („Мадам Бовари“), както е според училищния 
канон? В състояние ли сме да заявим: „Мадам Бовари – това сме ние“? Какво 
лежи в основата на умението, с което Флобер усвоява гледната точка на геро-
ите си? Лек срещу глупостта ли е роман като „Бувар и Пекюше“? Как изглеж-
да стилът на Флобер през погледа на днешните му почитатели и читатели? 

 200 години от рождението му

тема 
на броя

Гю
ст

ав Ф
лобер

фотография Етиен Каржа, ок. 1860 г.
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Приживе	Флобер	е	бил	смятан	едва	
ли	не	само	за	автор	на	„Мадам	Бо-
вари“,	което	често	го	е	вбесявало.	
Прочутата	фраза	„Мадам	Бовари	
–	това	съм	аз“	се	е	тълкувала	доста	
елементарно.	Как	да	си	обясним	
това?	Както	и	фактът,	че	бъл-
гарският	превод	на	Константин	
Константинов	и	до	днес	си	остава	
ненадминат?

Това, че са го свързвали с един-един-
ствен негов роман, вероятно го е вбе-
сявало, защото е омаловажавало дру-
гите му произведения, защото е било 
етикет, лепнат и върху творчест-
вото му, и върху него самия. Особено 

в контекста на прочутата фраза. 
Флобер със сигурност не е искал да 
бъде	само	Мадам Бовари. Което не оз-
начава, че при все раздразнението си 
не е ценял тази своя творба, първата, 
която го е направила известен и це-
нен. А за онази фраза – не е категорич-
но доказано, че някога я е казал. Един 
я чул, споменал я пред друг, той пред 
трети и фразата стигнала до нас 
почти по системата „една жена каза“. 
Но да приемем, че я е казал. Срещала 
съм едно приемливо обяснение – Ма-
дам Бовари е произнесено в курсив или 
между кавички, като заглавие. „Мадам 
Бовари“, това съм аз. Което променя 
нещата. Изглежда по-правдоподобно 

Флобер да се е отъждествявал с це-
лия роман – самият той казва в писмо 
до Луиз Коле, че по време на срещата 
между Ема и Родолф е бил и листата, 
и конете, и произнесените думи, и 
червеното слънце. Да приемем най-
сетне, че е имал предвид самата ге-
роиня. Независимо дали ще определим 
Флобер не като романтик, а като ре-
алист, той не се е отказвал от роман-
тичното в себе си, въпреки че, допус-
кам, се е мразел за него. В този смисъл 
приемам фразата „Мадам Бовари, 
това съм аз“ като израз на нещо като 
носталгична себеомраза. Двете думи 
сякаш се бият, но за Флобер точно те 
ми изглеждат правдоподобни.

Колкото до превода на Константин 
Константинов… Един превод остава 
ненадминат, докато не бъде надми-
нат. Може би някой ден ще се появи 
нов превод, също така ненадминат. 
А дотогава най-доброто и най-лесно-
то, което може да се направи, е да се 
преиздава един наистина прекрасно 
преведен текст. Това, мисля, е обяс-
нението. По закона на Окам.

Нека	се	спрем	и	на	есето,	което	
Мопасан	 посвещава	 на	Флобер,	
също	преведено	от	вас.	В	него	се	
очертава	новаторството	на	Фло-
бер	и	едно	дълбоко	противоречие	
–	че	той	създава	новаторски	ро-
мани,	но	вкусът	му	принадлежи	на	
романтизма.	Така	ли	е	наистина?

непознаваемото
„Бодлер	пише																							
на	Флобер,	възхвалявайки	
„Мадам	Бовари“,																									
че	той,	Флобер,	проявява	
забележителен	стремеж	
към	красотата	и	талант,	
успял	да	си	проправи	
път	след	„метеора“	
Оноре	дьо	Балзак.	
Бодлер	се	възхищава	
от	умението	на	Флобер	
да	създава	изкуство	
от	най-тривиалната	
действителност.“

Жадуващият

Разговор																			
с	преводачката	
Росица	Ташева

Шарл Леандр, фронтиспис към изданието на „Мадам Бовари“ от 1931 г.
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У Флобер винаги е имало противо-
речия. Връщам се на себеомразата. 
Струва ми се невъзможно човек, кой-
то планира да напише енциклопедия 
на човешката глупост с единстве-
ната цел да избълва върху съвремен-
ниците си отвращението, което му 
вдъхват, да не е разпростирал част 
от това отвращение и върху самия 
себе си. Флобер е имал бурна младост, 
бил е бунтар, прехвърлил е бунта вър-
ху самия бунт – да си спомним, че не е 
одобрявал Революцията от 1848 г. – 
напълно възможно е със съзряването 
да е настъпило и известно самоотри-
чане, известен съзнателен отказ от 
някогашните вкусове. Така, запазвай-
ки романтичната си нагласа, Флобер 
пише „реалистични“ романи. (Впрочем 
новаторството е въпрос на талант, 
не на идеология.) Флобер израства в 
епохата на романтизма, казва Мопа-
сан. Закърмен е с кънтящите фрази на 
Шатобриан и Виктор Юго и душата 
му изпитва нужда от лиричност. Спо-
ред Мопасан Флобер е написал нови по 
вид романи независимо от желанието 
си, почти несъзнателно, тласкан от 
неудържимата сила на гения си.

Мопасан не е единственият писател, 
писал за Флобер. Не един критик и не 
един писател, съвременници на Фло-
бер, са правили опити за анализ на 
начина му на писане. Това е било ес-
тествено в едно време, когато Фло-
бер вече е добил популярност, от-
части скандална. Но той е занимавал 
умовете и много след смъртта си, и 
то по твърде необичаен начин. Така 
Жан-Пол Сартр пише, след „Критика 
на диалектическия разум“, безумния си 
текст в три тома, обхващащ повече 
от хиляда страници и озаглавен „Иди-
отът на семейството“. Философът 
развива тук идеите си за екзистен-
циалната психоанализа, като избира 
за илюстрация писателя, който го е 
обсебвал още от младостта му. По 
известни само нему причини Сартр 
твърди, че никога не е разбрал защо в 
края на „Мадам Бовари“ Шарл Бовари 
си е пуснал брада, защо умира и защо 
му правят аутопсия. Той поставя на 
Флобер двойна диагноза – субектив-
на невроза, дължаща се на сложни-
те отношения в семейството му, и 
обективна невроза, засягаща всички 

писатели от времето на Флобер, нев- 
роза, която ги е задържала на стадия 
„изкуство за изкуството“ и не им е 
позволявала да продължат напред, 
към идеологическата ангажираност. 
В цялата тази болезнена история, 
струва ми се, има проблем и той е на 
Сартр, не на Флобер. 

Ще ми се да спомена и една вече съв-
сем съвременна книга, „Папагалът на 
Флобер“, в която Джулиан Барнс е опи-   
сал един пенсиониран лекар, тръгнал 
по следите на Флобер и по-специално 
на папагала, подробно описан в „Прос-
то сърце“. Тук също имаме пристрас-
тяване – на героя, но ще си позволя да 
предположа, и на автора. Защо един 
писател, когото Мопасан окачествя-
ва като наивник, писател, който смя-
та, че „авторът не бива дори да се 
отгатва, не бива да изтърве на никоя 
страница, на никой ред, в никоя дума 
дори частица от собственото си мне-
ние, нито да прояви дори подобие на 
намерение“, до такава степен е об-
себвал не един светъл ум? Може би за-
щото е бил, пак според Мопасан, огле-
дало на фактите, но огледало, което 
ги е отразявало, като им е придавало 
неописуемия, неопределим и почти 
божествен отблясък на изкуството.

На	какво	се	дължи	„непродуктив-
ността“	на	Флобер?	Ако	за	голе-
мите	реалисти	на	XIX	в.	обемът	е	
изразно	средство,	защо	авторът	на	
„Мадам	Бовари“	и	„Възпитание	на	
чувствата“	остава	изключение?	

Знам, че са го смятали за непродук-
тивен, защото не е написал „Човеш-
ка комедия“. На мен не ми изглежда 
непродуктивен. Стендал е написал 
по-малко книги от него. А и що за ка-
чество е продуктивността? Далеч 
по-важно е писателят „да остане“, 
да употребя този банален израз, пък 
дори и да е написал три книги от по 
сто страници… Флобер е останал. 
Да, за него обемът не е бил изразно 
средство, за него стегнатият, точен 
стил е бил от много по-голямо зна-
чение. Отношението на Флобер към 
стила е широко известно. Стреме-
жът му към яснота, почти легендар-
ното му търсене на „точната дума“ 
– le mot juste – изключват логореята. 

И тук, както в случая със Сартр, не 
виждам проблем на Флобер. По-скоро 
на критиците му. А и най-малкото е 
непродуктивно да се съди човекът, в 
случая писателят, по това, което не 
е направил.

Издателят	на	„Мадам	Бовари“	и	
Флобер	са	изправени	пред	съда	с	
обвинение	за	„накърняване	на	об-
ществения	и	религиозен	морал“.	
През	същото	обвинение	минават	и	
„Цветя	на	злото“	на	Бодлер.	Какво	
сближава	Флобер	и	Бодлер?	

Флобер пише на Бодлер по повод 
„Цветя на злото“, че той, Бодлер, не 
прилича на никого и че това е първо-
то от всички качества. И също, че е 
подмладил романтизма (тук няма от-
ричане на литературното движение, 
вижда се само желание за неговото 
развитие – това по повод отноше-
нието на Флобер към романтизма), 
че изкуството доминира в поезията 
му. „Вие сте устойчив като мрамо-
ра и всепроникващ като английската 
мъгла.“ По същия начин Бодлер пише 
на Флобер, възхвалявайки „Мадам Бо-
вари“, че той, Флобер, проявява забе-
лежителен стремеж към красотата и 
талант, успял да си проправи път след 
„метеора“ Оноре дьо Балзак (ето пак 
сравнението с продуктивния Балзак, 
явно и най-гениалните са се поддава-
ли на клишето). Бодлер се възхищава 
от умението на Флобер да създава из-
куство от най-тривиалната дейст-
вителност. Ясно е, че всеки от тях 
харесва у другия целта, към която сам 
се е устремил. И още: Флобер цени у 
Бодлер това, че е скъсал с деклама-
торската лиричност, а Бодлер у Фло-
бер – динамичния и точен стил, също 
два начина да се каже едно и също. Все 
по повод тривиалното в тематика-
та Бодлер нарича „наглост“ избора на 
много висок сюжет – какъвто не при-
съства и у двамата творци. 

Сближава ги, естествено, и обвине-
нието в накърняване на морала. И ето 
пак Мопасан: „Моралът, почтеност-
та, принципите са наложителни за 
поддържането на установения об-
ществен ред. Но между обществения 
ред и литературата няма нищо общо. 
Преднамерената книга губи своята 
художественост“.
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В	коя	от	книгите	си	Флобер	се	
разкрива	най-пълно	и	най-искре-
но?	Ален	Безансон	например	смята,	
че	това	е	„Изкушението	на	свети	
Антоний“	и	по	думите	му	писате-
лят	би	трябвало	да	каже	по-скоро:	
„Свети	Антоний	–	това	съм	аз“.	
Как	приемате	тезата,	че	макар	да	
отсъства	осезаемо	от	творчест-
вото	на	Флобер,	религията	е	у	него	
обсесия?

Преди години работех в пресбюро-
то на френското посолство, където 
правехме всекидневен преглед на пе-
чата. Освен новините резюмирахме 

и статии на известни личности от 
социалния живот, които се изказваха 
по всякакви въпроси. Както правят и 
сега впрочем този вид обществени-
ци. Оттогава живея с убеждението, 
че когато пише, човек се разкрива 
напълно. Впечатленията, които при-
добивах от статиите на въпросни-
те личности, впоследствие винаги се 
оказваха потвърдени от действията 
им. По време на демократичните про-
мени например ние вече знаехме кой 
каква позиция ще заеме. За художест-
вената литература това, разбира се, 
може да се каже с големи уговорки. И 
все пак Флобер казва, че не вярва в съ-
ществуването на нещата, че всичко 
е илюзия и истински са само отноше-
нията, начинът, по който приемаме 
действителността. И точно това 
прави той в романите си – изразява 
начина, по който приема действител-
ността. Тоест разкрива се така, как-
то го е правил в писмата си, разкрива 
това, в което вярва, и това, което 
отхвърля. Никога пряко, разбира се 
(защото не е общественик, а писа-
тел). Винаги придържайки се към про-
словутата имперсоналност, запаз-
вайки неутралитет, опосредствано, 
чрез героите си – винаги (почти вина-
ги) семпли и в простотата си винаги 
носители на сложни идеи. И аз си мис- 
ля, че Флобер е неизменно искрен и че 
може да каже за героите на всичките 
си книги: „… това съм аз“. Включител-
но и за свети Антоний. 

Религията. Известно е, че Флобер е 
изпитвал същото отвращение и към 
Църквата като институция, и към 
свещениците. В края на краищата, и 
те са част от възненавидяното от 
него човечество. Антиклерикализ- 
мът му е вън от съмнение. Въпреки 
това се смята, че не е атеист, нито 
езичник. Че е дълбоко религиозен, без 
да принадлежи към определена рели-
гия. В какво се е състояла тази него-
ва дълбока религиозност? Аз лично 
не си представям как Флобер, запи-
тан вярва ли в Бог, би отговорил, че 
не, не вярва в Бог, но вярва в „нещо“, 
в някаква сила, в някаква енергия или 
друга подобна глупост от любимите 
на тези, които искат да се харесат 
на цялата си аудитория. Струва ми 

се по-вероятно Флобер да е бил дви-
жен от по-скоро научен интерес към 
религията, да се е питал защо я има, 
кое у човека изпитва потребност 
от нея. Мисля, че Мопасан в есето 
си отговаря добре на тези въпроси, 
когато говори за „Изкушението на 
свети Антоний“: „Пред нас е тита-
ничното шествие на религиите, съ-
проводени от всички странни, наивни 
или твърде сложни идеи, разцъфнали 
в мозъците на мечтатели, свещени-
ци, философи, терзани от жажда по 
непознаваемото“. Жаждата по не-
познаваемото: This is the answer (ето 
отговора). Мисля, че това е изпитвал 
Флобер.

Каква	е	тайната	на	последния	и	
„неканоничен“	роман	на	Флобер	–	
„Бувар	и	Пекюше“,	преведен	от	вас?	
Роман	за	глупостта,	нов	„Кандид“	
или	начало	на	антироманната	тен-
денция?	Как	изглежда	стилът	на	
Флобер	през	погледа	на	преводача?

Тайната на „Бувар и Пекюше“ – за да 
хвана бика за рогата – е вероятно в 
неоправданите очаквания на чита-
теля, който има всички основания да 
се чувства измамен. И точно това 
прави този енциклопедичен роман 
смешен. „Бувар и Пекюше“ е роман 
не за комичните идеи, както би мог-
ло да се предположи, а за комичното 
в идеите. Роман за глупостта, да, но 
не за романтичното празноглавие в 
стил Ема Бовари или за всякаква дру-
га глупост, а за глупостта като ка-
чество, вътрешноприсъщо на чове-
ка, за глупостта като претенция, но 
и като ограничителна черта и пред 
стремежа към знание, и пред грандо-
манията. Показателно е впрочем, че 
и тук Флобер проявява вътрешни-
те си противоречия в отношение-
то към героите си. Той ги осмива, но 
го прави снизходително, без злоба, 
стигайки до момента, в който каз-
ва, че у тях се е появила една способ-
ност – да виждат глупостта и да не 
могат вече да я търпят. Тук очаква-
ме Флобер да одобри тази неочаква-
но появила се способност, но не, той 
прави крачка назад и я определя като 
„жалка и достойна за съжаление“. А 
после, въпреки всичко, следва крач-
ка встрани: както казва Луис Борхес 

Росица Ташева е преводачка 
от френски език. Съоснова-
телка на издателство „Колиб-             
ри“. Завършила е Английската 
гимназия в София и френска 
филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Превела е над 60 кни-
ги на автори като Балзак („Мо-
дест Миньон“), Флобер („Бувар 
и Пекюше“), Селин („Пътешест-
вие до края на нощта“), Кундера 
(„Бавно“, „Самоличност“, „Без-
смъртие“, „Завети и предател-
ства“), Чоран („Тетрадки“), Аго-
та Кристоф, Люк Фери, Филип 
Джиан, Еманюел Карер и други. 
Четирикратна носителка на 
наградата на Съюза на превода-
чите в България, лауреат на на-
градата на Министерството 
на културата за принос в раз-
витието и утвърждаването на 
българската култура (2018) и на 
наградата Хеликон. Авторка на 
три хумористични романа: „За 
дипломатите и хората“ (1998), 
„Домашен апокалипсис“ (2000), 
„Колкото до шотландеца“ (2010). 
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в „Отстояване на Бувар и Пекюше“, 
Флобер се помирява с героите си, Бог 
се помирява с творенията си. Флобер 
е бил много критикуван за този свой 
роман. Простодушието на двамата 
герои е било определяно като прос-
тащина. Смятали са, че да се извлече 
от премеждията на двата гротескни 
персонажа суетността на религиите, 
науката, изкуството, е нахалство. 
Може би, но би могло да се нарече ес-
тетическо нахалство, би могло да се 
нарече нахалството на артиста, въ-
плътил се в два образа едновременно. 

А може би Бувар и Пекюше са един пре-
обърнат двуглав Кандид, който живее 
в най-лошия от световете, може би 
романът би могъл да се нарече „Бувар 
и Пекюше или обезсърчението“. За-
щото неуспешните опити в какви ли 
не области на знанието и на практи-
ката постепенно придобиват почти 
философска тежест, превръщат се в 
символи на човешката некадърност. 
Не е изключено също тази сатирич-
на творба да бележи края на романа 
такъв, какъвто са го искали и са го 
писали „продуктивните“ писатели, и 
да поставя началото на един по-нео-
бичаен, по-абсурден жанр с разклоне-
ния в посока на забавния ситком, на 
интелектуалния антироман, на екс-
перименталния улиповски роман, на 
неразбираемия нероман… 

Във всички случаи Флобер остава за 
поколенията големият стилист, пи-
сателят, употребил в началото на 
„Бувар и Пекюше“ за понятието „шап-
ка“ поне десет синонима, без нито 
веднъж да се повтори. Запомнила съм 
само това от мъките по превода на 
този забележителен роман, ако изоб-   
що е имало мъки, защото съвърше-
ният стил е по-лесен за превод от 
грапавия, защото текст, написан от 
Флобер, сякаш се превежда сам.

Прави	впечатление,	че	романите	на	
Флобер	излизат	сравнително	късно	
на	български	език.	Първият	превод	
на	„Мадам	Бовари“	е	през	1914	г.,	а	
Пенка	Пройкова	превежда	„Възпи-
тание	на	чувствата“	през	1970	г.	
Как	възникна	замисълът	за	чети-
ритомника	на	Флобер	в	началото	
на	80-те	години,	осъществен	от	

издателство	„Народна	култура“,	
в	който	участвате	и	вие?	

Да, участвам в четиритомника, но не 
в замисъла. Не съм работила в „Народ-
на култура“, по онова време работех в 
„София-Прес“, където превеждахме 
от български на чужди езици забеле-
жителни в глупостта си пропагандни 
материали, предназначени за нашите 
посолства в чужбина, където никой не 
ги четеше. Обаче беше школа, в която 
много научих. Всъщност се научих да 

редакции, а решението се е взимало 
от директорката Вера Ганчева. На 
Флобер просто му бил дошъл редът. 
Оставало да се направи съставител-
ство и да се възложат преводите. 
Толкова било просто. Затова пък се е 
получил повече от отличен резултат. 

Флобер	е	предшественик	на	голе-
мите	романисти	на	ХХ	в.,	които	
трудно	 си	 проправят	път	към	
българската	 аудитория.	 Защо	
днес	„Мадам	Бовари“	се	изучава	
от	българските	ученици,	но	не	и	
„По	следите	на	изгубеното	време“	
на	Пруст	например?

Защо трудно? Ако погледнем списъ-
ка на стоте романа на ХХ век според 
анкетата, проведена от в. „Монд“ в 
самия край на века, през 1999 г., ще ви-
дим заглавия, трайно популярни сред 
българската публика. Пръв е Камю с 
„Чужденецът“, следват Пруст, Каф-                                                                 
ка, Малро, Селин с „Пътешествие 
до края на нощта“ (излезе още през 
1996 г., горда съм, че съм го превеж-
дала), Belle du Seigneur (Дамата на 
сърцето му) на Албер Коен, която 
мечтая да преведа, Стайнбек, Хе-
мингуей, Умберто Еко, Солженицин, 
Томас Ман, Маркес – да не изброявам 
повече. Всички тези автори са из-
давани и преиздавани в България и 
не ми се струва, че им дължим нещо.  
Интересен е, разбира се, въпросът 
за подбора на писателите, включени 
в училищните програми. Тук очевид-
но действат други, в някои случаи 
извънлитературни критерии. Защо 
Флобер – няма да се запитвам, но защо 
не Пруст? Малка скоба. Когато пре-
веждах „Една любов на Суан“, мисля, 
че изпитвах същото онова усещане, 
че текстът се превежда сам. Веро-
ятно защото и Пруст като Флобер е 
това, което наричаме голям стилист. 
Та защо не Пруст? Няма да се учудя, 
че е отхвърлен, защото е бил хомо-
сексуален. Защо не Солженицин? Не е 
изключено да е заради неуточненото 
отношение на властите към необхо-
димостта да се говори за политиче-
ските лагери. Трудно е да се вникне в 
душевността на българските образо-
вателни дейци. Остава ни да се надя-
ваме на по-добри времена.

Въпросите зададе екипът на „Култура“

превеждам на френски. Едва по-късно 
започнах да превеждам на български, 
но наученото в „София-Прес“ ми свър-
ши много работа.

А за четиритомника попитах Силвия 
Вагенщайн, тогава водещ редактор 
на всички френски многотомни изда-
ния в „Народна култура“. Тя разказ-
ва, че през ония години не са правели 
„проекти“ в сегашния смисъл на дума-
та. Имало е ограничения от идеоло-
гически характер, но класиката се е 
издавала безпроблемно в огромни ти-
ражи („Ако не стигнехме 200 000 ти-
раж, то беше поради липса на хартия, 
не на интерес. Всичко се купуваше до 
последния екземпляр“), като предло-
женията са се правели от отделните 

Титулната страница на първото издание 
на „Бувар и Пекюше“, 1881 г.
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безумец

I.

Защо пиша тези страници? – Кому са 
потребни те? – Какво знам за тях аз 
самият? Доста глупаво според мен е 
да се изисква от хората мотив за тех-
ните действия и писания. – Наясно ли 

сте защо посегнахте към тези жалки 
листчета, изписани от безумна ръка?

Лудият вдъхва ужас. Кой си ти, чита-
телю? В коя категория се подреждаш 
– на глупците или на безумците? – Ако 
можеше да избираш, от суета щеше 
да предпочетеш втората участ. И 
ето, питам още веднъж, за какво ни 
е необходима някоя книга, която не 
е нито поучителна, нито забавна, 
нито химическа, нито философска, 
нито елегична, книга, която не дава 
предписания нито за овните, нито за 
бълхите, в която не се говори нито за 
железниците, нито за Борсата, нито 
за тайните гънки на човешкото сър-
це, нито за средновековните одежди, 
нито за Бога, нито за дявола, а в нея се 
разказва за един луд, тоест за света 
и за този голям идиот, който кръжи 
от векове в пространството, без да 
мръдне, който вие, плюе и разтерзава 
сам себе си?

Знам не повече от вас за онова, което 
ще прочетете, защото то не е нито 
роман, нито драма с определена схема, 
строг замисъл или с ясни ориентири, 
принуждаващи мисълта да се вие като 
змия из разчертаните като по конец 
алеи. 

Просто ще излея на хартия всичко,  
дошло ми наум: идеите със спомените, 
впечатленията, мечтите, прищев-
ките, всичко случващо се в мисълта и 
душата – смехът и сълзите, бялото и 
черното, риданията, изтръгнали се 
от сърцето и омесили се като тесто 
в звучни фрази, или сълзите, пропити 
от романтични метафори. 

Тягостно ми е да си мисля, че ще изпо-
чупя пакет с пера, ще изхабя шише с 
мастило, ще дотегна на читателя и 

на самия себе си; толкова съм свикнал 
с насмешката или със скептицизма, 
че ще откриете тук, от началото до 
края, една постоянна шеговитост, 
така че хората, обичащи да се смеят, 
биха могли в крайна сметка да се по-
смеят и над автора, и над себе си. 

Ще узнаете как би трябвало да се вяр-
ва в плана на творението, в морални-
те задължения на човека, в доброде-
телта и във филантропията – дума, 
която имам желание да изпиша върху 
ботушите си, щом се сдобия с таки-
ва, за да могат всички да я прочетат и 
запомнят, дори най-долните и най-ни-
щожните, най-раболепните или из-
падналите до краен предел.

Погрешно би било да съзирате във 
всичко това нещо повече от отмора-
та на клетия безумец. 

Един луд? А ти, читателю, може би ще 
се ожениш и ще изплатиш дълговете 
си? 

II.

И тъй, ще напиша историята на моя 
живот. – Какъв живот? Нима съм жи-
вял? Млад съм, но по лицето ми няма 
бръчки, сърцето ми е безстрастно. – 
О, колко спокоен бе животът ми, колко 
кротък и щастлив, спокоен и чист из-
глеждаше той. О, да, мирен и мълчалив 
като гроб, чиято душа е труп. Почти 
не съм живял: не познавам света – си-
реч не съм имал любовници, ласка-
тели, слуги, екипажи – не съм влизал 
(както се казва) в обществото, кое-
то винаги ми е изглеждало фалшиво и 
предвзето, сякаш обвито във фолио, 
скучно и сковано.

Обаче моят живот не са фактите; 
моят живот е мисълта.

Гюстав ФлоберСпомените на един

През	1838	г.	Флобер,	
който	е	само	на	17	години,	
пише	автобиографичния	
си	роман	„Спомените																																
на	един	безумец“.																														
Смята	се,	че	това	е																																																								
първата	му	важна	творба,	
залегнала	по-късно																																										
в	основата	на	„Възпитание	
на	чувствата“.	Романът,	
издаден	посмъртно									
през	1901	г.,	е	непознат						
на	българския	читател

Каролин Франклин-Гру, Портрет на младия 
Флобер, 1883 г.
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Що за мисъл е това, довела ме дотам 
във възрастта, когато всички се сме-
ят и се чувстват щастливи, когато 
се женят или обичат, във възрастта, 
когато се опияняват от любовта и 
славата, когато пламтят светлини и 
се пълнят чашите за пируване, че да 
се озова самотен и гол, равнодушен 
към всяко вдъхновение, към всяка по-
езия, да чувствам как умирам и жесто-
ко да се надсмивам над бавната си аго-
ния, подобно на онзи епикуреец, който 
си отворил вените в благоуханната 
вана, човек, който напуска пиянската 
оргия, изтощила го напълно?

О, колко протяжна бе тази мисъл; 
като хидра тя ме разкъсваше с всяка 
своя паст. Мисълта за траура и гор-
чивината, мисълта на плачещия паля-
чо, мисълта на философа в размисъл…

О, да, колко часове от моя живот, дъл-
ги и монотонни, минаха в размисли и 
съмнения! Колко зимни дни съм прека-
рал със сведена глава пред догарящи-
те до бяло въглени, едва забележими 
в слабите отблясъци на залязващото 
слънце; колко летни вечери съм зам-
ръквал из полята, наблюдавайки как 
бягат или се разкъсват облаците, как 
житата се огъват под вятъра, слу-
шайки шепота на гората и нощното 
дихание на природата!

О, колко мечтателно беше детство-
то ми! Бях малък безумец, без ясни 
идеи и определени възгледи! Гледах как 
водата се стича сред горските маси-
ви, които скланят над нея короните 
си от листа и я обсипват с цветовете 
си; от люлката си наблюдавах луната, 
която осветяваше стаята ми, рису-
вайки причудливи форми по стените; 
изпадах в екстаз пред ясното слънце 
или пролетната утрин с нейната бяла 
мъгла, цъфналите дървета и мар-
гаритки. Обичах също така, и това 
е един от най-нежните ми и сладки 
спомени, да гледам морето, как се раз-
пенват вълните и как пяната, срязана 
изведнъж, се стича по плажа и шумно 
се оттегля, оставяйки след себе си ка-
мъчета и мидени черупки. 

Тичах по скалите, загребвах пясък от 
Океана, който оставях да се стича 
през пръстите ми на вятъра, накис-
вах отново водораслите и дишах с 
пълни гърди соления и свеж океански 
въздух, който изпълва душата с тол-
кова енергия, поетични и всевъзмож-
ни мисли; съзерцавах безбрежността, 
пространството, безкрайността и 
душата ми замираше пред безпредел-
ния хоризонт. 

О, но има и друг хоризонт без граници 
– бездънната бездна. 

О, не, по-широка и дълбока бездна се 
откри пред мен. В тази бездна не бу-
шуваше буря: ако имаше буря, щеше да 
я запълни, а тя бе празна!

Бях весел и засмян, обичах живота и 
майка си, клетата ми майка!

Още помня детските си радости, гле-
дайки препускащите по пътя коне, 
парата от дъха им и пяната, стичаща 
се по сбруята им, обичах монотония 
им и ритмичен тръс, който разлюля-
ваше таваните на домовете, а сетне, 
щом отминеше, всичко замлъкваше 
в полето. От ноздрите им излизаше 
пара, разлюлялата се кола се намест-
ваше на ресорите си, вятърът свис-
теше в прозорците и това бе всичко… 
С ококорени очи наблюдавах праз-
нично облечената тълпа, радостна, 

развълнувана, шумна; бурното чо-
вешко море, в гнева си по-страшно от 
ураган и по-глупаво в неистовството 
си.

Обичах каруците, конете, войската, 
мундирите, биещите барабани, шума, 
барута, оръдията с техния грохот по 
павираните улици на града.

Като дете, обичах онова, което се 
вижда; като юноша – онова, което се 
чувства; като мъж, не обичах вече 
нищо. 

И все пак, колко неща криех в душата 
си, колко тайнствени сили, колко оке-
ани от гняв и любов бушуваха и клоко-
чеха в сърцето ми, тъй слабо, оглупя-
ло, немощно и изчерпано!

Съветваха ме да се потопя в живота, 
да се смеся с тълпата!... Ала как от-
кършеният клон да даде плод? Как об-
руленото от вятъра и запокитено в 
прахта листо отново да се раззелени? 
И защо толкова млад ми бе отредена 
такава горчивина? Откъде да знам! 
Може би участта ми е предполагала 
така да живея, да се изморявам още 
преди да понеса бремето си, задъхвай-
ки се, преди да се затичам…

Четях, работех, пламнал от ентусиа-
зъм… пишех…

О, колко бях щастлив тогава! Как ми-
сълта ми в опиянението си ме възна-
сяше в селения, неведоми за човеци-
те, където няма нито светове, нито 
планети, нито слънца; разполагах с 
безкрайност, ако това е възможно, 

Каролин Франклин-Гру, Флобер на 9 години, 
копие по рисунката на Йосташ Ланглоа от 
1838 г. Архив на Националната библиотека 
на Франция

Алфонс Льоконт, Стаята на Флобер                      
в неговия дом в Кроасе, рисунка, 1878 г.
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по-безмерна от безкрайността на 
Бога, където поезията, разперила ши-
роко крила, се рееше в атмосферата 
на любов и екстаз; след което трябва-
ше да снизходя от тези висши селения 
към словата, но как да се изрази с думи 
хармонията, надигаща се в сърцето 
на поета, мислите на гиганта, под чи-
ято тежест фразата се разкъсва, как-
то ръкавицата се раздира под напора 
на силната и издута ръка?

Тук ме дебнеше разочарованието; за-
щото сме привързани към земята, към 
ледената земя, където всеки огън гас-
не, а енергията ни изтлява. По какви 
стъпала бихме могли да се спуснем от 
безкрайното към положителното? 
Как мисълта да снизходи, без да се 
разруши? Как да смалим гиганта, кой-
то обема безкрайното? В мигове на 
тъга и отчаяние усещах как силите ме 
напускат и се срамувах от слабостта 
си – защото словото е само далечен 
и слаб отзвук на мисълта; проклинах 
най-скъпите си мечти и безмълвни-
те часове, прекарани на предела на 
творението. Усещах как ненаситна-
та пустота ме поглъща. Изоставих 
поезията и се впуснах в полето на 
размишлението. 

Отначало бях увлечен от това свое 
впечатляващо занимание, опитва-
що се да наложи човека като цел и 
да го обясни, но скоро открих, че то 
само разглежда хипотези, обсъжда 
най-абстрактни понятия или прида-
ва геометричен порядък на най-пусти 
слова.

Човекът, тази песъчинка, хвърлена в 
безкрая от нечия неведома ръка, жал-
ко насекомо със слаби крачета, кое-
то иска да се удържи над бездната, 
сграбчвайки всеки клон, захващайки 
се за всичко, свързано с любовта или 
с амбицията, като възвежда всичко 
това в добродетел и дори, за да се за-
държи по-добре, се лепва за Бога, ала 
въпреки това отслабва, разтваря 
ръце и пада…

Човекът, жадуващ да разбере онова, 
което не е, и да направи наука от ни-
щото; човекът – душа, създадена по 
образ Божий, а ето че възвишеният му 
гений се спира пред стръка трева и не 
може да разреши проблема на прашин-
ката! Обзе ме тъга; и се усъмних във 
всичко. Макар и юноша, се състарих; 
сърцето ми се покри с бръчки, а при 
вида на старците, все още жизнени и 
изпълнени с ентусиазъм и с вяра, аз се 
присмях горчиво на себе си, тъй млад, 
а така отчаян от живота, от любов- 
та, от славата и от Бога, от всичко, 

което е, от всичко, което може да 
бъде. Ала изпърво преживях естест-
вения ужас, преди да прегърна вярата 
в нищото; на ръба на бездната аз зат- 
ворих очи – и паднах в нея.

Бях доволен: нямаше къде повече да 
пропадам, бях студен и спокоен като 
надгробен паметник. – Вярвах, че съм 
намерил щастието в съмнението, 
колко съм бил безумен! – И се сурнах в 
неизмеримата пустота.

Тази пустота е безмерна и косите 
на човека се изправят от ужас, щом 
доближи до нея. 

От съмнението в Бога преминах към 
съмнението в добродетелта, крех-
ка идея, която всеки век издига, до-
колкото може, на все по-люлеещия се 
пиедестал на закона. По-късно ще ви 
разкажа за всички фази на този мра-
чен и пропит от размисъл живот, ми-
нал край камината; седях там с кръс-
тосани ръце и вечно прозяващ се от 
скука по цял ден, като от време на 
време хвърлях поглед към снега върху 
съседните покриви, към залязващото 
слънце с отблясъците му от бледа 
светлина по пода на моята стая, или 
извръщах глава към жълтеникавия 
и беззъб череп, който непрестанно 
гримасничеше над камината, символ 
на живота, но също толкова студен и 
насмешлив, колкото беше и тя. 

По-късно може би ще прочетете за 
тревогите на сърцето ми, тъй упо-
рито, но изпълнено с горчивина. Ще 
узнаете за превратностите на жи-
вота ми, привидно спокоен и банален, 
преизпълнен с чувства, но беден на 
случки. 

И тогава ще ми кажете насмешка 
или шега е било това, което ни учат 
в училище, всичко, с което са пълни 
книгите, всичко, което се вижда, чува, 
говори, всичко, което съществува…

Не съм приключил, толкова горчиво е 
онова, което имам да кажа. Дори да е 
само скръб, дим и нищо!

Превод от френски Тони Николов

Гюстав Флобер (1821–1880) е 
френски писател, едно от го-
лемите имена на реализма през 
XIX в. Роден е в Руан, където 
неговият баща, хирург по об-
разование, ръководи местната 
болница. През 1840 г. заминава в 
Париж, за да учи право, но никога 
не завършва образованието си. 
Пътува много, в периода 1849–
1850 г. пътешества из Близкия 
изток, стига и до Божи гроб. 
През 1850 г. започва да пише 
„Мадам Бовари“. Романът изли-
за на части в „Ревю дьо Пари“ 
(1856), след което писателят 
и издателят му са дадени под 
съд за нарушаване на общест-
вения морал, но са оправдани, 
а „Мадам Бовари“ има огромен 
успех. През 1858 г. Флобер зами-
нава за Картаген, за да събира 
материали за романа „Салам-
бо“ (1869). Черпейки теми от 
младостта си, пише „Възпита-
ние на чувствата“ (1869). През 
1874 г. издава „Изкушението на 
свети Антоний“, а след смърт- 
та му излиза незавършеният 
роман „Бувар и Пекюше“ (1881). 

Гюстав 
Флобер 
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В разнообразието на дарованията му 
има нещо смайващо. Флобер издига 
прозата с „Чисто сърце“ до степен на 
чистота и прозрачност, която никой 
не е постигал след „Клевската прин-
цеса“ на мадам Дьо Лафайет и която 
предизвестява с близо век „Чуждене-
цът“ на Камю. Същото постига и със 
„Саламбо“ – демонстрация на спо-
собността му да накара разкоша да 
бликне, да заблестят медта и доспе-
хите под слънцето на Африка, без да 
забравяме за топлата кръв, пролята 
на бойното поле, предадена със сила, 
достойна за картините на Жан-Леон 
Жером, или за начина, по който ни раз-
казва за воалите на девиците, силно 
напомнящи ориенталските одалиски 
от „Хиляда и една нощ“. Описанието 
му на човешките жертвоприношения 
към бога Ваал носи чудовищния от-
блясък на варварски култ, извършван 
в девствените гори на Кинг Конг. А 
сцените на битките, редуващи се с 
рева на бойни слонове, чиито гигант-
ски крака тъпчат гърдите на воини-
те, са достойни за „Гладиатор“. Да не 
говорим, че при изобразяването на 
армията на Наполеон III в навечерие-
то на катастрофата от 1870 г. не е 

пропуснато дори най-малкото копче 
на униформите.

Флобер по сходен начин се налага и 
чрез „Възпитание на чувствата“ като 
основен свидетел на едно столетие, 
корумпирано от печалбата, оглушено 
от суетата и объркано от утопиите; 
чрез интимния разказ за навлизането 
в любовта той разгръща великолеп-
ната картина на един свят, в който 
посредствеността тържествува, 
където приятелствата се завързват 
около предателства, разпри и изгубе-
ни надежди, а дори най-чистите любо-
ви носят със себе си горчив вкус. 

Кореспонденцията му свидетелства 
за безграничната жлъчност на него-
вото перо, когато, напускайки всяка 
светска условност и всяко социално 
ограничение, той демонстрира пълна-
та си свобода: „От Ламартин ще ос-
тане само половин том хвърчащи лис-
та. Той е евнух по дух“. Чрез „Бувар и 
Пекюше“ пък той създава най-разяж-
дащата екзегеза на „общите места“. 

В този смисъл четенето на негови-
те творби налага една очевидност: 
дори само „Мадам Бовари“ е била 

достатъчна, за да гарантира слава-
та му. И даже да си бе останал автор 
на „една книга“, тя пак щеше да има 
място в първия ред на историята на 
литературата, какъвто е случаят със 
Селин и „Пътешествие до края на нощ-                                                                                                                                             
та“, с „Антигона“ на Ануи, със „Сид“ на 
Корней и с „Озарения“ на Рембо. 

В самия сюжет има нещо изтъркано и 
мизерно, което проличава, независи-
мо че се е мъчил цели пет години като 
каторжник на галерата, претегляйки 
до безкрайност всяка дума („Всъщ-
ност горкото момче има угризения, 
които ще съсипят живота му. Наис-
тина това ще го вкара в гроба, шегу-
ва се Теофил Готие в писмо до братя 
Гонкур […], защото на два пъти в „Ма-
дам Бовари“ бил използвал родителен 
падеж в един и същи израз“). Затова 
е бил обзет от неутолимата жажда 
към слънцето и към откритите прос-
транства. Тъкмо това го подтиква да 
се впусне в историята на войната на 
наемниците срещу Картаген, както 
някой корабокрушенец се втурва към 
стомната с вода.

На пръв поглед няма нищо вълнуващо 
(особено за някой, дошъл от Ориента 
и заявил на всеослушание, че би оста-
нал там до края на дните си!) в това 
детайлно описание на прелюбодея-
нието на дребна буржоазка от дълбо-
ката провинция, омаяна от четенето 
на блудкави романи. Разбира се, геро-
инята му не е лишена от очарование. 
Ала покрай опиянението на плътта, 
любовта към лукса, въжделенията, 
радостите на сърцето и появата на 
изкушения вместо благочестието, 
нейните чувства се характеризират 
с трайна посредственост. Всичко 
край нея носи отпечатъка на дребнаво 
тесногръдие: уредбата на дома, само-
то градче, където тя се установява, 
градските нрави, влажното и обвито 
в пушеци село, баналността на нейни-
те любовници, грубостта на свекър-
вата ѝ, чак до наивната и сляпа любов, 
която ѝ засвидетелства нейният глу-
поват мъж. Липсва пейзаж, както и 
действие, което да ни въодушевява, 
изненадва или придърпва към себе си.

Мишел дьо Жегер

това сме ние„Мадам	Бовари“																		
ни	позволява	да	обозрем																														
цял	един	век																													
през	микрокосмоса																		
на	затънтено	градче																
в	Нормандия.	И	дори	
Флобер	да	бе	останал	
автор	само	на	тази	книга,	
пак	щеше	да	има	място																																												
в	първия	ред	на	историята	
на	литературата.“	
Предговор	към	специалния	
брой	на	сп.	„Фигаро	
Истоар“,	посветен														
на	годишнината																					
на	писателя	–	„Флобер.	
Неистовото	желание											
да	пишеш“	

Мадам Бовари

Алфред дьо Ришмон, Първият учебен ден на 
Шарл Бовари, илюстрация към изданието 
на „Мадам Бовари“ от 1905 г.
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Флобер обаче извършва чудо, съумя-
вайки да ни оплете в историята си, да 
ни накара да станем част от етапите 
на нейното развитие, все едно че ста-
ва дума за перипетиите на собстве-
ната ни участ.

