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Ускорението, в което живеем, зададено 
ни от ХХ в., води до все по-натрапчи-
вото търсене на „изтеклото време“. 
Днес трудно си даваме сметка за ек- 
зистенциалната промяна, предизвика-
на преди век чрез изобретяването на 
телефона и телеграфа, чрез появата 
на авиацията или на кинематографа. 
Ала те задават нови координати на чо-
вешкото битие. Някои от тези откри-
тия са имали и естетическо значение: 
невидимо предаваната информация 
след откриването на радиото от Мар-
кони сякаш подтиква предметността 
да стане „нова“ и да напусне граници-
те си, което граничи с експерименти-
те на кубизма; а „безсъзнателното“ на 
Фройд ломи ясните и отчетливи пред-
стави за света, над който започват 
да витаят смътни сенки и тревожни 
очаквания.

Миналото обаче си остава важно въп- 
реки избледняващите ни спомени. И 
ето че през „Бел епок“ един млад па-
рижанин, страдащ от дете от тежка 
форма на астма, решава да оформи пре-
живяното, търсейки да разбули тайна-
та на отлитащото време. Неговото 
име е Марсел Пруст (1871–1922). Баща 
му, Адриан Пруст, е сред най-видни-
те френски епидемиолози, чието име 
изникна наново покрай пандемията, а 
майката, добре образована жена, про-
изхожда от богато еврейско семейство 
от Елзас. Честите астматични кризи 
на младия Марсел и обезпеченото му 
съществуване задават рамката на 
неговия живот – „да си губи времето“. 
Той учи в престижния лицей „Кондор-
се“, записва право в Сорбоната, но 

така и не завършва, пропускайки да си 
вземе изпитите. Работи за кратко в 
библиотеката „Мазарини“, но напуска 
по здравословни причини. Прекарва жи-
вота си отдаден на литературни за-
нимания, посещава парижките салони, 
жадува за „светска слава“, която така 
и не го спохожда (макар че се бие дори 
на дуел, обиден от злостна рецензия за 
първите си литературни опити).

Около 1907–1908 г. възниква идеята му 
да напише романна фреска, която да 
изследва „протичащото време“. И то 
буквално. В българския превод загла-
вието ни пренася „по следите“ на из-
губеното време, докато във френския 
оригинал замисълът е „в търсенето“ 
на изгубеното време. Защото, как-
то настоява философът Жил Дельоз 
в прочутото си изследване „Пруст и 
знаците“, от което публикуваме от-
къс в броя, Търсенето е нещо повече 
от просто спомняне или усилие на па-
метта; търсенето е винаги „търсене 
на истината“; а „изгубеното време“ 
е много по-различно от „изминалото 
време“. 

Резултатът е книга, практически 
писана през целия живот на Пруст. 
Първата част – „На път към Суан“ – 
излиза през ноември 1913 г. (за сметка 
на автора) и е посрещната повече от 
хладно от читателите в навечерието 
на Първата световна война. А целият 
цикъл, преведен на български и състо-
ящ се от седем отделни части, вижда 
бял свят едва след смъртта на авто-
ра през 1922 г. Така преди сто години 
литературата се сдобива с „роман за 

времето“, написан в размисъл върху са-
мото съществуване на мига, чрез кой-
то светът се разраства и разширява 
в дълбочина. Всичко започва, когато 
повествователят (или читателят) 
проникне в мимолетността, воден от 
спомена-събитие – за сладкиша в дет-
ството, наричан „мадлена“, или за спъ-
ването в паветата на Венеция.

В един прочут пасаж от „По следите 
на изгубеното време“ Пруст твърди, 
че животът е „усилие във времето“. 
Времето, разбира се, е тайна, както 
знаем още от блажени Августин. Тай-
на, с чието предзнание разполагаме, но 
която не сме в състояние да формули-
раме. Затова ни най-малко не е вярно, 
че Пруст само описва детайли, макар с 
подобни описания да са наситени сто-
тици страници от неговата гениална 
творба. Както и не е достатъчно да 
говорим единствено за изяществото 
на неговия стил, за красивото навърз-
ване на думи. В един от текстовете си 
той сравнява добрия стил с кадифето 
– с приятното усещане, което ни дава 
докосването до тази тъкан, която 
въпреки всичко създава усещането за 
убягваща ни дълбочина.

Никога не бива да забравяме нещо от 
особена важност – самото това писа-
не и инстинктивно улавяне на времето 
е дело на човек, тежко болен от аст-
ма. Пруст се задушава и пише. За него 
писането е израз на живот. Светът 
стремително му убягва в стаичката с 
корковите стени, където той живее и 
продължава да пише, докато не среща 
вечността. 

Времето иПруст
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В какво е тайната на многотомна творба като „По следите на изгубеното 
време“, трудно поддаваща се на дефиниране? Сбирка от спомени или „чист 
разказ“? Как Пруст променя модерното писане? В каква степен е преводима 
безкрайно дългата му фраза на български? И събира ли Пруст нови читатели 
сред новите поколения? 

Марсел Пруст. 100 години по-късно

тема на броя
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Възможен	ли	е	чист	разказ?	И	в	него	
романната	дълбочина	да	се	при-
покрива	с	времето?	Тези	два	въп-																																																																																	
роса,	формулирани	от	Морис	Блан-
шо	по	отношение	на	„По	следите	
на	изгубеното	време“,	пресъздават	
ли	тайната	на	голямата	творба	
на	Пруст,	трудно	поддаваща	се	на	
дефиниране?

Какво обаче означава „чист разказ“? 
Чист наратив извън автобиографич-
ния разказ? Припомням си казаното от 

Бланшо: „без примес, без друго в него 
освен същностното – същността, 
която предава себе си на писането в 
онези привилегировани мигове, в кои-
то се прокъсва конвенционалната по-
върхност на битието“ (прев. А. Коле-
ва). Или с думите на Пруст: „самите ни 
фрази и епизодите трябва да бъдат 
направени от прозрачната субстан-
ция на най-хубавите ни минути, кога-
то сме вън от реалността и настоя-
щето; от такива циментирани капки 
светлина (трябва да бъдат) стилът 

и фабулата на една книга“. Впрочем 
това „чисто време“ у Пруст са възвър- 
нати усещания, преобразувани в те-
ритория на въображението. В този 
смисъл романовото пространство в 
„По следите на изгубеното време“ е 
ясно структурирано: откъм „стра-
ната на Германт“ и откъм „страната 
на Суан (или на Мезеглиз)“, обединени 
накрая в „отново намереното“ или 
„преоткритото“ време. В статията 
си върху стила на Флобер Пруст опре-
деля композицията на романа си като 
„очертана с широк разтвор на перге-
ла“ и недоволства, че някои прибърза-
но гледат на произведението му като 
на сбирка от спомени. После уточня-
ва, че за преход от един план към друг 
е използвал не някакъв факт, а това, 
което е намирал за по-чисто, по-цен-
но като връзка – един феномен на па-
метта. И за да разсее евентуални не-
доразумения, добавя, че „разказвачът, 
който казва „аз“, невинаги съм аз“. 
Така че не бих настоявал да се търси 
граница между автобиографичното 
и фикционалното време в романа, по 
повод на който Бланшо – след анализа 
на „Жан Сантьой“ и въпреки първона-
чалните намерения на Пруст – вече е 
видял и „провала на чистия разказ“. 

От друга страна, мислимото проти-                                                   
вопоставяне между „реално“ и „фикци-                                                    
онално“ изглежда, че работи в под-
крепа на прословутия метод на Сент 
Бьов, за когото е особено важно да се 
разкрие действителната личност във 
и зад произведението му, да се разбе-
ре „истинският“ му аз, от каква „ду-
ховна фамилия“ е. Разполагаме с пре-
възходната биография на Пруст от 
Жан-Ив Тадие (в превод на Т. Радева) 
и с „възстановения“ ден по ден живот 
на Пруст по хронологично подредена-
та му и издадена от Филип Колб в 21 
тома кореспонденция. Неоценимото 
достойнство на тези мемориали на 
посветеното на Пруст изследовател-
ско време е, че ни помагат по-добре и 
по-задълбочено да четем. Но нямам 

Разказът за изгубеното време
Разговор																																					
с	Юлиан	Жилиев

Марсел Пруст, 1900 г., фотография Ото Вегенер
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усещането, че някъде „там“ съм 
срещнал „истинския“ Пруст. Нито че 
фантазията му и действително слу-
чилото се взаимно се отричат. При-
мер (един от многото всъщност) е 
есето му за Рембранд, в което Пруст 
представя Джон Ръскин в последните 
му дни, дошъл от Англия в Амстер-
дам да види картините на любимия 
си художник. Някак напразно комен-
таторите поясняват, че този грох-
нал старец, „разпознат и описан“ от 
Пруст в изложбената зала, няма как 
да е бил „реалният“ писател и изку-
ствовед Ръскин, когото Пруст енту-
сиазирано чете, превежда, „усвоява“ 
и „преодолява“, разпръсквайки есте-
тическите му разбирания в изказва-
ния на персонажи от романа си. Но да, 
„дълбочината“ на голямата творба, 
за която говори Бланшо, винаги ще 
си остава „тайна“ в непроследимата 
докрай амалгама от реминисценции, 
възвърнати мигове и впечатления, 
скрити цитати, несъзнавани „заемки“ 
и метаморфозирали във вдъхновение 
часове. Навярно на тази „дълбочина“ 
се дължи и светлината, бликаща от 
страниците на Пруст, несъмнено 
нова и различна. Но не е „тайна“, че 
Пруст се влияе и заимства повество-
вателни „похвати“ от Балзак, от 
Флобер или от Жерар дьо Нервал, кои-
то внимателно проучва и за които 
пише. Безспорно има магия в романо-
вото му „време“, но не в хронологичния 
разказ за живота му, който сякаш се е 
опитал да замести с права линия за-                                                                                               
вихреното в спирала време. Колкото 
до саморефлексиите на разказвача 
върху собственото му присъствие в 
романа, мисля, че „аз“-ът или „аз“-ове-
те на Пруст по-скоро влизат в ролята 
на наблюдатели с рядък изобразите-
лен талант за комичното в живота на 
затворените кръгове и общества. 

А	 кое	 е	 най-характерното	 при	
Пруст?	В	биографията	му	няма	
нещо	 чак	толкова	 специфично:	
момче,	отраснало	в	заможно	се-
мейство,	оттеглило	се	от	света	
след	заболяването	от	астма,	което	
замества	света	с	писане…

Албер Камю може би най-силно е по-
чувствал характерното и за Пруст, 

и за творчеството му; в своите „Бе-
лежници“, където е записал и по-долу 
цитираните редове, казва следното:

„По следите на изгубеното време“ е 
героично и мъжествено произведение:

1. заради постоянството на креатив-
ната воля;
2. заради усилието, което изисква от 
един болен.

„Когато кризите в продължение на 
много дни и нощи ми отнемаха не само 
съня, но и възможността да лежа, да 
пия и да се храня, когато изтощение-
то и страданието ставаха такива, че 
не виждах как някога ще се избавя от 
тях, мислех за този пътешественик, 
изхвърлен на морския бряг, натро-
вен от зловредни треви, зъзнещ от 
треска в подгизналите си от морска-
та вода дрехи и който въпреки това 
след два дни се чувстваше по-добре, 
тръгвайки отново наслука в търсене 
на някакви обитатели, които можеше 
да се окажат човекоядци. Неговият 
пример ми даваше сили, възвръщаше 
надеждата ми и изпитвах срам, че съм 
допуснал за момент да изгубя кураж.“ 
(„Содом и Гомор“) 

Очевидно за Камю няма съмнение, че 
Пруст говори за себе си в „Содом и Го-
мор“; самият Пруст е знаел, че всеки 
ден му е подарен от съдбата. По думи-
те на Селест Албаре, през пролетта 
на 1922 г. Пруст, уморен и засмян, я по-
викал, за да ѝ каже: „Имам голяма но-
вина. Тази нощ сложих думата „край“. 
Сега вече мога да умра“. Отива си на 
51, на върха на творческата си и ин-
телектуална сила.