Преди него Балзак се заема с изобра-
зяването на човешката комедия. И 
успява с гениалност и методичност 
да опише в детайли нравите на всяка 
от социалните категории на своето 
време – на провинциалната буржо-
азия, селяните, аристократите от 
„Фобур Сен-Жермен“, журналистите, 
банковите чиновници, негодяите, по-
лицията, нисшия клир, придворните, 
рентиерите и редица други. По този 
начин се разкрива целият невероятен 
калейдоскоп от социални участи, къ-
дето се отразяват човешките страс-
ти, жадността на успелите величия и 
обратната страна на декора на съ-
временната история. 

Флобер се опитва да постигне съща-
та цел, но само с една книга. Неговият 

роман ни позволява да обозрем цяло 
едно столетие през микрокосмоса на 
затънтено градче в Нормандия. Ап-
текарят Оме въплъщава илюзиите 
на науката и прогреса с тяхната стъ-
писваща самонадеяност – чрез съче-
таването на енциклопедична култура 
с повърхностен ум, той е първообраз 
на „човека-маса“ на Ортега-и-Гасет. 
Абат Бурнизиен е показателен при-
мер за клира, държащ повече на свои-
те методи и практики, вместо да 
отговори на жаждата на душите към 
абсолютното. Родолф от Ла Юшет 
съсредоточава в себе си най-долните 
черти на хората, трупащи богат-
ство, онзи егоизъм на притежанията, 
който се съвместява с аристокра-
тичните претенции на купувачите 
на национални богатства. Цялата 
добродетел на майката на Бовари е 
в шиенето на ризки на сирачетата, 
за които тя използва парцалите си. 
Търговецът Льорьо умело придава 
добродушен вид на своята хищност, 
достойна за орела, натоварен да 

кълве черния дроб на Прометей; Леон 
съчетава безволието на подсъзнание-
то с младостта. За разлика от геро-
ите на Балзак персонажите в „Мадам 
Бовари“ почти се сливат със своята 
социална среда и със своя век. Цяла-
та тази пасмина изглежда безсмърт-
на. И ние имаме чувството, че сме ги 
срещали. 

Онова, което Флобер ни предлага да                                                                                  
видим чрез своята неизменна жесто-
кост и съсипваща проницателност, 
е нещо повече от сцена на провинци-
алния живот, което по още по-систе-
матичен начин ще прерасне в „Бувар 
и Пекюше“ в спектакъл на тържест-
вуващата глупост: глупостта на ге-
роинята в плен на възвишени пориви 
и с глава, замътена от пошли чети-
ва („клетви, ридания, сълзи, ладия 
на лунна светлина, славеи в горич-
ката“), будеща жалост заради илю-
зиите си, въртяща се като пумпал 
в своя „мъртвешки танц“ и блъска-
ща се в стените на дома, където са 

Жорж-Антоан Рошгрос, Работният кабинет на Флобер в Кроасе, 1874 г. Архив на музея в Руан
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заключени бляновете ѝ („тя искаше 
едновременно да умре и да живее в 
Париж“); така, малко по малко, тя 
става безчовечна и чудовищна в своя 
егоцентризъм, в своята суета, без 
никога да постигне величие – нито 
в порока, нито в самата смърт; уче-
ната и звучна глупост на аптекаря 
Оме; доброжелателната глупост на 
Шарл Бовари; клюкарската глупост 
на обкръжението; словоохотливата 
глупост на властите. В тази история 
за любов и изневяра любовниците са 
също толкова смешни, колкото и из-
маменият мъж; героинята последова-
телно вдъхва презрение, ожесточение 
и състрадание. Романтизмът се явява 
тук в най-изконната си болезненост, 
като болест на ума и на волята, като 
принцип на нарцисизма, унищожите-
лен за вътрешния живот и за всяка 
социална връзка. 

Чудото се дължи на изкуството, с 
което Флобер съумява последовател-
но да усвои гледната точка на герои-
те си. Флобер не държи читателите 
да вземат страна „за“ или „против“. 
Той се стреми да показва, кръжи около 
всеки от персонажите си, възприема 
дори самия ритъм на техните мисли. 
Сливайки с огромно умение границите 
на разказа и на интроспекцията, той 
се превръща в говорител на героите 
си, без да проличава неговата намеса. 
Процедура, която го превръща в майс- 
тор на обективността: така той 
скъсва с красноречието и живопис-
ните описания, както и с откритото 
вмешателство при автори като Юго 
и Балзак, които не се боят да се намес-
ват в интригата на творбите си, да 
призовават читателя като свидетел 
или да дават своята гледна точка за 
историята или обществото. 

Осъзнаваме, докато го четем, каква 
е пропастта между Флобер и онези, 
които се провъзгласяват за него-
ви наследници. У него няма нищо от 
ужасяващите нотки на съдебния из-
пълнител, с които Зола ще смята, че 
е в правото си да свидетелства за 
нищетата на своя век, смесвайки уха-
нията от евтиния парфюм на своите 
проститутки с миризмата под миш-
ниците на отхвърлените си герои. 
Няма порив към лиризъм, постигнат 
с пъшкане над суперлативите, нито 

недодялана прозаичност: имаме по-
езия, раждаща се от безкрайната 
пластичност на прозата, „гъвкава 
като коприна, здрава като ризница“, 
където музикалността влиза в спор 
със спадовете в ритъма, с изненади-
те, проблясъците и отзвучаването. 
Ирония, която би предизвикала усмив-
ката на Волтер („тая жена е с големи 
качества и е достойна да бъде съпру-
га дори на околийски началник“, отбе-
лязва с възхищение аптекарят Оме). 
Изкуство на полифоничната компо-
зиция, което умело смесва, следвайки 
школата на Шекспир, трагичното с 
бурлеската, както става в прочутата 
сцена на панаира, където любовните 
излияния на безчестния съблазнител 
се смесват с лиричните бръщолевения 
на председателя на селскостопанско-
то жури, с връчването на медалите 
за мериносов овен или свинска порода. 
Способност да открои пейзаж без осо-
бени красоти, когато привечерната 
мъгла приеме по-модър цвят, по-блед 
и по-прозирен, а дърветата изник-
ват като черни скали, щом слънцето 
изрисува на земята цветни петна, в 
които ни се струва, че разпознаваме 
разхвърляните пера на колибри. 

„Мадам Бовари“ излиза седем годи-
ни след смъртта на Балзак. Това не е 
първият роман, замислен от Флобер; 
и все пак е първият, който той пуб-
ликува. Въпреки или заради скандала, 
който предизвиква заведеният срещу 
него процес за накърняване на добри-
те нрави, на тридесет и пет години 
той получава известност. И колкото 
и да се опитва да ни убеди какво му е 
струвало всичко това – заради нерв-
ните кризи или гаденето, докато е 
пишел сцената с отравянето – едва 
ли някога е заявявал: „Мадам Бовари – 
това съм аз“. Ала е вярно, че той успя-
ва да изрази чрез експлоатирането на 
този дребен епизод целия си начин на 
писане и на мислене, схващането си за 
живота, света и обществото. И ако 
останалата част от творчеството 
му ни изглежда разнородно – с щас-
тието му от писането, стремежите 
му за обновление, неговите полупро-
вали и полууспехи – то е, защото без 
съмнение не е било възможно да изка-
чи втори път същия връх. Казал ни е 
всичко още с първия опит.

„Онова, което ми се вижда хубаво 
и което бих искал да направя, пише 
той през 1852 г. до Луиз Коле, това е 
книга за нищото, книга без външна 
връзка, която ще се удържа сама чрез 
вътрешната сила на моя стил, както 
земята, без да бъде поддържана от 
нищо, се удържа във въздуха; книга, 
която почти няма да има сюжет или 
най-малкото сюжетът ще е почти 
невидим, доколкото това е възмож-
но.“ Ала той прави нещо още по-доб-
ро: в нишката на този разказ, където 
се обвързват тъжни страсти и фа-
талност, душевен хаос, отмъсти-
телност, въжделения, дребнавост и 
страхливост, където правилата по-
казват немощта си, а бунтовете се 
оказват налудничави, където разго-
ворът е глупашки, а социалността е 
само маска на безжалостния егоизъм, 
където аморалността е деградираща, 
а добродетелта се ограничава до игра 
на привидности, благочестие, при-
вички, рационализъм, суеверие, той 
пише, ни повече, ни по-малко, роман 
за човешката природа в нейната без-
възвратна и прискърбна ущърбност. 
Мадам Бовари – това сме ние. 

Превод от френски Тони Николов

Мишел дьо Жегер (род. 1957 г.) е 
френски историк и журналист. 
От 2012 г. е директор на пуб- 
ликациите на „Фигаро Истоар“. 
Автор на книгите: „Анкета вър-
ху християнофобията“ (2005), 
„Покаянието, история на една 
манипулация“ (2006), „Последни-
те дни: краят на Западната 
римска империя“ (2014), „Компа-
ния на сенките: за какво служи 
историята?“ (2015). 

Мишел
дьо Жегер 
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Трябва да си призная, че към „Изкуше-
нието на свети Антоний“ изпитвам 
особена слабост. И защо да не кажа 
веднага, че нито „Саламбо“, нито „Ма-
дам Бовари“ някога са ме привличали: 
едната книга – с умозрителното си, 
жестоко и пищно въображение, дру-
гата – със своята „достоверност“ и 
детайлно възпроизведена еснафщина. 

Флобер е вярвал, заедно с епохата си, 
в ценността на „историческия доку-
мент“ и в наблюдението на реалност- 
та, гола и неподправена. Ала това са 
лъжливи идоли. Единствено реално в 
изкуството това е изкуството.

Достоен човек, благороден художник, 
макар и не с твърде дълбок ум, Флобер 
е бил безсилен пред простоватата 
форма, издигната от Реализма, пред 
наивния авторитет, основаващ се на 
огромна начетеност и „критика на 
текстовете“.

Този реализъм, образец 1850 г., твър-
де зле е разграничавал точното на-
блюдение, свойствено на учените, 
от грубата и хаотична констатация 
на фактите, която съзираме на пръв 
поглед; той ги е смесвал, а полити-
ката му ги е противопоставяла на 
украсяванията и преувеличенията, в 
които е бил изобличаван Романтиз-                         
мът. „Научното“ наблюдение обаче 
изисква точни операции, способни да 
преобразуват явленията в продукти 
на мисълта: предметите трябва да се 
превръщат в числа, а числата – в за-
кони. Литературата, основаваща се 
на преки и незабавни ефекти, се стре-
ми обаче към друга „истинност“ – към 
истинното за всички, което не може 
да се разминава с възгледите на всич-
ки… Всяка чиста фантазия се захран-
ва от най-истинната в света стихия 
– стремежа към удоволствието; тя 
открива пътищата си в скритите 
предразположености на различен вид 
чувствителности, от които сме със-
тавени. Измисляме си само онова, кое-
то е измислица по душа и настоява да 
бъде измислено. Ала измъчените съз-
дания на ерудицията със сигурност 
са нечисти, тъй като случаят, който 
текстовете даряват или утаяват, 
догадката, която ги тълкува, прево-
дът, който ги извращава, се смесват 
с помислите, интересите и пристрас-
тията на ерудита, да не говорим за 
хрониста, летописеца, евангелисти-
те – и преписвачите…

Ето с какво е отровен „Саламбо“ и 
какво отравя четенето ми. С по-го-
лямо удоволствие чета истории, по-
вествуващи за приказната и изцяло 

условна древност – книги, които не ме 
препращат към други книги.

(Това, което говорих за истинността 
в литературата, в еднаква степен 
може да се отнесе към произведения, 
претендиращи за достоверност на 
вътрешното наблюдение. Стендал се 
е хвалил, че познава човешкото сърце 
– с други думи, че нищо не е измислил 
в него. Ала напротив, това, което ни 
интересува в Стендал, са тъкмо пло-
довете на неговото въображение. 
Намерението да се включи човекът 
като такъв в системата от знания за 
естеството предполага едно от две-
те: или прекомерно слаби изисквания 
към самото това знание, или явна гла-
воблъсканица, все едно да отъждест-
вим непосредствената наслада от ня-
какъв деликатес или изискано ястие с 
безспорното свидетелство на точния 
и безпристрастен химически анализ.)

Напълно вероятно е догадката за 
трудностите, които води след себе 
си поривът за реализъм в изкуството, 
както и за противоречията, които се 

Пол ВалериИзкушението
на (свети)

„Флобер	сякаш	е	омагьосан	
от	детайлите	в	ущърб	
на	главното.	Прелъстен	
е	от	примамливостта	
на	декорите,																																				
от	контрастите,																						
от	„забележителността“	
на	характерни	детайли;	
по	този	начин	самият	
Антоний	(но	падналият	
Антоний)	губи	душата	
си	–	искам	да	кажа,	
душата	на	своя	замисъл,	
призван	да	прерасне																																		
в	шедьовър.“	Предговор	
към	„Изкушението																				
на	свети	Антоний“,	
писан	през	1942	г.	от	един																		
от	най-проникновените	
френски	поети	и	есеисти,	
който	предлагаме																																		
със	съкращения.	Този	
месец	се	навършват														
150	години	от	рождението	
на	Пол	Валери.	

Флобер

Шарл Леандр, карикатура на Гюстав           
Флобер, 1922 г. Архив на музея в Руан
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откриват, щом това се превърне в 
императив, да са подтикнали Флобер 
към мисълта да напише „Изкушение-
то на свети Антоний“. Това „Изкуше-
ние“ е изкушението на целия му жи-
вот – било му е противоотрова срещу 
скуката (за което сам си признава) да 
пише романи за съвременните нрави, 
въздигайки стилистически паметни-
ци на буржоазната пошлост.

Ала е могъл да има и други подбуж-
дения. Имам предвид не картината 
на Брьогел, която той вижда в дво-
реца „Балби“ в Генуа през 1845 г. Тази 
наивна и намислена живопис, тази 
съвкупност от чудовищни детай-
ли – рогати дяволи, кошмарни тва-
ри, твърде фриволни дами – цялото 
това изкусно и на места забавно въ-
ображение може и да го е подтикнало 
към демоничното, към описанието на 
невероятни създания: олицетворе-
нието на греховете, на всякакъв род 
измамни резултати на страстите, 
похотта, угризенията; но главният 
тласък, подтикнал го да замисли и 
начене този свой труд, според мен е 
предизвикан по-скоро от четенето на 
„Фауст“ на Гьоте. „Фауст“ и „Изкуше-
нието“ са обвързани със сходство на 
източниците си и очевидно родство в 
сюжетите – народния произход и кар-
навалното наличие на двете легенди, 
чието тъждество може да се изрази 
с общия девиз: човек и дявол. В „Изку-
шението“ дяволът се нахвърля срещу 
вярата на отшелника, тревожейки 
го нощем с тягостни видения, обър-
кани доктрини и вярвания, тлетвор-
ни и сладострастни послания. Фауст 
обаче е съумял да прочете всичко, да 
познае всичко и да изгори всичко, на 
което можем да се покланяме. Той сам 
по себе си е изчерпал всичко, което 
дяволът предлага или рисува в живи 
картини на Антоний, и затова, за да 
го съблазни, не оставя нищо друго ос-
вен чисто юношеската любов (което 
ми се струва доста странно). 

В края на краищата, след като Фауст 
е познал чрез мефистофелския опит 
празнотата на политическата власт 
и илюзията на финансите, на него му 
се удава да си внуши, в качеството на 
стимул на волята за живот, страст 
към естетическото и висша жажда 

към прекрасното. Фауст търси дос- 
тойни за себе си изкушения; Антоний 
би искал да не познава изкушенията 
въобще.

Флобер, струва ми се, смътно се досе- 
ща колко теми, материал и възможнос-
ти би могъл да почерпи от сюжета на 
„Изкушението“, за да стане творба-
та му наистина велика. Прецизност-       
та и педантичността на бележките 
му показват до каква степен не му е 
достигнала целеустременост на из-
бора и на волята, за да осъществи 
създаването на литературна машина 
с голяма мощност.

Прекомерният му стремеж да заше-
мети читателя с множество епизо-
ди, незначителни персонажи и декори, 
с всевъзможни идеи и гласове поражда 
у нас нарастващото чувство за без-
помощност пред някаква разбушувала 
се библиотека, където всички томо-
ве извикват милионите си слова ед-
новременно и където всички папки се 
отварят едновременно, изригвайки в 
общо неистовство своите гравюри и 

рисунки. „Той е прекалено начетен“ – 
иска ни се да кажем за автора, както 
бихме казали за пияния: „Той е изпил 
прекалено много“.

Обаче Гьоте у Екерман казва за своята 
„Валпургиева нощ“ следното: „Мито-
логичните персонажи тук са в без-
крайно количество; но аз се стремя 
да съм предпазлив и да избирам само 
онези, които са изразителни и могат 
да направят нужното впечатление“. 

Тази мъдрост не проличава в „Изкуше-
нието“. Флобер винаги е бил обзет от 
демона на енциклопедичното знание, 
в което се е клел, докато е писал „Бу-
вар и Пекюше“. За да оплете Антоний 
в съблазни, не му е било достатъчно 
да прелисти обемистите компилации 
или дебели речници от типа на Бейл, 
Морери, Треву и подобните на тях; 
проучил е едва ли не всички източни-
ци, в които е могъл да надзърне. Той 
буквално се е опиянявал от извадки-
те и бележките. Ала с всички усилия 
и върволици от фигури и формули, 
нахлуващи в нощта на пустинника, 

Питер Брьогел Младия, Изкушението на свети Антоний, ок. 1569 г. Палацо Спинола, Генуа, 
фотография Wikipedia
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с всички тези сили на ума, вложени в 
безкрайните партии на този дявол-
ски балет, в тези богове и божества, 
ересиарси и алегорични чудовища, с 
всичко това той всъщност е лишил 
и онеправдал самия герой, който си 
остава жалка и прискърбна жертва в 
центъра на адски кръговрат на мира-
жи и илюзии.

В Антоний, трябва да признаем, поч-
ти няма живот.

Слабостта на реакциите му е непо-
стижима. Поразителното е, че всич-
ко видяно и чуто не разпалва у него 
нито съблазън, нито опиянение, нито 
ярост или негодувание; че у него не 
откриваме нито проклятия, нито 
сарказъм, нито дори страстна и раз-
дираща молитва, с която би могъл да 
отговори на чудовищния маскарад и 
поток от твърде красиви, безсрамни 
и кощунствени фрази, терзаещи него-
вата душа. Той е безизходно пасивен; 
не се поддава и не се противи; очаква 
края на кошмара и дотогава не нами-
ра нищо по-добро, освен от време на 
време да възклицава безпомощно. Ре-
пликите му са само увъртания и ние, 

подобно на Савската царица, имаме 
желанието да го ощипем. 

(Може би в това си качество той е 
„по-автентичен“, с други думи, не 
толкова по-различен от останалите 
хора. Не живеем ли в сън – достатъч-
но кошмарен и направо абсурден – и 
как да постъпим тогава?)

Флобер сякаш е омагьосан от детай-
лите в ущърб на главното. Прелъстен 
е от примамливостта на декорите, 
от контрастите, от „забележител-
ността“ на характерни детайли, из-
плуващи тук и там на повърхността 
при безразборно четене; по този на-
чин самият Антоний (но падналият 
Антоний) губи душата си – искам да 
кажа, душата на своя замисъл, приз-
ван да прерасне в шедьовър. И е про-
пуснал една от най-прекрасните 
възможни драми, първокласно про-
изведение, очакващо своя творец. 
Без да го е грижа за онова, което би 
могло да вдъхне живот на героя му, 
той пренебрегва самата същност на 
темата си: не е усетил дълбочината. 
Какво се е искало от него? Ни повече, 
ни по-малко от това да представи 
всичко, което бихме могли да наречем 
„физиология на изкушението“ – цяла-
та тази властна механика, в която 
цветовете, мирисите, жегата и гла-
дът, тишината и звукът, истинно-
то и лъжливото, доброто и злото се 
открояват като сили и ни се дават 
под формата на предстоящи антаго-
низми. Очевидно е, че всяко „изкуше-
ние“ се предопределя от действието 
на нещо зримо или видимо, извиква-
що у нас усещането за друго нещо, 
което не ни достига. То поражда по-
требност, която е липсвала или се 
е стаявала, изведнъж нещо в нас се 
преобразява, някаква способност се 
активизира и това огнище на въз-
буждението въвлича в своята орбита 
цялото ни същество. У Брьогел чрево-
угодникът е изпънал шия, втренчен в 
храната, в която са се впили очите 
му и която подушват ноздрите му; и 
ние усещаме как цялата телесна маса 
е готова да се слее с главата, щом 
главата се слее с обекта на погле-
да. В природата коренът се стреми 
към влагата, върхът на дървото – 
към слънцето, и така растението се 
захранва от една неудовлетвореност 

към друга, от едно въжделение към 
друго… Такъв е механизмът на цяла-
та жива природа; а дяволът, уви, е в 
самата природа и изкушението се 
превръща в най-очевидното, най-по-
стоянното и най-неизменното усло-
вие на всеки живот. Да живееш, озна-
чава всеки миг да изпитваш някакъв 
недостиг; да се изменяш, за да полу-
чиш нещо и така да преминеш в със-
тоянието на друга недостатъчност. 
Ние живеем ефимерно: тук взима връх 
чувствителността, тази дяволска 
пружина на организираното същест-
вувание. Възможно ли е да предложим 
на въображението нещо по-поразява-
що или да изкараме на сцената нещо 
„по-поетично“ от тази непреодолима 
сила, която е в същността на всеки 
от нас, която ни движи, която ни зове 
и се отдръпва от нас, и която в зави-
симост от деня и часа се превръща в 
радост, болка, потребност, отвра-
щение, надежда, могъщество или не-
мощ, която прекроява ценностната 
ни скала, превръща ни в ангели или в 
животни? Мисля си за разнообразие-
то, за насищането, за изменчивост-
та на чувстващата субстанция, за 
безкрайните и скрити потенции, за 
безбройните ѝ звена, които играта 
принуждава да се раздират от про-
тивоборства, да се мистифицират, да 
се привличат и отблъскват, да се въ-
плъщават в ума, езика и символиката, 
които тя изостря и организира за из-
граждането на диви и отвлечени све-
тове. Не се съмнявам, че Флобер е съз-
навал дълбочината на своята тема; 
но той сякаш се е опасявал да потъне 
в нея до точката, където придобити-
те познания вече не се зачитат… По 
този начин ни е отвел сред книгите и 
сред митовете; изгубила се е обаче ос-
новната мисъл, искам да кажа – компо-
зиционното единство, което би могло 
да се корени само в този Антоний, у 
когото дяволът е проникнал в душа-
та… Творбата си остава мозайка от 
сцени и фрагменти; но някои от тях 
са наистина незабравими. Такава, как- 
вато е, творбата ми вдъхва чувство 
на почит; но всеки път, когато я пре-
прочитам, намирам достатъчно пово-
ди да се възхищавам повече от нейния 
автор, отколкото от самата нея.

Превод от френски Тони Николов 

Пол Валери (1871–1945) е изтък-
нат френски поет, есеист и 
мислител. Близък е до поетич-
ния кръг на Стефан Маларме. 
През 1925 г. е избран за член на 
Френската академия. От 1892 г.                                                                
пише своите „Тетрадки“, които 
изпълва с размишленията си. 
На български език е публикуван 
сборникът с поезия „Младата 
парка“ (2020), както и есеис-
тика: „Човекът и раковината“ 
(1987), „Поглед към съвременния 
свят“ (1997) и „Реч за естетика-
та и други есета“ (2011). 

Пол 
Валери
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След	COVID,	 ускорения	 сблъсък	
между	САЩ	и	Китай,	отдалечава-
нето	на	Америка	от	Европа	и	новия	
алианс	АУКУС	имаме	чувството,	
че	настъпва	огромно	размества-
не	на	тектоничните	плочи,	в	кое-
то	Старият	континент	трудно	

намира	мястото	си.	Какво	вижда-
те	след	всички	тези	промени?

По време на COVID кризата бяхме в 
пълна парализа и трябваше да се пос-
ветим на битката срещу вируса. Ня-
маше как да узнаем какво се случва в 

главите на хората. Те обаче си дадо-
ха сметка, че взаимната зависимост 
може да е източник на огромна неси-
гурност, включително и по отноше-
ние на каналите, по които пристигат 
необходимите ни доставки. Накрат-
ко, открихме, че живеем в свят, който 
е много по-уязвим, отколкото сме си 
го представяли.

За европейците имаше допълнител-
на серия от шокови удари. Разбрахме 
колко сме изолирани в света: извед-
нъж Америка се отдръпна, Китай за-
почна да се държи много по-агресив-
но, отколкото преди, а що се отнася 
до Европейския съюз, то за два месеца 
след март 2020 г. той престана да 
съществува! Всички държави членки 
затвориха границите си. Накратко, 
вече нямаше нито съюз, нито общи 
действия. Хората разбраха, че така 
не може да продължава, COVID разкри 
икономическите предели на национа-
лизма. Ето как в Австрия осъзнаха, 
че ако не отворят границите през 
лятото, няма кой да работи на поле-
то. И трябваше да се напълнят цели 
самолети с българи и румънци, кои-
то да поемат работата в селското 
стопанство!

Кой	се	възползва	политически	от	
тази	криза?

Първата година даде бонус на прави-
телствата по места. Противно на 
прогнозите, популистките партии 
не се възползваха особено от COVID 
кризата. Защото популизмът се об-
ръща не към страховете на хората, а 

„Проблемът																																
в	отношенията																															
между	Русия	и	Европа	е,	
че	всяка	от	страните	
смята,	че	другата																								
е	в	упадък.	А	кой	ще																			
се	споразумява	с	някой,	
който	запада?	Първо	
изчакваш	силите																								
да	го	напуснат	изцяло!“	
Интервю	от	в.	„Фигаро“

Разговор	
с	Иван	Кръстев

СВЕТЪТ
се променя изцяло

фотография Гергана Петрова
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към тяхната тревожност. А тревож-
ността е дифузен страх, страх от 
всичко, страх, че не сме поели в пра-
вилната посока. В случая с COVID този 
страх подлежи на идентифициране. 
И хората възнегодуваха срещу онези, 
които взимат решенията.

Този период отминава и вие виждате, 
че правителствата, които смятат, 
че са свършили добра работа, почти 
навсякъде се сгромолясват. Такъв е 
случаят с коалицията ХДС-ХСС, която 
претърпя провал на немските избо-
ри. Хората разбират, че навлизаме в 
нов период и никой не е удовлетворен 
от статуквото. Правителството на 
Курц също изгуби властта в Австрия; 
това е „ефектът на доминото“, който 
не е лесен за обяснение. Не става дума 
за движение от левицата към десни-
цата, както изглежда на пръв поглед, 
а за нещо друго. Имаме объркване, 
изменчивост. В Съединените щати 
посланието на Байдън, че „Америка се 
завръща“, е особено интересно тъкмо 
от тази гледна точка. Защото дори 
Америка да се завръща, светът вече 
не е там, където е бил преди. Освен 
това има много голяма разлика между 
това, което Байдън заявяваше през 
първите шест месеца на мандата си, 
и онова, което прави сега. 

Какво	е	значението	на	новия	пакт	
за	сигурност	АУКУС	между	САЩ,	
Великобритания	и	Австралия?

Посланието на администрацията на 
Байдън е следното: искаме да съдят за 
нас по политиката, която провеждаме 
спрямо Китай. За европейците това е 
голяма изненада. Те не се възприемат 
като част от тази нова Студена вой-
на, както показва едно проучване на 
Европейския съвет за външна поли-
тика. Ала европейците не могат дъл-
го да останат в тази позиция, защото 
американците ще наложат съответ-
ните мерки в технологичната сфера. 
Следователно те ще трябва да избе-
рат своя лагер.

Онова, което европейците не разби-
рат, е, че ако новата студена война 
се установи в зоната на Индийския и 
на Тихия океан, ние вече няма да сме в 
центъра, както бяхме по времето на 

СССР. И ще бъдем второстепенен съ-
юзник, защото основните съюзници 
ще бъдат японците и австралийците. 
Американците възстановиха стра-
тегическия си съюз с Лондон. От тази 
гледна точка Обединеното кралство 
направи избора си „след Брекзит“. 
Докато в Европа се сблъскват две 
тенденции. Едната е тази на Макрон 
и на Франция, която настоява, че ев-
ропейското стратегическо „неучас-
тие“ води до „катастрофа“. Другата 
позиция е, че не е необходимо да се 
намесваме в битката между Китай и 
Съединените щати, тъй като иконо-
миката ни позволява да сърфираме в 
тази двойственост. Франция е права. 

Трудно	е	да	се	разбере	европейската	
визия	на	Байдън.	Къде	е	Европа	в	
този	нов	свят?

Американците се опитват да кажат 
на Европа, че светът се е променил. 
Когато Байдън дойде на власт, сякаш 
старият свят се завръщаше. Труд-
но ни е да разберем дали сме важни 
за американците, защото някои от 
нещата, които възприемаме като 
наши предимства, изобщо не се спо-
делят от тях. Например регулации-
те, които искаме да въведем в общо-
то пространство на технологиите. 
Но американците ни казват, че няма 
общо технологично пространство! Те 
смятат, че ще има американска зона, 
китайска зона и технологична стена… 
И че скоро няма да бъде възможно да 
се оперира и в двете зони, тъй като 
ще има проблем със стандартите, а 
руснаците ще се присъединят към ки-
тайската зона…

За американците това е очевидност, 
която ние сякаш не виждаме. Ала не 
сме в състояние да създадем евро-
пейски Гугъл или европейски Алиба-
ба. Американците ни призовават да 
спрем да се инатим, защото това не 
зависи от нас. Такова е тяхното пос-
лание. Същевременно сенатори де-
мократи предложиха в Конгреса голе-
мите европейски компании в сферата 
на военните проекти да бъдат тре-
тирани като големите американски 
компании. Тъй като „Нокия“ разполага 
с технология 5G, а те търсят тех-
нологичен алианс. Обаче ние не сме 

склонни да го обсъждаме. Американ- 
ците ни приканват да се позициони-
раме в този свят, вместо да претен-
дираме, че съществува различен свят. 

Европейските	колебания	са	разби-
раеми:	не	искаме	да	станем	плен-
ници	на	един	американски	Big Tech,	
който	е	извън	контрол.	

Американците са на път да национа-
лизират някои от големите си компа-
нии. Това се случи в Китай, случва се и 
в Съединените щати. И двете страни 
използват въпросите на сигурността 
и конкуренцията с противника, за да 
поставят под контрол целия Big Tech, 
който е твърде голям, независим и 
труден за управление. Скоро ще има 
проблем и със споделянето на данни. 
Тази тема би трябвало да бъде обсъ-
дена между европейците и американ- 
ците, защото Европейският съюз има 
икономическа тежест, а Америка не 
може сама да се съпротивлява срещу 
Китай. Австралия е географски важна, 
но иначе е малка страна. Франция е 
по-добре позиционирана от Германия 
дори и заради това, че няма как да се 
забрави скандалът с АУКУС. Забелязах, 
че американският заместник държа-
вен секретар Карън Донфрид първо 
мина през Париж, а не през Берлин.

Французите	не	са	ли	твърде	сами?	
Кой	би	могъл	да	ги	подкрепи,	пред-
вид	на	това,	че	германците	се	из-
кушават	да	играят	лидерска	роля	
в	стратегически	план?

Германия е страна без външна поли-
тика. Днес германците имат чув-
ството, че са постигнали стратеги-
чески договор с Байдън, но аз не съм 
убеден, че добре разбират естество-
то на този договор. Това би могло да 
създаде напрежение. Германците смя-
тат, че „безвъзмездно“ са получили 
„Северен поток“. Ала американците са 
на друго мнение. Тяхната отстъпка по 
отношение на „Северен поток“ имаше 
своята цена: Конгресът беше „про-
тив“, Полша се почувства предадена. 
Балтийските държави бяха гневни и 
това усложни ситуацията в Украйна. 
Сега Байдън очаква от германците 
те да се нагърбят с „руския проблем“ 
и с външната европейска сигурност, 
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както и да му окажат подкрепа срещу 
Китай. Необходима е много политиче-
ска воля, за да стане това. А виждаме, 
че новият германски екип е без ника-
къв опит във външната политика.

Ето защо Франция трябва да влезе в 
диалог с другите партньори в Евро-
па. И това ще е най-добрият начин, 
за да се постигне съгласие с герман-
ците. Не бива да забравяме, че воен-
ната мощ не е въпрос на бюджет, а на 
волята да си послужиш с нея. Европа 
е силна икономически, но не е воен-
на свръхсила, дори не е сила от сре-
ден порядък. За да се промени това, 
Франция би трябвало да разговаря със 
страни, които имат тежест във вое-
нен план, като например Полша, която 
е обсебена от себе си, но има своята 
мощ…

Позволете	тогава	да	ви	задам	един	
въпрос	за	Полша.	Вие	писахте,	че	
между	Източна	и	Западна	Европа	
зее	пропаст	в	разбирането	им	за	
нацията.	Смятате	ли,	че	Западна	
Европа	преувеличава	конфликта	си	
с	Полша	или	Унгария	по	отношение	
на	правовата	държава	или	на	„цен-
ностите“,	което	пък	сериозно	вреди	
на	диалога	за	сигурността?	Какво	
мислите	за	сегашната	криза	меж-
ду	Брюксел	и	Варшава	по	въпроса	
за	първостепенното	значение	на	
полските	конституционни	закони?

Случващото се в Централна Европа е 
много по-сложно, отколкото се пред-
ставя обикновено. И в описанието му 
често се губят нюансите. Унгария е 
различна от Полша. При Виктор Орбан 
има ясна авторитарна тенденция, 
той е съсредоточил в себе си много 
власт. Освен това Орбан е политик 
със стръв към риска. Убеден е, че Съ-
единените щати и Европа вървят в 
лоша посока – в политически и социа-
лен смисъл. Ето защо е решил, че Унга-
рия би могла да се превърне по някакъв 
макиавелистки начин в средство за 
китайската икономическа експанзия 
в Европа. А истината е, че с тези свои 
действия той успя да обедини цялата 
опозиция срещу себе си. Сондажите 
показват, че шансовете му са 50/50 и 
той наистина може да изгуби власт-
та. Но това няма нищо общо с режима 
на Путин. 

За националистическите режими от 
Централна Европа моделът е Биби 
Нетаняху; и Израел е утопията, коя-
то те мечтаят да осъществят: 
малка, но могъща във военно отно-
шение страна, която играе роля, да-
леч надхвърляща нейния ръст. Това 
е страна, надмогнала демографския 
срив, която има забележителен ико-
номически успех, включително и в 
сферата на технологиите. Страна, 
която има етнически характер като 
държава, но въпреки това е част от 
демократичното семейство. Докато 
Полша много прилича на Съединени-
те щати, тя е изцяло поляризирана. 
Полското правителство се опитва да 
предефинира термините на членство 
в Европейския съюз. И то води бит-
ка за суверенитет, в което Брюксел, 

както и полската опозиция, вижда на-
кърняване на демокрацията. Варшава 
без съмнение ще изгуби европейските 
си фондове. А изходът на тази битка 
ще е от огромно значение. Франция би 
могла да диалогизира с „двете части“ 
на Полша, за да се постигне консенсус 
по въпросите на сигурността. Защо-
то Полша, най-важната страна от 
Централна Европа, се оказа в изола-
ция в момента, когато Европейският 
съюз решава най-важните насоки на 
външната си политика. Много жалко 
за Полша, както и за Европа. 

Наскоро	политоложката	Фиона	
Хил	написа,	че	докато	очакваме	
„озападняването“	на	Русия,	Запа-
дът	се	русифицира.	Би	ли	могла	Ру-
сия	да	се	възползва	от	объркването	
на	Запада?

Проблемът в отношенията между 
Русия и Европа е, че всяка от стра-
ните смята, че другата е в упадък. А 
кой ще се споразумява с някой, който 
запада? Първо изчакваш силите да го 
напуснат изцяло! Путин вече мисли 
за периода „след Путин“ и може да се 
очаква той да потърси решение на 
най-важните проблеми, включително 
и на украинския въпрос. Смятам също, 
че Тръмп се излъга, смятайки, че е от-
делил Русия от Китай. Вярно е, че ние 
сме по-близо до руснаците, но тъкмо 
по тази причина те ни възприемат 
като културна заплаха. А нито един 
руснак не иска да стане китаец! Зато-
ва и техният съюз е доста по-сложен 
от обичайните представи. Когато 
казват на руснаците, че те ще бъдат 
по-малкият партньор на Пекин, те 
отговарят че отношенията им при-
личат на „френско-немската двойка“, 
защото Китай не е готов стратеги-
чески да наложи своята мощ, докато 
те са готови на това… Русия обаче 
има вътрешни проблеми. Население-
то ѝ няма доверие във ваксините, ико-
номиката ѝ не е във възход. Ето защо 
Фиона Хил е права, когато казва, че в 
краткосрочен мащаб заплахата, идва-
ща от Русия, е по-голяма от заплаха-
та, която идва от Китай. Китайците 
смятат, че времето играе за тях. Но 
не и руснаците. 

Превод от френски Тони Николов
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Тезата	на	най-новата	ви	книга	
„Краят	на	християнския	свят“	
(2021	г.)	е,	че	шестнадесетте	века	
на	християнската	цивилизация	
приключват.	Не	е	ли	твърде	ра-
дикално	едно	подобно	твърдение?

Не е радикално, когато стане ясно, че 
не описвам края на християнството 
като религия. Християнството доста 
се е изличило в някои страни, особено 
в западната зона, но пък се разгръща 
другаде; то си отива и се завръща и 
днес няма никакво основание да гово-
рим за неговия край. Аз говоря обаче за 
„християнския свят“, тоест за хрис-
тиянството като цивилизация: ста-
ва дума за цивилизация, чиито нрави 

и закони зависят от християнските 
догми. Тази цивилизация видимо при-
ключва с края на ХХ в. 

Много малко са вече страните, в кои-
то законите и нравите зависят от 
християнството. Можем например 
да цитираме Малта. Ала това е ряд-
кост. В повечето доскоро християн-
ски страни разводът и абортът са 
легитимни: което означава, че хрис-
тиянският свят вече не съществува. 
И липсва обратната тенденция раз-
водът и абортът да бъдат пак забра-
нени. Ето защо смятам, че няма нищо 
радикално в това да се потвърди кра-
ят на християнския свят.

Ако	християнството	е	в	криза	в	
Европа,	не	се	ли	обновява	то	другаде	
–	в	Южна	Америка	или	в	Африка?

Пак уточнявам: християнството като 
религия е в криза в Европа и в Северна 
Америка, което е валидно най-вече за 
католицизма; докато протестант-
ството се развива навсякъде, най-ве-
че чрез евангелистите. Християн-
ската религия има бурен разцвет и 
в Китай. Ала християнският свят е 
нещо различно. Виждаме как почти на-
всякъде намалява влиянието на хрис-
тиянството в обществата (тоест на 
християнския свят), дори в Латинска 
Америка. 

Обяснявате	в	книгата	си,	че	краят	
на	християнския	свят	не	е	нена-
деен,	че	той	е	резултат	на	дълга	
агония.	Първият	разрив	идва	спо-
ред	вас	с	Френската	революция	от	
1789	г.	Защо?

Вероятно корените му са още по-да-
леч във времето. Откриваме критики 
на християнската власт върху нрави-
те и законите още през Ренесанса и 
най-вече през века на Просвещението. 

Сезонът на Просвещението започва 
рано, доста преди 1789 г. Ала нещата 
протичат по различен начин на раз-
личните места. В протестантските 
страни (вследствие на английската, 
холандската и американската ре-
волюция) протестантизмът добре 
приема модерността, постига раз-
бирателство с нея и така се изгражда 
връзката между религия и политика 
(ето защо например американските 
правителства не се колебаят да гово-
рят за Бога). Докато в католическите 
страни религията се противопоста-
вя с всички сили на Просвещението и 
така Бог се превръща във враг на пра-
вителствата (каквато е ситуацията 
във Франция).

Поради което християнският свят се 
озовава в агония: модерността изис-
ква свобода на съвестта, а католиче-
ската религия едновременно заклей-
мява либерализма и индивидуализма. 
Разривът е консумиран. В продълже-
ние на два века християнският свят 
се стреми да съхрани влиянието си, 
влагайки много енергия и прибягвай-
ки до всевъзможни прийоми. Ала мо-
дерното изискване за лична свобода е 
твърде силно. През втората половина 
на ХХ в. стената се пропуква и хрис-
тиянското влияние е пометено. Вече 
комисиите по етика, в които влизат 
представители на всички религии и 
на всички обществени прослойки, са 
тези, които решават кое е морално 
легитимно.

Вие	пишете,	че	Църквата	е	оста-
ряла	институция…	Това	означава	
ли,	че	тя	е	под	смъртна	заплаха?