А	какво	в	историческото	време		
предопределя	появата	на	автор	
като	Пруст?	Импресионизмът?	
Психоанализата	на	Фройд?	Или	
влиянието	 на	 философ	 като	
Бергсон?

По всичко личи, че ще се окажа дос-
та далеч от някакъв отговор на та-
къв сериозен въпрос, който изисква 
специални проучвания, съпоставки и 
точни наблюдения, каквито вероятно 
са се понатрупали извън кръга на до-
сегашните ми занимания. Но попаднах 

на добрата стара книга „Пруст и жи-
вописта“ (1944) на Морис Черновиц, 
емигрант от Одеса, установил се в 
САЩ, в която прецизно се анализира 
влиянието на символистичната и им-
пресионистичната естетика върху 
стила, тона и синтаксиса на Пруст. 
Подобно на Бланшо, и Черновиц отбе-
лязва „спациализацията“ (spatializating) 
на мига в бавния синтаксис на дългите 
му изречения и „протакането“ му в без-
крайни подразделяния и нюансирания, 
напомнящи ефекта от разлагането на 
светлината при импресионистите. 

Бергсон и Пруст, макар и роднини, се 
оказват съперници, в хладни и поч-
тителни един към друг отношения. 
Пруст отхвърля определението 
„бергсоновски роман“, промъкнало се 
тук-там след излизането на първия 
том; твърди също, че „разграничение-
то между неволна и волева памет се 
налага в цялото му творчество, дока-
то то не присъства във философията 
на Бергсон и дори е в противоречие с 
нея“. Следователно „влиянието“ на 
Бергсон върху него е старателно от-
клонено. Вероятно Пруст би сторил 
същото и по отношение на Фройд, но 
в момента не се сещам за конкретно 
заглавие, сближаващо или противо-
поставящо тези велики съвременни-
ци. В предговора си към „Амиенската 
библия“ Пруст (за първи път пишещ 
от 1-во л. ед. число и без да е ходил 
там, заимстващ разказаното му от 
Мари Нордлинджър, която му помага 
за превода) „върви“ по стъпките на 
английския изкуствовед Джон Ръс-
кин. Опитва се като „поклонник“ да 
поеме по следите на Ръскин, да види 
с неговите очи катедралата в Амиен. 
В тази връзка споменава и Клод Моне, 
уловил в различни часове промяната 
на светлината върху катедралата. 
Търнър също силно го впечатлява, 
както и Уистлър. 

Той	е	на	границата	с	модернизма	
и	все	пак	с	какво	променя	литера-
турното	писане?

Според мен с това, че изобщо не се 
чувства като писател, съзнавайки, 
че не може да пише като другите. 
Като приятеля си Леон Доде напри-
мер, който тогава е бил много голяма 
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интелектуална фигура и на чиято 
решителна подкрепа дължи награ-
дата Гонкур през 1919 г. за романа си 
„Запленен от момичета в цвят“. Вед-
нага му посвещава следващата част 
от „По следите…“ – „Обществото на 
Германт“. Може би донякъде на шега, 
но заявява, че най-големият съвреме-
нен писател е Леон Доде. Приятел е 
и с неговия брат – писателя и худож-
ника Люсиен Доде, и двамата синове 
на обгърнатия с почит и слава свой 
баща, Алфонс Доде, когото Пруст 
обрисува в един от великолепните 
си есеистични портрети. За Бернар 
дьо Фалоа Пруст е писател, обърнат 
към миналото, който прави „пълна 
рекапитулация“ на написаното до 
прага на ХХ век, а според Антоан Ком-
паньон творчеството му е паметта 
на френската литература. Но от ро-
манистите чете най-вече Балзак и 
Флобер. В есето „Смъртта на кате-
дралите“, което публикувате в този 
брой, има ясна препратка към едни от 
най-хубавите редове във Флоберова-
та „Мадам Бовари“. 

Така че Пруст желае да напише нещо 
съвсем ново, но четейки другите, 
между които Достоевски и Толстой, 
цял живот се съмнява дали ще успее да 
бъде на висотата, която изисква от 
себе си: да напише това, което само 
той може да напише.

Навремето	Пруст	сам	плаща	изда-
ването	на	първите	си	книги,	но	те	
нямат	читателски	успех,	докато	
той	е	жив.	Защо	го	отхвърлят?

Сигурно и днес повечето издатели 
не четат ръкописи на непознати ав-
тори. Ранната книга на Пруст „Удо-
волствия и дни“ (1896) с предговор от 
Анатол Франс не е била достатъчна, 
за да гледат на него като на писател. 
Даденият през 1912 г. във „Фаскел“ 
ръкопис му е върнат от прочелия го 
редактор с думите (рецензията ще 
бъде публикувана едва през 1966 г.): 
„Подир седемстотин и дванайсет 
страници от този ръкопис (…) чо-
век няма и най-малка, и най-мъничка 
представа за какво иде реч. За как-
во е всичко това? Какво значи всичко 
това?“. Същата година романът му 

е върнат и от „Нувел Ревю Франсез“; 
Андре Жид поема вината върху себе 
си, но се оказва, че никой от издател-
ския съвет не е чел ръкописа, само от-
тук-оттам по някои пасажи, които им 
се сторили „отчайващи като начин на 
писане“. Следва отхвърлянето му и от 
„Олендорф“, чийто директор написал 
в писмо: „Може да съм най-ограниче-
ното същество, но не проумявам защо 
някой трябва да употреби трийсет 
страници да описва как се върти в 
леглото си, преди да заспи“. Четвър-
тият издател, Бернар Грасе, се съгла-
сява да издаде романа на разноски на 
автора дори без да го чете, така през 
ноември 1913 г. се появява „На път към 
Суан“. 

Истинското преоткриване на Пруст 
става едва през 50-те години на ХХ в. 
след проучване на литературния му 
архив от Бернар дьо Фалоа и публику-
ването на незавършения роман „Жан 
Сантьой“ (1952) и на сборника с есета 
„Против Сент Бьов“ (1954), когато се 
вижда, че той има колосална литера-
турна и критическа дарба. Тя се усеща 
и в коментарните бележки към книга-
та на Джон Ръскин, и в пастишите от 
„Аферата Льомоан“. 

Преводач	сте	на	сборника	с	крити-
чески	есета	„Против	Сент	Бьов“.	
Как	критикът	Пруст	се	превръща	
в	писателя	Пруст?

Колебанието на Пруст около 1908 г. 
дали покрай критиката си на Сент 
Бьов да създаде есеистична или белет-                                                                         
ристична творба, за да заяви концеп-
цията си за изкуството, се оказва 
плодотворно. Двете намерения се 
сливат в едно и днес спокойно може да 
се каже, че „По следите на изгубеното 
време“ съдържа в себе си критическо 
измерение. Може би Пруст първи въ-
вежда критиката в самото романово 
писане. Забелязал го е и Йован Хрис-
тич в есето си „Модерната литера-
тура и модерната критика“, казвайки, 
че „вероятно най-оригиналните тек-
стове на модерната литература са 
критически текстове. Не само крити-
чески по експлицитната си форма, но 
критически по основното си вдъхно-
вение“ (прев. Св. Игов). Несъмнено 

романът през ХХ в. е най-концепту-
ално-критическият жанр, който се 
интересува от самия себе си. 

Трудно	преводим	ли	е	критикът	
Пруст?	

За мен беше някак лесно, с удоволст-
вие четях статии и коментари върху 
критическите есета на Пруст още 
преди да помисля за превод. Стилът е 
същият. В „Против Сент Бьов“ на от-
делни места е по-ироничен и жлъчен – 
„какво старо говедо“ или „какъв стар 
негодник“ (по повод отказа на Сент 
Бьов открито да защити Бодлер). Не 
си спомням другаде да е използвал по-
добни изрази. Истински гневен е, че 
критикът недооценява Бодлер и Же-
рар дьо Нервал, но и Стендал, и Фло-
бер… Още през 1908 г. Пруст е искал да 
издаде тези текстове, но издателят 
Валет му отказва. Наистина за добро, 
иначе може би нямаше да продължи 
„Търсенето“ си. 

Жан	Кокто	казва	следното:	„Мно-
го	неща	у	Пруст	ме	караха	да	мисля	
за	нещо	непознато,	достъпно	един-
ствено	нему“.	Като	преводач	на	
Пруст	имате	ли	такова	усещане?	
За	съществуването	на	тайна?

По-скоро не за тайна. Но тази радост, 
този възторг от творчеството, кой-
то съществува у него, ме удиви. Той 
ликува като дете, у други такъв чист 
„наивизъм“ като че ли не съм срещал. 
В пастиша си върху братя Гонкур се 
самоописва чрез думите на Люсиен 
Доде: „Странно създание е, уверява ни 
Люсиен, този Марсел Пруст, създание, 
което живеело изцяло в ентусиазма, в 
обожанието на някои пейзажи, на ня-
кои книги…“. 

Вие	сте	преводач	и	на	едно	още	
по-необичайно	негово	съчинение	–	
„Аферата	Льомоан“.	Каква	е	него-
вата	история?

Когато Пруст започва да пише пасти-
шите си, вече е имало двама популярни 
„майстори“ в този жанр, Пол Рьобу и 
Шарл Мюлер, които под заглавие „В 
стила на…“ са имитирали десетки 
писатели. Изборът на пастишира-
ните в „Аферата Льоман“ писатели, 
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от Балзак до автора на „Мемоари“ 
херцог Дьо Сен Симон, е по-специален 
и най-вече се дължи на интереса на 
Пруст към творчеството им и мани-
ера им на писане. Миметичният му дар 
да улавя и възпроизвежда мелодията 
на фразата и стилово-синтактични-
те отлики у тези автори разкрива 
по-пълно и собствения му „неподра-
жаем“ артистичен почерк; това си 
умение, маскирано тук като „елегант-
на и косвена форма на литературна 
критика“, Пруст нерядко ще използва 
и в романа си за създаване на пародий-
ни портрети. Този поглед е важен и 
откроява ролята на Пруст като иро-
ничен наблюдател на персонажите, на 
техните нрави и речеви навици. 

В	каква	степен	е	преводим	Пруст	
на	български?	И	какво	ни	казва	
историята	 на	 българските	 му	
преводи?

Първи превод от него е публикуван в 
сп. „Златорог“ през 1923 г. Предста-
вен е като „Марсел Пру“ със заглавие 
„Споменът“ (Фрагмент из романа 
Du côté de chez Swann). Преводачът 
е подписан с инициал М. След това, 
доколкото знам, е преводът на Мара 
Сеизова-Юрукова „Към Свана“ (1931). 
От ранните 70-те години започва 
превеждането му от Лилия Сталева, в 
ново издание първите два тома изля-
зоха в средата на 80-те. От „Общес- 
твото на Германт“ (1992) нататък 
до последния том, „Възвърнатото 
време“ (2017), преводът е продъл-
жен и завършен от Мария Георгиева. 
Неотдавна се появи „Една любов на 
Суан“ (2018) в превод на Росица Таше-
ва, а съвсем наскоро и подборка от 
страници на Пруст „За изкуството 
и литературата“ (2022), преведе-
ни от Анна Ватева. Междувременно 
се насочих към по-заобикаляните му 
критико-есеистични текстове, ма-
кар че откъс от Contre Sainte-Beuve 
навремето е бил публикуван в Бюле-
тина на СБП в превод на проф. Стоян 
Атанасов. Наред с тези издания следва 
да спомена неизвестния (поне за мен) 
превод на „Удоволствия и дни“, писма 
на Пруст в „Огледало на самотата“ 
(Л. Сталева), „Ревност“ и „Жан Сан-
тьой“ (М. Георгиева) и навярно още 

страници, за които не знам. С други 
думи, Пруст не само е преводим, но е 
и преведен (с малки изключения), при 
това, струва ми се, добре преведен 
(с още по-малки изключения, за кои-
то не си струва да се говори, освен 
ако не са предмет на колегиално об-
съждане в изключително тесен кръг 
специалисти). 