Смятам, че Църквата е остаряла ин-
ституция, ако приемем, че така на-
речената „модерна“ менталност е 
обречена на дълготрайност. Църк-
вата е една свята, но и патриархална 

на западната цивилизация

„Западната	цивилизация	
след	края	на	християнския	
свят	няма	да	изчезне,	
тя	се	трансформира.	
Въпросът	е	да	разберем	
в	каква	степен	тя	ще	
изгуби	християнските						
си	референции	–	например	
изначалното	достойнство	
на	човека?	Идеята																				
за	истината?	Идеята																	
за	времето,	устремено	
към	своята	цел?	Всичко	
това	днес	е	поставено												
под	въпрос.“

Метаморфозата
Разговор																							
с	френската	
философка	проф.	
Шантал	Делсол



институция, което отрежда на же-
ните спомагателна роля и възприема 
управлението като деспотия (кое-
то виждаме във всички католически 
институции, близки на сърцето ни). 
Остаряла е поради това си поведе-
ние, както и поради виждането си за 
човешките същества и техните от-
ношения, което е неприемливо за на-
шите съвременници. Следователно 
Църквата би трябвало да се рефор-
мира изцяло, което, за щастие, не е 
невъзможно, но пък това поставя под 
въпрос властта и суетата на нейни-
те йерарси – което лично аз не знам 
как би могло да се избегне. 

Иначе Църквата не е под смъртна за-
плаха. Състоянието ѝ може да се вло-
ши, тя да се корумпира, да свърне от 
пътя, да предаде самата себе си – кое-
то вече ѝ се е случвало. Но тя е про-
съществувала през вековете въпреки 
всичко и ще просъществува, защото 
е достатъчно да има шепа вярващи, 
за да има Църква. Онова, което днес 
е поставено под въпрос, е нейната 
способност да направлява нравите 
съобразно своите норми. Което не оз-
начава, че тя не ще оцелее, а просто, 
че няма да има предишната си водеща 
роля. Напротив, дори смятам, че това 
по-скоро може да ѝ окаже услуга.

Краят	на	християнския	свят	не	
означава	ли	край	на	цивилизацията,	
на	една	определена	цивилизация?

Западната цивилизация, възникнала с 
края на Римската империя, е наслед-
ник на гърците и на Рим, на евреите 
и на християните. Може да се каже, че 
по същността си тя е юдео-христи-
янска и съвпада с християнския свят. 
Няма никакво съмнение, че изчезване-
то на християнския свят ще е истин-
ски трус, който ще я трансформира из 
основи. Опитах се да покажа как тя ще 
съхрани християнски елементи и ще 
ги рециклира, превръщайки например 
християнския хуманизъм в хуманита-
ризъм. Западната цивилизация след 
края на християнския свят няма да из-
чезне. Въпросът е да разберем в каква 
степен тя ще изгуби християнските 
си референции – например изначално-
то достойнство на човека? Идеята 

за истината? Идеята за времето, ус-
тремено към своята цел? Всичко това 
днес е поставено под въпрос. А неиз-
бежният мащаб на подобна трансфор-
мация обяснява и тежките разпри на 
нашето време: едни приемат тези 
промени с възторг, други държат 
всичко да си остане, както си е било.

равенството – без трансценденция, 
защото без грижа за реалността 
те претендират да се прилагат ту-
такси и радикално. Оттук се стига 
до този едновременно деспотичен и 
нереалистичен морал. Със заличава-
нето на религиите на нашите отци 
този морал се превръща в религиозен 
ерзац: нещо, което наричаме мора-
лизаторство. И един любопитен де-
тайл: доколкото този морал вече не 
е обвързан с трансценденцията, той 
губи ясния и проницателен поглед на 
християнската любов. Затова е блуд-
кав, обтекаем и често смешен. Не са 
нужни дълги описания, за да ме разбе-
рете: речите на нашите управници 
или медиите преливат от подобна 
сърцераздирателност.

Екологията	може	ли	да	се	превърне	
в	религията	на	XXI	век?

С оглед на климатичните проблеми, 
на въпросите за защитата на при-
родата и разгръщането на една ви-
зия за света, в която хуманизмът 
е почти изчезнал – да. Хуманизмът 
предполага, че човекът е в центъ-
ра на природата и че субстанциално 
той стои над животните. Днешни-
те поколения не виждат основания 
да отредят на човека подобна пър-
востепенна роля. Онова, което се 
налага, е някаква „космотеистична 
вяра“ (космосът е бог и няма друг бог). 
Така екологията, която почива върху 
обективни истини и би трябвало да си 
служи с рационален дискурс (наисти-
на има проблеми с климата и околна-
та среда), постепенно се превръща в 
религия.

Тя се налага като вяра, има своите ду-
ховници и отлъчвания, тя забранява 
на противниците си да изразят мне-
нието си, има своя катехизис, който 
се преподава още от детската гра-
дина и във всички училища; тя има 
своите пророци, апокалиптични пред-
ричания и т.н. Много жалко за еколо-
гията: превръщането на рационалния 
дискурс в религия ще погуби нейната 
разумност и мнозина ще откажат да ѝ 
„повярват“, все едно че става дума за 
„вяра“… Това е поражение за екология-
та, което тежко осакатява нейното 
бъдеще.

Религията	на	морала	може	ли	да	
замести	християнската	религия?

Хуманитаризмът е морална реплика 
на християнските ценности: на съп-
ричастността и опрощението, пока-
янието и прошката, равенството на 
всички. Ала тези референции вече не 
се коренят в трансценденцията, те 
почиват само върху обичая и секулар-
ното му приложение. И тъй като вече 
не се основават върху трансценден-
цията и са заместили Царството 
Божие със земната утопия, те вяр-
ват в съвършенството, без да от-
читат реалностите. Изоставяйки 
трансценденцията, те престават 
да бъдат „обети“, за да се превърнат 
в „програми“. И тъй, ние вече има-
ме „ценности“ – като покаянието, 
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С	оглед	на	демографското	развитие	
ислямът	може	ли	да	заеме	място-
то,	което	някога	християнският	
свят	е	имал	за	Запада?

Изобщо не вярвам в тезата за „голя-
мата подмяна“. Тя произтича от хора, 
които искат нашата цивилизация да 
си остане неизменна, такава, каква-
то си е била, поради което възпри-
емат външните влияния като агресии 
или анихилации. Една цивилизация не 
може да остане без промени, това не 
съществува. Тъй като нашите предци 
са решили да колонизират цели дър-
жави в Северна Африка и тези хора са 
научили френски по време на нашето 
управление, сега те идват при нас. 
Нашата историческа отговорност е 
да ги приемем, защото би трябвало да 

поемем отговорност за деянията на 
предците си – така мисля. Щом те са 
решили да колонизират, сега ще тряб-
ва да поемем последиците. 

Очевидно е, че нашата цивилизация 
ще бъде изложена в продължение на 
десетилетия и на векове на мюсюл-
мански влияния – въпросът е в каква 
степен? Ние трябва да го решим. И 
ако се срамуваме от самите нас, влия-
нията ще бъдат далеч по-големи. Със 
сигурност ще се сблъскваме и с ради-
кални ислямисти, които искат да под-
палят земята под краката ни. И тряб-
ва да си даваме сметка за омразата и 
жаждата за отмъщение на тези хора, 
които са били колонизирани дълго вре-
ме и не са съумели да се управляват 
сами, когато са били освободени. Ала 
честно казано, не смятам, че жените, 
идващи от мюсюлманската култура, 
които живеят във Франция, искат да 
се върнат отново към една култура, в 
която ги омъжват насила на 13 години 
и гледат на тях като на кобили. 

Интересното	е,	че	нареждате	едни	
до	други	новите	„декадентисти“	и	
новите	„прогресисти“.	Защо?

Защото смятам, че и двете групи са 
твърде крайни и склонни към нечу-
ван радикализъм. „Декадентистите“ 
смятат, че щом като християнски-
ят свят си отиде, ние със сигурност 
ще пропаднем в нищото – по един 
или друг начин. „Прогресистите“ пък 
смятат, че вече не съществува ан-
тропологическа или морална граница 
пред човешката воля. Лично аз нямам 
никакво желание да се върна някол-
ко века назад, както мечтаят „дека-
дентистите“, които много често са 
реакционери. 

Но и нямам никакво желание да живея 
в общество, където учителят може 
да убеди някое шестгодишно дете то 
да си смени пола, без да говори за това 
с родителите си, или където е леги-
тимно за някоя двойка, която и да е 
тя, да плати на жена от Третия свят, 
за да им износи бебето. 

С	какво	сегашната	метаморфоза	
би	могла,	колкото	и	да	е	парадоксал-
но,	да	се	превърне	в	шанс?

Нима няма напредък, когато се изрече 
истината за децата, станали жерт-
ва на педофилски актове, дори това 
да вреди на някоя институция – на 
семейството или на Църквата? Ето 
една съвременна полза от индивидуа-
лизма. Има и други неща, включително 
това, че вече е аморално да се гледа на 
жените с презрение. Така че нашата 
епоха дава своите плодове и е смешно 
да си въобразяваме, че всички предиш-
ни епохи са били варварски и че само 
нашата е валидна, приемлива и мо-
рална; или обратното – да си въобра-
зяваме, че нашата епоха е варварска и 
да я осъждаме с оглед на отминалите 
епохи. Всяка епоха има своите величия 
и перверзии. Историкът Леополд фон 
Ранке казва, че „всяка епоха е любима 
на Бога“. 

Превод от френски Тони Николов

Шантал Делсол (род. 1947 г.) е 
френска философка и есеист-
ка. Член е на Академията за 
морални и политически науки. 
Тя е практикуваща католич-
ка и колумнист на в. „Фигаро“. 
Сред по-известните є книги 
са: „Субсидиарната държава“ 
(1992), „Възхвала на сингулар-
ността, опит върху късната 
модерност“ (2000), „Двете Евро-
пи“ (2007), „Природата на попули-
зма или Фигурите на Идиота“ 
(2008), „Идентичността на Ев-
ропа“ (2010), „Омразата към све-
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модерното“ (2016), „Залезът на 
универсалното“ (2020).

Шантал
Делсол

„Със	заличаването	
на	религиите	
на	нашите	
отци	моралът	
се	превръща	
в	религиозен	
ерзац:	нещо,	
което	наричаме	
морализаторство.	
И	един	любопитен	
детайл:	доколкото	
този	морал	вече	
не	е	обвързан	с	
трансценденцията,	
той	губи	ясния	
и	проницателен	
поглед	на	
християнската	
любов.“
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Модерният свят е рисково общество. 
Показва го ясно всяка голяма криза. 
Пандемията от коронавирус не е из-
ключение. Живеем в епоха на страха. 
Златните години след падането на 
Берлинската стена бяха последвани 
от ислямистки терор, ново преселе-
ние на народите, заплашителна кли-
матична катастрофа и сега – вируса. 
А няма по-голям страх от страха от 
инфекция и атака на невидимия враг.

Всички споменати феномени на наша-
та епоха на страха имат общ знаме-
нател: те са цената, която трябва да 
платим за процесите на глобализация 
и свързаност. Хуманистично звуча-
щата формула no borders днес показва 
мрачната си страна. Не само хората, 
техните стоки и технологии вече не 
познават граници, но и бедите и зло-
то. За първи път след десетилетия 
охолен живот европеецът отново се 
изживява като беззащитно и запла-
шено същество, каквото е.

Спорно е дали при кризата от корона-
вирус става дума за „черен лебед“. Ала 
можем да кажем, че си имаме работа 
със събитие, което не може да бъде 

покрито от съзнанието ни за контин-
генция (случайност). Контингенция 
означава, че всичко, което е, би могло 
да бъде и друго, макар и не произвол-
но друго. Такова съзнание притежа-
ват всички просветени хора. Какво се 
случва обаче, ако дойде друго, различ-
но от очакваното и предвиденото? 
Плановете за справяне с пандемия 
бяха в чекмеджетата, ала неочаква-
ното се случи по начин, различен от 
предполагаемия. Тогава експертите 
могат само да ни кажат, че трябва да 
се научим да живеем с незнанието. А 
твърдото ядро на това незнание е об-
разувано от непознатото непознато, 
за което няма експерти. 

Учените и политиците би трябвало 
да проумеят, че не може да има знание 
за бъдещето, а само мнения. Можем 
да рекламираме тези мнения. Ала с 
тях не доказваме нищо, в краен слу-
чай можем само да убеждаваме. Уче-
ни, които твърдят нещо друго, зло-
употребяват със своята репутация. 
Статистики, екстраполации и бази-
рани върху тях сценарии са тяхната 
реторика. Това, че всичко е повече 
или по-малко вероятно, разбира се, 
не удовлетворява потребността от 
сигурност на едно дълбоко объркано 
общество. Затова все повече учени 
са склонни да предлагат прогнозите 
си като истини. 

Навсякъде, където иде реч за ком-
плексност, тоест за контингенция, 
тоест за риск и решение, ни очаква 
не превъзхождащо всичко знание, а 
само разбирателство между засегна-
ти. Ала разбирателство е възможно 
само ако всички участници откажат 
да вкарат в играта „разума“. Нуждаем 
се от култура на риска. Защото това, 
което вършим, има непредвидими по-
следици върху околната среда. Ево-
люцията на световното общество се 

осъществява при рискове и странич-
ни ефекти. 

Ние знаем това, но другояче не можем. 
Рискът винаги предполага невъзмож-
ността на знанието. С техническото 
знание расте екологичното незнание, 
т.е. комплексността. На първо място 
сe приема, че технологичното разви-
тие трансформира опасностите в 
рискове. Ала рисковете на техниче-
ския свят имат и една опасна външна 
страна за всички онези, които тряб-
ва да наблюдават как други предпри-
емат рисковани действия. 

Рискът е настоящето на бъдещето. 
За да бъде отчетен той, се нуждаем 
от теория на вероятностите като 
математика на несигурността. За-
щото можем да разберем вероят-
ността като количествено оценена 
несигурност. Следователно рацио-
налността на модерното общество 
е свързана с риска. Затова тя предиз-
виква перманентно безпокойство. За-
щото пресмятането на риска е слож-
но, докато страхът от опасността и 
съответното настояване за сигур-
ност са прости. И не бива да ни учуд-
ва, че екологичните последствия от 
технологичното развитие засенчват 
неговите рационални перспективи. 

Едно от големите прозрения на Карл 
Попър гласи: колкото повече нашата 
цивилизация се основава на знанието, 
толкова по-непредвидима става тя. С 
други думи, колкото повече знанието 
определя бъдещето, толкова по-малко 
можем да научим за бъдещето. Именно 
специфичното за новото време научно 
познание отслабва ориентацията по 
традицията и здравия разум. Запасът 
от основно познание се свива и ста-
билността на жизнената среда става 
проблематична. Следователно никога 

на сляпо към бъдещето
Полет

Затопляне	на	Земята,	
природни	катастрофи		
или	големи	технически	
аварии:	мненията	
за	рисковете,	които	
световното	общество	
ще	срещне	по	пътя	си,																					
са	разнопосочни.	
Коментар	на	германския	
медиен	теоретик																																									
в	„Нойе	Цюрхер	Цайтунг“

Норберт Болц
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не сме знаели по-малко за бъдещето 
от днес. 

От риск към табу
Модерното общество е радикално 
зависимо от технологиите и по тази 
причина се характеризира с латент-
на гражданска война между произво-
дители и предупредители. Тъждест-     
вото на риска и шанса се изяснява 
най-добре чрез техниката. Произ-
водителите посочват, че рисковете 
от модерните технологии могат да 
се оценят само при използването им. 
Предупреждаващите пък проклами-
рат „принципа на предпазливостта“, 
според който възможността за кон-
трол върху техническите иновации 
трябва да се доказва предварително. 
Това, че има черни лебеди, е най-силни-
ят им аргумент. 

Принципът на предпазливостта се 
свежда до осуетяване на рисковете и 
така модерната рационалност, осно-
вана на изчисляване на вероятност-
та, се измества от страха. Затова 
пропагандаторите на „принципа на 
предпазливостта“ лесно се справят 
в публична среда. Достатъчно е да 
обрисуваш драматично възможната 
щета, за да блокираш всякакво изчис-
ляване на риска. Защото страхът от 
катастрофа не може да се изчисли. 

Ала така се оказва, че се връщаме на-
зад по пътя – от риска към табуто, 
т.е. от рационално към магическо по-
ведение. И това e показано много ясно 
чрез принципа на предпазливостта. 
Тук става дума за опасността от все 
още неидентифицираната опасност, 
с която една политика на страха па-
рализира технологичното развитие. 
Подпомага я една медийна индустрия 
на страха, която в телевизиите и из-
данията продава апокалипсиса като 
стока.

„Принципът на предпазливостта“ 
институционализира страхливост-
та. Ако нещо e потенциално опасно, 
това вече е основание за загриже-
ност и предпазни мерки. Затова тех-
нологичните иновации днес трябва 
да доказват, че са гарантирано без-
опасни. Естествено, това изключва 
всяко рисково поведение. Както и пре-
тегляне на рисковете. Така възниква 

общество, което не е склонно да рис-
кува и вече не е в състояние да реа-
гира разумно на реални катастрофи. 
Особено пагубна е комбинацията от 
население, което не е готово да рис-
кува, и бюрократична политика, коя-
то не поема отговорност за последи-
ците от решенията си.

Парадоксална ситуация
Всяка опасност може да се изчисли 
като риск и всеки риск може да бъде 
преживян като опасност. Другият 
рискува при маневрата изпреварва-
не, защото разчита на своя автомо-
бил и шофьорската си техника, ала 
така може евентуално да ме засегне… 
Рискът, който някой решава да поеме, 
се превръща в опасност за засегна-
тия. Следователно разграничаването 
между риск и опасност е разгранича-
ване между хора, които взимат реше-
ния, и засегнати. Едните засаждат 
генно манипулирана царевица, други-
те се страхуват от мутации. Всяко 
решение превръща несигурността в 
риск – но само за този, който взима 
решението. Засегнатите имат съ-
вършено друга гледна точка върху съ-
щото фактическо положение, която 
на пръв поглед е много по-убедителна: 
Ние се страхуваме!

Днес наблюдаваме хиперчувствител-
ност към остатъчния риск. Но тогава 
страничните ефекти се превръщат 
в нещо основно, остатъчните рис- 
кове – в основни опасности. Ние сме 
в парадоксална ситуация – колкото 
по-сигурно живеят хората, толкова 
по-страхливо реагират на остатъчни 
рискове. Колкото по-удобен и облек-
чен е животът, толкова по-големи са 
страхът и тревожността. Бихме мог-
ли да го наречем закон за съхраняване 

на страха. Дори всичко да се подобря-
ва, лошите чувства остават кон-
стантни. Чувството за заплаха от 
рискове расте пропорционално на 
невидимостта им – достатъчно е да 
споменем фините прахови частици, 
въглеродния двуокис или коронави-
руса. Ала ключовият въпрос е: опас-
ностите ли се увеличават, или само 
нашите страхове?

Черният лебед е метафора за абсо-
лютно неочакваното, което американ-                                                                                 
ците наричат the unknown unknown… 
Случва се абсолютно неочакваното и 
това става все по-очевидно в нашето 
време, което се характеризира с нара-
стваща комплексност и несигурност. 
Нашето общество лети на сляпо към 
непознатото бъдеще. И всяко реше-
ние може да се вземе само в условия на 
несигурност и незнание. 

Как да се справим в такава ситуация? 
Във всеки случай, не с разумно плани-
ране. Теоретиците на мениджмънта 
и социолозите препоръчват обучение 
в присъствие на духа, готовност за 
поемане на риск и култура на приема-
не на грешките. Фридрих фон Хайек 
още преди десетилетия е апелирал 
за „приспособяване към непредсказу-
емото“. За целта се нуждаем от ди-
намичност, гъвкавост, подвижност. 
Не съществува обратен път към не-
винността и познатото, защото вече 
няма алтернатива на рисковия начин 
на живот. Разчитаме да се освободим 
от отговорност чрез високорисков 
избор. Принудата на избора е замес-
тила принудата на традицията. По 
този начин обаче сме си създали тра-
ен неразpешим проблем.

Превод от немски (със съкращения)    
Людмила Димова

Норберт Болц е германски теоретик на медиите, 
професор в Техническия университет в Берлин. Тек-
стът е съкратена версия на реферата, който той 
изнася на 21 октомври т.г. по време на дискусия, 
организирана от „Нойе Цюрхер Цайтунг“ на тема 
„Световното рисково общество“. на сляпо към бъдещето

Полет
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За една кръгла годишнина през мина-
лия месец нямаше шумни фанфари. А 
трябваше. Пред камерата на Светла 
Ганева са оживели много от най-доб- 
рите ни филми от 80-те години на ХХ 
век до днес: „Смъртта на заека“, „Ба-
щата на яйцето“, „Г-жа Динозавър“, 
„Врабците през октомври“, „Цахес“, 
„Книга на мълчанието“, „Вятър рабо-
та“, „Имало една война“ и др. на Анри 
Кулев, „Другият наш възможен жи-
вот“, „Гори, гори, огънче“, „Разговор с 
птици“, „Импровизация“ и др. на Румя-
на Петкова, „Душата – това съм аз“ и 
„Птицата“ на Галина Кралева, „Спирка 
за непознати“ и „Поетът и дяволът“ 
на Иван Росенов, „Съдбата като плъх“ 
и „Спомен за страха“ на Иван Павлов, 
„Малки разговори“ на Владимир Краев, 
„Къщата“ на Андрей Кулев; Les caquets 
de l‘accouchée („Брътвежите на родил-
ката“) на Ерве Бале, Le dernier seigneur 
des Balkans („Последният господар на 
Балканите“) на Мишел Фавар – играл-
ни, документални и анимационни, бъл-
гарски и френски.

Трудно ще си спомните интервю със 
Светла Ганева. Навярно защото е дъ-
щеря на кинолегендите Бинка Желяз-
кова и Христо Ганев и не би искала да е 
център на вниманието, или просто за-
щото така предпочита. Но сега прие 
да говори пред списание „Култура“.

14	ноември	2021	г.	–	70-и	рожден	ден	
или	пореден	вот	на	избори?	Имаше	
ли	такава	дилема	пред	вас?	Как	и	
защо	политиката	се	намесва	в	жи-
вота	ни?

Избори! Бавно време! Всичко в Ро-
дината става бавно. „Политическа-
та обстановка“, която е постоянно 
„сложна“, не позволява на никого да 
взима бързи решения. Така че всичко се 
проточва и отлага за по-нататък, за 
пролетта, за след изборите. Чакаме и 
не вярваме.

Политиката обсеби живота ни – и 
у нас, и в Европа, и по света. И тъй 
като парите идват през политика-
та, всички се стремят да участват 
в преразпределянето им и изведнъж 
икономиката замря, да не говорим за 
културата. Основният проблем за 
нас в киното е, че всички си мислехме, 
че правейки изкуство, ще възпита-
ме поколението след нас да мисли, да 
чувства, да страда, да се радва чрез 

изкуството. А се оказа, че киното е 
просто забавление и отдавна никой 
не се учи от него. От изкуство то се 
превърна в пуканки.

Лошото е, че наистина всичко е раз-
градено, а никой не иска да строи. На-
всякъде реваншизъм и тъпотия. Из-
питвам постоянно чувство за вина за 
всичко лошо, което става около мен. 
Трудно е, да не кажа невъзможно, да не 
правиш компромиси, след като живеем 
в мелница за хора. Но поне имаме пра-
вото да изберем как да живеем в тази 
среда. Човек е принуден да превръща 
компромисите в идеология – а това 
е престъпление. Страх ме е, че е от 
умора.

Вие	сте	„човек	око“	–	какво	забеля-
захте	в	тази	странна	2021	година?

Мисля, че професията оператор е на-
чин на живот, на гледане, да видиш 
внезапната светлина – не вярвам, че 
това се учи. Както и усещането за 
тъмнина, хаос, статика.

„Професията	оператор	
е	начин	на	живот,	
на	гледане,	да	видиш	
внезапната	светлина	–																																							
не	вярвам,	че	това	се	
учи.	Както	и	усещането																																					
за	тъмнина,	хаос,	
статика.“		С	операторката	
на	десетки	български	
филми	разговаря																							
Виолета	Цветкова

КИНОТО
Светла Ганева

и прелестите на живота

Светла Ганева и Анри Кулев по време на снимките на „Смъртта на заека“, 1981 г., 
фотография личен архив
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хората се поддават. Когато се леят 
отвсякъде омраза и самота, ти също 
се превръщаш в мразещ самотник. Со-
циалните мрежи могат да причинят 
страдание. И който пита дали исти-
ната е една, ме плаши. 

Обвиниха	ви	в	сексизъм	–	вас,	която	
сте	заснела	толкова	много	„жен-
ски“	филми	и	тв	сериали	с	режи-
сьорки	като	Румяна	Петкова	и	
Галина	Кралева…

С Румяна и Галя сме приятели от мно-
го години. И не някакъв феминизъм ни 
обединява. Ужасяващо е да си при-
върженик само на една идея, на един 
смисъл. Мисля, че затова ми е лесно и 
ново всеки път, когато работя с тях. 
Феминизмът се превърна в знак, нача-
ло, сам по себе си, журналистически, 
медиен, понякога дори маркетингов, 
търговски ъгъл. Има го навсякъде, за 
добро или за лошо. По времето, кога-
то правехме първите си филми, ние не 
долавяхме политическите аспекти на 
проблема, докато днес има по-голяма 
острота, бдителност по темите, 
които най-накрая другите осъзнаха, 
че са социални, следователно важни.

Главните ни герои са жени, а теми-
те – общочовешки. Може да изглежда 
очевидно, но дълго време, за съжале-
ние, се смяташе, че жените пишат, 
снимат само за жени, а мъжете – за 
всички. Надявам се нашите женски 
героини да са трогвали със своите 
истории и мъжете! И въпреки че съм 
много горда, че съм заснела тези фил-
ми и че участвам в тази борба, не се 
стремя да бъда видяна чрез моя пол, 
произход, социална класа. Искам да ме 
гледат през това, което създавам, 
без да се затварям в полето „жена 
оператор“ или „жена от България“. 
Майка ми е режисьор на седем филма и 
винаги е била този режисьор, от кого-
то са се интересували през времето 
фестивалите и в Кан, и в Москва, и във 
Варна… Тази година фестивалът в Со-
лун направи цялостно представяне на 
творчеството ѝ и силно се надявам, 
че е, защото просто са им харесали 
нейните филми, а не заради модата на 
момента.

Как	и	кога	се	роди	тандемът	ви	с	
Румяна	Петкова?	Един	от	филмите	

За мен беше година на много загуби. 
Отидоха си приятели, роднини, отиде 
си усещането за свобода. Затворени, 
уплашени, унизени преживяваме ня-
как. Стискаме палци, чукаме на дърво, 
страхуваме се.

А	питате	ли	се	какво	става	с	нас,	
с	държавата?

Всеки ден. И желанието ми всичко да 
е наред е по-силно от страховете ми. 
Ужасно е и все повече не разбирам це-
леустремените, неколебаещите се 
хора. Те са обсебени от своята идея, 
цел. Дали за отмъщение, или със силна 
вяра, няма значение – напред и никак-
во колебание. Светът се е променил, 
избягал ни е с пет обиколки, а ние си 
седим и всеки защитава безпардонно 
само себе си, семейството, спомена. 
Защото миналото ни дава трагично-
то съзнание за непоколебимото, не-
поправимото, затова и то най-много 
тревожи човека. И някак настояще-
то се превръща в постоянна борба 
само за хляба. Идеите се превръщат 
в обсебване, в идея фикс, в компромис, 
няма място за вечните колебаещи се, 
симпатични (на мен) бохеми.

Според една смешка от Фейсбук аз съм 
от бабите, които носеха „мини“ поли, 
тесни панталони, дълги ботуши. Слу-
шахме „Ролинг Стуонс“, „Бийтълс“, 
Джанис Джоплин, „Крийм“. Пиехме 
по 33 или 66 водки! (Ани Стоянова, 

светла памет!) Прибирахме се в 4 часа 
сутринта и все пак отивахме на сним-
ки на следващия ден. Бяхме от хората, 
които се съмняват – тази песен на Ан 
Силвестър е моето верую:

Харесвам
Хората, които се вслушват твърде

 дълго
в сърцата си, които се лутат...
Тези, които с веригите си
За да не ни притесняват
Издават камбанен звън…
… Харесвам малката им песен,
Дори да минават за загубеняци…
… Тези, които без знамена
и далтонисти в душите си,
не зачитат цветовете…
… Харесвам хората, които се съмняват,
когато разхождат
своята есен през пролетта...

Неотдавна	написахте	във	Фейс-	
бук:	Нещото, което най-много ме 
е отблъсквало през дългите години 
в професията, е деленето на млади 
и стари, на добрите и лошите от 
двете страни на барикадата. Зву-
чи безпомощно… и е расизъм.	Беше	
по	повод	спора	около	българската	
номинация	за	Оскар.	Права	ли	съм,	
като	си	мисля,	че	киногилдията	ни	
е	минимодел	на	България,	разделе-
ние	за	всичко	и	навсякъде?

Разбира се, че това е моделът. След 
като има държавен и социален натиск, 

С Иван Росенов 
и Антон Радичев 
на снимките 
на „Спирка                   
за непознати“, 
1988 г., 
фотография  
личен архив
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ви,	„Гори,	гори,	огънче“,	е,	меко	ка-
зано,	с	трудна	съдба.

С Румяна ни събра приятелството от 
студентските години. Някак от само 
себе си се получи нашата емоционал-
на, женска чета. Пеехме песни на Оку-
джава и Висоцки, на Серж Генсбур, на 
„Бийтълс“, плачехме и наивно стис- 
кахме палци светът да става все 
по-добър. След това спряхме с песни-
те, с плачовете и станахме възраст-
ни. И започнахме да работим.

А това за филмите с трудна съдба ми 
е познато от детските години... Но 
пък кога ще ви нарисуват като герой 
на карикатура. Вестник „Дума“ публи-
кува рисунка на жена с камера, която 
се опитва да подпали междуетниче-
ския мир. Филмът разказваше исто-
рията на една учителка в помашкото 
село Мугла и нейните срещи по пътя ѝ 
към осъзнаването, че светът е и друг, 
шарен и често заплашителен, опасен. 
Историята е на авторката Малина 
Томова.

Освен	с	Малина	Томова	сте	работи-
ли	и	със	сценаристките	Невелина	
Попова,	Рада	Москова,	Валентина	
Радинска	–	вслушваха	ли	се	в	мне-
нието	ви	като	оператор?

Четох някъде, че за да се привържете 
към героя, не е нужно да го обичате, 
трябва да се тревожите за него. Та 
тези поетеси ни карат да се трево-
жим за техните герои, но и стоят на 
разстояние, за да оставят режисьора 
и неговата група да довършат кине-
матографичната си работа. Да обле-
кат героините им в светлина, движе-
ние, усмивки, тъга. Затова ги обичам. 
Преди време с Румяна Петкова, Силвия 
Чолева, Боряна Матеева и Мария Лан-
дова се опитахме да направим филм за 
Малина, но не ни стигнаха силите. От 
преданост, от обич, от желание да 
сме истински пред един изключите-
лен автор. Стои си този филм някъде 
и чака. Може би не нас.

Снимали	сте	актриси	като	Татя-
на	Лолова,	Златина	Тодева,	Катя	
Паскалева,	Пламена	Гетова,	Ваня	
Цветкова,	Мария	Каварджикова	и	
т.н.	Те	нямаха	холивудската	съдба	

на	Мария	Бакалова,	но	са	ярки	и	не-
подражаеми.	Как	работехте	с	тях?

Добавям Снежина Петрова, Румена 
Трифонова, Стефка Янорова, Луиза 
Григорова, Касиел Ноа Ашер, Светла-
на Янчева, Виолета Марковска, Йоа-
на Буковска, Мая Новоселска, Ирини 
Жамбонас, Йорданка Любенова, Бойка 
Велкова, Линда Русева, Цветана Мане-
ва, Лилия Маравиля, Лиза Шопова, из-
броени разбъркано и без ред. Мисля, че 
никоя от тези звезди, а те са звезди-
ща, не е мечтала за съдбата на Мария 
Бакалова. Шансът е бил на страната 
на това момиче. Дано да я съпътства 
винаги в живота! Ама как си предста-
вяте Катя Паскалева да седне да меч-
тае за Оскар?! 

Всеки актьор обича да бъде гледан от 
оператора, даже и глезен. Всеки филм 
е и част от живота ни. Затваряме се 
в един кръг поне два месеца и е честно 
да си тръгнем начисто.

А	актьорите?	С	какво	си	спомня-	
те	Наум	Шопов	и	Филип	Трифонов	
например?

Не мога да прескоча Иван Иванов, 
Любо Чаталов, Ивайло Христов, Бен 
Крос, Чочо Попйорданов, Владимир 
Пенев, Любомир Петкашев, Стоян 
Алексиев, Руси Чанев, Малин Кръстев 
и много, много други. Какви актьори-
ща имаме! Страх ме е да не изчезнат, 
да се променят, да загубят чара си на 
символи на моето поколение. Както се 
обърна Бегбеде към Макрон по повод 
смъртта на Белмондо: Той беше по-
следният, заедно с Делон и Бардо, по-
знал смисъла на думата слава. О, меж-
ду другото, моля правителството да 
забрани и смъртта на тези двамата. 
Без тях Франция наистина е приклю-
чила. Оправяйте се, г-н Макрон. Тай-
ната на този човек беше, че бе прео-
долял снобизма. Критиците ги беше 
сложил в джоба си с филмографията си 
от 60-те години.

Та така и нашите момчета. Сложиха 
ни в джоба си още през 70–80-те го-
дини на миналия век и моля ви, госпо-
да политици, идете си вие, сменяйте 
се, колкото искате, но нека не забра-
вяме тези светли хора. Поколения-
та се сменят, идват нови прекрасни 

актьори. Но моят сантимент остава 
с тези поостарели момчета.

Работили	сте	с	различни	режисьо-
ри,	но	най-вярна	сте	на	Анри	Кулев	
–	трудно	ли	е	да	се	прави	кино	за-
едно	със	съпруг,	при	това	толкова	
безкомпромисен	като	него?

Ние правим по един филм на всеки де-
сет години, така че не доскучава. Из-
ключително взискателен, Анри знае 
точно какво иска. Той предварително 
е разкадровал и нарисувал целия филм. 
Страхотно е, но той е и безкрайно 
упорит. Сложен човек, да не кажа не-
възможен. С него всичко е трудно. 
Минали сме през какво ли не. С любов 
и отчаяние, с радост и досада. През 
много приятелства и необичащи ни 
хора. А и ние не сме много за обичане, 
въпреки че… Върша тази работа от 
дълго време, все още съм много уяз-
вима на снимачната площадка, така 
че се пазя. С Анри не сме намерили из-
цяло мирен начин да работим заедно. 
Или може би това е просто начин на 
работа.

По пътя си се срещнахме с поета Бо-
рис Христов, запозна ни Радой Ралин и 
това се оказа приятелство завинаги. 
С Влади Киров тъкмо се сближихме и 
съдбата ни раздели. Загубихме много 
приятели – Митко Гочев, Ники Тодо-
ров, Пальо Вежинов, Виктор Пасков, 
Ерве Бале... Впрочем много от прия-
телите ни са от вашия предшест-
веник, вестник „Култура“ – Христо 
Буцев и Коприна Червенкова, Геновева 
Димитрова, Христо Градечлиев. Като 
съм почнала с приятелите, накъде без 
поетите Васо Сотиров и Виктор Са-
муилов, оператора Андрей Чертов. 

Толкова е страшно да снимаш... Живе-
ем в постоянно съмнение. Искаме да 
се справим добре и понякога сме много 
нетърпеливи. Защото, когато показ-
вате филма си на публиката, трябва 
да сте в състояние да поемете отго-
ворност за всички избори. Не можете 
да ѝ кажете: „А, тази сцена не е стра-
хотна, защото онзи ден нямах доста-
тъчно време, беше ми криво, валеше 
проливен дъжд“.

В	 семейния	 екип	 влезе	 и	 синът	
ви	Андрей	–	трудно	ли	му	беше	
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да	израсне	като	режисьор	анима-
тор	под	толкова	много	фамилни	
„сенки“?

И да му е било трудно, вече всичко е 
зад гърба му. Единственото, което се 
надявам, е да се гордее с фамилиите 
си. Но той си върви по пътя и пред-
лага понякога на майка си работа, от 
която сърцето ми се пълни с радост. 
Андрей е в тандем с Ася Кованова. Те 
правят съвсем различно кино. Чувст-
вено и красиво.

Не мога да не спомена и нашата дъще-
ря Бина. Едно момиче, което работи 
от 16-годишно в телевизиите, в нови-
ните заедно със съпруга си Адриан и с 
лекота и сериозност гледа на света. 
За мен тя е една от тези т.нар. хора 
опори. И разбира се, тримата внуци 
– Павел, Максим и Андреа. Внуците 
просто се обичат. Не искаш нищо от 
тях.

Работихте	и	с	други	режисьори	–	с	
какво	запомнихте	Иван	Росенов	
например?

Иван Росенов и Катя Паскалева, свет-
ла им памет. Толкова талантливи 
хора! С Иван последните години го-
ворехме за нов филм… Рано си отидо-
ха. Много липсват, пъстри и красиви 
хора! 

А	предизвикателство	ли	е	да	се	
снима	филм	на	Иван	Павлов,	при	
когото	изображението	трябва	да	
говори	повече	от	самите	герои?

Думите, движенията, плановете, всич-                                                                                            
ко е минималистично при него. Опит-
вах се да го следя и да помагам. И той е 
сложна личност. Изглежда нерешите-
лен, колеблив, но е железен в изисква-
нията си към другите. Понякога рязък, 
но знае какво иска. Безпределно верен 
на Константин Павлов и Валери Пет-
ров. Безкрайно обича и уважава компо-
зитора Божидар Петков.

Работите	и	с	френски	режисьори	
–	какво	ви	даваха	тези	„забежки“?

С френския режисьор Ерве Бале ме 
свърза колегата и приятел Румен Ил-
ков-Аристократа. Случайна среща, 
превърнала се в дълго приятелство. 
Френски бретонец. Заснехме няколко 

саги за FR2. Тв филми за водата, земя-
та и огъня. А всичко започна с филма 
„Брътвежите на родилката“, заснет 
в София с цял отбор от прекрасни бъл-
гарски актриси. За жалост и Ерве си 
замина някъде там, далече в бретон-
ското небе, при любимите си актьо-
ри Жан Йан, Ролан Бланш, Пол Кроше, 
Бернар Фресон, с които и аз имах щас-
тието да работя.

Привилегия	или	по-скоро	отговор-
ност	е	да	си	дъщеря	на	Бинка	Же-
лязкова	и	Христо	Ганев?	

Имам една светла картина в спомени-
те си – от плажа Бутамята, родите-
лите ми са стари и жизнени, свекър-
ва ми, баба Надя, плете, внуците са 
малки, а всички заедно сме щастливи 
на брега на есенното море… Когато 
ги загубих и двамата, те бяха стари 
хора, с изживян живот може би. И бях 
много изненадана от мъката. Мислех, 
че скръбта ще бъде сълзи и тъга, но 
се изненадах, че се чувствам и толко-
ва ядосана. „Скръбта те образова и 
това е ужасна форма на образование“, 
прочетох някъде.

През годините много важни за мен 
бяха техните приятели Христо Пис-
ков, Ирина Акташева, Валери Петров, 
Володя Янчев, Борислав Шаралиев, 
Милчо Радев, Мишо Симеонов, Петър 
Рашков, Лидия Кантарджиева, Не-
делчо Драганов и много други. Много 
„приятели“ след 10 ноември им обър-
наха гръб... А изброявам толкова мно-
го, защото това са хора, които не 
трябва да се забравят.

А	кои	освен	родителите	ви	бяха	
вашите	учители	по	кино?

Първият режисьор, с когото снимах 
игрален филм, беше Петър Каишев – 
„Може би фрегата“ е детски, весел, с 
художник Сашо Дяков. Борислав Пун-
чев пък ми предаде светломера си в 
операторската стая на Киноцентъ-
ра – приех го като знак, наследство. 
Разбира се, моят „мастер“ във ВГИК 
Борис Волчек, Васил Холиолчев, бате 
Димо (Коларов, б.а.), Въло Радев, Слав-
чо Спасов…

Можем	ли	да	кажем,	че	последният	
ви	засега	филм	с	Анри	Кулев,	„Има-
ло	една	война“,	е	най-голямото	ви	

изпитание	като	оператор	–	сняг,	
кал,	масовка,	животни,	само	21	дни	
снимачен	период…

Не, разбира се. А и в екипа имахме мно-
го ценни помощници – втория режи-
сьор Филип Андреев, оператора на 
камера Калоян Игнатов; новото поко-
ление бъдещи оператори, които вече 
снимат и сами – Галина Василева, Пла-
мен Соклев и неговата осветителска 
група; Димитър Николов и Пепи Анев. 
В много тежки физически филми съм 
участвала. Снимала съм в бурния Ат-
лантик, през люти зими в планините 
Юра и Витоша. Но най-уморително е 
дългото снимане – десет месеца из-
вън дома. Просто плачеш и бачкаш.

Днес	като	че	ли	всички	са	писатели,	
журналисти,	фотографи…	–	оста-
на	ли	място	за	професионалистите?

Не съм много наясно с тази дума – 
професия значи работа. А работата 
се учи, само че трябва време. Затова 
има и университети. Всичко, което ми 
се случва, ми потвърди, че не трябва 
да хитрувам с камерата, а напротив, 
да се фокусирам върху актьорите. Да 
си казвам, че не съм „професионалист“ 
даже на 70, ми отива много повече.

В	споменатата	по-горе	публикация	
написахте	още:	Аз съм различна! 
Това е прелестта на живота. Кои	
са	другите	прелести	на	живота?

Колко сме различни всички наистина! 
И различието ни не е, че сме хомо, хе-
теро, бели, черни, жълти, стари, мла-
ди… Различни са душите ни, мислите 
ни, радостите ни. Радостите ми са 
прости: чаша вино, бяло, криминални-
те романи, доброто българско кино 
– старото и новото, френската нова 
сцена, Цветаева, Бергхолц, Бродски, 
Силвия Чолева, Малина Томова, Рада 
Александрова, Борис Христов и много 
други; празничните салюти, морето, 
споменът за старите ми родители; 
внуците, всеки един от тях прекра-
сен и различен; порасналите ми деца 
и стареещият Анри; приятелите, 
страхът, че току-що завършени-
ят филм може да е последен, но това 
се отнася за всичко, така че… Стана 
много лично това интервю, хубавото 
е, че се появявам много рядко.
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Поводът	да	разговаряме	е	покър-
тителната	ви	книга	 „Един	 от	
нас“,	посветена	на	терористич-
ните	атентати	в	Норвегия	преди	
десет	години.	Българското	издание	
току-що	видя	бял	свят,	но	ето	че	
ви	заварвам	в	Стокхолм,	където	
участвате	в	дискусия	за	Афганис-
тан	на	филмовия	фестивал.	Нека	се	
върнем	още	по-назад	във	времето,	
към	вашата	книга	„Кабулският	
книжар“,	която	освен	признание	ви	
носи	и	правни	проблеми	със	семейс-	
твото	на	главния	герой?

Това беше отдавна, бях начинаеща 
журналистка, имам чувството, че 
тогава бях почти друг човек. Това 
беше едва втората ми книга. Много 
ми се искаше да изобразя реалния жи-
вот в Афганистан и да опиша това, 
което съм видяла. И когато книгата 
беше публикувана, но книжарят не я 
хареса, бях много изненадана, защото 
чувствах, че съм била справедлива, а и 
си мислех, че той може би е по-отво-
рен, отколкото беше в действител-
ност. Сега, разбира се, съм и по-мъд-
ра, и по-възрастна, и мисля, че много 
често е въпрос на очаквания. Ако той 
е очаквал да бъде този пълноценен 
герой афганистанец, който спасява 
книгите, а след това е открил в кни-
гата просто образа на един обикновен 

патриарх, обикновен баща, който по-
някога е твърде строг, навярно е ос-
танал разочарован. Ала, разбира се, 
това беше един много интимен порт-
рет, може би твърде интимен. Нас-
коро видях едно филмче от неговата 
книжарница днес, след пристигането 
на талибаните. И видях, че продава 
моята книга. Беше поставена на вид-                     
но място, а освен това имаше и ви-
зитна картичка, на която пишеше: 
„Аз съм „Кабулският книжар“. Радвам 
се за него, доволна съм, че не застра-
ших живота му. Получава дивиденти 
и отпечатва всичко сам. Пиратства 
стари книги. Не плаща авторски хоно-
рар, взима една книга, откъсва кори-
цата и я препечатва, което му струва 
може би 50 цента.

Страните,	разкъсвани	от	война,	
не	ви	плашат.	Написали	сте	и	кни-
гата	„Ангелът	от	Грозни“,	посве-
тена	на	децата,	пострадали	от	
войната	в	Чечения.

Книгата е посветена на това как вой-
ната влияе върху детството. В Че-
чения има голямо насилие, налице са 
много психически разстройства при 
деца, защото са преживели толкова 
жестокости. А и не само там е така, 
вижте Афганистан, Сирия… Става 
дума дори за това как се грижим за 

собствените си деца, не знам за Бъл-
гария, но в Норвегия всичко е свързано 
с възпитанието, грижите и т.н. Сега 
знаем по-добре, че детството е тол-
кова важно в много отношения.

В	България	се	шири	обаче	и	един	
виц	за	норвежката	практика	да	
се	отнемат	деца	от	семействата,	
свързан	със	страха,	че	властите	
могат	да	дойдат	и	да	ти	вземат	
децата,	ако	не	се	отнасяш	с	тях	
по	правилния	начин.	„Ще	дойдат	
норвежците	да	приберат	детето!“

Да, знам. Имало е случаи и понякога е 
малко жалко, но норвежките органи за 
закрила на детето са наистина стро-
ги. Ако биеш дете, съжалявам, губиш 
го. А ако произхождате от друга дър-
жава, където това е позволено, си 
мислите, че това са лични неща и ако 
биете детето си, освен ако не е ужас-
но насилие, това е ваш избор във въз-
питанието. Но в Норвегия този личен 
подход не важи.

Как	се	справят	семействата	на	
емигрантите	с	тази	практика?

Най-големият страх в сомалийската 
общност е, че децата могат да им 
бъдат отнети. Така че, да, строго е 
и се е случвало, но не твърде често. И 

Можеше да се случи навсякъде в Европа
В	книгата	си	„Един	
от	нас“	норвежката	
журналистка																																									
Осне	Сайерстад	
разглежда	предисторията																																																			
на	атентатите																											
в	Норвегия	през	
2011	г.,	извършени																																																		
от	Андерш	Беринг	
Брайвик,	при	които	
загинаха	77	души.	
Неотдавна	книгата	є	
излезе	у	нас	(изд.	Black 
Flamingo)	в	превод																									
на	Анюта	Качева

С	Осне	Сайерстад	
разговаря	Марта	Монева

© Ulf Andersen/Getty Images



32

декември 2021

не се случва, когато набиете детето 
си само веднъж. Такава е практиката 
най-вече в случаите на продължител-
но малтретиране. Но разбира се, може 
да е имало допуснати грешки. И това 
също е крайност, признавам.

Почти	всичките	ви	книги,	сред	
които	и	„Две	сестри“	–	за	моми-
четата,	които	се	впускат	в	джи-
хад,	или	познатата	на	българската	
аудитория	„Сто	и	един	дни“,	раз-
глеждат	международни	проблеми.	
Само	„Един	от	нас“	се	занимава	с	
норвежкото	общество.	Как	се	по-
лучи	така?

Това определено беше първата ми 
книга за моята страна и всъщност 
почти първият ми репортаж за Нор-
вегия. Започнах журналистическата 
си работа в Москва, където бях като 
студентка по руски. Бях много млада и 
погледът ми от самото начало вина-
ги е бил насочен към другите. Внезап-
но се случи тази трагедия в Норвегия 
през 2011 г. и написах една статия за 
нея за „Нюзуик“, но не планирах да ос-
тана в темата, исках да се върна към 
Арабската пролет. После обаче оти-
дох да отразявам съдебния процес 
за една седмица и на място осъзнах, 
че просто трябва да остана до края 
и да отразя всичко. Беше ми трудно, 
защото, когато пишеш за собстве-
ната си страна, сякаш я познаваш 
твърде добре. Питаш се: кой съм аз, 
че да пиша по този въпрос? Докато, 
ако си чуждестранен кореспондент, 
си мислиш, че можеш просто да се по-
топиш във всяко общество и да го от-
разяваш. Когато пишех за атентата, 
бях все още много травматизирана. И 
исках да обърна внимание на три ком-
понента: на престъпника, на жерт-
вите – кои са те, не просто някакви 
деца, ами и млади политици, а след 
това и на цяла Норвегия. Кои сме ние, 
обществото, което е създало извър-
шителя, обществото, в което той е 
израснал, а също и тези млади хора от 
Работническата партия? Това всъщ-
ност е и смисълът на заглавието. 

Подходът	„един	от	нас“	не	е	много	
разпространен	в	подобни	ситуа-
ции.	Никой	не	желае	да	бъде	свързан	
с	тероризъм	или	да	признае,	че	е	

участвал	в	подхранването	на	поч-
вата	за	такива	смъртоносни	рас-
тения.	Хората	обикновено	се	опит-
ват	да	отхвърлят	всякаква	връзка	
с	подобни	лица,	а	вие	го	поставяте	
в	центъра	на	обществото.	Как	се	
прие	този	подход?

Мисля, че когато книгата излезе в 
Норвегия, беше твърде рано. А аудио-                                                                                 
книгата излезе едва тази година, 
докато обикновено аудиокнигите 
се появяват година след хартиено-
то издание. Книгата се прие много 

очевидно е доста иновативен. А ми-
нистърът на образованието е бил 
генерален секретар на младежка-
та организация на Работническата 
партия.

Уводът	на	книгата	започва	със	за-
плахата	на	Брайвик	към	жертви-
те	му:	„Всички	ще	умрете,	мръсни	
марксисти!“.	Бихте	ли	очаквали	
този	вид	терор	да	се	повтори?

За съжаление, да. Нека гледаме на Ев-
ропа като цяло, защото фактът, че 
това се е случило в Норвегия, не оз-
начава кой знае какво. Можеше да се 
случи в Нидерландия, Германия или 
Белгия, можеше да се случи нався-
къде в Европа. Виждам го по-скоро 
като европейски образ, отколкото 
конкретно норвежки, но се е случило 
да бъде норвежец. Крайната десница 
всъщност не е много силна в Норве-
гия, което е добре. Тя не е организи-
рана сила, по-силна е в Германия, дори 
много по-силна е в Швеция. Брайвик си 
мислеше, че ще го освободят, че ще 
стане герой, което не се случи. 

Как	реагирахте	на	одобрителните	
писма,	които	той	ви	изпращаше	от	
затвора?

В началото бях много емоционална, 
писах му. Исках да се срещна с него за-
ради книгата, но той винаги се опит-                                                                                      
ваше да се пазари: „Добре, ще се срещ-
на с теб, ако мога да напиша части 
от книгата. Ще се срещна с теб, ако 
направиш това и това…“. Но по-къс-
но, след излизането на книгата, кога-
то продължи да пише писма, просто 
спрях да отговарям. Бях приключила 
с книгата. Не съм на разположение, 
за да облекчавам живота му или да 
го правя по-интересен. Просто по-
чувствах, че не е правилно заради 
жертвите да продължавам да общу-
вам с него. И той спря да пише.

Как	се	чувствахте,	живели	сте	на	
една	и	съща	улица	с	него?

Това е шикозна улица и той е харесвал 
шикозни жилища. Живял е там, преди 
да се премести обратно при майка си. 
И когато интервюирах старите му 
приятели, всички те живееха в този 

художник на корицата Светлин Балездров

положително. Много хора, включи-
телно млади активисти на Работни-
ческата партия, смятат, че това е 
тяхната история. Тогава тези млади 
хора са били още тийнейджъри, а сега 
две от жертвите – искам да кажа 
от оцелелите, са министри в прави-
телството – на образованието и на 
промишлеността.

Добре	ли	се	справят	с	работата	си?

Те току-що заеха постовете, имахме 
избори през септември, назначиха ги 
през октомври, но министърът на 
промишлеността е много популярен, 
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квартал. Изобщо не исках такова об-
кръжение за моите деца. Разбира се, 
това беше емоционално отношение, 
защото приятелите му не са виновни 
за направеното от него. 

Подробно	обяснявате	в	книгата	
как	една	от	жертвите,	политиче-
ската	активистка	и	бежанка	от	
Ирак	Бано	Рашид,	е	спестила	пари,	
за	да	си	купи	национална	норвежка	
носия,	а	след	това	се	е	питала	дали	
има	право	да	я	носи.	Понеже	една	
истинска	норвежка	или	я	наследява	
от	жените	в	семейството,	или	си	
я	прави	по	поръчка,	но	самата	тя	
е	бежанка	от	кюрдски	произход.	
Откъде	произхожда	вашата	на-
ционална	норвежка	носия?

Сестра ми е по-голяма, така че я е по-
лучила от баба ми. А аз получих една, 
направена по поръчка, тя е от до-
лината Гудбранд, която започва от 
Лилехамер. 

В	деня	на	терористичната	атака	
вие	също	сте	били	в	града.	Как	по-
влия	случилото	се	на	живота	ви	в	
частен	план?

Първата ми реакция беше на шок и не-
доверие. Първо си помислих, че това е 
„Ал Кайда“, както повечето от нас си 
помислиха за момент. Казах си: добре, 
сега е време за отмъщение за участи-
ето ни в Афганистан. А после стана 
ясно, че това е този човек. И тогава 
шокът се превърна в скръб, тъй като 
Норвегия е малка страна, а 77 жертви 
са огромно число и сред тях може да са 
приятелите ти, децата ти. Когато 
пишех книгата, бях ужасена и натъ-
жена, а после и разгневена. Той е от-
нел живота им, без дори да ги познава! 
Работех по книгата в гняв, направо 
блъсках по клавишите на компютъра.

Колко	време	ви	трябваше	за	кни-
гата,	 след	 като	 завършихте	
проучването?

Около шест месеца писах, но първо 
трябваше да разбера за себе си как 
точно да подходя.

Започвате	книгата	с	разказ	за	бру-
талните	убийства.	Кой	ви	даде	мо-
рална	подкрепа	през	този	период?

Имаше протоколи от съда, а в други 
случаи стъпвах на моите интервю-
та с тийнейджърите. Случилото се 
беше брутално и книгата трябваше 
да бъде брутална. Всъщност получих 
съвет от норвежкия писател Карл Уве 
Кнаусгор. Говорихме, изпратих му една 
ранна чернова. И той е донякъде от-
говорен за началото, каза: „Мисля, че 
трябва да го напишеш в книгата точ-
но толкова ужасно, колкото е било“. 
Всичко трябваше да бъде казано така, 
както е било.

Кое	е	най-важното	нещо	в	книгата?

Може би на по-дълбоко ниво нещата, 
които ви превръщат в това, което 
сте. Това, разбира се, е смесица от 
фактори – гени, интелект, но също 
така и обществото. И как сборът от 
някои дори естествени неща може 
да се превърне в много смъртоносна 
смес. Беше ми интересно също така 
да се запозная с всички тези млади 
хора, 15-годишни, които се занимават 
с политика. И то с такова голямо тър-
пение. Докато Брайвик се е опитвал 
да промени политиката в Норвегия 
или Европа чрез насилие, те са седе-
ли в местните съвети и са работили 
там, за да извоюват по-ниска цена на 
автобусния билет. За младите хора 
това е убийствено скучно занимание 
– малките стъпки на политиката в 
рамките на парламентарния процес. 
Какво може да оформи толкова раз-
лични характери? Една от основните 
теми в книгата е принадлежността. 
Книгата е за терора, но по-скоро на 
по-високо ниво, на по-дълбоко ниво 
тя е за това какво превръща някого в 
терорист. Мисля, че това е основни-
ят въпрос. И в „Две сестри“ се занима-
вам с него. Много често се опитвам да 
разбера какво кара хората да избират 
определени траектории на движение.

Какво	е	вашето	заключение	в	този	
случай?

Ако извадите само един от тези фак-
тори, терористичният акт просто 
няма да се случи. Ако беше забогатял, 
както е искал, нямаше да стане те-
рорист. Ако беше успял в нещо друго, 
също нямаше да го направи. Така че 
той определено не е роден терорист.

Съгласна	съм.	Каква	би	била	ва-
шата	 рецепта	 срещу	 десния	
екстремизъм?

Имам един и същ отговор както за 
крайната десница, така и за всички 
видове екстремизъм. И той отново е 
по-дълбок и скучен отговор. Ако из-
градим добри и справедливи общест- 
ва, в които се полагат грижи за деца-
та, в които младите хора се приемат 
сериозно, когато си намерят работа и 
имат цел, вероятността да се обър-
нат към тероризма или екстремизма 
е по-малка. Често членовете на те-
рористичните движения идват от 
несигурна среда, липсва им родител, 
страдат от липсата на рамка, изпад-
нали са от училище.

Това	е	най-добрата	профилактика.	
А	по	какво	работите	в	момента?

Чакам да видя дали мога да се вър-
на в Афганистан. Може би ще успея 
догодина. 

Осне Сайерстад е норвежка пи-
сателка и журналистка. Родена 
е през 1970 г. в Осло, израства в 
Лилехамер. Учи руски, испански 
и история на идеите. От нача-
лото на 90-те години работи 
като чуждестранен кореспон-
дент в Русия и Китай. От 1998 г.                                                                            
е военен репортер в конфликт-
ни региони, включително в Сър-
бия, Косово, Афганистан, Ирак и 
Чечения. Книгите є са преведе-
ни на много езици, а през 2018 г. 
Сайерстад получава Наградата 
за европейско разбирателство 
на Лайпцигския панаир за „Един 
от нас“. Носителка е и на жур-
налистически награди.

Осне
Сайерстад  ©
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Като	литературен	историк	и	из-
следовател	се	занимавате	основно	с	
периода	на	Възраждането.	Именно	
тогава	по	ред	причини	се	активизи-
ра	интересът	към	миналото,	към	
историята	не	само	на	българите	
като	народ,	но	и	към	родовата	и	
семейната	история.	Семейството	
в	разбирането	на	българина	е	ин-
ституцията,	която	освен	всичко	
друго	пази	и	съхранява,	поддържа	
жива	паметта.	Днес	като	че	ли	
също	има	връщане,	интерес	към	се-
мейната	история.	Съвсем	наскоро	
публикувахте	книгата	си	„Семей-
ни	истории“.	Какво	удържа	този	
интерес	в	толкова	дълъг	период	
от	време?

През Възраждането наистина се „ак-
тивизира“ интересът към минало-
то, оттам и към родовата история. 
Струва ми се, че поне сред част от 
по-образованите тогавашни хора се 
активизира и обратната тенденция 
– стремежът за еманципиране от 
миналото, поне от близкото минало, 
виждано като не особено престиж-
но. Появява се или се засилва стреме-
жът да станеш друг, по-различен от 

това, което са били предците ти. И 
представителните фигури от епоха-
та тръгват към широкия свят, бук-
вално или чрез образованието, чрез 
знанието. 

Тези две тенденции са постоянни и са 
характерни далеч не само за българи-
те от модерните времена. Виждаме 
ги и по света, виждаме и периодично-
то засилване на „търсенето на коре-
ните“ – родови, етнически, социални. 
Вероятно и заниманията ми с лите-
ратурна и културна история, инте-
ресът към тези процеси са един от 
факторите, които ме насочиха към 
миналото на рода ми. Друг фактор си-
гурно е навлизането във възрастта 
на равносметките, за съжаление, 
желанието да предам напред някакви 
семейни сюжети. Трети фактор веро-
ятно е, от една страна, уважението 
ми към някои автори и текстове в 
този жанр (те са споменати в начало-
то) и желанието да напиша нещо по-
добно. И от друга страна, възражени-
ята ми към други образци и модели на 
автобиографично и мемоарно писане, 
от които се опитах да се оттласна, а 
и косвено да им възразя.

Как	стигнахте	до	идеята	да	напи-
шете	тези	семейни	истории,	свър-
зано	ли	е	с	годините,	с	натрупан	
опит	или	друго?

Май вече отговорих, но ще продъл-
жа. Натрупаните години несъмнено 
са важен подтик. Понатрупаните 
документи (доста оскъдни все пак) 
и снимки, които ми се виждат ценни 
в някакъв смисъл. Ако искате, и про-
фесионалната нагласа да се съби-
рат, подреждат, ако е възможно – да 
се коментират факти, текстове и 
изображения.

Казвате,	че	разказването	за	рода	
е	„деликатна“	работа.	Защо?	Не	
би	ли	било	по-лесно	да	говорим	по-
вече	за	своето,	след	като	вече	сме	
решили	да	го	направим?

Поне за мен деликатна работа. Опит- 
вах се – дано съм успял – да избегна 
изкушенията на идеализирането и 
виктимизирането, на неволното раз-
красяване. Саморазголването е дели-
катна работа, а и в процеса на писа-
нето се засилваше убеждението ми, 
че не познавам докрай себе си. Какво 
остава за другите, както за най-близ-
ките, така и за хора, за родственици, 
живели преди да се родя, в други вре-
мена, при друг бит, с други нагласи.

Наистина	вашите	„Семейни	исто-
рии“	не	се	придържат	много-много	
към	мемоарния	жанр.	В	тях	няма	
сантиментална	 идеализация,	
умиление	пред	миналото.	Няма	и	

Деликатна работа 
Николай Аретов 

„Вероятно	заниманията	
ми	с	литературна														
и	културна	история												
са	един	от	факторите,	
които	ме	насочиха																
към	миналото	на	рода	
ми.“	С	Николай	Аретов	
за	книгата	му	„Семейни	
истории“	(издателство	
„Кралица	Маб“)	разговаря	
Катя	Атанасова

Дядо Недко, доайенът на Каблешковия род, сред софийския клон на фамилията. Н. Аретов 
е на първия ред с шарения пуловер, фотография личен архив
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последователна	хронология	на	съ-
битията.	Защо?	И	как	се	постига	
това	в	писането?

В известен смисъл съзнателно, да не 
кажа умишлено. Книжката не е лишена 
от известни литературни амбиции. 
Доста плахи и недокрай реализирани, 
признавам. А днешната литерату-
ра не обича строго хронологичните 
повествования. Светът около нас е 
доста фрагментиран, често нело-
гичен, често затруднява строго ра-
ционалния поглед. Не казвам, че като 
читател не се интересувам от после-
дователно разгръщащите се истории 
(„Кандид“, „Том Джоунс“, трилърите), 
напротив, често се приютявам в тях. 
Но те не са ми достатъчни. А и след 
няколко книги с подчертан биографи-
чен елемент вероятно съм искал да 
опитам нещо друго.

Кое	не	влиза	в	една	такава	родова	
история?	Имаше	ли	неща,	които	
избягвахте	съзнателно?

Сигурно има, но щом съзнателно съм 
го премълчал… А като литератор 
и читател бих казал, че още по-ин-
тересно е какво съм премълчал съз-
нателно. То би могло да се разкрие 
по-лесно от един външен поглед.

Доколко	паметта	е	надеждна	опора	
в	разказите	за	„преди“?	Как	ба-
лансирахте	между	обективните	
факти,	с	които	разполагахте,	и	
вашите	лични	спомени,	спомените	
на	вашите	близки,	които	няма	как	
да	са	лишени	от	субективност?

Не е. Знаех го, но отново се убедих. 
Знаех и отново се убедих и в нещо 
друго – документите също не са аб-
солютно обективни, или поне не раз-
криват цялата „истина“. Сблъсъкът 
между тях ми е много интересен, опи-
тах се да го представя. В някакъв план 
осмислянето на този сблъсък помага 
на човек да разбере по-добре не само 
случилото се и хората от миналото, 
но и себе си.

Какво	носи	връщането	в	семейната	
история,	в	спомените,	в	открити-
ята	за	миналото?

Сложен възел от емоции. Топлота, 
усещане за приютеност в нещо, при-
месени с неудовлетвореност от себе 
си, което, парадоксално, не изключ-
ва повишено самочувствие. А и удо-
волствието да разчиташ миналото, 
да се опиташ да се дистанцираш от 
него и да го четеш като кримина-
лен роман. Или като роман на няка-
къв чужд език, който владееш, но не 
докрай.

Важни	ли	са	личните	истории	като	
част	от	една	по-голяма	наша	обща	
история?

Разбира се. Не смея да говоря от име-
то на професионалните историци, 
но умората от „голямата“ история е 
очевидна. Както и желанието да бъде 
допълвана от „малката“, от това, 
което наричат „микроистория“. От 
друга страна, опасността от увлече-
ния в тази посока съществува – нат-
рупването на нагласени малки исто-
рии и особено тяхното количество. 
Надявам се, че не съм се включил в 
този поток.

Излезе	списание	„Литературна	ми-
съл“,	в	което	имате	текст	„Ня-
колко	пародийни	истории	на	Бълга-
рия“.	Кажете	ни	малко	за	това	що	
е	то	„пародийна	история“?

Нещо много забавно и леко за четене. 
Когато е направено добре, разбира се, 
какъвто е случаят с Христо Бръзицов, 
Райко Алексиев, Асен Христофоров, 
Николай Генчев, Румен Даскалов… А и 
полезно, от подобни книги научаваме 
доста, не толкова за миналото, колко-
то за нагласите и предпочитанията 
на авторите и на тяхното време. 

Какво	 занимава	 литературния	
изследовател	 днес?	Чувствате	
ли	се	повече	човек	на	миналото	–	
периода,	който	изследвате	–	или	
днешното	ви	е	по-важно,	дори	и	
като	инструмент	за	изучаване	на	
това	минало?

С възрастта усещането за това кое 
е „твоето“ време се променя, доста 
хора се чувстват добре във времето 
на своята младост. Не бих го казал за 
себе си, не бих казал и че се чувствам 

човек от миналото, на което са пос-
ветени основните ми професионални 
занимания. Всъщност не се чувст-
вам уютно, не възприемам като свое 
никое време, нито днешното, нито 
годините на отминалата младост, 
нито Възраждането, което се опит-
вам да изследвам, нито някоя отми-
нала романтична или героична епоха. 
Усещането не е много комфортно, 
но едва ли нещо може да се направи. 
Допускам, че не съм изключение, но 
предполагам, че повечето хора имат 
„свое“ време и това им дава, ако не 
удовлетвореност, то поне известно 
спокойствие.

Проф. Николай Аретов (род.        
1954 г.) е литературовед, кри-
тик и изследовател на Българ-
ското възраждане. Главен редак-
тор на списание „Литературна 
мисъл“ и главен редактор на из-
дателство „Кралица Маб“. Ав-
тор на множество публикации в 
научни и литературни издания, а 
също и на книгите: „Преводната 
белетристика от първата поло-
вина на ХIХ в. Развитие, връзки 
с оригиналната книжнина, проб-                                                                      
леми на рецепцията“ (1990), 
„Убийство по български. Щрихи 
от ненаписаната история на 
българската литература за 
престъпления“ (1994), „Българ-
ското възраждане и Европа“ 
(1995), „Васил Попович. Живот 
и творчество“ (2000), „Национал-
на митология и национална ли-
тература“ (2006), „Българската 
литература от епохата на на-
ционалното възраждане“ (2009), 
„Асен Христофоров: от Лондон 
до Мацакурци през Белене (2011), 
„Софроний Врачански. Живот и 
дело“ (2017) и др.

Николай
Аретов
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Новината от Италия, че Георги Гос-
подинов получава наградата Стре-
га за романа „Времеубежище“, сякаш 
не ни изненада твърде. Разбира се, 
знаем авторитета ѝ, знаем с какъв 
престиж се ползва: кръстена на зна-
менитите ликьори Стрега (Вещица), 
за първи път е връчена през 1947 г. на 
Енио Флаяно за романа „Време за уби-
ване“. А не бяхме изненадани, защото 
напоследък Георги Господинов се сдоби 
с множество престижни европейски 
награди: Ян Михалски в Швейцария за 
„Физика на тъгата“, Ангелус в Полша 
отново за „Физика на тъгата“, Цин-
клар в Дания за къс разказ; да не спо-
менавам многобройните номинации. 
Привикнахме към неговите успехи. 
За да ги постигне, той не е сам: за(д) 
тях стоят усилията и таланта на 
неговите преводачи българисти: по-
лякината Магдалена Питлак, датчан-
ката Хеле Далгор, италианеца Джу-
зепе дел’Агата, французойката Мари 
Врина, хърватката Ксения Банович, 
сръбкинята Йована Стоичков, аме-
риканката Анжела Родел… В свето-
вен контекст той е един от най-пре-
вежданите български автори, редом 
с Иван Вазов, Йордан Йовков, Никола  
Вапцаров, Алек Попов, Теодора Ди-
мова; и най-превежданият днешен 
наш писател. Не е за чудене: Георги 
Господинов е най-съчувстващият, 
най-емпатичният европейски писа-
тел, способен да изрази и тъгите, и 
страховете, но и радостите – толко-
ва малките радости на толкова мал-
кия човек, все повече смазан и смазван 
от обърканото и разкашкано светов-
но време. На всички нас той и книгите 
му ни дават утеха и за тази утеха ние 
сме му безкрайно благодарни…  

Проф.	Дел’Агата,	с	„Физика	на	тъ-
гата“,	отново	преведена	от	вас,	
Георги	 Господинов	 преди	 време	
също	бе	номиниран	за	наградата	
Стрега,	но	се	размина	на	косъм.	С	
какво	според	вас	„Времеубежище“	
убеди	повече	журито	на	Стрега	от	
„Физиката“?	Да	посочите	като	
познавач	фините	отлики	между	
двете	книги?

получи	отличия	в	Швейцария,	Пол-
ша,	Дания…	Как	смятате,	кое	в	
писането	му	печели	симпатиите	
на	европейската	публика?	Защото,	
за	жалост,	в	България	не	всички	го	
приемат	безрезервно…

Майсторството на автора да улови 
със своето лично проницателно око 
нещо ново и интересно в събития 
иначе съвсем обикновени, строежът 
на „заплетките“, внезапните и не-
очаквани изменения, поетическата 
линия в неговата проза, която не се 
губи и продължава да личи и през пре-
водите на книгите му на различни ези-
ци. Зад отрицателното приемане на 
неговото творчество от страна на 
едно малцинство на колеги и крити-
ци в България аз, като човек, виждам 
едно съвсем човешко и разпростране-
но чувство – завистта, че някой друг 
получава награди и признание. Голямо-
то мнозинство от читатели в Бълга-
рия го приема обаче, доколкото знам, 
съвсем безрезервно.

А	специално	вас	с	какво	ви	спечели?

По същите причини, които изброих в 
предишния отговор, прибавяйки към 
тях и неговото кротко и добронаме-
рено държане на събеседник, негова-
та чувствителност и интелигент-
ност, които ни направиха веднага 
много близки приятели.

Вие	сте	и	в	основата	на	преводите	
на	Йордан	Радичков	в	Италия	от	
Данило	Манера	и	той	също	полу-
чава	голяма	италианска	награда.	
Интересно	е	да	ги	сравните	два-
мата:	Йордан	Радичков	от	българ-
ския	Северозапад	и	Георги	Господи-
нов	от	българския	Югоизток	–	по	
какво	си	приличат	и	по	какво	се	
различават?

Приличат си като водещи и та-
лантливи писатели от две различни 

Поет и в прозата
Проф.	Джузепе	дел’Агата	
за	„Времеубежище“														
на	Георги	Господинов																
и	наградата	Стрега

Не мога да намеря някакви точни 
причини. За мене двата романа са го-
ре-долу на едно и също много високо 
ниво. Във „Физика на тъгата“ преоб-
ладава една особена митическо-фи-
лософска стихия, докато във „Време-
убежище“ читателите са привлечени, 
струва ми се, от сравнителния анализ 
на културно-икономическите положе-
ния в разните европейски страни.

Това	не	е	първата	европейска	на-
града	за	Георги	Господинов,	който	
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поколения, големи жонгльори с думи-
те, с изявения си хуманистично-фило-
софски егалитарен стремеж. Поне аз 

така ги разбирам и затова им станах 
близък и верен приятел.

Вие	сте	един	от	най-титулуваните	
българисти	в	света,	бих	ви	нарекъл	
даже	доайен	на	българистиката.	
Вашите	„Българистични	изследва-
ния“,	излезли	у	нас	през	2014	г.,	ми	
направиха	изключително	впечат-
ление.	Та	в	тази	връзка:	откривате	
ли	корени	на	писането	на	Георги	
Господинов	в	историята	на	бъл-
гарската	литература?	Къде	бихте	
го	поместили	върху	ценностната	
є	скала?

У Георги Господинов коренното му 
българско ядро е толкова силно, кол-
кото е силен стремежът му да го 
прескочи и да влезе в по-обща, евро-
пейска и универсална атмосфера. Ре-
зултатът от смесицата между родно 
и универсално в неговите книги лежи 
в основата на успеха на Господинов на 
световно ниво.

Между	другото,	когато	чета	Геор-
ги	Господинов,	в	главата	ми	почти	
всеки	път	изниква	името	на	итали-
анския	писател	Алесандро	Барико.	
При	„Времеубежище“	например	се	
сетих	за	романа	му	„Тази	история“	
(Questa storia,	2005),	при	„Физика	на	
тъгата“	–	за	„Океан	море“	(Oceano 
Mare,	1993)	и	City	(1999).	Оправдани	
ли	са	според	вас	такива	аналогии?	
И	ако	ви	се	наложи	да	сравнявате	
Георги	Господинов	с	някой	итали-
ански	писател,	към	кого	най-напред	
бихте	отправили	погледа	си?

Познавам малко прозата на Барико и 
не мога да съдя обективно по въпро-
са. Четох преди време една негова 
книжка Seta („Коприна“), в македонски 
превод „Свила“. Ценя го по-скоро като 
музиковед и като активен културен 
организатор. В Salone del Libro (Сало-
на на книгата) в Торино Господинов е 
участвал в неговата работилница 
„Холдън“ (работилницата е кръсте-
на на главния герой от „Спасителят 
в ръжта“ на Дж. Д. Селинджър Холдън 
Колфийлд) за творческо писане. Нами-
рам някои общи литературни черти 
по-скоро с прозата на Итало Калвино.

Стана	дума	за	многото	европейски	
награди	на	Георги	Господинов.	Вие	
самият	в	интервю	казвате,	че	смя-
тате	Йордан	Радичков	за	доста	
по-добър	от	мнозина	нобелисти.	
Все	пак	да	не	пропускаме,	че	това	е	
българският	културен	блян	–	Нобе-
ловата	награда	за	литература.	От	
такъв	ъгъл	погледнато:	не	ви	ли	се	
струва,	че	Георги	Господинов	бавно	
и	полека	върви	към	този	бленуван	
български	Нобел?

Професор Джузепе дел’Агата 
(Giuseppe Dell‘Agata) е един от 
най-авторитетните слависти 
и старобългаристи не само в 
Италия, а и в целия свят. Не-
говите български приятели го 
наричат с обич и почит Пепино. 
Професорът освен българския 
владее още руски, чешки, френ-
ски… Изследовател на дамаски-
ните, на Паисий и Софроний, на 
новата и най-новата българска 
литература – Йордан Радичков, 
Николай Хайтов, Емилиян Ста-
нев, Георги Господинов, Крис-
тин Димитрова, Алек Попов. 
Проучвал е присъствието на 
Габриеле д’Анунцио в български 
контекст, на Гео Милев – в ита-
лианския… Жив, проницателен, 
с блестящо чувство за хумор, 
любопитен към днешната бъл-
гарска литература – превеждал 
е Кристин Димитрова, Георги 
Господинов, Алек Попов, Любов 
Кронева, както и Чавдар Мута-
фов, Светослав Минков, Емили-
ян Станев, Йордан Радичков… 
Сред най-дейните членове на 
Асоциация „България-Италия“, 
проф. Дел’Агата е организирал 
множество български културни 
събития на италианска земя. 
Носител е на ордените „Кирил 
и Методий“ и „Стара планина“, 
на медала на Дружеството на 
филолозите българисти, на ме-
дала „Иван Вазов“ и на почетния 
знак на БАН на името на Ма-
рин Дринов. Doctor honoris causa 
на Софийския университет. 

Джузепе 
дел’Агата 

„У	Георги	
Господинов	
коренното	му	
българско	ядро									
е	толкова	силно,	
колкото	е	силен	
стремежът														
му	да	го	прескочи	
и	да	влезе																									
в	по-обща,	
европейска																		
и	универсална	
атмосфера.“
По принцип Нобеловите награди са 
доста често обусловени от политиче-
ски причини. Хенри Кисинджър, напри-
мер, който унищожи демократично 
избраното чилийско социалистическо 
правителство на Салвадор Алиенде 
в полза на местната реакция и на ин-
тересите на ЦРУ и който е лично ви-
новен за хиляди и хиляди зверски фа-
шистки убийства, стана носител на 
Нобелова награда за мир!?! Но нека да 
даде Бог – независимо дали същест-
вува, или не, както обясни на Йордан 
Радичков един сибирски шаман, описан 
в книгата „Неосветените дворове“, 
Георги Господинов или друг български 
писател да стане носител на Нобело-
ва награда за литература!

Въпроси и представяне Митко Новков
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„Опит за определение“ (1989), „Обра-
тен водопад“ (1995), „Вселена по здрач“ 
(1998), „Паркът“ (1999), „Трите кош-
ници“ (2000), „Разчленяване“ (2001), 
„Бяло“ (2008), „Продавачът на конци“ 
(2009), „4етири“ (2011), „Това едно/
Можеш ли го“ (2013), „Черно“ (2018), 
„Приближение“ (2019) – 12 книги с по-
езия на Илко Димитров, в които – ако 
се вгледаме зорко, въпреки привидния 
разнобой на заглавията все пак ще ус-
тановим единство. А именно – всич-
ки по свой си начин, един или друг, са 
утвърждаващи; посочват наличност, 
фактичност, вещност, ако щете. Но 
внезапно, след дузина книги – при три-
найсетата парадигмата е сменена: 
„Изчезване на времето“ – заглавие не 
утвърдително, по-скоро отрицател-
но. Или, за да сме по-точни, стопяващо 
се като живот – губещо се, мержеле- 
ещо се, оттеглящо се… Защото ко-
гато времето изчезва, заедно с него 
всичко изчезва.

Всичко? Всичко е дума, която не каз-
ва нищо. Илко Димитров го знае: „Из-
глежда всичко се намира в това което 
е свят / Но няма край никакъв край не 
се провижда“. Щом не се вижда край, 
щом имаме безкрайност, никакво оп-
ределение, никаква категория, ни-
какво понятие не са възможни. Знаем 
го от Хегел – негов е изразът „лоша 
безкрайност“ (или ако не изразът, то 
поне конфигурацията). Но поезията на 
Илко Димитров винаги е искала грани-
ци: да се очертаят параметри, да се 
посочат синори, да се зададат лимеси: 
„питам се кое пречи на философите да 
вържат думите си / за чашата с вино 
или кое им пречи да пуснат думите си 
/ по улиците да не би да ги е страх че 
някой ще им стори зло / или пък ще 
се изгубят в навалицата каквито са 
малки“.

Това мое твърдение обаче, за граници-
те, е в противоречие с граматическия 
строеж на стиховете от „Изчезване 
на времето“. Те не спазват никаква 
пунктуация, престъпват всякакви 
правила; сякаш поетът иска да каже и 
даже да накаже „философите каквито 
са малки“ за това, че като разгръщат 
тезисите и казусите си неразбирае-
мо и усукано (Кант изрично настоява 
за това), то не е ОК: не работи този 
начин, не хваща дикиш. Поетът може 
би нарочно използва тази стратегия: 
предизвиквам ви, провокирам ви, без-
покоя ви с моята така лъкатушеща 
от строфа в строфа граматически 
анархистична поезия, за да ви под-
тикна и в писането, но и в четенето 
да се напрегнете по-отговорно и да 
се постараете да бъдете повече съ-
ответни на въпросите ми, на копне-
нията ми, на очакванията ми. А не на-
среща си да чувам: „само какофония от 
звуци едни високи други ниски / каква 
хармония за каква хармония става 

дума и кой / да я изгради“. Поезията се 
оказва лика-прилика с фенера на Дио-
ген: търси и тя като него човек, кой-
то да ѝ отговори на проклетите въ-
проси; да ги разчопли, да ги разгадае и 
закове. Но ако евентуално се провали 
търсенето – защото е много възмож-
но да се провали, тогава не единстве-
но времето ще изчезне, но и поетиче-
ският фенер заедно с него ще изчезне, 
че и самият живот ще окапе:

светът ще се продъни без те именно
 да определят

предмета и насоките на мислене те 
отлично знаят

че светът предметите му      
             състоянията съществуват

само доколкото са назовани само 
доколкото са част

от усилията на човека да разчлени на 
дребни части

реалността и всяка част да означи 
така че да е ясна

същността ѝ както и отликата от
 останалите части

Тази поезия не е лесна. За някои даже 
няма да е поезия, а само натракване на 
думи, подходящи повече за трактат, 
отколкото за стих. Но това не е 
проблем на Илко Димитров, това е 
проблем на догматичните поетиче-
ски сетива, за които най-поетична е 
„досадната поезия“: „колко досадно 
наистина това ли е добрата поезия 
/ да описваш на хартия чувствата 
и усещанията си“. Поезията тряб-
ва да пита, непременно трябва от 
себе си да пита: „не искам никой да ми 
стои между големите въпроси / и мен 
самия“. 

не си ли застанал точно по средата 
между живота
и главата си 

Туй е въпросът, вероятно ще кимне с 
глава Хамлет, принц датски.

Но не само туй е отговорът, вероят-
но ще врътне глава Илко Димитров, 
поет български. 

Митко Новков

Не само туй
„Изчезване	на	времето“,	
Илко	Димитров,																																				
издателство																																				
„Изток-Запад“,	2021	г.	
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Не е достатъчно да отвориш 
прозореца, 

за да видиш полята, реката.  
Не е достатъчно да не си сляп,  
за да виждаш цветята, тревите.  
Трябва да нямаш и философия, 

никаква. 
С философия няма цветя: има идеи.  
Има само всеки един от нас, като мазе.  
Има само затворен прозорец и целият

 свят навън; 
и една мечта какво би могло да видиш,

ако прозореца отвориш,
а то никога не е каквото виждаш,

щом прозореца отвориш.1

Библиофилско ново издание на „Кни-
га на безпокойството“ от Фернанду 
Песоа, което издателят посвещава 
на Георги Мицков – големия „откри-
вател“ на португалския поет за бъл-
гарските читатели. Публикувана едва 
през 1982 г. (Песоа умира през 1935 г.), 
тази монументална творба можем да 
четем и като автобиография, но на 
някой, „който никога не е съществу-
вал“. Като дневник без определена 
хронология, въпреки че съществу-
ва известно датиране: по години – 
по-късни текстове, създадени между 
1929 и 1935 г., и ранни, писани между 
1913 и 1920 г., които е трябвало да бъ-
дат редактирани и съотнесени към 
стила на Бернарду Суареш, лисабонски 
помощник-счетоводител. Това е „ав-
торът“, на когото е приписана „Книга 
на безпокойството“, полухетероним, 
даже по-скоро псевдоним на Песоа (за-
щото пише в стил „за добро или зло, 
мой собствен“), който в цялото си 
творчество ще използва хетероними, 
най-известните са поети, множество 
от тях са разкрити от изследовате-
лите, но дали всички… не можем да бъ-
дем сигурни. 