Смятате	ли,	че	българският	език	
е	в	състояние	да	усвои	прочутата	
безкрайно	дълга	„Прустова	фраза“?

Преди време бях редактор на „Как 
Пруст може да промени живота ви“ и 
ми се наложи да преведа едно Прусто-
во изречение, посочено от автора на 
книгата Ален де Ботон като най-дъл-
гото у него. Оказа се едва от 368 
думи. Според Жан-Ив Тадие само една 
трета от изреченията му са дълги, 
останалите са си съвсем нормални. В 
„Против Сент Бьов“ имаше и таки-
ва, които съвсем точно онагледяват 
теорията на Пруст за забравеното 
и потънало в дълбините на паметта 
впечатление, което най-внезапно и 
без никакво усилие от страна на чи-
тателя се възвръща малко преди точ-
ката, за да му подейства като пробля-
сък, като озарение свише. Колкото и 
да са дълги изреченията на Пруст, 
не съм забелязал авторът им някъде 
да е изпуснал нишката или да е оплел 
конците.

Как	ги	превеждахте?	На	един	дъх	
или	след	щателно	обмисляне?

По принцип превеждам бавно и не про-
дължавам напред, докато не се убедя, 
че няма какво друго да е и че преведе-
ното достатъчно ми харесва, за да го 
харесат всички. Натали Мориак, пра-
внучка на брата на Марсел, доктор 
Робер Пруст, внучка на нобелиста 
Франсоа Мориак и дъщеря на Клод Мо-
риак, една от най-големите познавач-
ки на Пруст, твърди, че Пруст е писал 
за всички.

Играта	с	глаголните	времена	е	съ-	
що	много	важна	у	Пруст.	Нали	той	
непрекъснато	се	е	консултирал	с	
граматиката	относно	съгласува-
нето	на	времената?

Несъмнено е така. Но що се отнася до 
граматиката, познаването ѝ е преди 
превода, а ползата от нея е като пол-
зата от стълбата. Имах щастието 
да се запозная преди време с Нели За-
хариева, преводачката на „Мемоари-
те на Адриан“, а и възможността да се 
посъветвам с нея относно някои гра-
матически изненади, но у Маргьорит 
Юрсенар. Съветът, който ми даде, и 
досега е незаменим: „Както го усещаш, 
така го дай“. 

Събира	ли	Пруст	нови	читатели	
сред	новите	поколения?

Също съм се питал за това. Вероят-
но има кръг от почитатели на Пруст, 
но не ги познавам… Във всеки случай 
немалко хора се казвали и писали, че 
го препрочитат. Но не съм чувал ня-
кой да споменава, че го чете за първи 
път. По време на една премиера един 
човек каза, че цяло лято е чел Пруст. 
Чудесно звучи! Явно лятото е един-
ственото време, тъй като и самият 
Пруст има прекрасно есе за четенето 
през летните ваканции. 

А	трябва	ли	Пруст	да	присъства	в	
учебната	програма	на	българските	
училища?

Би било повече от вдъхновяващо, а и 
Пруст има твърде подходящи кратки 
есета за изкуството и за изучавани в 
училище писатели. Важното е, че раз-
полагаме с творбите му на български 
и че вече можем да избираме.

Разговаряха Людмила Димова и                          
Тони Николов

Юлиан Жилиев (род. 1957 г.) е ли-
тературен критик и преводач от 
френски език. Преподава български 
език на чуждестранни студенти в 
Техническия университет в София. 
Превел е на български две книги на 
Марсел Пруст – „Аферата Льомоан“, 
„Против Сент Бьов и други есета“ 
(„Ерго“, 2012). Преводач е и на книги 
от Маргьорит Юрсенар, Пиер Кло-
совски и Еманюел Пагано. 
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Да си представим за миг, че католи- 
цизмът е угаснал от векове, че тра-
дициите на неговия култ са изгубени. 
И че като непонятни, но величави па-
метници на отдавна забравени вяр-
вания са останали катедралите, без-
мълвни и запустели. Да си представим, 
че един ден учените с помощта на до-
кументи ще съумеят да възстановят 
целия цикъл на някогашните богослу-
жения, заради които тези катедра-
ли са били издигнати и без които те 
биха били само мъртва буква; и нека си 
представим, че артистите, съблазне-
ни от мечтата, макар и за кратко, да 
върнат към живот огромните замлък-                       
нали нефове, си поставят за цел да ги 
превърнат поне за час в театър на 
тайнствените мистерии, разигра-
вали се някога там сред песнопения и 
благовония, с една дума, да пренесат 
към месата и катедралите опита на 
фелибрите1 спрямо Оранжкия театър 
и античната трагедия. 

Нима някое правителство, загриже-
но за художественото наследство 
на Франция, ще откаже субсидии на 
толкова великолепно начинание? Мис- 
лите ли, че стореното за римските 
развалини няма да бъде направено и 
за френските паметници, за тези ка- 
тедрали, израз на най-висшето и ори-
гинално въплъщение на гения на Фран-
ция. Защото можем да предпочетем 
пред нашата литература някоя дру-
га литература, пред нашата музика 
друга музика, пред нашата живопис 
и скулптура – тяхната; но тъкмо във 
Франция готическата архитектура 
е създала първите си и съвършени 
шедьоври. 

И така (връщам се към моята хипо-
теза) учените ще съумеят отново да 
открият изгубеното значение на ка-
тедралите: скулптурите и витражи-
те ще се изпълнят със смисъл, тайн-
ствен аромат отново ще витае из 
храма, пак ще се разиграе свещената 
драма, катедралата ще запее. Прави-
телството ще субсидира с по-голямо 
основание възкръсването на католи-
ческите богослужения, изключително 

специално за него. За съжаление и 
тук, както в Оранж, те ще си останат 
само любопитни дилетанти; каквото 
и да правят, в тях няма да оживее ду-
шата на нявгашното. Артистите, 
изпълняващи песнопенията, както 
и тези, които играят свещениците, 
ще научат ролята си в пълни под-
робности и дълбоко ще проникнат 
в духа на текстовете. Ала въпреки 
всичко хората сигурно ще си кажат: 
„Уви, колко хубави са били тези праз-
ници, когато истински свещеници са 
отслужвали месата не за да дадат 
представа за нея на образованата 
публика, а защото са били движени 
от вярата, подобно на художниците, 
изваяли на портала Страшния съд или 
изобразили живота на светците вър-
ху витражите на апсидата. Колко ли 
цялата творба е говорела по-високо и 
по-истинно, когато народът е отго-
варял на гласа на свещеника, когато са 
падали на колене, щом е отеквала кам-
банката за приношението на свети-
те дарове – не като на тези ретрос-
пективни представления с участието 
на хладно школувани фигуранти, а за-
щото всички те, както свещеникът и 
скулпторът, са вярвали. Но уви, тези 
неща са толкова далеч от нас, колко-
то благочестивият ентусиазъм на 
гръцкия народ от театралните пред-
ставления на нашите „възстановки“.

Ето какво бихме си казали, ако като-
лическата религия вече не съществу-
ваше и ако учени и артисти напразно 
се опитваха да възкресят нейните 
ритуали. Ала тя е жива и изобщо не е 
претърпяла голяма промяна от вре-
мето, когато са били издигнати ка-
тедралите. И за да си представим как 
би изглеждала една жива катедрала 
от XIII в., изобщо не е необходимо да 
прибягваме до точни, но хладни въз-
становки. Достатъчно е просто да 
влезем в часа, в който се отслужва 
меса. Тогава действието, четенето 
на псалми и песнопенията не са пове-
рени на артисти „без убеждения“. А 
на истински свещенослужители, дви-
жени не от естетически съображе-
ния, а от вярата, което прави всичко 
още по-естетическо. Фигурантите 
в случая са максимално изразителни 

Марсел Пруст

Есе,	излязло																																								
във	в.	„Фигаро“																											
на	16	август	1904	г.,																																																											
в	разгара	на	споровете	
около	отделянето																														
на	Църквата																																														
от	държавата.	Публикува	
се	със	съкращения	

интересни от историческа, социал-
на, музикална и художествена гледна 
точка, при това толкова красиви, че 
само Вагнер е успял донякъде да се 
доближи до тях, подражавайки им в 
„Парсифал“. 

Тълпи от сноби ще се втурнат към 
свещения град (без значение Амиен, 
Шартр, Бурж, Лан, Реймс, Бове, Руан 
или Париж, който град искате, има-
ме толкова великолепни катедрали!) 
и веднъж в годината ще изпитват 
вълнението, заради което преди са се 
отправяли към Байройт или Оранж: 
ще вкусват произведението на из-
куството в обстановка, създадена 

катедралите
Смъртта на

Марсел Пруст, Скица на композитора 
Рейналдо Ан, 1911 г.
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и искрени, тъй като самият народ 
играе за нас, без да подозира това. 
Може да се каже, че благодарение на 
съхраняването на непроменените 
ритуали в Католическата църква, 
както и на вярата в сърцата на фран-
цузите, катедралите си остават не 
само най-красивите паметници на 
нашето изкуство, но са и единстве-
ните сред тях, които и до ден днешен 
водят пълноценен живот, отгова-
ряйки на целта, заради която са били 
изградени.

Обаче разривът на френското пра-
вителство с Рим в скоро време може 
би ще доведе до приемането на закон, 
по силата на който след пет години 
църквите може да запустеят; и пра-
вителството не само че ще престане 
да субсидира богослужението в църк-
вите, но ще ги превърне в каквото си 
реши – в музеи, конферентни зали или 
казина…

Днес няма социалист, отличаващ се 
с вкус, който да не съжалява за ще-
тите, нанесени от Революцията на 
нашите катедрали, за съсипаните 
статуи и изпочупените витражи. 
По-добре е обаче да плячкосаш една 
църква, отколкото да я запуснеш. 
Докато се отслужва литургия, кол-
кото и да е опустошена църквата, в 
нея има живот. В деня, в който една 
църква бъде запусната, тя е мърт-
ва, дори като исторически паметник 
да е защитена, защото тя не е музей. 

Можем да кажем за църквите същото, 
което Иисус е казал на учениците Си: 
„Защото плътта Ми е наистина хра-
на, и кръвта Ми е наистина питие“ 
(Иоан. 6:55). Тези малко тайнстве-
ни, но дълбоки слова на Спасителя по 
нов начин се превръщат в аксиома на 
естетиката и архитектурата. Кога-
то приношението на Тялото и Кръв-
та Христови, литургичното жерт-
воприношение, няма да се извършва в 
църквите, животът ще си отиде от 
тях. Католическата литургия е едно 
цяло с архитектурата и скулптурата 
на нашите катедрали, защото всички 
те произтичат от една и съща сим-
волика. Знаем, че в катедралите няма 
скулптура, колкото и вторична да ни 
изглежда тя, лишена от символична 
стойност. И ако на западния портик 
на катедралата в Амиен статуята 
на Христос се намира върху цокъл, ук-
расен с рози, то е, защото Той е казал: 
„Аз съм саронски нарцис. Аз съм долин-
ски крин. Аз съм истинската лоза“.

И ако под нозете Му са изваяни аспида 
и василиск, лъв и змей, това е поради 
следния стих в 90-и псалом: Inculcabis 
super aspidem et leonem („аспида и ва-
силиск ще настъпиш“). Вляво, на мал-
кия барелеф, е изобразен мъж, който 
сваля меча си при вида на животното, 
докато редом с него една птичка про-
дължава да пее. Както се казва, „бояз-
ливецът няма смелостта на дрозд“, 
ето защо този барелеф има мисията 
да символизира боязънта, която е 

обратното на смелостта, затова е 
и положен под статуята, която (още 
от най-ранни времена) е вляво от 
тази на Христос – статуята на св. 
Петър, апостола на смелостта. Съ-
щото е и с хиляди статуи, украсяващи 
катедралите. Както и със символизма 
на богослуженията. В забележител-
ната си книга „Религиозното изкус-  
тво през XIII в.“, на която някой ден 
бих искал да отдам дължимото, Емил 
Мал, опирайки се на „разписанието на 
богослуженията“ на Гийом Дюран, ана-
лизира първата част от празника на 
Велика събота:

„От сутринта загасват всички све-
тилници в църквата, за да покажат, 
че Старият закон, преди озарявал 
света, вече не действа. След което 
свещеникът благославя новия огън, 
фигура на Новия закон. Той го пали с 
кремък, напомняйки по този начин ка-
заното от апостол Павел, че „камъ-
кът беше Христос“ (1 Кор. 10:4). Тога-
ва епископът и дяконът се отправят 
към хора и спират пред пасхалната 
свещ“.

катедралите

Фрагмент от ръкопис на Пруст. Източник gallica.bnf.fr

Марсел Пруст, 1895 г., фотография               
Ото Вегенер
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Тази свещ, както ни съобщава Гийом 
Дюран, представлява троичен сим-
вол. Загасена, тя символизира облач-
ния стълб, водил синовете на Израи-
ля, Стария закон и тялото на Иисуса 
Христа. Запалена, тя въплъщава ог-
нения стълб, който синовете Изра-
илеви виждали нощем, Новия закон и 
преславното тяло на възкръсналия 
Иисус Христос. Подразбирайки тази 
тройна символика, дяконът чете пред 
свещта Exultet2.

Той особено настоява на сходството 
между свещта и Тялото Христово. И 
напомня, че непорочният восък е бил 
създаден от пчелата, целомъдрена и 
плодовита, както Богородица, родила 
Спасителя. За да уподоби по-нагледно 
восъка на Тялото Христово, свещени-
кът поставя в свещника пет зрънца 
тамян, напомнящи едновременно за 
петте рани на Иисус Христос, както 
и за благовонията, които светите 
жени купуват, за да Го помажат. На-
края той пали светилника с нов огън, 
за да ознаменува разпространението 
на Новия закон в нашия свят.

Но това, ще кажат някои, е особен 
празник. Ето тълкуванието на все-
кидневното богослужение, на месата, 
която, както сами ще се убедите, е не 
по-малко символна. 

„С тържественото и скръбно пеене на 
Introit3 начева службата, то изразява 
очакването на патриарсите и про-
роците. Хорът на миряните е сякаш 
хор на светците от Стария завет, 
чакащи идването на Месията, Кого-
то не им е било съдено да видят. Тук 
влиза епископът като живо въплъ-
щение на Иисус Христос. Неговата 
поява символизира пришествието на 
Спасителя, очаквано от народите. 
На големи празници носят пред него 
седем факли, напомнящи за седемте 
предсказани от пророците дарове 
на Светия Дух, въплътени в Сина Чо-
вешки. Епископът шества под пищен 
балдахин, носен от четирима души, 
олицетворяващи четиримата еван-
гелисти. Отдясно и отляво вървят 
двама министранти, олицетворява-
щи Мойсей и Илия, явили се заедно с 
Иисус на Таворската планина. Тяхното 

присъствие възвестява, че на стра-
ната на Иисус са властта на Закона и 
пророците.  

Епископът сяда на своя трон и без-
мълвства. Той не взима участие в 
първата част на богослужението. 
В което има определен смисъл: със 
своето мълчание ни напомня, че пър-
вите години от Своя живот Христос 
е провел в мълчание и самовглъбяване. 
В това време иподяконът се отправя 
към аналоя и обръщайки се надясно, на 
висок глас започва четенето на Апос-
тола. Предусещаме в този първи акт 
драмата на Изкуплението. 

Четенето на Апостола, това е про-
поведта на Йоан Кръстител в пусти-
нята. Той е говорил преди Спасителя, 
но се е обръщал единствено към ев-
реите. Затова иподяконът, образ на 
Предтечата, обръща лице на север 
– към Стария закон. Щом свърши че-
тенето, той скланя глава пред епис-
копа, както Йоан Предтеча пред Иисус 
Христос. 

Накрая свещеникът, отслужващ ме-
сата, чете Евангелието. Тържествен 
момент, тъй като оттук започва дея-
телният живот на Месията; за първи 
път словото Му звучи в света. Чете-
нието на Евангелието е образ на Не-
говото проповедничество. 

„Веруюто“ следва Евангелието, как-
то вярата идва след възвестява-
нето на истината. Дванайсетте 
члена на Символа на вярата се съот-
насят с призванието на дванайсетте 
апостоли.

„Самата одежда на свещеника в олта-
ра – продължава Мал, – предметите, 
които той използва по време на бо-
гослужението, също са символи.“ Фе-
лонът, облечен над другите одежди, 
това е милосърдната любов, най-важ-
ната от всички заповеди. Епитрахи-
лът, който свещеникът слага на вра-
та си, е лекото иго Господне, тъй като 
в Писанието е казано, че всеки хрис-
тиянин трябва да възлюби това иго, 
затова свещеникът целува епитра-
хила, докато го надява и снема. Двата 
рога на епископската митра означа-
ват знанието на Стария и на Новия 

завет, към която са прикрепени две 
ленти, напомнящи, че в тълкувание-
то на Писанието са важни и духът, и 
буквата. Камбаната е гласът на про-
поведниците. Конструкцията, върху 
която е закрепена, е образ на кръста. 
Въжето, изплетено от три влакна, 
означава троичното разбиране на 
Писанието, което се състои в три 
смисъла: исторически, алегорически и 
морален. Когато дръпнем въжето, за 
да бие камбаната, символно се възвес-                               
тява основополагащата истина, че 
знанието на Стария и Новия завет 
трябва да прерасне в действие.“

И тъй всичко, до най-малкия жест на 
свещеника, чак до епитрахила около 
врата му, се съгласува, за да симво-
лизира чувството, вдъхващо живот 
на цялата катедрала, която, както 
показва Емил Мал, е самият гений на 
Средновековието. 

С това грандиозно огледало на чо-
вешкото знание, на човешката душа 
и история не може да се сравни нито 
едно зрелище, някога дарувано на взо-
ра и мислите на людете. Символиката 
присъства в музиката, изпълваща по 
време на богослужението колосалния 
неф на катедралата: седемте грего-
риански тона отговарят на седемте 
божествени добродетели и на седем-
те епохи на света. И наистина изпъл-
нението на Вагнер в Байройт е нищо 
в сравнение с отслужената тържест-
вена меса в Шартр. 

Само тези, които са изучавали рели-
гиозното изкуство на Средновекови-
ето, са в състояние докрай да осмис-
лят красотата на месата. И това е 
основание държавата да се загрижи 
за нейното съхраняване. Субсидират 
се лекции в Колеж дьо Франс, пред-
назначени за малък брой слушатели, 
които наподобяват хладни дисекции 
в сравнение с цялостното възкресе-
ние, предложено ни от месата в ка-
тедралата. Но бързам да добавя, че 
тези, които четат като в отворена 
книга средновековните символи, далеч 
не са единствените, за които живата 
катедрала – с песнопенията, карти-
ните и скулптурите си – е най-вели-
чавият сред спектаклите. Можем да 
чувстваме музиката и без да позна-
ваме хармонията. Добре си спомням, 
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че Ръскин, разсъждавайки над духов-
ните причини, обясняващи разполо-
жението на капелите в апсидата на 
катедралите, казва следното: „Не 
сте в състояние да доловите очаро-
ванието на архитектурните форми, 
ако не споделяте идеите, които са ги 
породили“. В качеството на литера-
турно свидетелство за такова въз-
приятие ще приведа думите на учен, 
бродещ из катедралата, както в „гора 
от символи човек се лута сам“4, поради 
което ще си позволя да цитирам пре-
красните редове на Ренан, озаглавени 
„Двойна молитва“:

„Един от най-красивите религиозни 
спектакли, който може да се види в 
наши дни, е в старинната катедрала 
в Кемпер на смрачаване. Щом тъма-
та изпълни пределите на огромното 
здание, вярващите от двата пола се 
събират в нефа и пеят на бретонски 
вечерна молитва с помощта на прост 
и трогателен ритъм. Цялата катед- 
рала е осветена с една или две лампи. 
От едната страна мъжете стоят 
прави, а от другата – жените колени-
чат, образувайки сякаш неподвижно 
море от бели бонета. Мъжете и же-
ните пеят, редувайки се, като фра-
зата, започната от едната страна, 
се завършва от другата. Пеенето им 
е невероятно красиво. Когато го чух, 
ми дойде наум, че с малки вариации то 
може да изразява всяко състояние на 
човека. Това ме наведе на мисълта, че 
молитвата, с определени изменения, 
е еднакво подходяща и за мъжете, и за 
жените“. 

Между тази мечтателна замисле-
ност, нелишена от своето очарова-
ние, и по-осъзнатите радости на „поз-                                                                                          
навача“ на религиозното изкуство има 
множество междинни състояния. Да 
си спомним Флобер, който разглежда – 
за да осмисли в съвременен дух – една 
от най-красивите части на католиче-
ската литургия:

„Свещеникът потопи десния си па-
лец в мирото и започна помазването: 
първо – очите, които толкова бяха 
възжелавали всичките земни блясъ-
ци; после – ноздрите, жадни за топли 
ветрове и за любовни благоухания; 
после устата, която се бе отваряла 
за лъжа, която бе стенала от гордост 

и викала от сладострастие; после 
ръцете, на които беше приятно от 
сладостните досягания, и най-сетне 
– ходилата на нозете, тъй бързи ня-
кога, когато тя тичаше за утоляване 
на желанията си, и които от сега на-
татък нямаше вече да вървят“5. 

Досега говорихме, че почти всички об-
рази на катедралата носят символи-
чен смисъл. Но има изключения. Това са 
фигурите на онези, които със своите 
пожертвования са съдействали за ук-
расяването на катедралите, пожела-
вайки навеки да запазят в тях своето 
място, за да могат тихо да присъст-
ват на богослуженията и безмълвно 
да участват в моленията in saecula 
saeculorum (во веки веков). 