Книгата надмогва в пъти автобио-
графичния жанр, тя е изповед и блену-
ване, прозрения, философски размисли, 
импресии, духовна „картография“ на 
Лисабон. Тя е „разговори със себе си“, а 
и „състояние на душата“. Великолеп-
на проза, в която се срещаме с едно 
човешко аз, дълбоко несъвпадащо със 
себе си. Човекът – мислещ, колебаещ 
се, мечтаещ, в тези страници е съ-
вършено непригоден към обикнове-
ния живот. Той непрекъснато усеща 
своето „несъответствие“ с други-
те. Може би затова живее насън дори 
когато живее наяве. Тъгата, която 
изпитва, е дълбинна, тя е „винаги“. И 
само тя може да оцветява възприяти-
ята за света. „Винаги“ е и мечтание-
то. Мечтанието на един „негоден за 
действие човек“. Но то е истинското, 
действителността е неважна, тя 
може само да „разстройва“. „Да жи-
вееш, значи да бъдеш друг.“ Писането 
пък е „усилие да се направи животът 
реален… Да изразяваш! Да умееш да 
съществуваш чрез писаното слово…“.

На пръв поглед можем да се заблудим, 
че доминиращото в „Книга на безпо-
койството“ е усещането за скука, 
отчаяние, отричане на действие-
то, досадно преминаване през всеки-
дневното. Но мисълта е тази, коя-
то всъщност действа. Тя е велико 
приключение, тя спасява от действи-
ето, дарява те с възможността да 
си представяш света. „Да изтриеш 
всичко от днешния ден за утре, да бъ-
деш нов с всяко ново утро, с постоян-
но възвръщана девственост на пре-
живяването – ето какво и нищо друго 
си струва да бъдеш или да имаш, за да 
бъдеш или да имаш несъвършеното ни 
битие.“

„Книга на безпокойството“ ни даря-
ва и с деликатна, но дълбока съзер-
цателност. Ако трябваше да назова 
времето, в което най-вече размиш-
лява или съзерцава човекът, то ще е 
привечер. „Залезът е духовно явле-
ние“ за Песоа. Това прозрение за упа-
дък, своеобразният „култ“ към него 
отварят път към идващата епоха на 
модернизма.

Тази книга можем да четем, както по-
желаем. Не от началото към края. Тя 
е от онези книги, които даряват, кои-
то предизвикват, които ни въвличат 
в спор, които ни подтикват да научим 
или пък само да се насладим. Тя е за-
помняща се среща с онзи, притежаващ 
„чувствителната и мислеща душа“, 
който е „вселената, която съм за себе 
си – да, утре и аз ще бъда някой, кой-
то не минава вече по тези улици, за 
когото други смътно ще си спомнят с 
едно: „Какво ли става с него?“. И всич-
ко, което правя, всичко, което чувст-
вам, всичко, което изживявам, ще 
бъде просто един минувач по-малко в 
уличната делничност на някой град“. 

Но „Книга за безпокойството“ опро-
вергава това.

Катя Атанасова

„Книга	на	
безпокойството“,	
Фернанду	Песоа,	
превод	от	португалски													
Даринка	Кирчева,	
предговор	Георги	Мицков,																
графичен	дизайн	
Красимира	Деспотова,	
издателство	„Кибеа“	1997,	
2021	г.	

1 Превод от португалски Румен Стоянов.

Състояние на душата
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Марио Варгас Льоса винаги е бил анга-
жиран с настоящето писател, който 
търси отговори в миналото. Книгата 
му с есета „Цивилизация на зрелище-
то“ бе реакция срещу духа на времето 
– плитък, развратен и пошъл, докато 
настоящата – „Зовът на племето“, 
е отговор на крайните политически 
идеологии, които отново надигат 
глава. Ако в първия сборник ставаше 
въпрос за липсата на култура в съвре-
менния пейзаж, то тук мерникът е 
вдигнат срещу липсата на свободна 
мисъл и равновесие в дебата между 
ляво и дясно. Една своеобразна защи-
та на либерализма, прикрита като 
„интелектуална биография“, това 
е стремежът на Марио Варгас Льо-
са – през личен опит да напомни, че в 
златната среда е скрит ключът към 
стабилно общество, а не в перифери-
ята, често замаскирана с високопарни 
обещания и сложни игри с думи.

С изключение на уводния текст, „Зо-
вът на племето“ е изцяло съставена 
от биографиите на няколко личности, 
които през годините са предизвиква-
ли и променяли представите на Льоса. 
Това са Адам Смит, Хосе Ортега и Га-
сет, Фридрих Аугуст фон Хайек, Карл 
Попър, Реймон Арон, Исая Бърлин и 
Жан-Франсоа Ревел. Измежду тях се 
прокрадват и много други имена, като 
например тези на Джордж Оруел, Ал-
бер Камю и Жан-Пол Сартр, послед-
ният оказал силно влияние на Льоса в 
младежките му години (както и на по-
вечето жадни за революция юноши от 
онова време). В крайна сметка Сартр 
е споменат като разочарование. Не-
говият отказ от твърдението, че ли-
тературата е действие, отрезвява 
наивните му последователи, както и 
очевидното надмощие на Камю в де-
бата за руските концлагери, в който 
блестящо е защитена тезата, че ко-
гато моралът се отдалечи от поли-
тиката, неизбежно започват убийс- 
твата и терорът. 

Но какво всъщност е „зовът на племе-
то“? Израз, изкован от Карл Попър, с 
който той определя ирационализма, 
загнезден дълбоко в съвременния ци-
вилизован човек. Едно прехласване 
към племенното минало, в което ша-
манът или вождът са взимали всички 
избори, оставяйки индивида в със-
тояние на свобода и безотговорност, 
като животно в глутница. Послед-
ствията от това свободно падане 
към уюта на племето според Льоса са 
документирани в човешката история 
и вървят ръка за ръка с най-големите 
кланета и зверства. Този дух до ден 
днешен се проявява сравнително без-
опасно по време на футболните мачо-
ве и рок концертите, но заради хариз- 
матични лидери от време на време 
обезпокоително избуява и завладява 
цели нации.

Вярата в човешките права, частна-
та собственост, равенството пред 
закона, свободата на словото и пра-
вото на образование отличава либе-
ралите, без значение дали те клонят 
към лявото (социалдемократи), или 
към дясното (консервативен либе-
рализъм). Льоса обръща внимание на 
всеки от подбраните автори, като 
излага накратко техните биографии, 
ключови книги и любопитни анекдоти 
от живота им. Главите са стегнати, 
написани без излишък, с внимание към 
възможните предразсъдъци. В Адам 
Смит например въпреки стереотипа 
Льоса открива човеколюбие и скром-
ност, в Хосе Ортега и Гасет – могъщи 
език и мисъл, съизмерими с тези на 
Хорхе Луис Борхес и Бъртранд Ръсел.

В книгата си перуанският нобелов ла-
уреат отбелязва, че либерализмът е 
най-хулената политическа система, 
оклеветявана както от консервато-
ри, така и от социалисти. Тези неза-
доволителни, на пръв поглед половин-
чати представи за устройството на 
обществото, могат да бъдат приети 
за страхливо измъкване на мекушав 
човек, който бяга от отговорност. 
Отговорът на Льоса е категоричен:

Либералната доктрина е представ- 
лявала още от първите си кълнове 
най-напредничавите форми на де-
мократична култура и е допринесла 
най-много в свободните общества за 
разширяването на човешките права, 
свободата на словото, правата на 
сексуалните, религиозните и полити-
ческите малцинства, защитата на 
природата и участието на редовия 
гражданин в обществения живот. С 
други думи, това, което ни е предпаз-
вало най-много от незаглъхващия „зов 
на племето“.

Мартин Касабов

Да избягаш

„Зовът	на	племето“,		
Марио	Варгас	Льоса,	
превод	от	испански																																												
Катя	Диманова,	
издателство	„Колибри“,	
2021	г.	

Състояние на душата

от племето
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Тази книга е за рецепцията – крити-
ческа и преводна, на произведенията 
на Франц Кафка, която в България се 
случва най-късно от всички европей-
ски култури. С увлекателност, непри-
съща на научно изследване, разказът 
преплита нишките на идеология, по-
литика и култура. 

Случаят Кафка сам по себе си е особен. 
Рецепцията му се разгръща извън не-
говото присъствие, благодарение на 
приятеля му Макс Брод, който не из-
пълнява завещанието на Кафка непуб-                                                                               
ликуваните му текстове да бъдат 
изгорени. Немскоезичният евреин от 
Прага не е вписан в конкретна кул-
турна среда – в един период за него 
си съперничат ГФР, ГДР, Австрия, 
Чехословакия. 

Преди да се обърне към българската 
ситуация, изследването ни запозна-
ва с първите издания на Кафка, прех-
върлянето на правата му в САЩ след 
идването на Хитлер на власт в Герма-
ния и превръщането на неизвестния 
приживе писател в световен мит. За 
това роля изиграва рецепцията му 
първо във Франция и Англия, а след 
Втората световна война – и в САЩ. 
Във Франция интересът към Кафка 
минава първо под знака на сюрреализ- 
ма, по-късно на екзистенциализма. 
Особен принос има текстът на Албер 
Камю „Надежда и абсурд в творчест-
вото на Франц Кафка“, който излиза 
като приложение към „Митът за Си-
зиф“ от 1942 г. (в България не е изда-
ден с книгата). През 1941 г. в САЩ У. Х. 
Одън публикува три рецензии под об-
щото заглавие „Скитникът евреин“, в 
които нарежда Кафка до класици като 
Данте, Шекспир и Гьоте. След 1933 г., 

когато Кафка е забранен в Германия, 
творчеството му се разпространя-
ва от немски емигранти като Хана 
Аренд и Теодор Адорно, които откри-
ват философските му измерения. Още 
през 1934 г. Бертолт Брехт вижда в 
„Процесът“ пророчество за става-
щото в Европа. 

с нейното „категорично отношение 
към родното“.

След 9 септември 1944 г. комунисти-
ческата идеология, методът на соц- 
реализма и руският език като канал 
за пренос напълно възпрепятстват 
рецепцията на Кафка. Тя е затрудне-
на и по ред други причини, някои от 
които валидни и преди 1944 г.: еврей-
ският произход на Кафка, темите за 
болестта и ужаса, антигероизмът, 
а по-късно и интерпретациите на 
еврейски философи като Хана Аренд, 
Теодор Адорно, Валтер Бенямин, 
Мартин Бубер. През Студената вой-
на Кафка попада в идеологическото 
противопоставяне между Изтока и 
Запада. В социалистическите общес- 
тва творчеството му е определяно 
като „зараза“ от официозните инте-
лектуалци, интересът към него носи 
престиж само сред дисидентите. В 
България то е подложено на „динами-
чен цензуриращ механизъм“. Първите 
публично достъпни текстове на Каф- 
ка у нас са в сп. „Пламък“ 10/1965 г.                                              
Преди това в първи брой за 1965 г. на 
сп. „Септември“ е публикувана ста-
тия на съветския критик Борис Суч-
ков за писателя, а в шести брой на бю-
летина „Книгите по света“ е дадено и 
„институционалното разрешение“ за 
превеждането му чрез статия на ли-
тературоведа Минко Николов. По съ-
щото време се печата първият сбор-
ник с преводи на Кафка на руски език. 

Значимите фигури, които посредни-
чат за вписването на Кафка в лите-
ратурното ни поле, се появяват във 
втората половина на 60-те години, 
но процесът е прекъснат – Минко Ни-
колов, който още в изследването си 
„Кризата в модерния западен роман“ 
(1961) отделя цяла глава на Кафка, се 
самоубива, а преводачът Димитър 
Статков бяга от България. Едва пре-
водачът Димитър Стоевски през 
70-те и следващото поколение по-
средници – Венцеслав Константинов, 
Атанас Натев, Любомир Илиев, през 
80-те години свързват българските 
читатели с Кафка. Оттогава рецеп-
цията му не е контролирана.

Невидимият Кафка
Людмила Димова

„Рецепцията	на	Кафка	
в	България	до	1989	г.“,																													
Младен	Влашки,	
Сдружение	Литературна	
къща	(Страница),	Пловдив,	
2020	г.

На фона на тази динамична картина 
интересът към Кафка у нас е затво-
рен предимно в академичните сре-
ди. От 1912 г. до днес Младен Влашки 
отбелязва „не повече от 30 имена на 
активни фигури в полето на култур-
ния трансфер“ – преводачи и литера-
туроведи. Според него „по-вероятно 
е Гео Милев да се е разминал с Франц 
Кафка“, което той обяснява с естети-
чески и емоционални различия. Тихият 
в своя ужас художествен свят на Каф- 
ка е далеч от патоса на българския 
авангард. „Липсва поемен хоризонт 
на очакване“, констатира Влашки. 
Кафка остава „невидим“ и за българ-
ската интелигенция извън авангарда 
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Темата за светостта вълнува Жорж 
Бернанос през целия му живот. Всъщ-
ност би могло да се каже, че интере-
сът му е насочен главно към два типа 
персонажи. Едните, подвластни на 
скуката и недоверието към всяка съ-
щинска свобода, боледуват сякаш от 
духовна анемия. Страхът и стреме-
жът към по-безопасно съществуване, 
който те наричат благоразумие, са 
основни движещи сили на битието им. 
Неудържимият порив на другите е да 
видят човека и човешките общест-                    
ва през погледа на божественото, а 
това ангажира всички техни способ-
ности, цялата им същност. В този 
смисъл героите на Бернанос (както 
и героите на Достоевски) са не прос-
то елементи от една заобикаляща ги 
реалност. Несъмнено те притежа-
ват определени социални и индиви-
дуално-характерологични черти, но 
интригуват автора най-вече като 
особена гледна точка към света, като 
смислова позиция на човека към себе 
си и обкръжаващата го действител-
ност. Немалка част от персонажите 
му са свещеници, а причините за това 
можем да открием още в първия му 
роман – „Под слънцето на сатаната“. 
От една страна, така Бернанос вкар-
ва директно християнската тема в 
творбите си, важните за него въпро-
си за греха и светостта, богатство-
то и бедността, призванието и стра-
ха, милостта и надеждата. От друга 
страна, тези негови нещастни кюре-
та, прекарали тъй много дни от живо-
та си в изповедалнята, знаят повече 
за злото и страданието в света дори 
и от най-умните глави в Сорбоната: 
толкова неписани, неизказани неща, 
изваждани наяве като от зараснала 

рана. Те знаят какво представлява 
човекът – голямо дете, изпълнено с 
порок и скука.

„Дневникът на един селски свещеник“ 
(1936 г.) е може би най-известната 
творба на Бернанос, неговият шедьо-
вър. Начевайки с темата за унинието, 

наставник: „Господ Бог не е казал, че 
сме медът на земята, момчето ми, а 
солта. А нашият мизерен свят при-
лича на стария Йов сред бунището, 
покрит е с язви и рани. Сложиш ли сол 
върху прясна рана, гори! Но пречи на 
гниенето... Истинският свещеник ни-
кога не е обичан, запомни това“. 

Но какво значи да бъдеш истински 
свещеник? Да обръщаш душите към 
Бога? А ако сам лежиш на ръба на без-
дната и като някой просяк чакаш да 
те вдигнат, ако чувстваш дълбоката 
си неспособност да постъпваш пра-
вилно и своята невероятна недодяла-
ност, ако понякога губиш надеждата, 
че можеш да преодолееш препятстви-
ята? Основна тема в романа е коли-
зията между светостта и посред-
ствеността, но и сложната връзка 
помежду им, тяхната парадоксална 
диалектика, изключваща омразата и 
презрението, доколкото посредстве-
ността е всъщност Божия работа, а 
Иисус Христос ни очаква може би тък-
мо в образа на някой от неудачниците, 
които презираме. Нищо в Дневника не 
напомня за агиографската литерату-
ра, стремежът на автора е да покаже 
по-скоро „опаката“ страна на све-
теца, който се движи не толкова от 
победа към победа, колкото от пора-
жение към поражение. Във финалните 
страници на романа той довежда своя 
селски свещеник до съдбовния час на 
смъртта, този така труден прелом, в 
който едва човешката агония разпоз-
нава дълбините на благодатта. За-
щото, ако всяка гордост в нас е мърт-
ва, най-висшата благодат би била да 
обичаме смирено. И докато един герой 
създава илюзията, че надмогва човеш-
кото, светецът, напротив, го приема, 
опитвайки се да го осъществи. Ала 
светостта изисква от нас усилие, 
за да я разпознаем, пише Бернанос на 
друго място. Тя не е възвишена, нито 
пък светците се нуждаят от възви-
шеност, а по-скоро възвишеното има 
потребност от тях. И макар мнозина 
да твърдят, че часът на светците е 
отминал, по-правилно е да се каже, че 
часът на светците винаги настъпва.

Невидимият Кафка Часът на светците
Димитрина Чернева

„Дневникът	на	един	
селски	свещеник“,	
Жорж	Бернанос,																					
превод	от	френски	
Нели	Захариева,	
Фондация	
„Комунитас“,	2021	г.	

това изродено отчаяние, което е не-
съмнено ферментирането на едно 
разлагащо се християнство, романът 
ни отвежда в енорията на един млад 
Божи служител, автора на дневнико-
вите записки, чието име така и не уз-
наваме до края. Опитвайки се да про-
буди в душите на своите енориаши 
порива по светостта на Бога, бедни-
ят свещеник от Амбрикур се сблъск-
ва с твърдата им съпротива и влиза 
съвсем закономерно в конфликт с едно 
общество, което би трябвало да бла-
гославя. Така сам познава горчивината 
на онази поразителна самота, за коя-
то го предупреждава още в началото 
на неговото служение духовният му 
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Почитателите на Георги Борисов зна-
ят, че поезията му винаги се излива в 
класически стих – с рими и точно пре-
мерени срички (от „По пладне някъде 
в началото“ до „Излизане от съня“). 
По тази причина срещата с неговата 
„немерена реч“ е смайваща и ненадей-
на – цял огромен том с есеистика, към 
който се прибавят подбрани интер-
вюта от последните десетилетия. 

Бял лист хартия внезапно полита 
към нищо неподозиращия читател, 
отваря се като врата в стената и 
профучава със скоростта на Лите-
ратурния експрес, който в начало-
то на новия век иска да свърже поч-
ти невъзможното – двата края на 

многострадалния ни континент – 
чрез „вавилонския труд“ на пътници 
като Георги Борисов. Няма по-издръж-
ливи хора от писателите, твърди 
той, а резултатът е „откачен вагон“ 
с епизоди и импресии, в които се блъс-
каме като пеперуда в прозорец. Към 
този вагон скоростно се добавят и 
късове автобиографична проза, заръ-
чани още в началото на 80-те от Вера 
Мутафчиева – описания на ранен соц 
и лудории в семейството на детска 
лекарка и солист в Операта. „Бедно 
лекарско семейство“, както е описано 
в първата му „автобиография“, връ-
чена „на когото трябва“ още в учили-
щето. И живот зад кулисите на Опе-
рата, където бъдещият поет вдишва 
спарената миризма на гримьорните и 
наблюдава, невидим за зрителите, 
танца на прашинките в светлината 
на прожекторите. 

В света на бъдещия поет омаята на 
книгите надделява над всичко остана-
ло (няма я конкуренцията на телеви-
зията). Тъкмо тази омая отрано го въ-
влича в писането: публикации в „Родна 
реч“, поетични среди и заминаване за 
Москва, където учи в Литературния 
институт „Максим Горки“ – време на 
любови, запои и много стихове, пое-
зията се е просмукала дори в гънките 
на мизерния съветски бит. Завръща-
нето е време на равносметка. Срещу 
„трънливата пустош на схематизма“ 
и в опит за осмисляне на съдбата на 
днешната поезия: „да се прокрадва на-
пред и да напряга гърлото си, да мори 
и себе си, и плячката, докато Велики-
ят ловец не дойде и с един удар не сло-
жи край на усилията ѝ“ (из анкета на 
сп. „Септември“, 1978 г.). 

Оказва се, че през цялото това вре-
ме на битки с „въздушни конструк-
ции, неуловими душевни трепети и 
акварелни импресии“ прозата е съ-
пътствала Георги Борисов с оглед 
на предпазливостта му към думите. 

Доказват го прекрасните есета от 
раздела „Ориент експрес“, писани по 
всякакъв повод. За Ботев и „купела 
на първородния смисъл“, доколкото, 
оказва се, Ботевото слово е непре-
водимо – заради „божествения ред, 
който той внася в зверилницата на 
думите, когато ги укротява с десни-
цата си“. За Вазов и словото камък, 
тъй като „Вазов е онзи древен град, 
върху който, без дори да подозираме 
за него, градим своето бъдеще“. За 
Фурнаджиев и подменената песен на 
„земята бунтовница“. За Георги Мар-
ков и отровните сокове на времето“ – 
първия предговор към „Задочните ре-
портажи“, поет риск, благодарение на 
който репортажите виждат бял свят 
в „Профиздат“ през 1990 г. За верблю-
дите на Радичков в Италия, благода-
рение на превода на проф. Джузепе 
дел’Агата, който като „Йоан Кръсти-
тел къпе във водите на Йордановото 
творчество“ местните му читатели. 
За поетичния и човешки подвиг на по-
ета Георги Рупчев, дръзнал да обърне 
поглед към „Песен на песните Соло-
монови“. Или за Константин Павлов 
– „онзи „зъл дух“, изскокнал от бутил-
ката на времето, за да разруши гос-
подстващия поетичен език – с цената 
на дългогодишно мълчание, огласяно и 
до днес от нечленоразделните вопли 
на възторжените му епигони“. За да 
стане той „човекът на бъдещето“. 

Накратко, ако ви вълнува българска-
та литература днес, не пропускайте 
лекцията, изнесена от Георги Борисов 
през 2007 г. в Сорбоната, провока-
тивно озаглавена „Нещо във въздуха“ 
(поредна препратка към Константин 
Павлов). Защото „нещо във въздуха“ 
е не само метафора или социална ди-
агноза. Тя е израз на „онова подземно 
бучене и стремително разместване 
на въздушни пластове, което обик-
новено предшества първия разруши-
телен трус и се превръща в знамение 
за непосилния родов спазъм“. И тъй до 
ден днешен. 

Петър Бойков

Първият коловоз на прозата

„Откаченият	вагон.	
Немерена	реч“,																																										
Георги	Борисов,	
издателство	„Фабер“,	
2021	г.
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Ръце енергично мачкат буца глина. 
Правят го с вещина и умение, но и с 
особена топлота и разбиране. Защо-
то за скулптора глината е собствена 
материя, податлива и близка, съдър-
жаща изкуство като потенциал, неза-
висимо дали той ще се реализира, или 
не. Периодично действието се пре-
късва за кратко от формулата на Айн-
щайн Е=mc2, колкото да напомни за 
връзката между масата и енергията. 
Художникът мисли за тази формула в 
пърформанса си и извежда мислите си 
в образ – сетивно, концентрирано и 
със забележителна простота.

Ето тези ръце, мачкащи буца глина 
и прожектирани на голям екран, са 
първото, което зрителят вижда във 
фоайето на НГ Квадрат 500 – като 
пролог и начало на изложбата на Ва-
сил Симитчиев (4 ноември 2021–23 
януари 2022). Художникът „се завръща 

с цялата мощ на своите артистич-
ни открития“, пише кураторът Иво 
Милев. И действително, Национал-
ната галерия представя още едно 
завръщане на художник от български 
произход, изградил забележителна 
кариера в чужбина в продължение 
на повече от четири десетилетия 

2003 г. в Софийската градска ху-
дожествена галерия. През 2012 г. в                                            
САМСИ представи големия си „Про-
ект“ (куратор Мария Василева) на 
всички етажи, включително недо-
вършените. Участвал е в изложби, 
фестивали, конкурси, дискусии и като 
цяло активното му присъствие в род-
ния художествен живот след 1990 г. 
като че ли разколебава широката и 
неутрална формулировка „художник 
от български произход“, както и са-
мата идея за „завръщането“. Друг е 
въпросът доколко той е познат на 
българската публика и колко широка е 
тази негова публика у нас.

Специалистите познават добре 
творчеството му. И изложбата като 
че ли разчита тъкмо на тях. В нея 
няма обяснителни текстове, биогра-
фични бележки или подробни етике-
ти, които да улеснят подстъпа към 
произведенията. Изкуството сякаш 
е оставено да говори само за себе си 
– и при старите легендарни проекти, 
и при новите и непознатите. Мисля 
си, че това е „нож с две остриета“: 
липсата на описания лишава зрителя 
от рационални обяснения, но пък го 
подтиква да включи интуицията си. 
Да пусне мислите си в свободен полет 
през знания, асоциации и аналогии в 
тълкуването на тези произведения, 
което може би е по-добрият подход 
към тях всъщност. Така образът с 
видимата си простота и еднознач-
ност в замисъла става многопластов 
и многопосочен, пречупен и през лич-
ния опит на всеки зрител.

Изложбата започва ретроспектив-
но с ранните работи на художника. 
Рисунки, малки пластики и портрети 
от 60-те. Експресивни са във всяка-
къв смисъл. Като замах и плътност 
на образи и състояния в рисунките, 
като неочаквано смела за времето си 
конструктивност в скулптурата. Три 
статуетки например обобщават по 
различен начин мисията и професията 
на художника – държи палитра, общу-
ва с безкрайността, изтерзан в самия 
себе си. Доколко това са проекции на 
самия автор и на неговото светоусе-
щане, мога само да гадая. Докато пре-
минавам в залата към произведения, 
правени вече извън България.

Диана Попова

идеите 
Изложба																																											
на	Васил	Симитчиев,	
Национална	галерия	–																																						
Квадрат	500,																																												
4	ноември	2021–23	януари	
2022,	куратор	Иво	Милев

Художник на

(наред с ретроспективата на Алцек 
Мишев, вж. сп. „Култура“ 9/2021, б.р.). 
И неговото заминаване от комунис-
тическа България има легендарен 
привкус: след като в средата на 70-те 
години изработва бронзовите венци 
около саркофага на Георги Димит- 
ров при реставрацията на мавзолея, 
младият скулптор е награден с меж-
дународен паспорт, с който напуска 
страната и става „невъзвращенец“. 
Установява се в Швеция и се превръ-
ща в „един от първите зрели концепу-
тални художници“ в тази страна. Ва-
сил Симитчиев предпочита да нарича 
себе си „художник на идеите“, което е 
почти същото. Но има разлика в ню-
анса, която е много съществена за из- 
куството му.

Всъщност Васил Симитчиев не се 
завръща за първи път. Първата му 
самостоятелна изложба у нас е през 

Васил Симитчиев, Без наименование, 1985 г., фотография Любомир Иванчев
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„Новият Прометей“ (1986) е предста-
вен с малка снимка на скулптурата, 
инсталирана край канал в Гьотеборг, 
Швеция (което впрочем не е указано 
на етикета). До нея са множество 
подготвителни рисунки, а пред тях 
– фигурата в гипс и в реален размер, 
предполагам. Странно произведение е 
това: този Прометей е възпълен въз-
растен мъж, застанал на един крак, с 
триъгълна пирамида вместо глава, но 
тя е само на снимката. Подготвител-
ните рисунки показват търсения – на 
ситуации, постановки, движение. То 
например тръгва сякаш от древног-
ръцки изображения на тичащи атле-
ти, за да спре в причудлива мигновена 
застиналост. Така е и с поместването 
на фигурата, и с пирамидата. Всичко 
в това произведение вълнува с въпро-
сите. Точно както твърди и художни-
кът, обратно на популярната фраза. 
„Изкуството открива въпроси“ – за да 
си ги задаваме ние като зрители.

Светлината е важна за художника. 
Дали ще е пирамидата, тълкувана 
като просветление, или съвсем кон-
кретни електрически крушки като 
част от негови творби, дали като 
свещи, в които той гледа – светли-
ната е енергия, магия, игра и вдъхно-
вение. Загатнати и в тази изложба с 
няколко рисунки. Преди прехода към 
голямата тъмна зала.

Там са мащабните проекти. Започват 
с „Дисекция на мавзолея на Георги Ди-
митров“ (1999), представен с две ри-
сунки и видео с историята и разруша-
ването на сградата. Самият проект 
с „разрязването“ и отразяването на 

вътрешността ѝ във водна повърх-
ност към Градската градина, бидей-
ки политически, е доста естетски и 
дори поетичен, бих казала. Не беше 
невъзможен, но така и не се осъщест-
ви. Може би е за добро. Както казва 
художникът, идеята при осъществя-
ването си губи 50% от силата си (ци-
тирам по памет). А той е художник на 
идеите, както вече отбелязах.

Изложбата показва и други проек-
ти, овеществени само като рисунки 
и подготовки, които зрителят до-
вършва в представите си. Има и осъ-
ществени пърформанси, представени 
с видеодокументация и „подкрепени“ 
от реалните обекти, участвали в 
тях. Например „Гладене на българ-
ското знаме“ (1990): виждаме и само-
то него със стария герб, и ютията е 
върху него, гледаме видео с почти ме-
дитиращото монотонно действие на 
художника… Носталгия ли е това, про-
щаване с миналото ли, предчувствие 
ли е, че комунизмът няма да си отиде 
толкова лесно? Или всичко това ед-
новременно в сложна смес от мисли и 
чувства… В залата има още няколко 
такива многосмислени и нееднознач-
ни произведения: „Откровения“ (2009) 
– дръжка за врата, монтирана върху 

книгата „Светлин и понеделниците“ 
на Петя Тетевенска, или „Ръцете на 
Мона Лиза“ (2021) – скулптирани и във 
витрина, или загадъчна халка – виси 
също във витрина на стената… Са-
мото им показване по този начин ги 
откроява и остойностява с ореола на 
музейни реликви.

Очаквах в тази зала подобаващо тър-
жествено представяне на най-из-
вестния осъществен проект на Васил 
Симитчиев – „Трансплантация – стък-
леният кей“ (1985). Шест квадратни 
километра от кей в Малмьо са по-
крити с големи стъклени плоскости.              
Под „диригентството“ на художни-
ка по тях тръгват два огромни са-
мосвала, счупени стъкла хрущят и 
хвърчат изпод гумите на камионите. 
Импозантно разрушение е това, но и 
крехко същевременно, красиво с про-
блясъците и отраженията на светли-
ната… То обаче се намира в друга зала, 
заедно с още проекти и пърформанси 
на художника. Впечатлява например 
този при откриването на изложбата 
му в САМСИ през 2012: Васил Симит-
чиев оре със старинно рало, теглено 
от мощен джип, придружен от малък 
ромски оркестър. И тук в просто, но 
много символично действие авторът 
събира, съпоставя и противопоставя 
знаците на различни епохи, слоеве и 
обществени нагласи. С фотоси и ри-
сунки са показани и неосъществени 
проекти: за хоризонтална фасада, за 
преместване на езера, за паметник, 
свързващ Луната и Земята, за движе-
щи се водни маси в кралски дворци, за 
музей на близкото минало – впечат-
ляващи с представата… че могат да 
бъдат осъществени.

А в централната тъмна зала виждаме 
на голям екран как художникът върви. 
Просто ходи – по сякаш селски път с 
неангажиращ природен пейзаж наоко-
ло. Върви спокойно, отмерено, увере-
но. Видимо към булка от старинен фо-
тос. В странния наглед сюжет, който 
подсказва някаква дълбоко лична ис-
тория, сякаш най-важно е самото му 
движение по пътя. По който идеите 
го спохождат, без да ги търси. Връх-
литат го сами.

Защото е художник на идеите.

Васил Симитчиев, проектът Водна маса       
за кралския дворец в Стокхолм, 1978 г.

Васил Симитчиев крие лицето си със своето 
лице, 2002 г., фотография Аке Хедстрьом
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Чавдар	Попов: За разлика от всички 
останали клонове на художественото 
творчество пластическите изкуства 
като че ли в най-голяма степен изра-
зяват вътрешно противоречивите 
аспекти на антиномиите „дух/мате-
рия“, „видимо/невидимо“. Може да зву-
чи клиширано и дори в известна сте-
пен претенциозно, но всеки, който се 
е сблъсквал в една или друга степен с 
принципиалната невъзможност да се 
изрази „неизразимото“, да се придаде 
външен облик на онова, което не може 
да се види, нито да се пипне, „понеже 
видимото е временно, а невидимото – 
вечно“ (2 Кор. 4:18), ще разбере за какво 
иде реч. 

Именно в драмата на противоборство-
то, на превъзмогването и на преодоля-
ването на материята се корени голяма 
част от проблематиката на съвремен-
ното изкуство. За мен лично това е ед-
новременно и предизвикателство, и из-
питание. Неслучайно възникнаха някои 
насоки и феномени, свидетелстващи 
за тенденции към дематериализация 
на традиционния продукт на пласти-
ческото творчество. Появи се т.нар. 
„концептуално изкуство“, което в ос-
новни линии често залага на буквална-
та „дематериализация“.

Изхождайки от своето собствено 
актуално творчество, дали можеш 

да кажеш, че концептуализирането 
на съответния „опус“ би могло да се 
случи, да премине и през призмата на 
материалната субстанция, да се ре-
ализира във и чрез материята? Или 
с други думи – че формалната „дема-
териализация“ не е панацеята на кон-
цептуалното начало в изкуството? 

В пластическите изкуства открай 
време самата материя е интегрирана 
по уникален начин. Имаме ли основание 
точно днес да подлагаме на съмнение 
и да преосмисляме тази отколешна 
родова характеристика? Според мен 
някои от твоите последни творби 
свидетелстват именно в подобна 
посока.

Станислав	Памукчиев:	За разлика от 
музиката и поезията, които по свое-
то естество са „безплътни“ (не гово-
ря за духовна плът), пластическите 
изкуства са „обречени“ на материя, 
на материален посредник. По същест- 
во се реализира материален обект, 
който визуализира идея, послание, 
настроение, преживяване – неща от 
невидимия регистър. Това в директен 
и преносен смисъл изразява напреже-
нието, борбата, примирението и дори 
съгласието между материално и ду-
ховно, видимо и невидимо. Вътрешна-
та обусловеност на тези антиномии е 
енергията, виталността на този вид 
изкуства.

Постигането на визуални обозначе-
ния е възможен символен отговор на 
човека, изправен пред бездната на 
безпределното, неназовимото, Аб-
солюта. Знаци и драски, протосим-
волни изображения предшестват 
говора и разумните обяснения. Плас-
тическият израз е уникален, защото 
е проекция на цялостната личност, 
на огромния обем предсъзната ин-
формация, атавистични и архетипни 
съдържания, които сублимират в уни-
калността на пластическия психомо-
торен жест. Иван Ненов говореше, 
че „пластическото е извънопитно“, 
„свръхопитно“, „пластическото е 
като еротическото“.

Изкуството, за да постигне своята 
художествена истина в опозицията 
дух/материя, довежда пластическия 
материал до граница, до предел, от 
който нататък добива нов онтоло-
гичен статус, постига емоционален, 
психичен и духовен актив. В моята 
практика материята достигна до 
пепел, прах. Материята се лиши от 
пиршество и прелест, за да освобо-
ди сетивата от себе си, от своята 
съблазняваща привидност. Едно от 
големите завоевания на модерното 
изкуство е последователното от-
далечаване и освобождаване от ви-
зуалната илюзия за вещественост. 
Абстрактното изкуство с опияня-
ващо вълнение откриваше своето 
ново „идеално“ битие. Хърбърт Рийд 
го дефинира като „открита“ или 
„съществена реалност“. Циклични-
те приливи и отливи от фигурална 
метафора към абстрактен идиом и 
обратно са актуални и днес. Концеп-
туалното изкуство се опита ради-
кално да реши въпроса, като изключи 
визуално-сетивния образ, за да даде 

Илюзията за вещественост
Разговор	на	Чавдар	Попов	
със	Станислав	Памукчиев	
по	повод	изложбата	
„Закрити	полета“,	
галерия	Credo Bonum,									
29	септември–21	октомври	
2021	г.	

Станислав Памукчиев, Биографично, три панела, платно, воал, восък, поликарбонат, 
стеги, кълчища, 2021 г.
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чистота на идеята, но бързо се отка-
за от най-крайните си форми, защо-
то осъзна отсъствието на визуал-
но-сетивен вход като обезкръвяване 
в жизнеността на художественото 
преживяване.

Опозициите дух/материя, гранично/
безгранично са присъщи на човека и 
така изкуството е антропологич-
но, антропоцентрично и антропо-
метрично. Материалната „опаков-
ка“ на изкуството съдържа драмата 
на човешката детерминираност и 
на неговата тъга по трансцендент-
ното. Тази драма е силата на чо-
вешкото екзистенциално и духовно 
откровение.

В моята практика, съзнато като 
лична програма, изведох иманентния 
вътрешен аспект на пластическото 
изразяване, на вътрешното интегри-
ране с многомерността на психиче-
ския и духовен актив на цялостната 
личност. Това е моето вчувстване в 
екзистенциалната драма на човека 
– разтворен и раздвоен между мате-
риално – духовно; тленно – нетлен-
но; профанно – сакрално; гранично 
– безгранично. 

Чавдар	Попов:	Как да откроим, да де-
финираме етапите на вътрешната 
логика в развитието на художника? 
Какво би могъл да кажеш, изхождайки 
от собствения си опит? Какво означа-
ва в случая „програмност“? Ти преми-
на от живописта, от картината към 
тримерната инсталация. До каква 
степен този процес и това движение 
е свързано с някои надличностни, над-      
индивидуални особености в разви-
тието на съвременното изкуство, 
до каква степен е чисто субективно, 
лично дело?

Станислав	Памукчиев: Академичното 
образование, с базисното обучение да 
се изобразява, е решаващо за форми-
ране на лексикална пластическа кул-
тура. Да се рисува добре е изключи-
телно важно и често решаващо, но то 
не обещава, че ще станеш художник. 
Много са рисуващите, малко са ху-
дожниците. Въпросите „как“ и „как-
во“ са интегрално обвързани и освен 

професионалното умение изгражда-
нето на качеството на личността е 
от определящо значение. Известно е 
парадоксалното изказване на Йозеф 
Бойс: „Всеки може да е художник...“, 
но не довършват цитата: „... всеки, 
който гледа отговорно на себе си“. 
Качеството на личността решава ка-
чеството на посланието. Най-труд-
но е отварянето на вътрешните 
прегради, на разкриване в по-широки 

и надличностен. Откривам своята 
свобода като пробив от личностен в 
надличностен опит. Така се надявам, 
че това, което правя, има широк ад-
ресат, че няма безчувствени към го-
лемите универсални съдържания.

Чавдар	Попов: По повод на изложбата 
„Закрити полета“. Опусите, които са 
обединени под това наименование, 
съхраняват формалните параметри на 
кавалетната картина, но не притежа-
ват нищо от историята, естетиката 
и емблематиката на тази сигнална и 
символна форма на т.нар. изящни из-
куства. Тук сякаш на непрегледната, 
банална, тривиална и „смачкана“ мате-
рия според мен се гледа като на пър-
воизвор, на „първоговор“, като суб-
станция, оставена да „говори“ сама за 
себе си, да определя своята динамика 
сякаш не от ръката на художника, а от 
гравитацията, от спонтанния жест 
и т.н. В случая художникът е по-скоро 
„режисьор“, отколкото „майстор за-
наятчия“. Защо ти е необходима кава-
летната форма?

Станислав	Памукчиев:	Някога, в иде-
ологизираната култура, кавалетната 
форма беше свободно поле за формал-
ни експерименти и субективни пое-
тични откровения. Днес тази форма 
е обременена от обрастванията на 
широкия вкус и пазара на изкуство-
то. Това ме кара да се съпротивлявам, 
като изпитвам удовлетвореност да 
вляза през разпознаваемостта на ка-
валетния формат и да го провокирам 
отвътре, като нарочено място за 
естетическа наслада. Това е моя ре-
акция към консумативните модели на 
нашата „цивилизованост“ и очакване-
то изкуството да ни достави поред-
ната доза наслада, комфорт, забав- 
ление. Не харесвам рекламния призив 
„насладете се“, когато става въпрос 
за култура. Споделям, че естетика 
без етика е празна декорация. Вели-
ките произведения на изкуството не 
дразнят само ретината, а докосват 
дълбоките съдържания на екзистен-
циалния отговор и духовна свобода. 
Вярвам, че изкуството е средство и 
цел на фундаменталното знание за 
човека.

пространства. Художественият акт 
трябва да даде свобода на креативна-
та творческа интуиция и да наложи 
висок културологичен коректив.

В моята практика „влизането и изли-
зането“ от картината е вътрешно 
обосновано от последователността 
в развитието: живопис – ахроматич-
на живопис – картината като обект 
с автономно битие на повърхнини 
и материи – обекти и пластически 
инсталации. Когато си в оборота на 
съвременната култура, не може да 
си сигурен доколко си автентичен 
или вторичен, доколко си личностен 

Станислав Памукчиев, Стълбата, 
вариращи размери, метал, кълчища, 2021 г.
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Как	в	едни	толкова	трудни	време-
на	дойде	идеята	за	ваша	ретрос-
пектива	–	позната	сте	като	съ-
временна	скулпторка,	известна	с	
радикалния	си	поглед?

Може би това стана възможно тъкмо 
заради моя свободен дух, заради же-
ланието ми да преодолявам всякакви 
трудности, да търся новото и непо-
знатото. Познавам Ален Уден, който 
развива тази галерия още от 1978 г., 
когато започнах да се утвърждавам 
във Франция. Той винаги се е обръщал 
към съвременни артисти, които пра-
вят неочаквани и невероятни неща. А 
от 2018 г. прехвърли галерията си на 
ново място – в сърцето на 10-и квар-
тал на Париж. 

Показвате	работи	от	вашата	над	
петдесетгодишна	творческа	ка-
риера.	Галерията	изтъква,	че	сте	
родена	в	София,	но	че	на	практика	
живеете	и	работите	между	Париж,	
Киото	и	София.	Какво	попада	във	
фокуса	на	вашето	вечно	вълнение?