Те са влизали в църквата и навеки са 
заемали там своето място, откъдето 
и след смъртта си са могли да следват 
богослужението; едни, леко надигай-
ки се от мраморния си гроб, както в 
Бру, само леко извръщат глави към 
Евангелието или Апостола, а около 
тяхното име има нерушимо сплитане 
на емблематични цветове и сакрални 
инициали; други, както в Дижон, по-
някога съхраняват свежите краски 
на живота си даже в гроба… Всички 
те искат, щом Светият Дух снизхо-
ди в църквата, да разпознае своите. 
Тук са не само кралицата и принцът 
със своите инсигнии – короната или 
Ордена на Златното руно. Тук са и са-
рафите, проверяващи истинността 
на монетите, кожарите, продаващи 
своите стоки (виж в книгата на Мал 
репродукцията на тези два витража), 
месарите, колещи бикове, рицарите с 
гербове, скулпторите, извайващи ка-
пители. О, вие, от всички витражи в 
Шартр, Тур, Санс, Бурж, Оксер, Клер-
мон, Троа, Тулуза, бъчвари, кожари, ба-
кали, поклонници, орачи, оръжейници, 
тъкачи, каменоделци, месари, кошни-
чари, обущари, о, великата безмълвна 
демокрация от вярващи, жадуващи да 
чуят богослужението, не дематериа-
лизирани, но още по-красиви от дните 
на вашия живот в небесната слава и 
кръвта на драгоценните витражи – 
вие няма да чуете месата, която сте 
заслужили, отреждайки за издигането 
на храма голяма част от притежани-
ята си. Мъртвите вече не властват 
над живите. А живите, забравящи, 

престават да изпълняват заветите 
на мъртвите. 

Превод от френски Тони Николов

1 Фелибри – участници в движението за възраж-
дането на провансалския език, сред които е и 
поетът Фредерик Мистрал. Те организират 
спектакли в съхранилия се античен театър в 
град Оранж. Б.пр.
2 Exultet („Радвайте се“) – празничен химн в 
католическия обред. Б.пр.
3 Католическо песнопение на „Входа“ в месата. 
Б.пр.
4 Шарл Бодлер, „Съответствия“, превод Кирил 
Кадийски. Б.пр.
5 Гюстав Флобер, „Мадам Бовари“, част 3, глава 8, 
превод Константин Константинов. Б.пр.

Марсел Пруст (1871–1922) е 
френски писател, един от ба-
щите на съвременния роман. 
Заради крехкото си здраве ни-
кога не заема официална длъж-
ност. През 1922 г. се разболява 
от бронхит и умира от възпале-
ние на дробовете. Първия том 
на „По следите на изгубеното 
време“ издава на свои разноски 
през 1913 г., а последните три 
излизат след смъртта му. На 
български език са преведени: 
„На път към Суан“ и „Запленен 
от момичета в цвят“ (превод 
Лилия Сталева), „Обществото 
на Германт“ (1–2), „Содом и Го-
мор“ (1–2), „Пленницата“, „Изчез-
налата Албертин“ , „Възвърна-
тото време“, „Жан Сантьой“ 
(всичките в превод на Мария 
Георгиева), „Една любов на Суан“ 
(превод Росица Ташева), „Про-
тив Сент-Бьов“ (превод Юлиан 
Жилиев) и др. 

Марсел
Пруст
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Пруст и знаците

В какво се състои единството на „По 
следите на изгубеното време“? Зна-
ем поне в какво не се състои. То не се 
състои в паметта, дори в неволния 
спомен. Същността на Търсенето 
не се заключава в маслената курабия 
(мадлената) или в паветата. От една 
страна, Търсенето е не просто уси-
лие на спомена, изследване на памет-
та: търсенето трябва да се разбира 
в широк смисъл, като „търсене на 
истината“. От друга страна, изгубе-
ното време е не просто изминалото 
време; то е и времето, което губим, 
както личи от израза „губя си време-
то“. Ясно е, че паметта участва като 
средство в търсенето, но не е основ-
ното средство; а отминалото време 
се намесва като времева структура, 
без да е най-основната структура. У 
Пруст камбаните на Мартенвил или 
откъсът от сонатата на Вентьой 
сами по себе си не извикват никакъв 
спомен, никакво възкресение на мина-
лото, а винаги препращат към „мад-
лената“ и паветата на Венеция, те са 
зависими от паметта и на това осно-
вание ни насочват към „материално-
то обяснение“. 

Става дума не за някаква демонстра-
ция на неволната памет, а за разказа 
на едно обучение. По-точно за обу-
чението на литератора. Страната 
на Мезеглиз и страната на Германт1 

са не толкова източници на споме-
на, колкото първоматерия, линии на 
обучението. Пруст постоянно нас- 
тоява върху това: в един или друг 
момент героят още не знае нещо, но 
ще го научи по-късно. Той пребивава 
във властта на илюзия, от която по-
сетне ще се освободи. Редуването 
на разочарования и откровения съз-
дава ритъм, на който се подчинява 

всяко Търсене. Това е платонизмът 
на Пруст: да научиш, означава да си 
припомниш отново. Ала колкото и да 
е важна нейната роля, паметта се 
намесва като средство за обучение, 
едновременно с това надхвърлящо 
своите цели и принципи. Търсенето е 
обърнато към бъдещето, не към ми-
налото. Обучението има непосред-
ствено отношение към знаците. Те 
са обект на времевото обучение, а не 
на някакво абстрактно знание. Да се 
научиш преди всичко означава да въз-
приемаш материята, обекта, битие-
то така, все едно че те ни изпращат 
знаци за дешифриране и тълкуване. 
Няма такъв „чирак“, който по няка-
къв начин да не е „египтолог“ в нещо. 
Не можеш да станеш дърводелец, ако 
си нечувствителен към дървесните 

знаци, нито лекар, ако си безчувствен 
към знаците на болестта. Призвание-
то е предопределение по отношение 
на знаците. 

Всичко, от което научаваме нещо, из-
праща знаци, всеки акт на обучение е 
тълкувание на знаци или йероглифи. 
Творчеството на Пруст се основава 
не върху демонстрацията на памет-
та, а върху изучаването на знаците. 
Оттам то извлича своето единство, 
както и смайващия си плурализъм. 
Думата „знак“ е една от най-често 
употребяваните думи в „По следите 
на изгубеното време“, особено в край-
ната си систематизация, която от-
криваме във „Възвърнатото време“. 
Търсенето се представя като изслед-
ване на различни светове от знаци, 

Жил Дельоз

„Творчеството																										
на	Пруст	се	основава														
не	върху	демонстрацията	
на	паметта,	а	върху	
изучаването	на	знаците.“	
Откъс	от	първа	глава														
на	едноименното	съчинение,	
публикувано	през	1964	г.	

и знаците

Марсел Пруст, около 1910 г.
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Пруст и знаците
организирани в кръгове и групиращи 
се в някои точки. Знаците са специ-
фични и съставляват материята на 
един или друг свят. Това проличава и 
при второстепенните персонажи: 
маркиз Дьо Норпоа и дипломатиче-
ския шифър, Сен-Лу и стратегиче-
ските знаци, Котар и медицинските 
симптоми. Човек би могъл умело да 
дешифрира знаците в дадена област, 
оставайки си идиот във всеки друг 
случай: такъв е Котар, големият кли-
ницист. Нещо повече, в някаква обща 
област световете се разграничават: 
знаците у семейство Вердюрен не са 
като тези при Германтови, и обрат- 
но, стилът на Суан или йероглифите 
на Шарлю не минават при Вердюрено-
ви. Единството на всички светове е в 
това, че формират системи от знаци, 
изпращани от личности, обекти и ма-
терии; не откриваме никаква истина, 
не научаваме нищо освен дешифрира-
не и интерпретация. Ала множестве-
ността на световете идва от това, 
че тези знаци са разнородни, явяват 
се по различен начин и не позволяват 
да бъдат разшифровани с един и същи 
способ. Знаците формират единство-
то и многообразието на Търсенето. 
Трябва да потвърдим тази хипотеза, 
разглеждайки световете, към които 
героят има пряко отношение. 

Първият свят на Търсенето е „свет-
ският живот“. Не съществува друга 
такава среда, която да излъчва и кон-
центрира толкова знаци в толкова 
ограничени пространства, при това 
с толкова голяма скорост. Вярно е, че 
тези знаци не са хомогенни. В един и 
същи момент те се разграничават 
не само по класи, но и по дълбинните 
си „духовни семейства“. В един или 
друг момент еволюират, застиват 
или отстъпват място на други зна-
ци. Така че задачата е да се разбере 
защо някой е „приет“ в такъв свят, а 
друг престава да бъде допускан там; 
на какви знаци се подчиняват свето-
вете, кои са техните законодатели 
и първосвещеници. В творбата на 
Пруст барон Шарлю е най-мощният 
излъчвател на знаци заради свет-
ската си мощ, надменността си, те-
атралния си усет, своята осанка и 
глас. Но Шарлю, движен от любовта, 

е нищо в семейство Вердюрен; и дори 
в собствения си свят, щом негласни-
те закони се изменят, той също ще се 
превърне в нищо. Какво тогава е един-
ството на светските знаци? Едно 
приветствие на херцог Дьо Германт 
изисква тълкувание и рискът от 
грешка е толкова голям, колкото при 
поставянето на диагноза. Същото е 
и с мимиката на госпожа Вердюрен. 
Светският знак се явява заместител 
на действието или мисълта. Това е 
знак, който не препраща към нещо 
друго, трансцендентно значение или 
идеално съдържание, а узурпира пред-
полагаемата ценност на своя смисъл. 
Ето защо „светскостта“, оценявана 
от гледна точка на действията, се 
оказва разочароваща и жестока; а от 
гледна точка на мисълта е глупава. Не 
се мисли и не се действа, а се подават 
знаци. Нищо смешно не се казва у гос-
пожа Вердюрен и тя не се смее; но ко-
гато Котар подава знак, че казва нещо 
смешно, тогава госпожа Вердюрен 
прави знак, че се смее, и нейният знак 
е толкова съвършен, че г-н Вердюрен, 
за да не изглежда по-нисш, на свой ред 
подбира съответстващата мимика. 
Госпожа Дьо Германт често демон-
стрира коравосърдечие и слабоумие, 
но винаги подава очарователни зна-
ци. Тя не прави нищо за приятелите 
си, не мисли заедно с тях, но им подава 
знаци. Светският знак не препраща 
към нещо, а „заема място“, претенди-
ра за съответствие със своя смисъл. 
Той предусеща действието, анулира 
мисълта като действие и се заявява 
като самодостатъчен. Оттук и не-
говите стереотипност и пустота. 
От това не следва заключението, че 
тези знаци не заслужават внимание. 
Те са празни, но тази празнота им 
придава ритуалното съвършенство 
на формализъм, който няма да откри-
ем другаде. Само светските знаци са 
способни да породят особено нервно 
възбуждение, израз на въздействието 
върху нас на хора, умеещи да подават 
знаци. 

Вторият кръг е този на любовта. Да 
се влюбиш, означава да индивидуали-
зираш някого чрез знаци, които той 
носи или изпраща. Да станеш чувст-
вителен към тези знаци, да ги изучиш 

(такава е бавната индивидуализация 
на Албертин в групата на младите 
момичета). Възможно е приятел-
ството да се подхранва с наблюдения 
и разговори, но любовта се ражда и 
подхранва от безмълвната интер-
претация. Обичното същество се 
явява като знак, „душа“: то изразява 
възможен свят, непознат за нас. Лю-
бимият загатва, таи в себе си свят, 
който трябва да дешифрираме, то-
ест да интерпретираме. Става дума 
за множественост от светове; плура-
лизмът на любовта се състои не само 
от множествеността на обичните 
същества, но и от множественост-
та на душите или на световете в тях. 
Да обичаш означава да се опитваш да 
обясниш, да разгръщаш тези непоз- 
нати светове, останали загърнати 
в любимия. Затуй толкова лесно се 
влюбваме в жени не от нашия „свят“, 
нито от нашия тип. Защото любими-
те жени често са свързани с пейзажи-
те, които помним достатъчно добре, 
за да искаме да ги видим отразени в 
очите на една жена, но те се отра-
зяват там тайнствено, като недос-
тъпни и непознати страни: Албертин 
побира, въплъщава и смесва в себе си 
„плажа и прибоя на вълните“. Как бих-
ме могли да имаме досег с пейзаж, кой-
то вече не е този, който виждаме, а 
напротив, се превръща в онзи, в кой-
то биваме виждани? „Ако ме бе видя-
ла, как ли би си ме представяла? И от 
недрата на кой свят ме би различила?“ 

И тъй, има противоречие на любов- 
та. Не можем да интерпретираме 
знаците на любимото същество, ако 
не проникнем в светове, които не са 
чакали нас, за да се появят, защото 
са възникнали с други личности, по-
ради което там сме само обект сред 
другите. Любовникът желае любимо-
то същество да му отрежда своите 
предпочитания, жестове и милувки. 
Но дори в мига, в който жестовете са 
обърнати и насочени към нас, те про-
дължават да изразяват онзи неведом 
свят, от който сме изключени. Люби-
мото същество ни дарява със знаци 
на предпочитание; но тези знаци са 
същите като онези, които изразяват 
световете, от които не сме част, 
доколкото всяко предпочитание, от 
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което се възползваме, очертава об-
раза на възможен свят, където други 
също биха били или са предпочитани. 
„Тутакси ревността му, превърнала 
се сякаш в сянка на неговата любов, 
извикваше двойника на усмивката, 
която тя му бе отправила същата 
вечер, и този двойник правеше точно 
обратното: подиграваше се на Суан и 
се изпълваше с любов към някой друг… 
По същия начин той едва ли не съжа-
ляваше за всеки сладък миг, вкусен при 
нея, за всяка необичайна нейна ласка, 
която бе имал неблагоразумието да 
оцени, за всяко нейно ново очарование, 
което бе открил, защото знаеше, че 
миг по-късно те щяха да се превър-
нат в нови инструменти за изтеза-
ние“2. Противоречието на любовта 
се състои в следното: средствата, 
на които разчитаме да ни избавят 
от ревността, са същите, които я 
разгръщат, придавайки ѝ нещо като 
автономия и независимост спрямо 
нашата любов. 

Този закон на любовта е субективен: 
субективно ревността е по-дълбока, 

отколкото любовта, в което се за-
ключава нейната истина. Тоест рев-
ността отива по-далеч в улавянето 
и тълкуването на знаците. Тя е пред-
назначението на любовта, нейната 
крайна цел. Неизбежно знаците на 
любимото същество, щом ги „обяс-
ним“, се оказват измамни: адресирани 
и предназначени за нас, те обаче изра-
зяват светове, които ни изключват, 
които любимият нито може, нито 
иска да сподели с нас. И то не по си-
лата на някаква зла воля, свойствена 
нему, а поради едно още по-дълбоко 
противоречие, свързано със самата 
природа на любовта и общото поло-
жение на любимото същество. Лю-
бовните знаци не са като светските 
знаци: те не са празни знаци, заменя-
щи мисълта и действието; това са 
измамни знаци, адресирани към нас 
единствено за да скрият онова, кое-
то изразяват, сиреч произхода на 
неведомите светове, непонятните 
действия и мисли, които ги надаря-
ват със смисъл. Те не предизвикват 
повърхностно нервно възбуждение, 
а страданието на задълбочаването. 
Измамните знаци на любимия човек са 
йероглифите на любовта. Тълкувате-
лят на любовните знаци е по необхо-
димост и тълкувател на измамите. 
Неговата участ се съдържа в девиза: 
да обичаш, без да бъдеш обичан. 

Какво крие измамата в любовните 
знаци? Всички лъжливи знаци, пода-
дени от обичаната жена, се сливат с 
друг таен свят: света на Гомор, който 
не зависи от една или друга жена (ма-
кар някоя жена да го въплъщава по-
добре от друга), а от женската спо-
собност, която ревността открива 
като нещо априорно. Сиреч светът, 
изразен от обичаната жена, е винаги 
свят, който ни изключва дори когато 
тя ни дава знак за предпочитание. 
Ала от всички светове кой е най-из-
ключителният? Ние тълкуваме всич-
ки знаци на обичаната жена; но в края 
на това мъчително дешифриране се 
сблъскваме със знака на Гомор като с 
дълбок израз на изначалната женска 
реалност…

Третият свят е този на впечатле-
нията или на сетивните качества. 

Случва се някое сетивно качество да 
ни дари с непонятна радост и едновре-
менно с това да ни предаде странно                                                                                
изискване. Изпитваното и възпри-
еманото по този начин качество не 
се явява свойство на обекта, който 
го притежава, а е знак за съвсем друг 
обект, който се опитваме да дешиф-                                                                                 
рираме с цената на усилие, което 
винаги може да се обърне в провал. 
Примери от подобен род са сред 
най-известните в Търсенето и се 
ускоряват към края (финалното от-
кровение на „възвърнатото време“ 
се възвестява чрез множественост 
на знаците). Ала каквито и да са при-
мерите – мадлената, камбаните, 
дърветата, паветата, салфетката, 
звукът от тракането на лъжичката 
или на водопровода, ние сме изправени 
пред едно и също развитие. Отначало 
на неизказана радост, тъй като тези 
знаци се отличават от предходните 
чрез непосредствения си ефект. От 
друга страна, се усеща някакво за-
дължение, необходимост от работа 
на мисълта: да се търси смисълът на 
знака (често от ленивост се откло-
няваме от този императив, или пък 
търсенията се провалят поради не-
мощ или злополучие: както в случая с 
дърветата). Друг път знакът се явя-
ва, за да ни разкрие скрития обект – 
Комбре заради „мадлената“, младите 
момичета заради камбаните, Венеция 
заради паветата… 

Съмнително е, че усилието на интер-
претацията свършва дотук. Остава 
да си обясним защо чрез споменаване-
то на „мадлената“ Комбре изниква на-
ново, но не във вида, в който е налично 
(проста асоциация на идеи), а изблик-
ва под форма, в която никога не е било 
преживявано – в своята „същност“ 
или в своята вечност.

Превод от френски Тони Николов

Жил Дельоз (1925–1995) е френ-
ски философ, чиито изследвания 
съчетават историята на фило-
софията с психоанализата, ки-
ното и политическата мисъл. 
На български език са преведени 
следните негови трудове: „Що 
е философия?“ (1995), „Различие и 
повторение“ (1999), „Анти-Едип: 
капитализъм и шизофрения 1“ 
(2004), „Хиляда плоскости: капи-
тализъм и шизофрения 2“ (2009) 
– в съавторство с Феликс Га-
тари, издадени от „Критика 
и хуманизъм“, както и „Кафка. 
За една малка литература“ 
(„Сонм“, 2009). 

Жил
Дельоз

1 Измислени места в творбата на Пруст, ре-
дом до въображаемото Комбре, намиращо се в 
Нормандия. Б.пр.
2 Марсел Пруст, „Една любов на Суан“, „Народна 
култура“, 1984, с. 306–307, превод Лилия Сталева.
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В разбирането на mémoire volontaire 
[несъзнателната памет] нейните об-
рази идват не просто без да ги викаш, 
при нея става дума много повече за 
образи, които никога не сме виждали, 
преди да сме си ги спомнили. Това ста-
ва най-ясно при онези образи – също 
както при някои сънища – в които 
можем да видим самите себе си. Ние 
сме изправени пред себе си, както сме 
стояли някъде там в прадалечното 
минало, но всъщност никога не сме 
се виждали със собствените си очи. И 
тъкмо най-важните образи, проявени 
някога в тъмната фотографска ста-
ичка на изживения миг, са онези, които 
ние виждаме сега. 

Би могло да се каже, че всеки от наши-
те най-дълбоки моменти също като 
опаковката на пакетче цигари се сдо-
бива с малка картинка, с някоя сним-
ка. И онзи „цял един живот“, който, 
както често чуваме да казват, пре-
минава през съзнанието на умиращия 
или на човека, изправен пред смъртна 
опасност, се състои точно от такива 
малки картинки. Те преминават бързо 
пред очите ни като изображения от 
онези книжки, предшестващи кине-
матографа, в които ние като деца сме 

се възхищавали от уменията на някой 
боксьор, плувец или тенисист.

Хедонизмът на Пруст не може да бъде 
разбран без идеята за представител-
ството. Самият Пруст с удоволствие 
се изявява като представляващ бед- 
ните и обезнаследените. Той е изця-
ло проникнат от дълга – това е едно 
второ удоволствие – действително 
да изживее не само удоволствието за 
всички, но и удоволствието на всяко 
място и във всичко, което се връща 
отново като негово притежание. На-
мерението непременно да бъде спасе-
но наслаждението, да бъде оправдано 
наистина да бъде открито там, къ-
дето то общоизвестно се представя 
като лицемерно, е истинска страст 
за Пруст, която отива много по-далеч 
или е [тук има една все още неразшиф- 
рована дума], отколкото неговите 
анализи, лишени от каквито и да било 
илюзии. Освен това неговото особено 
фиксиране в снобизма, чрез който той 
иска да обхване онова, което пред-
ставлява в него истинско удоволст-
вие – едно богатство, за откриване-
то на което очевидно членовете на 
това общество изглеждат най-малко 
способни.

Валтер Бенямин

Из малко слово за Пруст,

Текстът	на	словото																							
е	издаден	в	„Събраните	
съчинения“	на	автора.	
Публикуваният	тук	
български	превод																																			
е	от	книгата																																																											
на	Валтер	Бенямин	
„Съчинения																																																						
по	естетика	на	медиите“,	
превод	от	немски																																			
Александър	Донев	
и	Гергана	Фъркова,	
издателство	Fun Tasy,	
2022	г.	

което държах на моя 40-и рожден ден (1932)

Валтер Бенямин (1892–1940) е немски философ, лите-
ратуровед, критик, есеист, преводач. Учи философия, 
германистика и история на изкуството в Берлин. 
Докторатът му е посветен на „Понятието за худо-
жествена критика в немския романтизъм“ (1919). През 

1925 г. Университетът във Франкфурт на Майн отхвърля хабилитационния му 
труд „Произход на немския трауершпил“. Изкарва прехраната си като рецензент 
и превежда на немски език „По следите на изгубеното време“ на Марсел Пруст. 
В периода 1926–1927 г. посещава Москва, където изучава марксизма. През 1933 г. 
емигрира в Париж заради антисемитските преследвания. В Германия трудовете 
му са забранени. Приятели му издействат американска виза, но е арестуван на 
испанската граница и се самоубива, за да не попадне в ръцете на Гестапо. На 
български език са излезли следните сборници с негови текстове: „Художествена 
мисъл и културно самосъзнание“ („Народна култура“, 1989), „Озарения“ („Крити-
ка и хуманизъм“, 2000), „Кайрос“ („Критика и хуманизъм“, 2014), „Избрана про-
за“ („Гутенберг“, 2018), „Съчинения по естетика на медиите“, Fun Tasy, 2022). 

Фрагмент от ръкописа на „По следите на 
изгубеното време“. Източник gallica.bnf.fr
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Йозеф Рот 

Антихристът

Написах тази книга като предупреж-
дение и призив да бъде разпознат ан-
тихристът във всичките му форми на 
проявление.