Аз търся все нови и по-нови материи, 
нови начини за изява. Оттук тръгва 

и моето вечно вълнение. Това са не-
щата, които ме привличат, затова 
и Ален Уден ми предложи да направя 
тази изложба. Заради търсенията 
ми на онова, което е винаги ново и 
различно. 

Помним	и	ваши	някогашни	сало-
ни,	в	които	сама	представяхте	
други	артисти	–	„Бистракшън“	
(Bistraction).

Да, така е. На тези „Бистракшън“ аз 
канех в моето парижко ателие артис- 
ти, писатели, музиканти, но не съм 
правила подобни сбирки вече от две 
години заради пандемията от ковид. 

В	самата	идея	за	„Бистракшън“	
има	предизвикателство.	Думич-
ката,	която	сте	самосътворили,	
включва	понятието	attraction	(при-
вличане),	но	навява	и	мисълта	за	
„разсейване“	(distraction).	Нарочна	
ли	е	тази	игра	на	думи	заради	онова,	
което	се	случва	с	материите	–	при-
вличане	и	разсейване?

В „Бистракшън“ имате и „действи-
ето на Бистра“. Така би трябвало да 

се преведе. Онова, което правя аз са-
мата. А артистите, които каня, би 
трябвало да носят в себе си новото и 
различното. 

Казахте	колко	важни	са	за	вас	но-
вите	материали.	Как	стигате	до	
тях?	По	какъв	начин?

Става дума за материали, които на-
истина ме привличат. Всеки от тях 
има свой език, свои изисквания. Търся 
ги навсякъде, взимам ги от всекидне-
вието. Те идват спонтанно.

Дайте	ни	пример.	Какво	използ-
вате	като	материал	за	вашите	
скулптури?

Най-разнообразни неща. От сламата 
до желязото, бронза, гумата и т.н. Да, 
материалите идват един след друг, не 
знам как става това… Всичко е съвсем 
спонтанно. 

Колко	важно	е	за	вас	да	преобръща-
те	представите	за	обем	и	напреже-
ние	на	материалите?	Да	направите	
нещо	мащабно	от	летлив	матери-
ал?	Или	да	олекотите	голямата	
тежест?

Това особено проличава при инста-
лацията ми от желязо. Или при друг 
мой проект – връзката между солта и 
огледалото. 

необяснимото
Ретроспективната	
изложба	„Тера	инкогнита“	
на	Бистра	Льошевалие,	
известна	френска	
скулпторка	с	български	
корени,	можеше	да	бъде	
видяна	от	1	септември	
до	30	октомври	2021	г.												
в	престижното	парижко	
арт	пространство	
Enseigne	des	Oudin,									
което	търси	мостове	
между	различните	
изкуства	със	специален	
фокус	върху	съвременното

Срещата с

Със	скулпторката	Бистра	Льошевалие	
разговаря	Ирина	Недева

Бистра Льошевалие, Тера инкогнита, Париж, 2021 г.
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„Тера	инкогнита“	–	така	е	озагла-
вена	изложбата	ви.	Коя	е	тази	не-
позната	за	вас	земя?

Ален Уден и неговият директор, кой-
то се казва Жаник Тиру, експерт по 
съвременно изкуство, избраха какво 
да изложат и подредиха експозици-
ята, придавайки ѝ много динамичен 
характер. Интересното е, че събраха 
на едно място много различни неща, 
които вървят заедно. „Всичко във 
всичко“, както обичам да казвам. За-
главието „Тера инкогнита“ го сложиха 
пак те, защото аз съм за непознато-
то. И това всъщност е „непознатата 
земя“.

Как	тече	процесът	на	създаване	
на	едно	тяло	–	нали	това	прави	
скулпторът?

Въображението търси материала. 

Какво	все	пак	ви	накара	от	една	
тема	от	90-те	години	на	ХХ	в.	–	
„Брутализираните	прозорци“	–	
сега	да	скочите	към	небето	и	галак-
тиките?	През	последните	години	
изложбите	ви	са	посветени	най-ве-
че	на	звездната	материя?

Нека обясня, че години наред бях об-
себена от „моите прозорци“, от тези 
запушени прозорци, които аз горя, 
дупча и режа, за да изляза в голямото 
пространство, във вселената. Моето 
желание за свобода е да докосна вселе-
ната и да плувам в нея. 

Как	успявате	с	някои	наглед	банал-
ни	неща?	Една	ваша	работа	–	„Чуш-
ка“	–	е	изписана	на	латиница	с	чет-
ворки	и	шестици,	и	по	този	начин	
ни	дава	среща	с	необяснимото.	Тази	
червена	чушка	заживява	собствен	
живот	като	някакъв	монолит.	

Наистина е много смешно! Говорим за 
вселената, а след необятното прос-
транство стигаме до една червена 
чушка. Така, както е написано, може-
те да го прочетете само ако знаете 
български – всички други го виждат 
като код на червена биоформа. И тя 
си съществува като такава. 

Закодирате	послание	към	всич-
ки,	 които	могат	 да	минат	 от	

латиница	на	кирилица,	но	това	не	
е	вашата	френска	аудитория?

Не, но идеята ми дойде точно от една 
червена чушка.

Чувствате	ли	се	свободна	между	
тези	различни	кодове?	На	френска-
та	сцена,	на	световната	арт	сцена,	
на	българската	арт	сцена?

За мене няма никаква трудност. Аз 
плувам свободно във всички води. 

Вероятно	това	е	начинът	да	усе-
щате	движението?

Динамиката на една скулптура се дъл-
жи главно на нейната композиция. Из-
ложбата „Тера инкогнита“ бешe много 
динамична. Всичко беше много различ-
но, много свързано и едно цяло. А това 
е важно за мен, защото искам да свър-
жа „природа и индустрия“. 

Какво	ви	привлича	в	огледалата?	
Още	един	мотив	от	70-те	години	
на	ХХ	в.,	който	е	от	значение	за	
вас?

По-скоро от 90-те. Първата изложба 
с огледала направих през 1990 г. в една 
крипта във френската провинция. Ре-
ших да използвам огледала, тъй като 
криптата бе под земята и съответно 
доста мрачна. Чрез поставянето на 
огледалата криптата светна, което 
ни помага да разберем каква е магия-
та на огледалото. За това навремето 
писа Дора Валие. 

Нека	поговорим	и	за	„черните	фор-
ми“	на	Бистра	Льошевалие.	Знаем,	
че	черното	поглъща	светлината.	
Черните	дупки	във	вселената	ви	
вълнуват	много.	Това	беше	и	една	
от	темите,	които	изследвахте	с	
изложба	в	София.	В	парижката	ви	
ретроспектива	няма	преобладаващ	
цвят.	Мислите	ли	в	момента	в	ня-
какъв	цвят?

Има някои черни работи, така наре-
чената „Изгорена гора“, която е може 
би най-тъжната и страшна в цялата 
ми изложба. Иначе в експозицията се 
виждаха различни цветове, но нямаше 
цвят, който да преобладава. 

Как	се	отрази	вирусът	на	вашето	
въображение	и	чувствителност?

Бях в София, когато започна пандеми-
ята. Работех над една изложба, коя-
то трябваше да се открие в галерия 
„Структура“ при Мария Василева. Но 
ковидът реши друго. Изложбата бе 
анулирана и се върнах в един неузнава-
ем, празен и тъжен Париж. След като 
бях затворена вкъщи, направих цвет-
на серия, която нарекох „Радост“. Пи-
таха ме как мога да покажа компози-
ция „Радост“ в такава ситуация, а аз 
отговарях: „Когато ти се плаче, по-
добре се смей!“. 

Все	по-непосилна	ли	става	леко-
тата	на	битието?	И	дали	това	е	
утопичната	мечта	на	скулптора	
–	да	сведе	тежките	материи	до	
излитане?	Неслучайно	използвам	
заглавието	на	романа	на	Кундера,	
една	от	студиите	за	вас,	написана	
от	Антоанета	Войникова,	е	озагла-
вена	точно	така.

Мисля над това, разбира се. През  
1998 г. Димитър Грозданов ме пока-
ни да участвам в една изложба в Бал-
чик. Там направих инсталацията, за 
която Антоанета Войникова писа. Тя 
беше комбинация между морската сол 
и желязото, комбинация от тези две 
много различни, но и много вдъхновя-
ващи материи. За мен това е една от 
най-добрите ми инсталации. Една ху-
бава идея.

Всеки	петък	на	тази	парижка	из-
ложба	сте	имали	часове	за	среща	с	
посетители.	Най-странните	въ-
проси,	които	ви	задаваха?

Едното беше питането за „Радост-
та“. Другото беше какво означава за 
мен една или друга материя. Напри-
мер защо употребявам слама, какво е 
значението ѝ. А всъщност сламата е 
нещо, което идва отдалеч, от моите 
детски спомени. Имаше много въпроси 
и около динамиката на изложбата. 

Има	ли	шанс	да	видим	тази	излож-
ба	в	София?	Заедно	със	серията	
„Радост“?

Мисля, че това е напълно възможно. 
Много ще се радвам, ако мога да напра-
вя тази изложба и в София, но ще ми 
трябва по-мащабно пространство. 
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Наградата Златен лъв им се присъж-
да за два проекта в Берлин – Дома на 
статистиката на Александерплац и 
Плаващия университет в запустелия 

Берлинският	колектив	
Raumlabor	получи	Златен 
лъв	на	Архитектурното	
биенале	във	Венеция	(22	
май–21	ноември	2021	г.)																													
за	участието	си																							
в	основната	изложба																					
на	тема	„Как	ще	живеем	
заедно“	с	куратор	
Хашим	Сакрис	

водоем зад някогашното летище „Тем-      
пелхоф“. И двата възникват като ар-
тистични инициативи и се развиват 
благодарение на самоорганизацията 
и сътрудничеството между артисти, 
граждани и архитекти. Raumlabor (в 
превод на български Пространстве-
на лаборатория) гледа на тях като на 
пространства за учене, за усвояване 
на друг вид градско строителство, 
осъзнаващо проблемите на общото 
ни бъдеще. В своята инсталация на 
Венецианското биенале архитектур-
ният колектив отстоява промяна в 
гледната точка: от обекта или край-
ния резултат към процеса, към архи-
тектурата като действие и социал-
на позиция. Това са само два примера 
от над 20-годишната му практика, 

които показват, че експериментал-
ните подходи невинаги са утопични. 
Проектите са отворени и позволяват 
включване на лица и групи с различен 
опит. Защото Raumlabor вярва в ак-
тивната роля на архитектурата и 
колективните усилия за създаване на 
по-добър град. 

Деветимата архитекти, събрали се 
през 1999 г. в Raumlabor, работят на 
границата между архитектурата, 
градското планиране, изкуството и 
формите на намеса. Дейността им е 
насочена към града и градското стро-
ителство като културен процес и 
продукт. Някои от проектите им са 
ограничени във времето, други са мо-
билни. Освен в Берлин и много други 

в процес

АРХИТЕ
КТУРА

Людмила Пантелеева

Плаващият университет в Берлин, фотография Тина Айхнер
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градове в Германия, те са разпознава-
еми и зад граница. 

Преди три години Raumlabor заедно 
със студенти от различни европейски 
университети създават в запусте-
лия район зад летището „Темпелхоф“ 
временен университет над водата, 
нещо като наколно жилище. Откри-
тата дървена платформа е място за 
срещи насред водоема, който е мес-
тообитание на множество различни 
организми. Там в продължение на едно 
лято се обсъждат основни въпроси 
на градското планиране и бъдещия 
съвместен живот в градовете. Пла-
ващият университет е типичен за 
групата проект – Raumlabor търси 
трудни или изоставени градски прос-
транства, „притиснати между раз-
лични системи, времеви периоди и 
идеологии на планиране“. „Тези места 
са нашите експериментални полета. 
Те предлагат неизползван потенциал, 
който се опитваме да активираме“, 
обясняват архитектите. Колекти-
вът работи с голяма мрежа от парт-
ньори, сред които от четири години 
е и българката Анна Кокаланова. Тя е 
следвала архитектура във Ваймар, 
завършила е магистърска програма по 
пространствено планиране в Хамбург, 
по-късно е работила в Хамбург и Вие-
на, а днес преподава в Университета 
по изкуствата в Берлин. Там неин ко-
лега е един от членовете на Raumlabor 
– Маркус Бадер. Заедно със студенти 
тя се включва в създаването на Пла-
ващия университет. 

„Работата по Плаващия университет 
започва четири години преди 2018 г. – 
нужно е време, за да се намерят дос-
татъчно средства. Проектът е в 
басейна, където се отвежда дъждов-
ната вода от бившето летище. От 
самото място дойде и темата за во-
дата във всекидневието и в градове-
те, за водата и климатичната криза. 
Иначе самата конструкция не е пла-
ваща. Първоначалната идея беше за 
тримесечен фестивал, поканени бяха 
най-различни участници. Студенти-
те получиха от нас тема, по която 
да работят – Кухнята на Плаващия 
университет, и те се включиха още 

в строителния период. Програмата 
на фестивала беше отворена, все-
ки можеше да си избере уъркшоп и да 
участва. През това време и ние пра-
вехме програма от кухнята. Темата 
беше водата в кухнята, как си пред-
ставяме кухните на бъдещето.“

Оттогава до днес на платформата се 
провеждат различни прояви, оформя 
се постоянна общност. Колко дълъг е 
животът на такъв проект? Анна Ко-
каланова: „По време на създаването 
му заинтересованите страни изясня-
ваха помежду си какво точно искаме 
да се случи в бъдеще. Всички бяха из-
ненадани колко успешен се оказа про-
ектът, а от градската администра-
ция ни помолиха да останем по-дълго. 
Ние учредихме сдружение, но земята 
не ни принадлежи, нямаме инвести-
тор… В Берлин днес се строи усилено. 
Плаващият университет поставя въ-
проса трябва ли всичко да се застро-
ява. Темата дойде от самото място, 
така е с всеки проект на Raumlabor“. 

Може би най-амбициозното засега 
начинание, в което участва архитек- 
турният колектив, е преустройство-
то на изоставения Дом на статис-
тиката – комплекс от сгради с площ 
50 000 кв.м от времето на бившата 
ГДР. Инициативата тръгва от хора 
на изкуството в периода на джентри-
фикация, когато обликът на берлин-
ските квартали се променя, наемите 
растат и вече не всички могат да си 
ги позволят. Гражданите се обединя-
ват в сдружение, сред учредителите 
е и Raumlabor. Благодарение на усилия-
та на архитекти, хора на изкуството 
и политици, планираната продажба 
на Дома на статистиката на част-
ни инвеститори и събарянето му са 
осуетени. 

Анна Кокаланова разказва: „Домът 
на статистиката е доста голяма 
сграда на централно място на Алек-
сандерплац, в него са се изготвяли пе-
тилетните планове, изобщо цялата 
статистика на ГДР. През 90-те годи-
ни се появява идеята комплексът да 
се събори и на негово място да се по-
строят небостъргачи и офиси. Око-
ло 2000 г. в Берлин течеше оживено 

строителство, имаше увереност, че 
градът ще стане доста богат. Това 
не се случи, строителството намаля, 
днес отново се строи много, но пре-
димно жилищни сгради. Когато на-
стъпи жилищната криза през 2015 г.,              
тази огромна сграда стоеше празна 
в центъра на Белин. От вдигането 
на наемите пострадаха много хора с 
творчески професии, ателиетата за-
почнаха да изчезват. Тогава се събра-
ха артисти, художници, архитекти и 
направиха огромен плакат с апел сгра-
дата да се използва за творчески и со-
циални дейности. Искаха да обърнат 
внимание на това, че има празни сгра-
ди, но те не се дават на хората, които 
се нуждаят. В дебатите участваха и 
политици, и представители на град-
ската администрация. Raumlabor ра-
ботят така – включват в дискусиите 
хора с различни интереси, а това дава 
възможност проектите наистина да 
се развият. Разговорите около Дома 
на статистиката продължиха пет 

години. Сградата не беше разрушена, 
в момента тя се разчиства, като ще 
се запази само конструкцията. Ще се 
достроят някои части и се предвиж-
да в този ансамбъл да се постоят още 
жилищни сгради. Проектът включва 
жилищно строителство, ателиета, 
административна част. През 2019 г. 
на първия етаж, най-близо до случва-
щото се в градската среда, се нане-
соха и първите ползватели – галерии, 

в процес

А

Инсталацията на Raumlabor на 
Венецианското биенале през 2021 г.
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ателиета, магазинчета. Когато дой-
дохме ние със студентите, работни-
ците бяха изчистили първия етаж и 
продължаваха нагоре по следващите“. 

Студентите построили дървени 
конструкции за кухня, за площадка, 
където обитателите да се срещат. 
Използвали топъл материал като 
дървото в противовес на бетона. 
Днес от Дома на статистиката е ос-
танал само бетонният скелет. Стро-
ителните работи започват идното 
лято, а новите сгради трябва да са 
завършени през 2024 г. 

На страницата на проекта в интер-
нет може да се проследи сложното 
оркестриране на отношения и инте-
реси през годините. Какви стъпки са 
нужни, така че действията на граж-
данското общество, политиците, ад-
министрацията, жилищно-строител-
ните кооперации и управлението на 
недвижими имоти да бъдат ориенти-
рани към една обща цел. В бъдеще До-
мът на статистиката трябва да се 
превърне в образец на нова практика 
– самоуправляващо се пространство 
за културни, образователни и социал-
ни дейности. Според медиите такъв 
проект едва ли е възможен в друга 
столица по света. 

Тук и процесът на планиране е не-
обичаен, в него са замесени много 
участници. „За първи път се направи 
такъв конкурс, той засягаше градо-
устройствената част на проекта – 
обяснява арх. Кокаланова. – Не беше 
анонимен, бяха поканени три про-
ектантски екипа от архитектурни 
бюра заедно с ландшафтни архитек- 
ти, които периодично се срещаха 
и обсъждаха заедно проектите си. 
Накрая беше избран един, но идеята 
беше да се състои процес на взаимно 
учене. Всички участници получиха ед-
накви суми.“ 

Събеседничката ми подчертава също, 
че благодарение на активността на 
обществото са спасени много сгради 
в източната част на Германия. „Днес, 
когато климатът се променя и мате-
риалите поскъпват, трябва да тър-
сим устойчиви решения. Не можем 

само да разрушаваме сгради и да стро-
им наново.“

Друг по-ранен пример от практи-
ката на Raumlabor е проектът в Ха-
ле-Нойщад, града на химическата ин-
дустрия по социалистическо време. 
След Обединението той е обречен 
на упадък. Жителите му се изселват, 
панелните квартали обезлюдяват. 
Архитектите и няколко театрални 
колектива търсят отговор на въ-
проса как културата може да повли-
яе дългосрочно върху атмосферата в 
града. Заедно с младежи от Хале-Ной-
щад те започват преустройство на 
18-етажна сграда, бивше студент-
ско общежитие, в хотел, където да 
се проведе фестивал на съвремен-
ните театрални форми. Младежите 
обзавеждат хотела, създават клуб в 

притежават специфично познание 
за социалната структура на района, 
което е решаващо в последващия про-
цес на планиране. 

„Практическата работа е много важ- 
на при Raumlabor – архитектурата 
като процес. Темите, които всеки 
път се поставят, идват от самото 
място. Архитектите не са просто 
посредници в дискусиите между за-
интересованите страни, техните 
предложения се обсъждат с различ-
ните актьори, а решението се раж-
да в разговора с общностите, които 
се идентифицират с проекта“, казва 
Анна Кокаланова.

Такова пространство за срещи е 
Kitchen Monument – мобилен проект, 
вероятно най-известното произве-
дение на колектива, което той из-
ползва при своите интервенции в 
градското пространство. Отдалече 
изглежда като огромен балон, в него 
се влиза през въздушни шлюзове. По-
ставен на различни места в градове-
те, той приютява срещи и дискусии 
около конкретни инициативи. В това 
кръгло пространство с добра акусти-
ка хората се чувстват едновременно 
вътре и вън, а темата, за която гово-
рят, е винаги пред очите им, обясня-
ват създателите.

Според Анна Кокаланова: „Трудно е 
да се обясни как точно функционира 
Raumlabor. Те са много хора, но рабо-
тят в различни констелации по раз-
лични проекти. Няма един началник, 
за когото всички да работят. Като 
колектив те останаха заедно пове-
че от двайсет години, което е доста 
време за такава структура. Отноше-
нията им се основават не толкова на 
договори, а до голяма степен на при-
ятелство. Звучи малко несериозно, 
но според мен има голямо значение за 
подкрепата един към друг и моти-
вацията при работата. Такъв тип 
партньорство е важен за бъдещето. 
Много е важно, че ги има Raumlabor. 
Дават ни мотивация да продължава-
ме. Те са пример за други по-млади ко-
лективи. Такива има и в България, на-
пример сдружение „Трансформатори“. 

него, разпространяват информация 
за туристите. След тях идват артис- 
тите и обживяват пространства-
та. Гостите на фестивала нощуват 
в самия хотел. В процеса на взаимно 
опознаване възниква 9-годишно съ-
трудничество между архитектите, 
местната управа и жителите. Ян 
Лизеганг от Raumlabor обяснява пред 
Дойчландфунк: начинът да привлечеш 
гражданите е, като ги включиш в кре-
ативен процес, само така може да се 
създаде основа за обща дейност, за да 
се промени обликът на района. Според 
колегата му Бенямин Фьорстер-Бал-
дениус Raumlabor гледа на гражданите 
като на специалисти по места, които 

Резултат от процеса на обсъждане на 
градоустройствената част на проекта 
Дом на статистиката, състояние от 
февруари 2019 г. © Teleinternetcafe/Treibhaus
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Преди софийския гастрол на две от 
берлинските му постановки – „Перси-
те“ и „Битката на негъра и кучета-
та“ – през 2007 г. разговарях с Дими-
тър Гочев за „пренасянето“ на даден 
спектакъл от една среда в друга. За 
възприемането му в различен от този 
на неговото създаване обществен, 
културен, социален и политически 
контекст. Гочев беше категоричен, 
че театърът е локално зависим и е не-
възможно да бъде „присаден“ на друга 
почва, защото по замисъл е адресиран 
към точно определена публика, прице-
лен е в нейната чувствителност.

Докато гледах „Бурята“ на Робърт 
Уилсън в Народния театър (17 ноем-
ври, генерална репетиция с публика), 
се питах възможно ли е един режисьор 
да бъде „присаден“ в различна сре-
да и да успее да улови вибрациите на 

непознатата публика. Или не това е 
главното? Може би е по-съществе-
но чрез своя спектакъл той да изра-
зи себе си в дадения момент. Ако го 
направи достатъчно завладяващо, 
ще успее да въвлече зрителите в 
разговор.

Робърт Уилсън (род. 1941 г., Тексас, 
САЩ) е театрален и оперен режисьор, 
хореограф, художник, скулптор, автор 
на пиеси, светлинен и звуков дизайнер. 
Неговата запазена марка е работата 
със светлината и „Бурята“ безуслов-
но го доказва. Според Чарлз Шафайе, 
арт журналист и критик, през по-
следните 50 години чрез своите те-
атрални и оперни постановки Уилсън 
променя усещането ни за света. През 
1992 г. режисьорът основава Култур-
ния център „Уотърмил“ в Лонг Айлънд, 
САЩ, за насърчаване на изследвания в 

областта на сценичните изкуства. 
„Защото изкуството ни обединява, 
политиката и религията винаги са ни 
разединявали“, казва Уилсън пред ун-
гарското списание „Ревизор“. „В моя 
център в Лонг Айлънд не се влиза през 
врата, главната сграда има само пор-
тал. Независимо дали си богат, беден, 
католик, евреин или мюсюлманин, мо-
жеш да влезеш по всяко време – цен-
търът съществува заради общност-
та. Според мен това е най-главното. 
След 11 септември 2001 г. поканих 53-
ма млади мюсюлмани от Индонезия да 
работим заедно, а по време на прези-
дентството на Джордж Буш това из-
общо не беше лесна работа: вратата 
беше затворена. Друг път се наложи 
да летя до Куба и да се срещна с Кас-
тро, защото на кубинските артис- 
ти, които бях поканил, отказваха да 
им издадат визи. Но аз трябваше да 

Анелия Янева

БЕЗ-БУРНО
Робърт	Уилсън	и	неговата																																																													
интерпретация																																																
на	„Бурята“	от	Шекспир

„Бурята“, постановка на Робърт Уилсън в Народния театър, фотография Гергана Дамянова
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направя всичко, за да държа вратата 
отворена.“

Ясно е, че Уилсън не се е затворил в 
абаносовата кула на своето изкуство. 
Предполагам, е знаел и горе-долу в коя 
точка на земното кълбо се намира, ид-
вайки в София. Най-малкото защото 
през 2019 г. е работил със Соня Йон-
чева (Дездемона) и Владимир Стоя-
нов (Яго) в оперната си постановка 
на „Отело“ (Великденски фестивал в 
Баден-Баден, Германия).

Какво ни казва неговият прочит на 
„Бурята“ тогава?

„Бурята“ е сбогуване.

Сбогуване на Шекспир с Лондон и те-
атралната сцена. Това е последната 
му самостоятелна пиеса, неговото 
завещание към поколенията. Написа-
на в жанра на философската приказка, 
тя е толкова богата на смисли и под-
текст, че търпи всякакви интерпре-
тации и всяка една от тях би намери-
ла подкрепа в текста. 

„Бурята“ е сбогуване и за главния 
персонаж в пиесата, мъдреца и пове-
лител на стихиите Просперо. Той се 
сбогува със своята магическа мощ. 
С острова, където е прекарал годи-
ни на изгнание, прогонен от брат си, 
узурпирал неговия трон. И със своите 
подвластни – безплътния дух Ариел и 
злото чудовище Калибан, които е за-
варил на острова.

Дали „Бурята“ е един вид сбогуване 
и за Робърт Уилсън? Едва ли. В годи-
ната на 80-ия му юбилей го чака още 
много работа – четири постанов-
ки във Франция. За него „Бурята“ е 
просто красива приказка, която ни 
разказва с музика, светлина, сенки и 
движение. Обикновено очакваме чрез 
всяка своя постановка режисьорът 
да заявява гражданската си позиция. 
Или поне в нашия театрален кон-
текст съществуват подобни очаква-
ния. В софийския спектакъл на Уилсън 
обаче няма нищо такова. Той е оста-
вил своите обществени, социални и 
политически убеждения на прага на 
театъра. А определено притежава 
такива: този септември по време на 
гастрола на своя „Едип“ в Будапеща 
той протестира в нарочно изявление 

срещу посегателството на унгар-
ското правителство върху универ-
ситетската автономия. Сега обаче е 
внесъл вътре в театъра единствено 
сценичната магия, която е способен 
да създаде. Неговият Просперо не е, 
примерно, жестокият колонизатор, 
поробил туземното население на ос-
трова в лицето на Калибан (една от 
възможните интерпретации). Нито 
Калибан е въплъщение на тъмна-
та енергия на материалния свят, олицет-                                                                                 
ворение на първобитното минало и 
антипод на просветения монарх Прос-
перо. Отсъстват всякакви паралели с 
нашето тук и сега. (Както например в 
постановката на Деклан Донелан от 
2011 г.: тя нахлува в съветския рай, 
прогонва оттам идеалния партиец 
Просперо и превръща живота му в 
нескончаема тъга по гъстите жита, 
мощните жени със сърп в ръката и ко-
лективните танци.) При Уилсън дори 
злодеите не са съвсем злодеи, зато-
ва и накрая опрощението на ковар-
ните им козни да узурпират остро-
ва и да убият Просперо звучи някак 
приемливо. 

Актьорската игра е решена в паро-
диен ключ, което някак унифицира 
отделните изпълнители – за това 
спомага и тежкият, почти като мас-
ка сценичен грим (костюми, грим и 

прически Яши). Просперо на Веселин 
Мезеклиев е благ, чак прекалено благ 
мъдрец. Ариел на Василена Винченцо е 
послушен изпълнител на господарски-
те прищевки – няма го бунта на Шекс-
пировия ефирен дух, задето Просперо 
все отлага обещаната му свобода; 
нито помен от жестоката му пакост-
ливост. Калибан на Явор Вълканов 
е просто примитивен злодей. Само 
Жаклин Даскалова (Миранда) успява 
да вдъхне на героинята си нежност, 
невинност, някаква ефирност въпре-
ки пародията.

Всъщност магът, истинският Прос-
перо, в този спектакъл е самият 
Уилсън. През изключителната визия 
той ни повежда към някакви вълшеб-
ни селения, откъдето не ти се иска 
да се върнеш. Ключът към неговия 
спектакъл е в репликата на Просперо: 
„Направени сме ние от сънища и сън 
отвред обгръща тоз малък наш жи-
вот!“. И в песента на финала по сти-
хотворението на Том Уейтс „Невинен 
си насън“. 

А към тези, които не приемат негова-
та интерпретация на Шекспировата 
пиеса, Уилсън сигурно би се обърнал с 
финалната реплика от „Бурята“: „Вий, 
милост чакащи от Бога, / не ме съде-
те с мярка строга“.

„Бурята“, постановка на Робърт Уилсън в Народния театър, фотография Гергана Дамянова
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Пиесата на Ерик-Еманюел Шмит е 
публикувана през 1999 г., премиера-
та е пак тогава в парижкия театър 
„Марини“ и бързо се превръща в едно 
от най-поставяните произведения на 
този популярен автор. Драмата е за-
белязана почти веднага и от българ-
ските театрали, успях да наброя поне 
половин дузина постановки досега. 
Интересът никак не е случаен.

Текстът на професионалния философ 
Шмит (с дисертация върху Дидро) е 
не просто реплика, а генерално възра-
жение срещу внушенията на Жан-Пол 
Сартр в неговата пиеса „При закрити 
врати“ от 1944 г. Много са съзнател-
но натрапваните паралели, за да не 
се забележи този жест. Персонажите 
на Сартр са попаднали в нещо като 
хотел, който не могат да напуснат. 
Те знаят, че са вече мъртви и – чрез 
взаимно разобличаване – проумяват 
бившите си илюзии, заедно със сторе-
ните грехове и престъпления, продъл-
жавайки да търсят самооправдания. 
Участта им е да са постоянно заедно 

в режим на нарастващо взаимно пре-
кършване и растяща до ужас непо-
носимост между тях. Това именно е 
адът, който няма нужда от огньове, 
шишове и подобен инструментари-
ум, и където дяволът е просто хладен 
камериер. Мъчението е, че са осъдени 
да бъдат неразделни във вечността. 
Сартр резюмира: „Адът – това са 
другите“.

Персонажите на Шмит също попадат 
в място, наричано хотел. Научават, че 
са между живота и смъртта, докато 
долу, на земята, медици се борят за 
живота им. Има асансьор, отвеждащ 
обратно натам или пък нагоре, към 
смъртта, без да е предварително 
ясно накъде ще се понесе. Единстве-
ната информирана е тяхната (почти 
изцяло) безпристрастна надзорница 
и усмирителка Доктор С. Решаващо-
то е, че им е дадена възможност да 
съзрат пропуснатото, занемарено-
то и несвършеното през досегашния 
живот, да преценят своите недъзи, 
пороци, провали и шанс да направят 

крачка към освобождаване от тях. 
„Хотелът“ на Шмит не е чистили-
щето – purgatorium, но е простран-
ство-време за действието на ignis 
purgativus – пречистващия огън. Ня-
кои, повечето от озовалите се там, 
в пълен контраст с налаганото от 
Сартр, откриват в себе си непозна-
та дотогава дълбочина и смисъл, към 
които тръгват по силата на растя-
ща емпатия, на разгръщаща се лю-
бов, осъществявани във възхождаща 
взаимност, в нарастваща синергия. 
Върнат ли се долу, ще забравят кон-
кретните събития в „хотела“, но 
форматиращият отпечатък от тях 
няма да бъде заличен.

Своята – в последна сметка – опти-
мистична философска антропология 
Шмит внушава, както е привично за 
цялата му драматургия, чрез добре 
структурирано сценично действие 
и убедителен диалог, богато гарни-
рани с парадоксални преходи, остро-
умни обрати, парадокси и каламбури. 
Иван Урумов намира принципно точен 

Хотел
Георги Каприев

„Хотел	между	тоя																																				
и	оня	свят“																																																	
от	Ерик-Еманюел	Шмит,	
превод	Снежина	Русинова-
Здравкова,	режисура																																																
Иван	Урумов,	сценография	
Нина	Пашова,	музика	
Добрин	Векилов-Дони,																																																						
в	ролите:	Антоанета	
Добрева-Нети,	Ели	Колева,	
Анастасия	Ингилизова,	
Георги	Къркеланов,															
Иван	Радоев,	Ясен	
Атанасов,	Владимир	
Матеев,	Дарин	Ангелов.	
Театър	„Българска	армия“,	
премиера	5	ноември	2021	г.

между живота и смъртта

„Хотел между тоя и оня свят“ от Ерик-Еманюел Шмит, постановка Иван Урумов, Театър 
„Българска армия“, фотография Борис Урумов
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ключ към поставените от Шмит за-
дачи и демонстрира един достатъчно 
адекватен прочит на текста и него-
вите послания. Семплата, но внуши-
телна сценография на Нина Пашова и 
прецизната деликатна музикална кар-
тина на Добрин Векилов-Дони го под-
крепят убедително. Същото следва 
да се каже и за големи дялове от рабо-
тата на актьорите.

Безспорно най-мощно е присъствие-
то на Георги Къркеланов в ролята на 
Маг Раджапур, както именува себе си 
неговият неудачник от парижките 
предградия. Омотан в невъзможния 
си халат, Къркеланов е колкото дис-
циплиниран, толкова и разнообразен 
в премерено избрания регистър. Той 
е лукаво-спокоен в своята постоянна 
ирония и автоирония, в несръчното 
перчене и овладяването на страха, в 
тишината на болката и на саможерт-
вата си. Също в ключа на дисциплини-
ращото самоограничаване работят 
Антоанета Добрева-Нети и Иван 
Радоев.

Добрева е радикално обрана и в мо-
ториката, и в артикулирането си. 
Почти статична, звучаща ламари-
нено-студено, нейната Доктор С. 
удържа позицията си на център на 
координатната система както на ця-
лото действие, така и на посланията, 
заложени от автора. Радоев избира 
една маска, която е постоянно пред 
риска да премине в гротеска, но не го 
прави. Неговият президент Делбек, 
собственик и управител на куп фир-
ми, много предпазливо разчупва нес-
ломимата си надутост и егоцентич-
ност, без да ги преодолее, някак си не 
му стига времето. Радоев изгражда 
стабилен контрапункт на основно-
то авторово внушение. Говорейки за 
работа в ключа на самоограничаваща 
дисциплина, следва да се оцени мълча-
ливото и почти механично присъст-
вие на съвсем младите Ясен Атанасов 
и Владимир Матеев, полагащи рамка-
та на действието.

Оправдано по-различен е подходът, 
избран от Анастасия Ингилизова и Ели 
Колева. Мари на Ингилизова съдбовно 
се е примирила с битието си на при-
служница и с трогателни усилия опит-  
ва да се открие за фундаментални 

екзистенциални теми, без да успее 
да се концентрира върху тях кой знае 
колко стабилно. Актрисата право-
мерно избира едно по-пърхаво сценич-
но стоене. Впрочем тя успява да даде 
един от малкото примери в съвремен-
ния ни театър за сценично въвеждане 
на диалект, без да се нагази в терито-
риите на кича или даже на откровена-
та простащина. Хиперактивността, 
демонстрирана от Колева, е заложена 
по партитура. Нейната Лаура не може 
да се нарадва на двигателната и емо-
ционалната си свобода и я вкусва с ця-
лото си същество.

За съжаление „Хотел между тоя и оня 
свят“ в Театър „Българска армия“ не 
е в състояние да постигне високото 
ниво, наглед гарантирано от всичко, 
посочено дотук. Основната „заслуга“ 
за това несъмнено е на Дарин Ангелов 
с неговото присъствие, неубедител-
но във всяко отношение. Фалшът му 
е устойчив в хода на целия спекта-
къл. Ролята му не е обаче периферна. 
Тя е носеща не само защото действа 
на сцената почти през цялото вре-
ме. Жюлиен Портал е лицето, което 
трябва да премине през целия спек-
тър на преобразяването – от едната 
до другата му граница, и така да „яви“ 
посланието на автора в цялата му 
пълнота.

Образцово демонстрираната от Ан-
гелов девиация има свои рецидиви 
и при други от актьорите. При Ели 
Колева те са нееднократни. Макар и 
ясно видими само в две от сцените, 
такива пропадания разклащат балан-
са и при Антоанета Добрева-Нети. 
Даже стабилният Георги Къркеланов 
се подвежда тъкмо при решаващия си 
финален монолог, включва съвършено 
ненужна сантименталност и припов-
дигнатост, от които силата на вну-
шението губи.

Спектакълът има своите несъвър-
шенства. Тръгна ли да тегля черта-
та обаче, бих описал оценката си чрез 
едно извънсценично събитие. Зрите-
ли на реда зад мен бяха семейство с 
две невръстни момчета, които начес-
то се разсмиваха от реплики или си-
туации. Когато публиката се отпра-
ви към вратите, едното от децата, 

около десетгодишно, каза (по-скоро 
на себе си): „Тежък театър“. Добро 
начало. Свършеното от Иван Урумов 
и неговия екип успява да постави ед-
рокалибрени антропологически теми, 
да зададе съдбовни за човека въпроси 
и да предложи отговори. Тяхната ра-
бота получава допълнителна тежест, 
след като видим върху другата стра-
на на везните безсмислените весе-
лящини и епидермални простотии, 
ширещи се почти по всички софийски 
сцени.

Проф. Георги Каприев препода-
ва философия на Средновекови-
ето и Ренесанса, византийска 
философия, антична философия 
и история и типология на ев-
ропейската философия в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Ос-
новните му научни интереси 
са в сферата на историята на 
средновековните (византий-
ска и латинска) традиции, фи-
лософията и изкуствата през 
ХХ в., философията и истори-
ята на културата. Автор на 
книгите: „История и метафи-
зика“ (1991), „Механика срещу 
символика“ (1993), „Августин“ 
(1996), „Философският свят на 
Анселм от Аоста, архиепис-
коп Кентърбърийски“ (2005), 
„Максим Изповедник. Въведе-
ние в мисловната му система“ 
(2010), „Византийска философия. 
Четири центъра на синтеза“ 
(2011), „Византийски етюди“ 
(2014), „Латински смутители 
в Константинопол: Анселм 
Хавелбергски и Уго Етериано“ 
(2020) и др. Години наред е те-
атрален наблюдател на вест-
ник „Култура“ и вестник „К“.

Георги 
Каприев
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Откъде	се	появи	интересът	към	
немския	композитор	Курт	Вайл,	
когото	наричат	„краля	на	мюзи-
къла“?	Как	той	е	свързан	с	ваша-
та	история	и	заминаването	ви	в	
Будапеща,	за	да	учите?

Аз много исках да уча актьорско майс- 
торство за мюзикъл и това беше 
причината да замина за Будапеща. 
Започнах да се занимавам с драмати-
чен театър, но тъй като съм немска 
възпитаничка, много отдавна се ин-
тересувах от Бертолт Брехт и Вайл. 
Харесва ми самоиронията на Брехт, 
той е многопластов. Геният на Курт 
Вайл е в това, че с музиката си под-
платява много силно текста и така 
се получава силно послание. Ненапраз-
но го наричат най-големия театра-
лен композитор на ХХ век. Това, кое-
то той създава в Европа и предимно в 
работата си с Брехт, са драматични 
произведения в музиката. След това 
в САЩ той обединява американската 
музикална култура с европейската 
театрална традиция и е обявен за 
баща на мюзикъла. 

Само	 в	 България	 ли	 е	 толкова	
непознат?	

Тук сме му длъжници и затова напра-
вих този спектакъл. Аз пея Курт Вайл 
от началото на 90-те години и първа 
в Унгария направих самостоятелен 
концерт, въпреки че там той редовно 
звучи по радиото. Редовно се играят 
театрални постановки с неговата 
музика. В България през 80-те и 90-
те години много се играеше Брехт, 
но предимно с музиката на Айс-                
лер. С музика на Курт Вайл са играни 
единствено „Опера за три гроша“ и 
„Хепиенд“. Когато говоря с колеги за 
Вайл, се оказва, че това е съвършено 

непознато име, особено сред младите 
актьори. Ако затананикам нещо, никой 
не знае, че това е песен на Курт Вайл. 

Може	би	донякъде	това	е	поколен-
чески	проблем?

Може би, въпреки че песните му се из-
пълняват и досега. Стинг и Том Уейтс 
пеят песните на Вайл. И не знам защо 
тук е толкова непопулярен. Но поне-
же черпя от съкровищницата на три 
култури и целта ни винаги е била да 
разпространяваме българска култура 
навън, сега решихме, че процесът ще 
е обратен. 

Още	от	самото	начало	сте	мислили	
за	спектакъл	за	България?

Да, но аз винаги съм изпълнявала Курт 
Вайл в оригинал и се страхувах как 
ще се случи това на български. Казах 
на Ищван Наги, който е режисьор на 
спектакъла, че ще е по-добре да пея 
на немски и английски и да сложим суб-
титри, но той беше убеден, че така 
песните няма да стигнат до хората. 
Те трябва да залеят човека, защото 
в това пеене има драматургия, не 
е просто шлагер, който да запеем. 

Затова с голям страх се обърнах с 
молба към Светла Кьосева, Надеж-
да Захариева и Радостина Ангелова, 
като внимателно наблюдавах как се 
борят за всяка дума. Не исках да се 
правят свободни съчинения и да съз-
даваме паралелни текстове. Рабо-
тиха много внимателно, създадоха 
бравурен превод. Дори аз не очаквах, 
че ще приема тези текстове и ще ги 
обикна.

Колко	време	трябваше,	за	да	се	
роди	този	спектакъл?	