„Колко самотен в такива времена е 
онзи, който държи само на духовно-
то. За кого да пише човек, когато сред 
политическото джафкане и надвиква-
не слухът е притъпен за фините ню-
анси… с кого да води научни диспути 
върху богословието, след като то е 
попаднало в ръцете на доктринери и 
фанатици, които като последен аргу-
мент в подкрепа на своята правота 
призовават наемниците, конниците 
и оръдията. Започнаха гонения… въ-
образяват си, че с боздугани и мечове 
служат на християнството… Рим, ве-
ликолепието на света, бе опустошено 
от наемниците – Господи, какви звер-
ски инстинкти се вихрят в Твое име! 
В света няма вече място за свобода на 
сърцето…! Тогава умри и ти, Еразме!“

Стефан Цвайг, „Еразъм Ротердамски“

Антихристът е тук: така предрешен, 
че ние, които от години сме в очакване 

на появата му, не го разпознаваме.   
Настанил се е сред нас, в самите нас. 
А над нас тегне сянката на коварните 
му крила. Вече горим в ледената жа-
рава на пъкления му поглед. Той вече 
протяга злодейските си лапи към на-
шите нищо неподозиращи гърла. Бо-
гохулният му палещ език облизва на-
шия свят. Огнените му нозе стъпват 
върху неустойчивите и леснозапалими 
покриви на нашите домове. Отдавна е 
посипал отрова в невинните души на 
нашите деца. Но ние не забелязваме 
всичко това.

другите. Ние, ослепените, не ги раз-
личаваме. На истинските неща даваме 
фалшиви имена. Кухи звуци кънтят в 
бедните ни глави, вече не знаем на кое 
какво име се полага. Не забелязваме 
форми, цветове, материи. Имаме само 
имена и названия за форми, цветове, 
материи. Тъй като сме ослепели, упот-   
ребяваме неправилно имена и назва-
ния. Наричаме голямото малко, мал-
кото голямо; наричаме черното бяло, 
бялото черно; сянката светлина, 
светлината сянка; пъстрото мъртво, 
мъртвото пъстро. И така имената и 
названията губят смисъл и значение. 
Положението е по-лошо от Вавилон-
ското стълпотворение. Тогава са се 
объркали само езиците, едните не са 
разбирали другите, защото всички са 
наричали едни и същи неща по разли-
чен начин. Днес обаче всички говорят 
един и същ, но фалшив език, а нещата 
имат едни и същи, но фалшиви имена. 
Сякаш се строи нова, полегата Вави-
лонска кула, а слепите, които нямат 
усет за измерения, си мислят, че кула-
та е изправена и става все по-висока; 
и че всичко е наред, защото се разби-
рат прекрасно помежду си… макар че 
говорят за форми, материи, цветове 
на нещата като слепци; сиреч имена-
та, първоначално правилно съотнесе-
ни с явленията на този свят, те упо-
требяват неправилно и превратно: 
извисеното наричат долно, а долното 
извисено; изправеното наричат пад-
нало, падналото изправено. Защото 
слепецът не знае какво е извисено и 
какво долно. По време на Вавилонско-
то стълпотворение объркани са били 
само езиците и слухът на хората. Все 
още е било възможно някои от стро-
ителите да се разберат помежду си 
с поглед, чрез езика на очите, които 
са огледалото на душата. Сега очи-
те на хората са ослепени (а езиците 
са слуги, докато очите са господари 
в йерархията на човешките сетива). 
Как да вярва човек, че антихристът 
все още не е дошъл? И тъкмо тази 
вяра, тъкмо тази надежда е доказа-
телство за нашата слепота. Защото 
– както на слепеца може да се внуши, 
че нощта е ден, а денят нощ, така и 

Есето	„Антихристът“	
Йозеф	Рот	пише																																																		
през	1934	г.,	след	като	
емигрира	в	Париж,	
когато	Хитлер	идва	
на	власт.	В	него	Рот	
обрисува	визията	си																																					
за	предстоящите	събития	
и	съзира	причините																									
за	упадъка	на	света	
както	в	повсеместната	
му	технизация,	така																																																							
и	в	идеологиите	
на	комунизма																																												
и	на	националсоциализма,	
но	и	във	все	повече	
ширещото	се	безверие																		
и	атеизъм.	Предложеният	
тук	откъс	е	началото																				
на	есето

Защото сме обзети от слепота, за 
която е писано, че ще ни завладее пре-
ди края на времената. Ние наистина 
вече не виждаме, отдавна не вижда-
ме същината и истинското лице на 
онова, с което се срещаме. И ние като 
слепците имаме само имена за нещата 
от този свят, които вече не виждаме: 
Имена! Имена! Само звук без образ: 
кухо кънтящи одежди за невъобра-
зими, сиреч безплътни и безжизнени 
явления. Тела ли са това? Сенки ли са? 
Слепецът не различава едните от 
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нас, ослепелите, могат да ни накарат 
да вярваме, че антихристът не е до-
шъл на този свят, че ние не горим в 
жаравата на неговия поглед и над нас 
не тегне сянката на неговите крила. 

Но нашата слепота е по-лоша от 
обикновената физическа слепота, 
проявленията на която току-що при-
писахме и на себе си. Защото нашата 
слепота е такава, каквато може да 
причини единствено антихристът и 
за която вече казахме, че е писано тя 
да ни обземе преди края на времената. 
Пъклена слепота: макар да сме слепи, 
вярваме, че сме зрящи. Ние всъщност 
сме по-скоро „ослепени“, отколкото 
„слепи“. Не разпознаваме антихрис- 
та, защото той се явява в одежди-
те на дребния буржоа, в одеждите на 
дребен буржоа във всяка една страна. 
Представяме си според Писанието, 
че той ще се яви със сатанинските 
си атрибути, ще има рога и опашка, 
ще куца, ще разнася воня на катран 
и сяра, с целия театрален реквизит, 
какъвто нашата детинска фантазия                                                                                          
очаква за същества от този вид и про-
изход. Човек не обича да си представя, 
че гибелта му може да бъде причине-
на от същество, подобно нему, равно 
нему, равнопоставено нему. Нашето 
себелюбие изисква в часа на оконча-
телната гибел определена церемо-
ниалност. Антихристът обаче се 
опитва да ни надхитри. Явява ни се 
в скромните всекидневни одежди на 
дребен буржоа, с неговата лицемерна 
набожност, с неговия привидно без-
обиден стремеж към печалба и него-
вата възхитителна, дори възвишена 
отдаденост на определени идеали 
на човечеството, примерно: любов и 
вярност към отечеството, готов-
ност да умреш за него, да се жерт-
ваш за общността, непорочност и 
добродетелност, почит към завети-
те на дедите и миналото, упование в 
бъдещето, преклонение пред парад-
ни фрази от всякакъв род, с каквито 
обикновеният европеец е свикнал, 
дори е принуден да живее. С тази при-
видно безобидна маскировка дойде 
сега на този свят антихристът. Ве-
кове наред очаквахме внушителното 
му театрално появяване. Но когато 
той дойде не като разнасящ воня на 

сяра разрушител, а като разнасящ 
мирис на тамян богомолец; когато се 
кръсти и отдава чест едновременно; 
произнася „Отче наш“ и играе на бор-
сата; слави човешките (и принизени 
до „буржоазни“) добродетели, за да ги 
съсипе; преструва се, че защитава ев-
ропейската култура с оръжия, с които 
я унищожава; заявява, че ще почита 
миналото, и обещава бъдеще (защото 
знае, че след него не може да има та-
кова); обещава да спаси човещината и 
човечеството и същевременно избива 
човеците – сякаш лъжовният език не 
знае какво върши пагубната ръка; и 
така, тъй като той дойде престорен 
и предрешен, ние не го разпознахме, 
антихриста.

Но аз го разпознах: разбрах, че това 
е той, когато в източната част на 
този загиващ континент обещава 
на работниците да ги освободи и да 
облагороди техния труд; когато в 
западната част на континента обе-
щава да защити свободата на кул-
турата и издига фалшивите знамена 
на хуманността над покривите на 
затворите; когато в центъра на Ев-
ропа (пространството между Запада 
и Изтока) обещава на един народ бла-
женство и благоденствие, а му готви 
война, в която той да загине; когато 
убеждава островитяните на Европа, 
англичаните, моряците на стария 
континент, да не обръщат внима-
ние на онова, което може да се случи 
на него – как е възможно мореплава-
телите, синовете на континента, 
да бъдат убедени да не ги е грижа за 
съдбата на дома, в който са се родили; 
когато на синовете на европейските 
планини, на швейцарците, и на оча-
рователно невинните деца на край-
брежието, на холандците, обещава 
благополучие и печалба, ако другите 
започнат да се избиват взаимно; кога-
то насъсква жълти срещу бели, черни 
срещу жълти и бели; когато обещава 
на италианците мощта на Древния 
Рим, а на днешните гърци блясъка на 
Елада. Да, когато той лично, князът 
на преизподнята, отива във Вати-
кана и диктува сключване на изгодни 
договори… тогава го разпознавам, 
антихриста.

И макар той да има много по-голяма 
власт в сравнение с мен, не се стра-
хувам от него – и ще се опитам да го 
разоблича. 

***

Казахме вече, че антихристът се яви 
не с катран и сяра, както бяхме очак-
вали. Така перфектно бе подготвено 
идването му, че всички пъклени еле-
менти бяха променени в привидно 
естествени, безобидни, земни. Ни 
най-малко не се опитваме да говорим 
в стила на тъпоумните защитници на 
мнението, че индустрията и техни-
ческата цивилизация са пъклено дело. 
Не! Много сме далеч от подобно схва-
щане. Защото вярваме, че Бог ни е дал 
разума, за да проучваме, да задаваме 
въпроси, да търсим отговори и реше-
ния, да намираме все по-добри отго-
вори и решения. Разумът ни е даден, 
за да облекчим с негова помощ тежкия 
труд на нашите ръце и за да се нау-
чим постепенно да живеем с вдигната 
глава, създадена по образ и подобие на 
Бог, с все по-високо вдигната глава, 
достигаща небесата, където да от-
крие своя извисен и вечен първообраз. 
Когато човекът е бил прогонен от рая 
и обречен с пот на чело да засява зе-
мята, безграничната милост на Бога 
го е дарила – защото Той благославя и 
тогава, когато наказва – за дългия му 
път с пощадата на разума, за спомен 
от рая, искрящ спомен, скъпоценно 
камъче от безграничната корона на 
Божествената мъдрост. Божията 
милост е дарила човека с благодатта 
на разума, за да се смекчи и отслаби 
проклятието на труда. Само глупци и 
безумци могат да твърдят, че откри-
тията и изобретенията са прокля-
тие, че машините са порок. Порочно 
е обаче изобретения, открития, пос- 
тижения на търсещия ум и познание-
то на човешкия дух да се определят и 
да се славят като победа, която чо-
вешкият разум е удържал над вечна-
та тайна и мъдрост на безкрайното. 
Малко камъче до огромна скала: това 
представлява нашата способност да 
откриваме и изобретяваме пред мъд-
ростта на силата, която ни направля-
ва. Защото, макар и (за кратко) да сме 
завладели небесните простори, не сме 
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способни наистина да полетим. Както 
е пословично известно, че дърветата 
не могат да извисят ръст в небесата, 
така и човек не може да ги достигне. 
Няма да доживеем някой пилот да се 
превърне в ангел. Да, може да се каже, 

че колкото по-високо и по-далеч съу-
мяваме да летим в небето, толкова 
повече то се отдалечава от земята. 
А като достигаме така наречената 
стратосфера, не вършим нищо друго, 
освен да пренесем нашата земност 

в сфера, която до този момент не е 
познавал никой земен. Тоест в извес-
тен смисъл сме пренесли горе земята; 
но не сме успели да смъкнем небесата 
долу. А ако бяхме способни да изка-
чим някаква – не зная как да я нарека 

фотография Лиляна Караджова
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Йозеф Рот (1894–1939) е ав-
стрийски писател, есеист и пуб-
лицист. Завършва философия и 
германистика в Лемберг (днес 
Лвов) и Виена. През Първата 
световна война е доброволец 
в австро-унгарската армия и 
попада в руски плен. След 1918 г.                                                                            
се препитава основно с жур-
налистика, през 1924 г. става 
редактор на „Франфуртер Цай-
тунг“. През 1922 г. сключва брак 
с Фридерике Рейлер, която се 
оказва болна от шизофрения и 
е евтаназирана през 1940 г. от 
нацистите. След като нацио-
налсоциализмът идва на власт, 
книгите му са забранени и той 
емигрира във Франция. Изпада 
в дълбока депресия и алкохоли-
зъм, умира в приют в Париж. На 
български език са преведени 
някои от най-известните му 
творби: „Радецки марш“ („Хр. 
Г. Данов“, 1981, „Лист“, 2020), 
„Гробницата на капуцините“ 
(„Народна култура“, 1986, „Лист“, 
2019), „Иов – романът на един 
обикновен човек“ („Фън Тези“, 
2011), „Пътувания из Украйна и 
Русия“ („Аквариус“, 2020), „Изпо-
вед на един убиец, направена 
за една нощ“ („Лист“, 2021) и др. 