Започнахме да репетираме още през 
октомври 2020 г. В Унгария обявиха 
локдаун на 11 ноември 2020 г. и теат- 
рите отвориха през юли тази година. 
Направихме премиера в Народния те-
атър в Будапеща на 7 септември, след 
това трябваше да имаме премиера 
в Сатиричния театър в София на 23 
септември и на Международния кукле-
но-театрален фестивал за възрастни 
„Пиеро“ 2021.

Премиерата	в	София	обаче	се	от-
ложи	заради	карантината	на	Цве-
телина	Николова,	с	която	си	парт-
нирате	на	сцената.	На	фестивала	

От три култури
Актрисата	Габриела	
Хаджикостова																				
за	новия	си	спектакъл	
„Непознатата	звезда	
Курт	Вайл“,	постановка	
на	„Малко	театро“,	
Унгария

„Непознатата звезда Курт Вайл“, постановка на „Малко театро“, Будапеща
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„Пиеро“	тя	отново	не	успя	да	се	
включи	и	не	видяхме	целия	спекта-
къл,	поне	според	първоначалния	му	
замисъл.	Какво	пропуснахме?

Цветелина е професионален танцьор, 
освен че е професионална актриса. Не 
успяхме да видим нейните танци по 
време на три от песните. Това, което 
аз разказвах на публиката, тя го раз-
играва под друга форма, в която взе-
ма участие и нашият пианист Атила 
Шимон, който е и актьор. На тях са 
поверени и словесните сцени в спек-
такъла. Аз водя линията на музиката 
и само пея. С изключение на две места, 
където разказвам лична история. 

Различно	ли	е	представлението	в	
Унгария?	На	какъв	език	изпълня-
вате	песните	там?

Имаме две форми на спектакъла. Кога-
то Цветелина идва, играем предимно 
за българската общност, на българ-
ски. За унгарска публика играем на ун-
гарски, аз пея песните в оригинал, но 
понякога, когато знаем, че публиката 
е смесена, дадени песни прозвучават 
на български език. Други прозвучават 
на немски, трети на английски. С този 
спектакъл отбелязахме и 25-годиш-
ния юбилей на театъра ни. 

Какво	научихте	за	тези	25	години	
независим	театър?	

В Унгария още от началото на 80-те 
години има независими трупи и дър-
жавата не само се грижи за тях, но те 
са поставени на едно ниво с държав-
ните театри. Това е просто друга 
форма на съществуване. Свободните 
театри често са по-смели, по-ино-
вативни и по-мобилни. В Унгария има 
закон за театрите, ние сме регистри-
рани като официален, професионален 
театър и имаме право да получаваме 
дотации от държавата. Всички неза-
висими театри получават такива и 
отношението на държавата е важно. 
Междувременно 16 години работих в 
немскоезичен театър в Унгария, но 
Ищван Наги твърди, че сме длъжници 
на българската публика, на тамошна-
та българска общност, и че щом съм 
българка, трябва да направя нещо за 
тях. Бях много скептична в началото 
– ще направим едно представление, 

второ, а после? Оказа се, че колкото 
повече работим, толкова повече нови 
провокации се появяват. Непрекъс-
нато откривам текстове, които ме 
вълнуват. Никога не правим готови 
пиеси. Винаги вземаме един текст 
и го адаптираме. Единственият 
текст, който е написан специално за 
мен, е от Яна Добрева. Ищван написа 
пиеса за мен и един колега, сърбин – в 
нея той е граничар, а аз съм българка, 
която тайно пренася през границата 
мъртвия си баща. Това го изпитахме в 
общността. Хората искат да бъдат 
погребани тук, а за да бъде пренесено 
тялото, се плаща много висок данък – 
казва се мито за мъртвец. Това е нещо 
много жестоко. 

Как	се	промени	театралният	пей-
заж	тук	за	тези	25	години?	

Забелязвам отношение на ревност 
между държавните и независимите 
театри. За мен актьорите са актьо-
ри независимо от формата на догово-
ра, който са подписали. Би трябвало 
да има и общи проекти. Някаква закос-
тенялост усещам тук. 

Като	държавна	политика	ли?

За държавната политика независими-
те трупи все едно не съществуват. 
Кандидатстват за всеки проект, но 
не могат да кандидатстват за бю-
джет за годината. Ако нямат нов про-
ект, умират, защото един театър не 
може да бъде издържан само от биле-
ти. Може би по-младите ще успеят да 
пробият, но мисленето е закостеняло 
и усещам негативна енергия. Дано не 
съм права, защото според мен много 
халтура има и в държавните театри. 
Постановки, направени за печелене на 
пари. Пързаляме се по динената кора и 
това е много страшно, защото прес-
таваме да възпитаваме публиката. 
През 80-те години тук имаше поста-
новки на изключително високо ниво. 
Дори понякога си мисля, че трябва да 
върнат обратно художествените 
съвети в театрите. Не става въпрос 
за политическа цензура, а за някакво 
художествено ниво. В същото време 
тук има и невероятни представления, 
но масовият вкус върви надолу и това 
е страшен процес. 

Как	изглежда	на	този	фон	куклени-
ят	театър	за	възрастни	на	фести-
вала	в	Стара	Загора?	Участвате	не	
за	първа	година.	

Много голям фен съм на този фести-
вал и на Старозагорския куклен те-
атър, защото те работят с нети-
пичен за нас замах. При тях няма „не 
може“, не се плашат от нищо, всичко 
е премислено до най-малкия детайл. 
Посрещат гостите си с любов, стре-
мят се нивото на фестивала да ста-
ва по-високо, програмата да е по-об-
ширна. Водила съм много пъти колеги 
от Унгария и всички казват, че за тях 
Кукленият театър в Стара Загора, 
в лицето на Дарин Петков и Татяна 
Калчева, е държава в държавата. И са 
прави, защото промените се правят 
от конкретни хора и от тяхното от-
ношение към изкуството. 

Въпросите зададе Оля Стоянова

Габриела Хаджикостова е ро-
дена в София в семейство на 
театрали. Започва да учи във 
ВИТИЗ „Кр. Сарафов“, но инте-
ресът към мюзикъла я отвежда 
в Академията за театрално и 
филмово изкуство в Будапеща. 
От 1989 г. живее постоянно в 
Будапеща. През 1990 г. постъп-
ва в „Дойче Бюне Унгарн“ – нем-
скоезичен театър в Унгария, 
където за 16 години изиграва 30 
главни роли. През 1996 г. Габрие-
ла Хаджикостова създава своя-
та театрална формация „Мал-
ко театро“. Има над 60 главни 
роли в двуезични спектакли на 
български и унгарски, режиси-
ра постановки. Солистка е на 
етно и джаз състави в Унгария. 

Габриела 
Хаджикостова
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Гийом Лоран

Деян Статулов

Уес Андерсън

Мика Каурисмаки

„Френският бюлетин на Либърти,             
Канзас Ивнинг Сън“, реж. Уес Андерсън
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Кога	се	влюбихте	в	литературата	
и	кои	бяха	първите	книги,	които	
прочетохте?

Бях лош ученик, но много обичах да 
уча. Изпитвах много голяма обич към 
приказките. Много книги четях – „Три-
мата мускетари“, „Книга за джунгла-
та“. Чаках училището да свърши, за-
щото вярвах, че истинският живот 
започва след това. Винаги съм обичал 
книгите. Бях около 12-годишен, ко-
гато реших, че искам да пиша в сти-
ла на Джек Лондон. На този етап от 
живота съвсем естествено не ми се 
беше случвало нищо особено, не бях 
преживял много. След това започнах 
да пиша стихотворения, а по-късно и 
три романа, които пазя в едно чекме-
дже. В „Невероятната съдба на Аме-
ли Пулен“, ако помните, има сцена, в 
която Амели записва на една стена 
изречение от един роман. Ето това е 
романът, който така и не публикувах. 
Така че мога да кажа, че в едно чекме-
дже вкъщи има неиздаден бестселър, 
защото фраза от него е прочетена от 
милиони зрители. 

Белгийският	режисьор	и	сценарист	
Жако	ван	Дормел	(„Тото	героят“,	
„Шестият	ден“)	записва	на	малки	
листчета	своите	идеи	и	ги	селек-
тира	в	своя	шкаф.	Как	процедира-
те	вие?

Аз съм като гъба за истории. Водя си 
бележки навсякъде, където ходя. Вкъ-
щи имам голям шкаф, пълен с бележки, 
за които си казвам, че един ден ще ги 
включа в свой роман или сценарий. Го-
ворил съм с Жако ван Дормел, щяхме 
да правим един филм, който така и не 
се случи. Той има прекрасно въображе-
ние и аз много го харесвам като автор. 

Как	 се	 срещнахте	 с	 режисьора	
Жан-Пиер	Жьоне?

Срещата ми с Жан-Пиер Жьоне беше 
свързана с филма „Деликатесен“. По 
това време аз не се занимавах с кино, 
а с театър. Бях част от малка ама-
тьорска театрална група на хора на 
различна възраст. Някои от тях ра-
ботеха през деня и идваха да репе-
тират вечер. Както при вашия чита-
лищен театър в България. Споделях 
много време и работа с тях. Един ден 
те ми подариха книгата „Как се пише 
сценарий“ и въз основа на нея аз съз-
дадох сюжет за късометражен филм. 
Когато написах сценария, се чудех на 
кого да го изпратя, а не познавах ни-
кого във филмовите среди. Пратих 
го на Жан-Пиер Жьоне, защото вече 
бях гледал „Деликатесен“, а в него се 
разказва за едно странно семейство, 
което много харесах. Той ми отговори, 
че няма да прави късометражен филм, 
но ми предложи да напиша диалозите 

Гийом Лоран

Със	сценариста																					
на	„Невероятната	
съдба	на	Амели	Пулен“	
разговаря	Деян	Статулов

на добрия сценарийТайната

за филма „Градът на изгубените деца“. 
Сценарият за него беше написан от-
давна, но благодарение на успеха на 
„Деликатесен“ вече имаше възмож-
ност да бъде заснет. 

Какво	ви	вдъхнови	за	образа	на	
Амели	Пулен?

Всякакви идеи си записвах на малки 
хвърчащи листчета. Принцип, кой-
то и Жан-Пиер Жьоне използва. Това 
са сънища, спомени от детството, 
случки, които виждаш на улицата, 
случайно дочути разговори. В процеса 
на срещи и работа си обменяхме тези 
листчета с идеи. Образът на Амели 
се роди от една подобна бележка по 
повод персонаж на Пол Остър – жена, 
която прави услуги на свои съседи, но 
анонимно. Така и никой не разбира за 
добрите дела, които върши. От тази 
идея, която беше прокарана като чер-
вена нишка през целия сюжет на фил-
ма, изплува образът на Амели. 

„Невероятната съдба на Амели Пулен“, 2001 г., реж. Жан-Пиер Жьоне



64

декември 2021

Според	вас	на	какво	се	дължи	све-
товният	успех	на	„Невероятна	
съдба	на	Амели	Пулен“?

За всички нас този успех беше мисте-
рия. Никой не го беше очаквал. Когато 
нашите продуценти от „Пате“ про-
четоха сценария, решиха че този филм 
няма да се финансира, защото истори-
ята е прекалено слаба. Тогава се обър-
нахме към втори продуцент, който 
също ни отказа, защото персонажът 
на Амели е твърде парижки и елита-
рен. Третият продуцент ни каза, че 
персонажът не е последователен. В 
един момент с Жан-Пиер започнахме 
да се съмняваме и да губим надежда, 
защото първоначално бяхме сигурни, 

че сме създали нещо оригинално и ин-
тересно. Решихме, че хората веро-
ятно имат право. Затова и не се сме 
очаквали успех. Във филма образът на 
Париж показва едно спокойно минало. 
Той е далеч от глобализацията, от 
липсата на вяра в религиите, капита-
лизма, комунизма. Този образ е като 
пощенска картичка. Показва ни иде-
ализирана идентичност, но съм сигу-
рен, че не само това е разчувствало 
хората. Както се вижда, историята 
трябва да е семпла и да докосва уни-
версалното и тогава хората могат 
да се идентифицират с нея. Чувал съм 
какви ли не интерпретации. Веднъж 
един зрител беше споделил, че фил-
мът го е излекувал от рак. В Богота 
има фризьорски салон, в който пред-
лагат прическа в стил „Амели Пулен“. 
Хора, които дори не са били родени 
по времето на филма, се вълнуват, 
когато го гледат. Той продължава да 
живее. Мисля, че е много важно това, 
че Амели страни от другите хора, тя 
е изолирана и сама. Затова и много 
хора се отъждествяват с нея. В един 
момент обаче всеки от нас трябва да 
поеме риска и да направи стъпка, за 
да се доближи до хората около себе 
си. Мисля, че тази тема е много ак-
туална и универсална и говори много 
на съвременния човек навсякъде по 
света. 

Кое	ви	е	по-лесно	да	правите	–	екра-
низация	по	ваш	роман	или	по	чужд	
текст?

Да започнем с това, че трябва да се 
отдалечиш от текста. За пример 
мога да дам филма, базиран на книга-
та ми „Загубих тялото си“, която бях 
публикувал около осем години преди 
екранизацията. Предлагах различни 
идеи на режисьора, които обогатиха 
историята, и сякаш филмът стана 
по-добър от романа. Понякога авто-
рът може да предаде сам себе си. 

Като	сценарист	чувствате	ли	се	
предател	спрямо	някой	автор?	

Да. Спрямо Виктор Юго! Вълнуващо 
е, защото има много различни авто-
ри. Такива, които ги е страх да не ги 
предадеш и ти се бъркат постоянно в 
работата. С Виктор Юго беше малко 
сложно, защото това е монументална 

фигура във френската и световната 
литература. Докато работех върху 
негов текст, си представях, че ста-
туята му стои до мен и ме наблюда-
ва, и няма как да възрази. В „Човекът, 
който се смее“ промених много неща, 
включително и периода, през който 
се развива действието. Преди про-
жекцията на готовия филм пред едно 
общество почитатели на Виктор Юго 
изпитвах страх, че ще ме линчуват, 
защото съм предал техния любим ав-
тор. При работата над „Най-дългият 
годеж“ беше по-различно, защото 
постоянно общувах с неговия автор 
Жан-Батист Роси, който ми беше дал 
пълна свобода. Всеки път ми казваше: 
„Прави каквото искаш, не ми пука!“. За 
съжаление той почина преди премие-
рата на филма и не успя да види екра-
низацията на романа си. 

Как	американската	култура	и	език	
повлияха	на	изкуството	във	Фран-
ция	и	Европа?

Те са много по-нападателни от който 
и да е друг. Това е начинът на функ-
циониране на американската култу-
ра. Те имат поведение на агресори 
и завоеватели. За тях културата е 
единствено индустрия, а тя означава 
война. Всички усещаме тяхното влия-
ние. Дори преди малко, когато се раз-
хождах по улиците на София, докато 
гледах Националния дворец на култу-
рата и сградите около него и правех 
своеобразна панорама на 180 градуса 
– насреща видях рекламите на големи 
американски компании. За съжаление 
навсякъде е така. Присъствието на 
американската култура усещаме в 
целия свят. 

Какво	мислите	за	политическата	
коректност	в	изкуството	и	езика?

Политическата коректност е част 
от всекидневието ни, от реалност- 
та. Както всяка епоха, и нашата има 
своите органичния и те са свързани 
с изискванията на маркетинга и па-
зара. Днес има особена чувствител-
ност, непрекъснато внимаваме да не 
обидим или разгневим някого. Въпреки 
това се опитваме да проявяваме въ-
ображение и да измисляме нови начи-
ни да се изразяваме. Мисля, че всичко 
това върви срещу нашата свобода. 

Гийом Лоран е роден през 1961 г.            
във Франция. Сценарист е на 
филмите „Невероятната съдба 
на Амели Пулен“, „Най-дългият 
годеж“, „По твой образ и подо-
бие“, „Градът на изгубените 
деца“, „Човекът, който се смее“, 
„Ароматът на мандарин“ и др. 
През 2003 г. публикува първия 
си роман „Годините врата-про-
зорец“. Анимационният филм 
„Изгубих тялото си“ е адапта-
ция на собствения му роман 
„Щастлива ръка“. Носител е на 
наградите BAFTA, Люмиер 2002, 
има номинации за Оскар и Сезар 
за сценария на „Невероятната 
съдба на Амели Пулен“ (2001) и 
номинации за Сезар за сценари-
ите на филмите „Най-дългият 
годеж“ (2004) и „Изгубих тялото 
си“ (2019). Той бе председател 
на журито на Международния 
кино- и литературен фестивал 
CineLibri, 2021 г.

Гийом
Лоран
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На пръв поглед няма как киното да е 
общото сечение между летището в 
Пловдив или София, междублоковото 
пространство в „Люлин“ и Ларгото 
в центъра на столицата. Освен ако 
това не са локации от сюжета на 
някоя екзистенциална емигрантска 
драма. Отвъд подобен не толкова хи-
потетичен филмов сценарий обаче, 
свързващото звено се оказват ново-
откритите през последните години 
пространства за кино. 

Както при други изкуства, така и при 
седмото съществува проблем с ин-
фраструктурата, липсват простран-
ства за показ (на съдържание) и срещи 
с публиката. На пръв поглед изглежда 
нелогично и парадоксално. Би трябва-
ло да има достатъчно салони за про-
жекции на филми. Не е така, ако става 
въпрос за български филми или за къ-
сометражни игрални, документални 
или анимационни творби. Повечето 
български игрални филми не се пози-
ционират добре и задълго в мулти-                                                                              
плексите в търговските центове 
(които обхващат над 70% от ки-
номрежата в страната) и след седми-
ца-две единственото място, където 
могат да бъдат видени, са малките 
независими киносалони. Проблемът с 
показа е сериозен и той не е от днес. 

Всичко започва веднага след 1989 г., ко-
гато държавната мрежа от кина (дър-
жавното предприятие „Кинефикация“) 
се разпада постепенно, най-вече пора-
ди липсата на рентабилност. Дълго 
време в общественото пространство 
витаеше митът за славното минало 
с над 3000 киносалона по времето на 
социализма. Това, разбира се, е мит и 
като такъв е далеч от истината. Тук 
ще цитирам писмото до Комисията за 
духовно развитие при Народното съ-
брание от 18.10.1990 г., подписано от 
тогавашния директор на държавна-
та кинематография Людмил Стайков: 
През 1988 г. чрез действащите 2885 
селски кина са реализирани само 20,7% 
от зрителите и 11,2% от приходите, 
като загубата е в размер на 4325 хил. 
лева. За полугодието на 1989 г. тази 
загуба е 2125 хил. лева, като се очаква 
значително да нарасне спрямо 1988 г. 

Неконтролираното изчезване на ки-
носалоните поради невъзможност-
та на общините да ги поддържат, 
приватизацията на градските кина 
с последващата им препродажба, съ-
средоточаването на кинопоказа в 
областните градове и столицата – 
всичко това деформира филмовия па-
зар в България.

От една страна, това се дължи на 
приетия Закон за възстановяване 
собствеността върху одържавени 
недвижими имоти (т.нар. Закон за 
реституцията). Много сгради, функ-
циониращи като киносалони, собстве-
ност на държавата, общините или об-
ществени организации, се връщат на 
техните законни наследници, лишени 
от тях след национализацията през 
1947 г. Вследствие на това стотици 
кина в страната променят предме-
та си на дейност и се превръщат в 
игрални зали, дискотеки, ресторан-
ти и др. Други причини за свиващата 
се киномрежа в страната са нейната 
нерентабилност, остарялата мате-
риална база и липсата на актуални 
филмови копия. 

В началото на века се появява и сери-
озната конкуренция на мултиплекси-
те, особено когато те навлизат и в 

моловете. С това завършва процесът 
на окрупняване на кинопоказа в стра-
ната. В началото започнал с разпад, 
през последните 15 години пазарът се 
разширява постепенно благодарение 
и на независимите киносалони най-ве-
че в областни градове като Пловдив, 
Видин, Враца, Велико Търново, Tърго-
вище и др. Пазарът си има своя логи-
ка и тя често е в ущърб на родните 
и европейските филми. Ето защо по-
степенно този вакуум започна да се 
запълва с различни кратковременни 
или устойчиви инициативи. 

Това доведе до алтернативни въз-
можности за показ на български и 
европейски филми. Една от първите 
птички бе София Филм Фест на път, 
започнал през 2008 г. Основната за-
дача на този проект е да създаде мре-
жа от градове в България, в които 
да се програмират европейски и ал-
тернативни на холивудските филми. 
По-късно бе създадена и програмата 
Операция Кино като общ проект на 
международните кинофестивали в 
София, Сараево, Клуж и Истанбул. Тази 
пътуваща кинопрограма е съставена 
от 5 до 25 филма, като за всеки град 
се подбират различни заглавия. Сред 
тях са ключови европейски и неевро-
пейски филми, както и подборка от 

Деян Статулов

Алтернативни филмови
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Кадър от филма „Източни пиеси“ на Камен Калев



66

декември 2021

късометражни произведения, сред 
които са победителите от конкурси-
те за късометражно кино на всеки от 
четирите фестивала. 

Друга алтернативна форма на показ 
и филмово пространство е проектът 
ФилмГейт БГ. Това е първата по рода 
си свободна зона за българско късоме-
тражно кино на летищата в София и 
Пловдив. Всички заминаващи от Тер-
минал 2 пътници имат възможност 
да прекарат времето преди извежда-
нето към самолета в компанията на 
седмото изкуство. Програмният блок 
е с продължителност от около час и 
обикновено включва три филма – иг-
рален, анимационен и документален. 
ФилмГейт БГ има за цел да запознае 
публиката с произведения, които ряд-
ко си проправят път до обикновения 
зрител, и по този начин да формира 
нова и по-многобройна аудитория за 
късото кино. Очаква се през след-
ващата година подобни прожекции 
да има и на летищата във Варна и 
Бургас. 

През 2015 г. се роди и нова форма на 
квартално кино на открито – Блок 
Кино стартира с мисията да срещне 
новото българско кино с възможно 
по-широка публика. Междублокови 
пространства, градски градини, квар-
тални паркове и училищни дворове се 

трансформират за вечер в киносалони 
за нови български филми, но и за сре-
ща със съседите от квартала. През 
последните години проектът се раз-
расна и разшири обхвата на филмите, 
районите и публиките. Прожекциите в 
София се утроиха, като успяха да стиг-
нат до 13 квартала, сред които ж.к. 
„Надежда“, „Дружба“, „Люлин“, „Мла-
дост“, „Герена“, „Редута“, „Студентски 
град“, „Света Троица“ и др. Извън София 
прожекции се правят в парк „Лаута“ в 
Пловдив, кв. „Владиславово“ във Варна 
и Морската градина в Бургас. С време-
то под шапката на Блок Кино се родиха 
инициативи като Блок Д с фокус върху 
популяризирането на съвременното 
българско документално кино и Блок А 
– за българско анимационно кино. През 
последните години Блок Кино работи 
и за приобщаването на маргинализи-
рани публики. Прожекции на български 
филми в Центъра за настаняване от 
семеен тип в Самоков и Регистрацион-
но-приемателния център за временно 
настаняване на търсещи убежище във 
„Военна рампа“ отварят проекта към 
изцяло новата проблематика на социо-     
културната изолация. 

В резултат от пандемията и в тър-
сене на възможност киното да из-
лезе на проветриво и открито мяс-
то особено през топлите месеци, се 

появиха и няколко локални сцени с го-
лям екран, където, наред с театрал-
ни, танцови и музикални събития, се 
планират и филмови прожекции. През 
лятото това се случи на Sofia Summer 
Fest, който приюти премиерите на 
няколко български филма (сред тях и 
„Жените наистина плачат“ на Весе-
ла Казакова и Мина Милева) и два фес-
тивала – София Филм Фест и Master 
of Art. Подобна инициатива предприе 
Парк-театърът „Борисова градина“, 
където намериха място за показ и 
български филми. Ново място за кино 
предложи и т.нар. Ларго в центъра на 
София, където под стъкления купол 
бяха прожектирани някои от филми-
те на фестивала София ДокуМентал. 
Алтернативно пространство за кино 
могат да бъдат и любими заведения и 
барове, това са открили организато-
рите на Късо кино във Фарго в Плов-
див. Там вече е традиция всеки месец 
да се представят български късомет- 
ражни филми в неформална среда, 
последвани от дискусия в присъстви-
ето на авторите и актьорите. 

В това отношение читалищата в 
страната все още линеят. Те биха 
могли да се превърнат в алтернатив-
на инфраструктура за показ, особено 
в най-отдалечените места в страна-
та, където досегът не само до кино-
то, но и до другите изкуства е огра-
ничен. Тяхната пасивност може да се 
обясни с тромавата структура на 
управление, липсата на инициатив-
ност, мотивация и желание на тех-
ните ръководства да търсят нови 
средства за инвестиции в техническо 
обезпечаване и програмация на филми. 

Вероятно през идните години ще се 
появят още много интересни прос-
транства за филмов показ, които 
ще бъдат алтернатива не само на 
комерсиалната киномрежа, но и на 
стрийминг платформите, защото 
зрителите продължават да търсят 
възможности за жив контакт с фил- 
мите и техните автори. Нови форми 
на показ като Кино Блок могат да се 
превърнат и в устойчив модел, кой-
то да провокира промяна в градската 
инфраструктура и облагородяване на 
кварталната среда. 

фотография Деян Статулов
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Задъхан филм за един флегматичен 
свят, заострен до крайност мета-
форичен авторски стил и публика, 
държана на дистанция с твърде мно-
го ритъм, убиват ритъма. Не е ясно? 
Горе-долу така звучи и „Френският 
бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг 
Сън“ на Уес Андерсън. И всеки опит да 
бъде обяснен го деконструира по на-
чин, който рискува да го превърне в 
още по-неразбираем.

Story#1 Анюи-сюр-
Блазе или скука-над-
безразличие
Като страстен привърженик на топо-
нимията, Андерсън неволно (надявам 
се) е закодирал в името на измислено-
то френско градче, където се развива 
действието на десетия му пълномет-                                     
ражен филм, емоционалната нагла-
са, с която дори сериозни фенове на 
ексцентричния режисьор са склонни 
да си тръгнат, след като са „проче-
ли“ най-добросъвестно „от кора до 
кора“ последния брой на „Френския 
бюлетин“. Сюжетът определено не е 
силната страна на този литературен 
експеримент, защото цялата творче-
ска енергия е пренасочена към форма-
та и визията. Трите основни статии 
от „изданието“ са неравностойни и 
след като започва ударно с твореца 
затворник и неговата муза надзи-
рател, ироничното перо се омотава 
в студентските демонстрации от                                                                       
май '68 и някъде по средата на втора-
та статия от интригуващ филмът се 
превръща в тягостен. После дори ани-
мация не може да го разведри...

Story#2 „Френският 
бюлетин“                                 
или „Ню Йоркър“
Идеята да се сглоби не просто кон-
струкция от отделни скечове, а те да 

се организират като брой на списание 
(вдъхновено от любимия културен 
седмичник на Уес Андерсън) е бри-
лянтна. Нещо повече, редом с любов- 
та към литературата режисьорът 
има възможност да разгърне киноман-
ската си страст и да придаде на под-
браните „статии“ индивидуален стил 
– поклон пред майстори на френското 
кино като Жак Тати, Анри-Жорж Клу-
зо и френската Нова вълна начело с 
Годар. За разлика от сюжетната са-
моцелност грижливо премислената 
естетика на разказа редува черно-бя-
ло и цвят, прескача напред-назад във 
времето от 30-те до 60-те години на 
ХХ век, включва анимационен епизод, 
автоцитати, жанрови акробатики и 
ирония в големи дози, като през ця-
лото време кадърът е средоточие на 
множество послания, конкуриращи се 
за зрителското внимание.

Story#3 Експлозия                
на визуални идеи или 
налудничава носталгия
Уес Андерсън е ненадминат майстор 
на екранната провокация, отличава се 
с остроумна изобретателност, усет 
за поетична бурлеска, привързаност 
към нетипични герои... Разпознава-
емият му стил (както в игралното 
кино, така и в рисуваното) носи ха-

ражаемият му вкус към детайла може 
да си съперничи единствено с усета 
му за делничен абсурд, а често мрач-
ното му чувство за хумор напомня на 
безизразните лица маски на някои от 
звездните комици на нямото кино. 
Филмите на Андерсън най-често са 
празник за сетивата и интелектуал-
но предизвикателство в едно. После 
се появява „Френският бюлетин...“, 
сякаш в пристъп на нескромна самона-
деяност – твърде много виртуозност 
убива виртуозността.

В най-новия експеримент на Уес Ан-
дерсън визията многопластово доми-
нира над безразличието на сюжета, 
но за публиката, дори и англоезична, 
не остава достатъчно време да се на-
слади на изобилието в кадъра – сякаш 
е омаловажен за сметка на думите 
(казани или написани), но те пък про-
фучават с бясна скорост и смисълът 
нерядко се изплъзва... „Френският 
бюлетин на Либърти, Канзас Ивнинг 
Сън“ сигурно впечатлява американ- 
ците с множеството литературни 
препратки към реални хора и събития, 
а французите – с изобретяването и 
интерпретацията на места, кинопер-
сонажи и стереотипи. Но какво оста-
ва за останалата част от аудито-
рията, на която неспирните потоци 
от имена и факти не навяват никакви 
асоциации? Обикновеният зрител (ако 
изобщо се изкуши да гледа този филм) 
снизходително е оставен на забавле-
нието да разпознава превъплъщени-
ята на многобройните звезди – от 
неузнаваемата Тилда Суинтън чак до 
мимолетните появи на Кристоф Валц, 
Сърша Ронан или Едуард Нортън...

Екатерина Лимончева

Да предозираш с Уес Андерсън
„Френският	бюлетин												
на	Либърти,																												
Канзас	Ивнинг	Сън“,	
САЩ/Германия,	2021	г.,	
режисьор	Уес	Андерсън	

рактерни белези на мизансцена, цве-
товите решения, движението на ка-
мерата и дори обичайното изобилие 
на известни актьорски имена. Непод-

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас 
Ивнинг Сън“, реж. Уес Андерсън

„Френският бюлетин на Либърти, Канзас 
Ивнинг Сън“, реж. Уес Андерсън
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Мика Каурисмаки е творец, с когото 
от години си мечтая да си погово-
ря надълго и нашироко. И преди тази 
среща съм разговарял с него – всеки 
от филмите му е такъв повод за вът- 
решен разговор. Имахме цял час по 
време на краткото му гостуване на 
юбилея на София Филм Фест. Учудва-
що, не си поговорихме за специфично-
то финландско мрачно чувство за ху-
мор, нито пък за ключови персонажи 
(негови и на също толкова легендар-
ния му брат Аки) като Майкъл Бам-
бихил и Виле Алфа. Не остана време 
да си спомним и за един от любимите 
ни актьори от филмите и на двама-
та братя Каурисмаки – Матти Пел-
лонпаа (1951–1995). Или пък за онази 
специфична северна меланхолия, през 
чиято призма виждаме света от 80-
те в 90-те години на ХХ век („Зомби 
и влакът фантом“, „Ненужните“, „Ча 
Ча Ча“, „Хелзинки–Неапол цяла нощ“)… 

Мика Каурисмаки представи в София 
последния си засега филм – „Една спо-
койна нощ“. 

Представители	сте	–	брат	ви	и	
вие,	на	двата	типа	независими	
кинотворци	–	режисьора,	който	
изгражда	своя	разпознаваем	стил	
и	му	остава	верен	дори	в	дребните	
детайли,	и	режисьора,	който	е	раз-
личен	във	всеки	свой	филм.	

Харесвам великите кинотворци и 
това, че имат стил и създават своя 
запазена марка, която повтарят с 
всеки следващ филм. И хората зна-
ят – това е стилът на този или онзи 
режисьор. Но може би съм прекале-
но нетърпелив, за да работя по тоя 
начин, повтаряйки отново и отново 
едно и също. Разбира се, ако го пра-
вех, сигурно също щях да правя добри 
филми и всеки следващ навярно щеше 
да е по-добър. Но някак си… не гледам 
на себе си само като на филмов режи-
сьор. По-скоро се виждам като антро-
полог, който пътува с камерата си по 
цялото земно кълбо и изследва света. 
Затова правя и документални фил-
ми. И винаги е важна темата. Оти-
вам в Амазония, правя игрален филм, 
но отивам там заради Амазония. Или 
пък в Лапландия – за да заснема коме-
дия с елементи на драма, но отново 
попадам там заради темата, заради 

място, заради онова, което ни кара да 
преоткрием света. И може би затова 
често сменям посоката и изразните 
средства: защото никога не съм ис-
кал да бъда принуден да правя един и 
същи филм отново и отново. Джим 
Джармуш веднъж ми каза колко е ужас-
но, защото, когато реши да направи 
различен филм, среща реакцията: „О, 
ама това не е Джим Джармуш“… Про-
дължи ли в своята стилистика, се по-
явява реакцията: „Аха, това очевидно 
е Джим Джармуш. А защо не вземе да 
направи нещо различно?“… Омагьосан 
кръг, от който не можеш да излезеш. 
Така че аз взех решение на много ра-
нен етап – не искам да създавам свой 
разпознаваем стил, а просто да правя 
филми, изследвайки живота и света.

Един	от	най-впечатляващите	на-
чини,	по	които	изследвате	живота	
и	света,	определено	са	музикални-
те	ви	филми.	Филмите	ви	за	бра-
зилската	музикална	сцена	Moro no 
Brasil	(преведен	у	нас	като	„Музи-
ката	на	Бразилия“)	и	„Бразилей-
риньо“	отдавна	са	класика.	Много	
бразилски	артисти,	които	и	до	
ден	днешен	слушам	с	удоволствие,	
като	Сеу	Жоржи	например,	ги	чух	
за	първи	път	именно	там.	Или	пък	
по-късният	ви	филм	„Мама	Афри-
ка“	(2011),	посветен	на	Мириам	Ма-
кеба,	знаковия	глас	в	африканския	

Кинорежисьорът като антрополог

С	един	от	класиците										
на	съвременното	
независимо	кино	–																																																	
Мика	Каурисмаки,	
специален	гост																			
на	25-ия	София	Филм	
Фест,	разговаря																												
Цветан	Цветанов

„Една спокойна нощ“, 2020 г., реж. Мика Каурисмаки
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джаз	на	ХХ	век,	символ	на	борбата	
срещу	апартейда.	По	какъв	начин	
музиката	е	част	от	живота	ви?

Бразилия е чудесно място, където 
да снимаш музикални филми, защото 
всичко там е музика. А Мириам Маке-
ба за мен беше много важна личност, 
защото първият ми спомен за нея е от 
времето, когато бях едва 10-годишен. 
Тогава тя гостува във Финландия и 
изнесе концерт на живо по телеви-
зията. И никога не я забравих – нея и 
посланието ѝ. Почувствах се наисти-
на поласкан, когато ми предложиха да 
направя филм за нея… Това с музикал-
ните филми е сигурно защото винаги 
ми се е искало да бъда музикант… Но 
уви, мога да свиря само на барабани, и 
то ако съм подпийнал. Така че вместо 
това правя филми за музиката. Още 
когато получих предложението да 
направя Moro no Brasil, много се изне-
надах и се запитах: Защо аз? Защо не 
някой бразилски режисьор? По онова 
време нямаше нито един пълнометра-
жен бразилски документален филм, из-
следващ корените на самбата. В оне-
зи години аз самият много пътувах по 
света и из Бразилия. А и живеех там 
от двайсет години, така че явно е бил 
нужен точно такъв човек – свой, но на 
известна дистанция.

Героите	ви,	независимо	дали	носят	
благословията	или	проклятието	
на	музиката,	независимо	дали	са	
исторически	личности	като	Мири-
ам	Макеба,	или	почти	анимационни	
персонажи	като	Зомби	от	филма	
„Зомби	и	влакът	фантом“	(човек	с	
две	умения	в	този	живот	–	да	свири	
на	бас	китара	и	да	пие),	често	са	в	
ситуацията	на	малкия	човек	срещу	
системата.

Като отворихме дума за „Зомби“, за 
мен този филм си е документален. 
Самият актьор Силу Сеппала, който 
в онези години свиреше в Leningrad 
Cowboys и Sleepy Sleepers, беше много 
популярен персонаж във Финландия. 
И докато снимах филма, всъщност 
си дадох сметка, че правя докумен-
тален филм за него. Прототипът на 
героя във филма е друг член на Sleepy 
Sleepers, роудито на групата, близък 
приятел на Силу Сеппала, умрял много 
млад от алкохол и безпътен живот. А 

моята идея беше да направя филм за 
самия типаж. И исках Силу Сеппала да 
го изиграе. Затова казвам, че за мен 
това е документален филм. За Силу 
този филм също беше добър опит, 
защото той започна да анализира жи-
вота на приятеля си, което доведе до 
промяна в собствения му начин на жи-
вот. Силу Сеппала играе и в новия ми 
филм – този, който снимам в момента. 
Днес той живее изолирано, в малко 
градче във Финландия. 

Ако	трябва	да	сравните	ситуаци-
ята	във	финландското	кино	от	
първите	ви	филми	в	началото	на	
80-те	с	тази	през	2021	г.,	кои	са	ос-
новните	разлики?

Много се е променил светът от пър-
вите ни години в киното – моите и на 
брат ми. Тогава, ако човек искаше да 
направи филм, трябваше да го напра-
ви наистина сам. Нямаше продуценти, 
които да ти дадат пари, за да напи-
шеш сценарий или да режисираш филм. 
Трябваше да разчиташ на себе си. Но 
за сметка на това имахме свободата 
да правим това, което искаме, защо-
то бяхме всичко – сценаристи, про-
дуценти, режисьори. Днес е различно. 
Телевизията е водеща във Финландия, 
както и навсякъде по света, и дикту-
ва правилата. Пазарът е по-голям и 
режисьорите биват наемани да из-
вършват дадена работа. Това вече не 
е техният филм – те просто режиси-
рат. Друг е нает да напише сценария. 
Има големи продуцентски компании, 
които решават – този режисьор или 
този сценарист са подходящи за тази 
работа. Така че самите начини на 
правене на филми днес са по-контро-
лирани. Идеята за авторството се е 
променила… Но тук-там се появяват 
и изключения. Юхо Куосманен тази 
година взе награда в Кан. Има млади 
финландски режисьори, които създа-
ват авторски филми и имат собствен 
стил, такъв е и Алекси Салменпера. 
Но в повечето случаи на кинотвореца 
днес просто му се предлага работа за 
свършване.

Да	се	върнем	на	киноантрополо-
гията.	Има	ли	някое	конкретно	
далечно	място,	където	много	ви	
се	иска	да	отидете?

Хората често ми задават този въ-
прос. Не знам. Може би Патагония. Ра-
ботех по един проект там преди го-
дини – беше игрален филм, нещо като 
роуд муви… Да, с това бих се захванал 
отново някога. Може би и защото мяс-
тото много ми напомня на Финландия, 
но точно от другата страна на све-
та, където сезоните са някак подоб-
ни, но разменени. И местната култура 
там е много различна от латиноаме-
риканската култура като цяло. Толко-
ва, колкото Лапландия от останалата 
част на Северна Европа. Пейзажите 
там са доста кинематографични и 
местата носят много свои истории…

Ако	не	друго,	днешните	„интересни	
времена“	дават	възможност	човек	
да	отиде	някъде	накрай	света	и	да	
остане	там	за	две	години,	може	
би	дори	блокиран	заради	ограни-
ченията	за	пътуване.	И	в	крайна	
сметка	да	завърши	филма	си.	Как	
мислите?

На мен ми е по-интересно какво след-
ва след времената на коронавиру-
са. Филмът, с който съм тук – „Една 
спокойна нощ“ (2020), всъщност 
беше направен заради коронавируса. 
С брат ми от години държим този 
бар в Хелзинки – „Корона бар“, който 
беше затворен, парадоксално, зара-
ди короната. И нещата стоят така: 
ако имаш „Корона бар“, снимаш филм 
в него по време на коронавируса. Фил-
мът е със същите трима актьори 
(Тимо Торикка, Кари Хейсканен и Перт-             
ти Свехолм), с които заснех „Тримата 
мъдреци“ (2008), а после и „Братя“ 
(2011)… Отлични актьори, които също 
режисират и с които сме много добри 
приятели, правим заедно тези „тера-
певтични филми“ – без бюджет, без 
сценарий, просто тръгвайки от да-
дена идея, като в основата винаги е 
историята за трима мъже, които се 
срещат някъде неочаквано. А в „Една 
спокойна нощ“ (2020), за разлика от 
предишните два филма, героите не се 
познават и се срещат в този „Корона 
бар“… С всеки от тримата актьори 
работихме поотделно, създавайки за-
едно историята на героя му, без тази 
история да я знаят останалите два-
ма. И направо започнахме снимките, 

Кинорежисьорът като антрополог
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импровизирайки – сякаш наистина 
трима непознати са се срещнали. 
Правилото беше, че можеш да се впус-
неш в свободна импровизация, сякаш 
правиш джаз соло, но когато някой 
каже нещо, трябва да реагираш на ка-
заното. Така те сами създадоха всички 
диалози пред включена камера.

Знаем,	че	вие	умеете	да	улавяте	
спонтанността	на	естествения	
диалог.	Добър	пример	за	това	е	
„Тигреро:	филм,	който	никога	не	
бе	направен“ (1994),	там	диалогът	
е	между	две	култови	фигури	в	съ-
временното	кино	–	Самюъл	Фулър	
и	Джим	Джармуш.

С „Тигреро“ всичко започна от Сам 
Фулър. Той играе във филма ми „Хел-
зинки–Неапол цяла нощ“ (1987), който 
беше показан в панорамата на София 
Филм Фест. Джим Джармуш също има 
малка роля във филма. По онова време 
Джим не се познаваше лично със Сам 
Фулър, когото страшно харесваше и 
който беше един от идолите му като 
режисьор. И така аз организирах да се 
срещнем тримата. Вечерта завърши 
в италиански бар, където Джим, Сам 
и аз не спряхме да говорим, а същата 

вечер Джим си контузи ръката… И 
целият филм „Тигреро“, който после 
заснехме, е фокусиран просто върху 
динамиката между тези двама души и 
техния диалог…

Но	и	мястото	е	ключово	–	Мато	
Гросо	в	Бразилия,	сред	едно	от	по-
следните	индиански	общества,	во-
дещи	традиционен	начин	на	живот.	
Там	Сам	Фулър	отива	да	снима	за	
първи	път	през	50-те	и	никога	не	
завършва	своя	филм,	но	дава	повод	
за	създаване	на	вашия	40	години	
по-късно.

Представете си го – Джим Джармуш, 
независим кинотворец от своето по-
коление в своето време, и Сам Фулър 
– бунтовник и независим кинотворец 
в Холивуд. Защото той е можел да 
стане част от системата, да напра-
ви своите големи скъпи хитови филми, 
но е предпочел да работи по друг на-
чин – да създава филми със сценарист, 
режисьор и продуцент Сам Фулър. За 
всички нас – за Вим (Вендерс също има 
малка роля в „Хелзинки–Неапол цяла 
нощ“), за Джим, за мен Сам Фулър беше 
и е бащата на модерното независи-
мо кино… А с „Тигреро“ всичко започна 

след закритата прожекция преди 
премиерата на филма ми „Амазония“ 
(1990) в Париж. Сам дойде със съпру-
гата си Криста (актрисата Криста 
Ланг) и на вечерята с тях след филма 
той започна да разказва за своя опит, 
когато е снимал в Амазонската джунг-
ла през 50-те на 16-милиметрова лен-
та… А две седмици по-късно получих 
пратка от него във Финландия – ка-
шон с всичко, което беше заснел. И аз 
си казах: Окей, трябва да направим 
нещо с този материал.

Понеже	 споменахме	 Лапландия	
няколко	пъти	в	този	разговор,	а	
знам,	че	тя	е	важна	за	вас,	ще	ви	
помоля	да	разкажете	и	за	друг	един	
ваш	филм	–	„Мастър	Чен“	(2019),	
заснет	там,	но	през	погледа	на…	
китайски	готвач.	Мога	да	направя	
асоциация	с	един	по-ранен	филм	на	
вашия	стар	приятел	Фридриксон	–	
„Студена	треска“	(1995),	въпреки	
че	там	героят	беше	японец	сред	
исландската	пустош.

Много харесвам Лапландия, там има-
ме един чудесен фестивал – Midnight 
Sun Film Festival. Ходя всяка година, с 
изключение на последните две, кога-
то всичко беше онлайн, и оставам из-
вестно време и след фестивала. Също 
и през зимите, когато е напълно тъм-
но и няма никакви хора, и е много уют-
но да прекараш Коледата там със се-
мейството си. В малкото лапландско 
село, в което ходя от години, останах 
много изненадан. Мисля, че беше през 
2017 г., оказа се пълно с китайски ту-
ристи. После с един мой колега сцена-
рист се заговорихме в „Корона бар“ за 
китайската традиционна медицина и 
за това как тя е свързана с храната и 
храненето. И така се роди идеята за 
филма – за две напълно различни кул-
тури, които се срещат в средата на 
нищото. Исках да направя позити-
вен филм, който да покаже другата 
страна на всекидневието ни, което 
иначе е изпълнено с реч на омразата, 
фалшиви новини и опити на лудите ни 
лидери да разделят хората. Исках на 
едно много базисно човешко ниво да 
покажа, че светът може да бъде хуба-
во място.

Мика Каурисмаки (род. 1955) е 
по-големият брат на Аки Каурис-
маки (род. 1957), с когото заедно 
изграждат основите на съвремен-
ното финландско независимо кино. 
Завършва Висшето училище за 
кино и телевизия в Мюнхен, като 
още с дипломния си филм „Лъже-
цът“ (1980) се превръща в сензация 
във Финландия. Режисирал е над 40 
игрални и документални филма.

фотография Иван Донев
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Толкова пъти съм се срещала с Людмил 
Ангелов през годините. И изведнъж 
той обяви серия от събития, обеди-
нени в цикъл „3х20“. Първото беше на 
27 април – „Людмил Ангелов и прияте-
ли“, а приятелите бяха пианистката 
Виктория Василенко и виолистът Ру-
мен Цветков. Следващото беше на 6 
юни, когато под диригентството на 
Найден Тодоров той беше солист на 
Софийската филхармония в програма, 
посветена на Джордж Гершуин. Точно 
на рождения си ден – 27 юни, изнесе 

изискан рецитал с творби на полски 
пианисти композитори. 

Същевременно извън юбилейния си се-
зон Людмил Ангелов направи концер-
ти заедно със сопраното Красимира 
Стоянова във Варна и София, органи-
зира двата си фестивала – „Пиано Екс-
траваганца“ и „Камералия“, проведе 
майсторския си клас към Нов българ-
ски университет.

Никога	не	съм	ви	задавала	въпроси	
за	детските	ви	години,	преди	да	

станете	световната	звезда,	която	
познаваме.

Детството ми беше съвсем нормал-
но. Родителите ми се разделиха, ко-
гато бях на четири години. Израснах 
предимно под грижите на моята баба 
София, тя замести родителите ми, 
които бяха ангажирани. Не го казвам 
с упрек, просто така се случи. Тя беше 
изключителна жена, много дисцип-
линирана, държеше на доброто въз-
питание. И при наличието на двама 
родители музиканти на нея дължа 
музикалното си образование. Тя беше 
страстен меломан, обичаше музика-
та и особено пианото. По нейна ини-
циатива на шестгодишна възраст 
започнах да свиря на пиано. Тя ме за-
веде в читалище „Антон Страшими-
ров“, беше близо до телевизията. Още 

Людмил Ангелов на 60

С	изтъкнатия	пианист,	преподавател	
и	създател	на	фестивали	разговаря															
Светлана	Димитрова
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преди да тръгна на училище, аз преми-
нах през тази школа по солфеж и пър-
вите уроци с Виктория Спасова, към 
която изпитвам и до днес най-добри 
чувства. Това беше и моята подгот-
вителна година, преди да кандидат-
ствам в Музикалното училище. Бях 
показал вече някакви заложби. Много 
обичах вкъщи да пуснем радиото, а аз 
да взема една диригентска палка от 
татко ми, да сложа нотите и да дири-
жирам, чисто папагалски.

Но	този	детски	интерес	не	ви	от-
веде	към	дирижирането.

Не, защото ме приеха в детската 
школа към Музикалното училище. 
Изкарах прогимназията в нормал-
но училище и в школата. След това 
продължих в Музикалното училище и 
Консерваторията. До седми клас бях 
при Людмила Стоянова, племенничка 
на акад. Андрей Стоянов, след това 
за известно време при Джулия и Кон-
стантин Ганеви. Имах и трудни мо-
менти, на 16 години исках дори да се 
откажа от пианото. Тогава се появи 
Константин Станкович, който също 
е от школата на Андрей Стоянов и е 
учил при него заедно с Юри Буков. Той 
беше главният виновник в онзи мо-
мент аз да реша да се посветя вече 
професионално на пианото като кон-
цертиращ пианист. Разбира се, тряб-
ваше да преодолея страшно много 
вредни навици в моето свирене, които 
се бяха натрупали след десет години. 
Беше трудно да се изкоренят, а бих 
казал, че някои от тях и до ден днешен 
леко проблясват в определени момен-
ти. С течение на времето разбрах 
колко са важни първите учители, те 
формират в детето подхода – как си 
слага ръцете върху клавишите, как-
ва е неговата връзка с клавиатурата 
чисто физиологически. Естествено, 
човек, когато има талант, интерес, 
когато се развива в благоприятна му-
зикантска среда, всичко това го фор-
мира. Но при свиренето на инстру-
мент има и много други специфики, 
които трябва да бъдат показани от 
добър детски педагог. В това отно-
шение руската школа е незаменима. 
За съжаление тези хора остават не-
известни, а те са причина за огромно-
то количество гениални пианисти в 

Русия. Без тях едва ли щеше да има 
Рихтер, Гилелс... Без да обвинявам ни-
кого, явно този елемент липсваше в 
моята подготовка и трябваше с дос-
та радикалната намеса на Станкович 
да започна от нулата. Върнах се да 
свиря гами, технически упражнения, 
върнах се към освобождаване на ръ-
цете, които бяха страшно стегнати, 
към много неща, с които учителите 
оставят ученика сам да се справи. В 
повечето случаи защото няма време. 
А Станкович вече беше пенсионер, 
имаше цялото време на света, идва-
ше всеки ден вкъщи, висеше ми на гла-
вата по четири-пет часа. Това беше 
единственият начин аз да хвана по-
следния влак, защото на шестнайсет 
тепърва да развиваш клавирната си 
техника, мисленето си, да навлизаш 
в дълбоките води, е малко късно. Бяха 
трудни за мен години. Имаше го и този 
конфликт между желанието да бъда 
нормален младеж и суровата дисцип- 
лина, наложена от учителя. Спомням 
си с добри чувства, но не искам да 
минавам отново през подобно нещо. 
Преди неговата намеса аз бях решил 
да се откажа от пианото. Бях започ-
нал да се занимавам с дирижиране, да 
композирам. Имах широки музикални 
интереси.

А	как	стигнахте	до	него?

Съдбата предпоставя появата на 
точните хора в точния момент. Той е 
подготвял баща ми за кандидатсту-
дентския изпит в Консерваторията. 
Баща ми се е явявал за теоретичния 
факултет, но имал и изпит по пиано. 
Той свирел преди това на акордеон. 
До последно свиреше виртуозно на 
акордеон. Станкович го подготвя за 
рекорден срок, за два месеца, и то с 
нелек репертоар. След изпита именно 
Андрей Стоянов, който е бил в коми-
сията, излиза да пита Станкович от-
къде е намерил този чудесен ученик и 
от колко години работи с него... Стан-
кович знаеше, че съм син на Михаил Ан-
гелов. Първия път като ме чу, каза, че 
е твърде късно и нищо няма да стане. 
Това вероятно беше преднамерено из-
казване, за да види, ако засегне моето 
самолюбие, дали ще реагирам. После 
каза, че ще дойде още веднъж, но ми 
зададе един от трудните етюди на 

Шопен, показа ми как да го работя, 
даде ми една седмица да го подготвя, 
в темпо, наизуст. За мен това беше 
шок, защото не бях свикнал на та-
кова скоростно учене, процесът на 
усвояване на материята беше дълъг 
и мъчителен. Но вероятно заключе-
нието му, че нищо няма да стане от 
мен, също имаше значение. На вто-
рата среща аз вече бях подготвен, не 
сто процента, но показах че мога да се 
справям. Така започнахме всекиднев-
на работа, което беше единственият 
начин да се променят нещата.

Още	преди	да	го	срещнете	обаче,	
сте	имали	изяви.

Да, дори бях станал лауреат на кон-
курса „Светослав Обретенов“. Но 
сериозните неща се случиха година 
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и половина след като бях срещнал 
Станкович. Направих първи самосто- 
ятелен концерт в зала „България“, 
който мина много успешно. Той беше 
поканил много музиканти да ме чуят 
и това беше важният изпит за мен – 
да проверя на сцената дали нещата, 
по които работим и за които положих 
толкова усилия, могат да се осъщест-
вят. Представих доста сериозна про-
грама – Органова прелюдия и фуга на 
Бах в преработка за пиано, Тридесет и 
две вариации в до минор от Бетовен, 
Първата соната на Вебер – трудна 
и взискателна към пианиста пиеса. 
Във втората част имаше два прелю-
да на Дебюси, „В подражание на Ал-
бенис“ от Шчедрин, Второто скерцо 

© Кантус фирмус
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на Шопен и Унгарска рапсодия №12 от 
Лист, както и няколко биса. Сериозен 
рецитал. 

След завършване на гимназията имах 
две години военна служба. Там бяха и 
първите ми по-сериозни изяви. Тога-
ва имаше симфоничен оркестър към 
представителния ансамбъл на БНА. 
Свирих Концерта на Чайковски под 
диригентството на баща ми, с Бо-
рис Хинчев свирих концерт на Шопен. 
Чавдар Маждраков беше диригент 
там. Този ансамбъл и другият, на 
строителните войски, много музикан-
ти са спасили. Откъсването от сви-
ренето за инструменталистите точ-
но в този момент, когато трябва да 
се работи и да се трупа репертоар, би 
било травматично изживяване. Отно-
во срещнах подходящите хора. Мария 
Гигова също ми помогна. Първата го-
дина бях корепетитор на отбора по 
художествена гимнастика към ЦСКА.

Постепенно тръгнаха и ангажимен-
тите. Човекът, който много ме под-
крепи в началото, беше Руслан Райчев. 
Той беше в приятелски отношения с 
моя баща. Зад изявите ми с оркестър 
не стоеше баща ми. Руслан много ме 
обичаше и повечето от първите ми 
изяви с оркестър в България бяха с 
него. Свирили сме с него и във Франция 
и Германия. 

Споменахте	няколко	пъти	Шопен.	
Какво	е	мястото	му	в	кариерата	
ви?

Свирех Шопен още на седем-осем го-
дини, със съвсем крехки възможнос-
ти. Баба ми, която много го обичаше, 
все ме караше да го свиря. Беше ми 
трудно, разбира се, но още първите 
съприкосновения с неговата музика 
ме разтърсиха. Особена емоция ми 
вдъхваше музиката на Шопен. Посте-
пенно стана мой силен автор. Учас-
тието ми на конкурса във Варшава 
дойде като важна крачка. Успешно-
то представяне там ме окуражи две 
години по-късно, на двайсет и седем, 
да направя интеграл на всички про-
изведения на Шопен в НДК, в рамките 
на два концертни сезона – дванайсет 
рецитала. Разбира се, и сега не мога да 
кажа, че съм постигнал най-доброто, 

тъй като интерпретацията винаги 
е динамичен и отворен процес, който 
продължава до последния ни дъх.

Получил съм признание като Шопенов 
изпълнител, на първо място в Полша. 
Тази година за трети път бях жури 
на предварителния кръг на конкурса 
„Шопен“. Имах майсторски клас, ор-
ганизиран от Националния Шопенов 
институт, концерт в родната къща 
на Шопен. В живота ми извън Бълга-
рия има две държави, които са много 
важни за мен – едната е Испания, къ-
дето съм живял и понастоящем жи-
вея, а другата е Полша, където много 
съм свирил, публиката и много колеги 
ме познават. 

Другата	важна	страна	на	кариера-
та	ви	е	създаването	на	фестивали.	
Не	са	ли	достатъчни	за	един	музи-
кант	подготовката	и	изнасянето	
на	толкова	много	концерти?

Ако концертите са толкова много и 
заемат сто процента от времето на 
изпълнителя, невъзможно е той да се 
занимава и с такава дейност. Просто 
в един етап от развитието на моята 
артистична кариера реших, че тряб-
ва да правя и други неща. Това доведе 
до решението да намаля броя на кон-
цертите. Освен това мисля, че от 
един момент нататък музикантът 
трябва да посвети част от времето 
и енергията си на дейност, която ще 
възпитава, ще образова публиката. 
Това съвпадна и с периода, в който за-
почнах да преподавам. Благодарен съм 
на съдбата, че ми се даде възможност 
първо в Толедо, където живеех и пре-
подавах, да правя в продължение на 21 
години – до 2015 г., международен му-
зикален фестивал. Имаше много силни 
издания, гостуваха световноизвест-
ни музиканти. Създаде се културна 
среда, която беше важна за града. За 
съжаление политическата класа не 
само в България, но и на доста места 
по света става все по-несъпричаст-
на към културата. Интересни са со-
циалните и бизнес придобивки, които 
носят гласоподавателите за съот-
ветния политик. Междувременно бях 
започнал в София „Пиано екстраваган-
ца“. От три години върви и другият 
фестивал –  „Камералия“.

Вашият	приятел,	виолистът	Ру-
мен	Цветков,	който	също	има	фес-
тивал	в	Испания,	казва,	че	това	е	
мястото	за	срещи	с	приятели.

Да, така е. Особено фестивалите, 
които са посветени на камерната му-
зика. Там откриваш прекрасни музи-
канти, с които не само да работиш, но 
в много случаи се полага началото и на 
приятелство, което е едно от най-ху-
бавите неща.

На	двата	ви	фестивала	българ-
ската	публика	чу	произведения	от	
композитори,	които	не	познаваше.	

В нашата сфера съчетаването на 
различни жанрове, тематичността 
в един проект започнаха да стават 
важни. Знаем стойността на музи-
ката на големите гении, но в света 
има изключително добри музиканти. 
Всички искат да свирят Бах, Моцарт, 
Бетовен, Брамс, Шопен... В един мо-
мент се оказа, че няма място за всич-
ки тях. Това съвпадна с моя интерес 
към по-необикновени програми, към 
непознати автори, което ме подтик-
на да създам „Пиано екстраваганца“ и 
самият аз да осъществявам такива 
проекти. Вече съм направил чети-
ри-пет световни премиери на музика 
от Николай Капустин. Станах първи-
ят изпълнител на тези произведения. 
Преди две години направих със Софий-
ската филхармония първото за XXI в. 
изпълнение на „Импресии от живота 
на един артист“ от американския 
композитор Ърнест Шелинг. Тези 
проекти ми доставят удоволствие, 
интересни са ми, разширяват моите 
хоризонти като музикант. 

Къде	се	намерихте	с	Ина	Кънчева?	
Тя	също	има	нестандартно	мислене	
и	търсения.

Баща ми ни запозна. Той ми каза, че има 
едно момиче, с което работи, и ще се 
радва да направим нещо заедно. На-
правихме обща среща, започнахме да 
говорим и така неусетно възникнаха 
идеи. Така направихме не само концер-
ти, но и сценични изпълнения на част 
от музиката, а и записахме два диска. 
Такива проекти с необичайно съдър-
жание определено имат своя пазар и 
винаги интригуват публиката.
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Имате	 няколко	 предпочитани	
партньори,	с	които	правите	съ-
бития	не	само	у	нас.	С	Красимира	
Стоянова	гостувахте	на	толкова	
много	места.	

Бяхме на големи сцени – два пъти в 
Миланската Скала, Виенската дър-
жавна опера, „Музикферайн“ във Вие-
на, Цюрихската опера, и то с няколко 
различни програми. Искаме да запишем 
и диск. С нея имаме още идеи, като 
едната от тях е да запишем песни от 
Александър Йосифов, които той е на-
писал специално за нея и които още не 
са изпълнявани. 

С Веско Пантелеев-Ешкенази имаме 
много други дискове, но проектът ни 
с тангото беше много успешен, ма-
кар и нетипичен. Достави ни голямо 
удоволствие. Свирихме го на много 
места. Хубави срещи имахме и с Алек-
сандрина Пендачанска. Направихме 
концерти на „Пиано екстраваганца“ и 
на „Аполония“.

На мен като пианист винаги ми е било 
много интересно да работя с певци. 
Това е и в моето виждане за пиано-
то. И Шопен се е опитвал да изгради 
в учениците си усещане за човешкия 
глас, докато свирят – как да боравят 
с пианото, с тушето, с мелодията, да 
я направят като изпята с човешки 
глас. Това са все принципи в негово-
то пианистично майсторство, кои-
то са му били много скъпи и са били 
много негови. Всеки пианист трябва 
да ги развива, ако иска да постигне 
максимално добър звуков резултат в 
изпълнението си. Тъй като пианото 
е ударен инструмент – чукчета, кои-
то удрят по струни, за да се избегне 
тази перкусивност, се изисква много 
голямо майсторство. Култивиране-
то на красивия пианистичен звук е 
една от най-важните задачи на всеки 
изпълнител.

Казахте,	че	търсите	непознатото.	
Член	сте	на	една	група	от	хора,	кои-
то	търсят	и	обменят	информация.

Ровейки се в интернет, попаднах на 
хора, с които се запознах във форуми за 
обмен на музикални партитури. Това 
бяха трима-четирима колекционери 

Людмил Ангелов е роден във 
Варна. Баща му е диригентът 
Михаил Ангелов, а майка му – 
оперната певица Мария Димит- 
рова. Носител е на награди от 
международните конкурси 
„Виртуози на клавирната му-
зика“ в Прага, „Сенигалия“ в То-
рино, „Фр. Шопен“ във Варшава, 
„Палм Бийч“ в Калифорния и др. 
Изнасял е рецитали, камерни 
концерти и е бил солиcт на ре-
номирани оркестри под палка-
та на световноизвестни дири-
генти. Свирил е с Берлинската 
филхармония, в „Музикферайн“ 
във Виена, „Концертгебау“ в 
Амстердам, „Плейел“ и „Гаво“ 
в Париж, „Линкълн Център“ в 
Ню Йорк, „Ла Скала“ в Милано 
и много други. Негов диск с 
творби от Шопен е удостоен 
от Националния Шопенов ин-
ститут във Варшава с Гран 
При. През 2016 г. британската 
фирма Hyperion издаде звукоза-
писната премиера на Концерт 
за пиано и оркестър, оп. 3 от 
Мориц Мошковски, записан от 
пианиста с оркестъра на Би Би 
Си в Глазгоу.

Людмил
Ангелов

и притежатели на по-рядко изпълня-
вани или съвсем непознати произве-
дения за пиано от една много пъстра 
палитра композитори. Много от тях 
самият аз не бях чувал. Така разбрах 
за Капустин. Един от тези колекцио-
нери ми изпрати негово произведение. 
Капустин сравнително скоро стана 
известен извън Русия, за съжаление 
той почина преди три години. Отде-
лях всеки ден време да контактувам 
с подобни хора, за да обменяме ин-
формация, партитури. Така снежна-
та топка се търкаляше и ставаше 
все по-голяма, докато не бях поканен 
за член на едно затворено общество 
от колекционери, които разполагат с 
най-много партитури в света. Ста-
вайки член на това общество, всеки 
един от нас има достъп до колекци- 
ите на останалите. Всичко ново, кое-
то се появява, се споделя в групата. 
Много е интересно и още по-куриоз-
ното е, че по-голямата част от тези 
хора не са музиканти. Те са просто ко-
лекционери. Повечето свирят на пиа-
но като любители. Създадохме диги-
тална библиотека, за да се съхранят 
партитури, които по никакъв друг на-
чин не могат да се опазят, тъй като 
хартиеният носител избледнява. А в 
световен мащаб вече почти нищо не 
се препечатва, особено от тези заб-
равени автори. 

Има	ли	в	тази	библиотека	българ-
ски	произведения	и	автори?

Естествено, те се интересуват от 
всичко. Имало е много допитвания до 
мен. Имат всичко от Владигеров. Но 
покрай това и много друга музика, коя-
то добавят към колекцията.

Да	поговорим	и	за	преподаване-
то.	Разказахте	 за	вашия	личен	
опит		колко	е	важен	контактът	
с	преподавателя.

Преподавам отдавна. Седемнайсет 
години в Испания. Този опит придоби 
по-друго измерение в работата ми в 
НБУ. Там преподавам от 2011 г. Правя 
и ежегоден майсторски клас, благода-
рен съм, че те го подкрепят като един 
от важните форуми за пианистите. 
Смятам, че каквото имам като твор-
чески опит, трябва да го споделя със 

следващите поколения. Доколкото 
мога, съм се заел и да им осигуря изя-
ви на сцена. При мен идват на курсо-
ве почти всички изявени млади пиа-
нисти. Не отказвам и се опитвам да 
помагам, да бъда част от тяхното 
развитие. Всички те имат прекрасни 
учители, но е добре да чуят и второ 
мнение, което може да им даде и друг 
поглед към нещата. Това може само да 
обогати младите хора.

© Giulia Sirolli
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Гергана Петрова е завършила сцено-
графия в Националната художествена 
академия в София и магистърска про-
грама по медиен дизайн в Универси-
тета „Баухаус“ във Ваймар, Германия. 
През 2015 г. работи като фоторедак-
тор в Берлин, а през 2016 г. е асис-
тент на фотографката Нан Голдин. 
Има няколко самостоятелни изложби, 
една от тях – Crystal Trips (2013), е по-
казана в Sofia Design Week и в Берлин, а 
в края на октомври Гергана Петрова 
представи в галерия КО-ОП в София 
най-новата си фотоизложба Viriditas. 

Визуалният	образ	винаги	ли	е	бил	
важен	за	вас?

Да, дори най-важен. Първото ми об-
разование преди сценографията беше 
изцяло художествено – живопис, гра-
фика, скулптура. Завършила съм Худо-
жествената гимназия и това ме дове-
де и до фотографията. В гимназията 
имах преподавател, с когото разгова-
ряхме за литература, за музика. Той се 
занимаваше и с фотография, покрай 
него ми стана интересно. По това 
време открих, че нашите имат един 
стар „Зенит“, и така започна всичко. 
Едва през първия ми семестър по про-
грамата „Еразъм“ в Линц, Австрия, 
успях да се докосна до дигитален фо-
тоапарат. Беше много силно прежи-
вяване. Дотогава снимах само на лен-
та и сама си проявявах снимките. 

Значи	сте	минали	през	всички	ета-
пи	–	да	пресмятате	колко	кадъра	
ви	остават,	да	мислите,	преди	да	
натиснете	спусъка?

Беше страхотна школа. Дори сега, 
когато вече снимам почти изцяло ди-
гитално, изтривам голяма част от 
кадрите, запазвам едно малко ядро, 

което съм оформила. Не обичам да 
имам повторения на кадри. Това мис- 
ля, че идва от снимането с лентов 
фотоапарат.

Забелязвам,	че	голяма	част	от	фо-
тографите,	с	които	говоря,	в	нача-
лото	са	се	занимавали	с	рисуване.	
Вие	самата	повтаряте	този	модел.

За мен фотографията е много по-ди-
ректен, по-експресивен начин на 
изразяване. Рисуването е доста по- 
комплексен процес. Не казвам, че фото-
графията е по-лесна, напротив. В нея 
има и голям риск, особено в морето от 
фотографии, което съществува в мо-
мента. Във фотографията предизви-
кателствата са даже още по-сериозни, 
отколкото в рисуването. Но всяка от 
двете медии си има особености. А чо-
век може само да се учи от опита си. 

Когато	трябва	да	се	представите,	
как	се	определяте	–	фотограф,	ви-
зуален	артист,	графичен	дизайнер?	

Трудно ми е да се определя, защото в 
работата ми използвам много от това, 
което съм учила по рисуване. Правя 
илюстрации, но съм и графичен дизай-
нер. Занимавам се с печат, работя за 
списания. Работя с текст, със снимки, 
с всякакви визуални материали. 

Как	стигнахте	до	идеята	за	по-
следната	ви	изложба	Viriditas,	в	
която	има	пресечни	точки	между	
биологията	и	екологията?	

Думата Viriditas срещнах в един на-
учнофантастичен роман, където е 
описана като „зелената сила“, която 
движи човечеството и природата 
напред. Беше обяснено доста пое-
тично, а в книгата ставаше въпрос 
за покоряването на Марс, доста ак-
туална тема днес. Преди няколко го-
дини бях в Пекин и снимах мръсния 
въздух там. Темата за екологията 
ми е много близка, защото, когато се 
върнах в България, след като живях в 
Германия, започнах да ходя в планина-
та и да снимам пейзажи и неща, които 
намирах за красиви. Така постепенно 
започнах да търся във фотографиите 
си точно тази сила, това тайнство 

на природата, тази магичност, която 
винаги ме кара да се връщам в плани-
ната и да се прекланям пред природа-
та, пред нейната красота и съвър-
шенство. Исках да споделя с хората 
около мен и със зрителите, че сме 
длъжни да се грижим за природата, 
да се опитваме да живеем в хармония 
с нея. Очевидно е, че след време Земя-
та ще бъде различна. Лесно можем да 
загубим разнообразието, което имаме 
днес. 

Споменавате	Марс	и	променящата	
се	природа,	но	във	Viriditas аз	виж-
дам	друго	–	преоткриване	на	света,	
който	имаме	и	който	е	непрекъсна-
то	пред	очите	ни.	Вашите	фото-
графии	са	вглеждане	в	детайлите	
на	този	свят	–	във	всяка	трева,	
цветче	или	венчелистче,	при	това	
с	други	очи.

Вглеждам се наистина във всяка тре-
вичка, която расте между камъните 
на някой стръмен склон. И се учудвам 
как е възможно на подобно място да 
има живот. Не само да расте, но и да 
разцъфтява. 

Винаги	ли	сте	били	човек,	който	
внимава	за	детайлите?	Дали	се	
раждаш	с	тази	чувствителност,	
или	се	учиш	на	нея?

Още в Художествената гимназия се 
учехме да се оглеждаме и да открива-
ме какво да рисуваме. Това търсене, 
това рамкиране през поглед за компо-
зиции се тренират до голяма степен. 
Има доза талант, не твърдя, че аз го 
притежавам, но той сигурно помага, 
стига човек да има око. Но когато хо-
диш с широко отворени очи, неизбеж-
но виждаш тези неща. 

А	чувствителността	към	при-																																																																																																																																												
родата?

Тя постепенно се зароди. Не мога да 
кажа, че като дете съм прекарвала 
много време сред природата. След 
това започна да се появява инфор-
мация за климатичните промени и се 
заинтересувах по-сериозно. Сега вече 
всеки говори по темата, но помня, че 
имаше момент, когато не беше ясно 

Усещане за природа
С	Гергана	Петрова	
за	нейната	
фотоизложба																		
в	София	разговаря	
Оля	Стоянова
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дали тя е спекулация, или не. Днес вече 
има толкова много данни и нещата 
се случват по-бързо, отколкото сме 
предполагали. Това още повече ме кара 
да се замисля и да търся начини да на-
правя нещо. Дори да е една изложба. 

Преди	всичко	–	да	имаме	сетива	
за	природата,	да	виждаме	това,	
което	е	пред	очите	ни.

Да, мисля, че това е първото, на кое-
то трябва да се научим отново. За-
щото постоянното използване на 
дигитални устройства, вглеждането 
в работата и поглъщащото всеки-
дневие ни откъсват от природата. 
Връзката ни с природата е толко-
ва назад в миналото, че ни трябва 
напомняне да се върнем към тази 
хармония. Това според мен е основ-
ната и първа стъпка, преди да се опи- 
таме да живеем малко по-скромно и 
природосъобразно. 

В	кои	жанрове	обичате	да	работите?	

Обичам да снимам портрети. Общо 
взето, творчеството ми е доста 
еклектично. Не мога да кажа, че съм 
се фокусирала върху едно нещо. Ин-
тересно ми е да експериментирам и 
да пробвам различни неща, пък и това 
ми се е налагало да правя в работата 
си. Когато живеех в Берлин, трябва-
ше да се науча да използвам различни 
визуални програми, за да си намеря 
работа. Винаги приемам предизвика-
телствата. Давам си сметка, че съм 
минала през различни етапи. Снимала 
съм много, както споменах, на лента и 
тип snapshot фотография, ситуации, 
приятели, излизания. Постепенно за-
почнах да работя по-целенасочено 
върху конкретни проекти, които са 
включвали портретна фотография и 
репортажи.

Имате	и	фотокнига.

Да, тя е самиздат, заглавието ѝ е 
Crystal Trips, документален проект 
за поколението, което израсна през 
90-те години, по време на прехода, 
включва снимане на конкретни хора и 
изчезващи паметници на комунизма, 
взимане на интервюта. 

Каква	е	разликата	между	младите	
хора	в	Източна	и	Западна	Европа?	
Съществува	ли	това	деление	след	
повече	от	трийсет	години?	

Разликата съществува и все още 
е много болезнена. Когато отидох 
в Германия през 2010 г., ме шокира 

по-висок от стандарта, който имах в 
Германия. И възможностите ми тук не 
са по-малки. 

Но	кое	тогава	ви	изненада?

Изненадата дойде най-вече от раз-
личната емоционалност на хората 
там и това, че ни възприемат по раз-
личен начин, гледат на нас като на 
работническа класа. Чужденци сме 
и много трудно ни позволяват да се 
интегрираме. Лицемерно е, че не се 
говори за това отношение, а то при-
съства осезаемо в живота там. Гово-
ря конкретно за Германия, но съм го 
усещала и на други места в Европа. 
Голяма заблуда е, че светът е отво-
рен. Обикновено българите отиват 
на Запад с ниско самочувствие. Пре-
живяното през комунизма и прехода 
ни е убедило, че на нас нещо ни липсва, 
нещо ни е било взето. Не съм живяла 
през този период, но усещането е, че 
хората тук не са получили достатъч-
но възможности, каквито е имало на 
Запад. Всъщност една от големите 
разлики беше, че там хората градят 
върху миналото си, а не го отричат. 

Това	ли	изследвахте	с	този	проект	
–	как	изглежда	миналото	през	очи-
те	на	различните	поколения?

Да, заради този проект се навъртах 
около паметниците и ми беше инте-
ресно да разбера как хората виждат 
миналото. Защото в училище не сме 
учили за този период, аз имам бегла 
идея само от разказите на родители-
те ми как са живели. С този проект се 
опитах да разбера каква е била нагла-
сата на хората тогава, как са вижда-
ли света тук и там. Исках да разбера и 
какво мислят за паметниците, защо-
то те все още присъстват в градове-
те и ни влияят. Блоковете, в които 
сме израснали като деца, са част от 
средата ни. В книгата има интервю-
та с леля ми, разкази на родителите 
ми, има интервюта със случайни ми-
нувачи и с мои приятели, които жи-
веят в чужбина. И много информация, 
която се опитах да систематизирам. 
Както и фоторазкази от пътувания-
та, портрети, снимки на паметници 
и на изоставени места. 

отношението към българите. Има-
ше, разбира се, и разлики между начи-
на на живот там и тук, но главното 
беше, че ние продължавахме да въз-
приемаме живота в Западна Европа 
като мечта и дори да го издигаме в 
култ. Едва сега това започна леко да 
отслабва. Някои хора се върнаха в 
България, защото тя предлага пове-
че възможности. Ето, днес съм тук, 
работя в международна корпорация и 
познавам хора, които имат много доб- 
ри възможности в България и се раз-
виват в кариерно отношение. Ситуа-
цията е много по-добра в сравнение с 
положението преди десетина години, 
въпреки че много хора продължават 
да повтарят, че тук е много зле. Не 
съм съгласна с това и даже бих каза-
ла, че стандартът ми на живот тук е 

фотография Гергана Петрова
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Хареса	ли	ви	да	сглобявате	исто-
рията	като	пъзел?	Колко	време	
работихте	върху	този	проект?	

Обикновено работя дълго по проек-
тите си, поне няколко години. Този 
специално ми отне около четири-пет 
години. Върху Viriditas работя вече 
четвърта година и продължавам да 
снимам. Дори смятам, че тепърва за-
почвам този проект. 

Как	оценявате	артистичната	сре-
да	тук,	идвате	от	Берлин,	подхо-
дящ	град	за	човек,	който	се	занима-
ва	със	съвременно	изкуство?	Това,	
че	живеете	в	София,	ограничава	ли	
ви,	или	напротив?

Не, изобщо не ме ограничава. Мисля, 
че един артист, един търсещ човек 
намира теми и поводи за размисъл на-
всякъде. Няма значение дали сме в ня-
кое затънтено кътче в някоя планина, 
или в огромен град като Ню Йорк или 
Берлин. Тук нещата много са се проме-
нили, сцената се развива. Появяват се 
нови места, ето сега Веселина Сари-
ева открива ново място, което е уни-
кално. Има много хора, които вярват в 
изкуството и правят всичко възмож-
но, за да се развива сцената в Бълга-
рия. Бих казала, че в Берлин се случ-
ват много повече интересни неща, но 
има и не толкова стойностни. Била 
съм на всякакви изложби, хепънинги, 
спектакли и какво ли не, но там има 
по-многобройна публика. Дори си мис- 
ля, че прекалено много прояви в един 
момент натежават, защото човек 
не може да отиде навсякъде. В София 
ми харесва, че всичко е по-компактно. 
Приятен град, с приятна атмосфера 
и мисля, че ще става все по-хубаво и 
по-интересно. 

Търсите	ли	съвършения	кадър,	или	
той	не	е	важен?	Видях	кадри,	които	
не	бяха	на	фокус.

Честно казано, във фотографията 
никога не ме е интересувало дали 
нещо е суперостро на фокус, или кол-
ко тонове на сивото имам. Винаги 
ми е било по-важно една фотография 
да носи емоция. Не само фотографи-
ята, а изкуството като цяло спо-
ред мен се възприема емоционално. 

Предпочитам да споделя усещане, 
вместо да го обяснявам на две стра-
ници текст. Това е моят начин на из-
разяване – по-емоционален. Понякога 
ми е интересно да намирам техниче-
ски предизвикателства, защото ра-
ботя непрекъснато на компютър. За 
фотографиите, които не са на фокус, 

мисля, че това е нещо, което ми ос-
тана от живописта. Лентата дори 
ми дава малко повече възможности 
да пресъздам това усещане – сякаш е 
нарисувано с четка. Но когато успея 
да направя нещо средно между карти-
на и фотография, това е страхотно 
удовлетворение. 

фотография Гергана Петрова
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На К. Петров

Обичахме да се събираме. Тогава бях-
ме млади. Леко се суетяхме, докато 
възцаряхме на масата бутилките, 
чашите, чиниите с мезетата. След 
това се оглеждахме вече по-спокойно, 
побутвахме пепелниците. И се започ-
ваше. Веселбата се разгаряше като 
размахана факла. Но всички някак тай-
но чакахме коронния номер на К. И не-
говото време неизменно настъпваше. 
К. ставаше прав. И започваше: 

– Баба ми е родена през 1899 г. През 
1920 г. вече е студентка в Софийския 
университет. Една вечер се разхожда 
с приятелка по „Раковска“. Минават 
край къщата на Иван Вазов. Поетът е 
на балкона да вземе малко въздух. Мо-
мичетата, във възторг от това, че го 
виждат, му помахали отдолу. И той им 
махнал. След няколко дни двете го сре-
щат на прочутата му разходка в Град-
ската градина. Баба ми, окуражена от 
това, че веднъж вече го е зърнала, за-
шеметена от вълнение и от младост-
та си, изтичала до него, направила 
реверанс и изстреляла почти в ско-
ропоговорка, че и тя пише стихове. И 
вече има напълнени две тетрадки. 

Поетът повдигнал с показалци мус-
таците си, какъвто навик имал, и я 
поканил да му гостува на другия ден в 
къщата му, за да може да хвърли един 
взор на стиховете.

Баба ми се прибрала вкъщи не на себе 
си. Летяла. Впрочем тя живеела на 
квартира при една своя леля и как-
то е редно, тази леля имала огромна 

брадавица на носа, била стара мома 
и се казвала Евдокия. Баба ми едва 
изчакала да мине нощта, мятала се в 
просъница, тялото ѝ ту ставало като 
лед, ту горяло. 

Дошло утрото. Баба ми застлала лег-
лото с кувертюрата и наизвадила от 
гардероба всичките си рокли. Дълго 
си избирала тоалет. После напълнила 
голямата тенджера с вода и я сложи-
ла на печката, за да се изкъпе. Докато 
чакала водата да заври, взела тет- 
радките със стиховете и започнала в 
унес да ги чете на глас. Ту ѝ харесвали, 
ту си викала, че страшно ще се изложи 
пред господина Вазов.

Водата завряла. Тя скочила, напъл-
нила две кофи, отнесла ги в банята и 
изтичала в своята стая да се съблече. 
Погледнала се в огледалото. Кожата ѝ 
настръхнала. Тя се наметнала с хав- 
лията, прегърнала с ръце гладките 
си рамене и тъкмо щяла да изприпка в 
банята, когато вратата се отворила 
и вътре надникнала леля Евдокия. С 
огромната брадавица на носа. 

– Какво правиш? – попитала тя. 

– Ще се къпя – казала баба ми. – Ще 
ходя на гости у господина Вазова, 
да му покажа стиховете си. Той ме 
покани.

– Никъде няма да ходиш! – просъскала 
лелята, хлопнала вратата и я заклю-
чила отвън. 

– И така баба ми не отишла у господи-
на Вазова – завършваше разказа си К. 
– Представяте ли си? А можех сега да 

се казвам Вазов. И да ви махам отгоре 
от балкончето…

Знаехме историята наизуст. Но всеки 
път я слушахме с неизменен интерес. 
След края ѝ К. се умълчаваше. И ако 
дотогава просто беше разгорещен 
от пиенето, сега изведнъж бързо го 
хващаше.

Но това беше в ония години, когато 
бяхме млади. После животът ни раз-
пиля като камъчета в шепа, хвърлени 
през прозореца на кола.

Минаха може би две десетилетия. По-
вечето от компанията бяха по чужби-
на, но по Коледа се завръщаха. Чувахме 
се по телефоните и все се канехме 
най-сетне да се съберем.

И ето че на тази Коледа и този миг 
дойде. Избрахме лъскав ресторант, 
събрахме се. Бяхме смешни, момчета-
та бяхме натежали, момичетата бяха 
скрили с руж повехналите си лица. Но 
отново отрупахме масата и след пър-
вите чаши веселбата се завърна.

И изведнъж някой попита: 

– А къде е К.?

Тук се намеси Пената. Той беше обръс-
нал брадата си и лицето му изглежда-
ше някак недовършено, с тежко чело и 
малка брадичка. 

– Чакайте да ви разправям… Ами на-
шият К. се ожени. Но което е по-инте-
ресното, жена му носела фамилията 
Вазова. И К. просто сменил фамилно-
то си име. Взел нейното. И сега вече се 
нарича Вазов.

Деян Енев е роден през 1960 г. Автор на 23 книги с разкази, есета и стихове. 
Носител на много литературни награди. Колумнист в Портал Култура.

Деян Енев

ВАЗОВ
Коледен разказ
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