Йозеф 
Рот

– висота: небето постоянно би се 
отдалечавало от нас все повече и по-
вече. (Нека схващаме това като об-
раз. Нека си мислим, че същината на 
неведомата Божия премъдрост е да 
си остане неведома.) Та ние не знаем 
кое е горе и кое долу! Нали сме слепи! И 
когато, сляпо вярващи, сочим нагоре, 
изричайки името Господне, това може 
би всъщност съвсем не е горе. А глу-
постта на онези, които смятат, че са 

открили празнотата на небето, за-
щото са го проучили с полети в стра-
тосферата и не са открили там ника-
къв Бог, би била стократно по-голяма 
от слепотата на вярващите, които 
поглеждат нагоре, докато си мислят 
за извора и началото на своята вяра. 
Какво е горе? Какво е долу? Светът не 
просто е населен със слепци! И слеп-
ците са объркани! Някои от тях каз-
ват, че са мъдри, защото са открили 
познанието там, където са им посо-
чили другите, нежадуващи познание 
слепи. А тъй като една част от слепи-
те твърди, че Бог е „горе“, друга част 
от слепите поема „нагоре“ и не вижда 
там Бог и се връща и заявява, че Той 
не съществува. А не го виждат прос-
то защото са слепи. Ако бяха зрящи, 
нямаше да е нужно да поемат по път, 
посочен им от техните слепи събра-
тя. Човек не може да види Бог с очите 
си! Не може да го помирише с носа си! 
Не може да го чуе с ушите си! Не може 
да го пипне с ръцете си! Той неслучайно 
ни е дарил с пет сетива! Ако бе поже-
лал да го познаем по време на земния 
си живот, щеше да ни дари не с пет, а 
с хиляди сетива. Но ни е дал само пет. 
Навярно за да сме неспособни да Го поз-                                                                                       
наем във времето на земния с живот. 

И ето че във високомерието си някои 
от нас си въобразяват, че могат да Го 
отрекат само заради безсилието си да 
Го познаят. И си отмъщаваме заради 
строгостта Му. Тъй като ни е лишил 
от Своята милост да Го познаем, зая-
вяваме, че Той не съществува.

Сред напълно слепите ние сме особени 
слепци, на които не може да се обяс-
ни по какво се различава денят от 
нощта.

Как обаче съумяхме да злоупотребим с 
разума си? И как стигнахме дотам, че 
този разум, който ни бе дар от Бога, 
единственият и последен спомен от 
изгубения Рай, ни доведе до безумие и 
порочно високомерие и до престъпни 
и фалшиви възгледи?

Не би било нито безумно, нито висо-
комерно, нито престъпно да се въз-
ползваме от разума (както вече ста-
на дума). Но докато го използвахме, 

някаква сила, която не сме способни да 
познаем с петте си сетива, трябва да 
се е настанила между нас и пощадата 
на разума, с който сме дарени, по та-
къв начин, че пощадата се е превърна-
ла в проклятие. Мислили сме си, че все 
още разсъждаваме ясно и последова-
телно, а вече сме били объркани. И не е 
било объркване като онова от време-
то на Вавилонското стълпотворение, 
а в известен смисъл объркване вътре 
в яснотата. И тази яснота също не 
може да се сравнява с фалшивата яс-
нота, с която в пустинята странни-
кът вижда фата моргана, приема я за 
действителност и крачи към нея, не! 
Самата действителност се е превър-
нала във фата моргана. И не изчезва 
във въздуха, когато я достигнем. Тя 
е материална, може да се пипне. И не 
уморените ни сетива са се поддали на 
заблудата, а свежите ни и отпочина-
ли сетива. Докато сме се поддавали 
на заблудата, съвсем не сме били в ня-
какво болестно или превъзбудено със-
тояние, струвало ни се е, че сме в на-
пълно нормално състояние. Невредим 
е бил разумът ни; будни са били сети-
вата ни; имали сме пред себе си ясна 
цел. И сме я достигнали. И все пак е 
било заблуда. Значи сме като странни-
ците в пустинята, които си мислят, 
че наистина могат да достигнат фал-
шивото видение, което ги примамва; 
да се настанят в домовете и дворци-
те, които не съществуват; да уто-
лят жаждата си от изворите, които 
не са извори; да отдъхнат под сянка-
та на палмите, които не са палми; да 
се насладят на плодовете, които не 
са плодове. Мислят си, че са утолили 
жаждата си, но са все още жадни; че са 
напълнили стомаха си, но са все още 
гладни; че имат покрив над главата 
си, но са все още бездомни. Така е: усе-
щането за ситост все още е жажда и 
глад; домът ни все още е бездомност; 
и онова, което наричаме действи-
телност, е все още заблуда – защото 
всичко, което наричаме познание, е 
лъжа. Мислим си, че пием от бликащи 
извори, а са всъщност пресъхнали кла-
денци, и те самите изпитват жажда. 

Превод от немски Ана Димова 
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Обявен	сте	за	издирване	в	Русия,	
как	се	чувствате?

Благодаря, добре. Логиката на живота 
ми се усложни. Докато не тръгна за Ру-
сия, Беларус, Узбекистан, Таджикистан 
и може би Турция, ще съм свободен. В 
сравнение със Салман Рушди или Ро-
берто Савиано не се чувствам толкова 
зле.

В	чужбина	сте	на	сигурно	място?

Бих казал, в Европа. Ала съжалявам, че 
не мога да се върна в Русия. Част от 
семейството ми живее там, както и 
много мои приятели. Жилището ми е 
блокирано. Въпреки че много съм пъ-
тувал, Русия винаги е била много важна 
за мен като вдъхновение, като родина. 

Има	ирония	в	това,	че	 една	от	
книгите	ви	се	нарича	„Разкази	за	
родината“.

За съжаление, да.

Частичната	мобилизация	е	нов	
етап	в	развитието	на	войната.	

Досегашните	обяснения	бяха,	че	се	
освобождава	Украйна	или	че	тряб-
ва	да	се	помогне	на	потиснатите	
руснаци	там.	Сега	е	ясно,	че	вой-
ната	е	със	Запада.	Трябва	ли	да	се	
страхуваме?

Страх не трябва да изпитвате, но 
трябва да сте готови. Аз вярвам, че 
това все още е по-скоро шантаж, от-
колкото обявяване на война. 

Не	е	блъф,	каза	Путин.

Наистина ли не е блъф? Никой не знае, 
Путин също. Той обаче е убеден, че За-
падът е слаб, и му се противопоставя 
със своята решителност. Все пак до 
началото на войната САЩ и Западът 
не подкрепяха ентусиазирано Украй-
на. Те се отказаха от протести след 
анексията на Крим, при нахлуването в 
Донбас, при свалянето на нидерланд-
ския Боинг 777. Западът не искаше кон-
фликт с Русия и прощаваше всичко на 
Путин. Сега обаче ситуацията е друга.

Доколко	е	друга?

Ясно е, че една империалистическа 
война не може с нищо да бъде оправда-
на. И Европа е научила този урок още 
с Хитлер: не трябва да се отстъпва 
пред диктаторите. Много размишля-
вах върху това. Този път конфликтът 
не е между лъжата и истината, както 
обикновено, а между истината и сила-
та. Истината е еднозначна: Русия на-
падна Украйна само заради личните ам-
биции на Путин. Той иска да си осигури 
място в историята като голям водач.

Какво	означава	това	за	Запада?

Да кажеш на Путин, че лъже, в момен-
та нищо не означава. Неговите лъжи 
непрекъснато се менят. Той твърди, че 
украинците щели да употребят био- 
логически оръжия, че чрез птици били 
разпространили коронавируса в Русия. 
Каква глупост. Освен това той казва, 
че украинците искат да завладеят рус-                                                                                      
ките ядрени оръжия. Още една глу-
пост. Твърди също, че американците 
искат да нападнат Русия през Украйна. 
Това също не е истина. Магията на Пу-
тин е в неговата способност да излъч-
ва власт и сила.

Срещу	вас	е	задействан	Параграф	
207.3	за	„дискредитиране	на	въоръ-
жените	сили	на	Руската	федера-
ция“.	Какво	означава	това?

Заплашват ме 15 години затвор. 

Има	и	позитивна	страна:	тъкмо	
на	писателите	е	отредено	голямо	
значение.	

С удоволствие бих се отказал от та-
къв вид оценка. Ала може да се раз-
глежда и като знак за промяна. В един 
авторитарен режим все още можеш 
да изразиш критично мнение, защото 
съществуват множество гласове. Кон-
трол се упражнява само върху най-сил-
ните. Ала в една диктатура всички 
трябва да казват едно и също. Дори 
един-единствен критичен глас дразни. 
В една фашистка, империалистическа 
диктатура, каквато днес представля-
ва Русия, всяка критика бива превърна-
та в мълчание. Освен това не ме въз-
приемат само като писател.

А	как?

Пишех коментари за „Новая газета“, 
докато съществуваше, в Туитър съм, 
имам 200 000 последователи в Инста-
грам. Заради един пост срещу войната 
се озовах в списъка на издирваните 
лица. И нещо, което при нас е твърде 
популярно, давах интервюта и ги кач-
вах в Ютюб, с два или дори седем мили-
она гледания.

Войната	ви	върна	към	вашето	жур-
налистическо	минало?

Нещата, които се случиха след 24 
февруари, бяха твърде драматични и 
еднозначни, за да си мълчиш. Неоправ-
дана война в сърцето на Европа. Имах 
приятели в Украйна, също и колеги. Ако 
бях замълчал, щях да се чувствам пре-
дател. Защо са ми тези последователи 
в социалните медии? Не за да си прода-
вам книгите! Използвам ги, за да насоча 
вниманието към важни теми.

Повече	последователи	от	вас	има	
комедиантът	Максим	Галкин,	кой-
то	също	е	обявен	за	враг	на	дър-
жавата.	Неговата	съпруга	Алла	

На	13	май	т.г.	в	Русия																																																					
бе	издадена	задочно	
заповед	за	ареста	
на	писателя																																	
Дмитрий	Глуховски,	
обвинен	в	разпространение	
на	невярна	информация	
за	„военната	операция“	
в	Украйна,	както																																
и	в	дискредитиране																								
на	въоръжените	сили																		
на	Руската	федерация.															
С	него	разговаря	Корнелия	
Гайслер	от	„Франкфуртер	
Рундшау“

истината и силата
Битка между

Разговор																									
с	руския	писател																	
Дмитрий	Глуховски
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Дмитрий Глуховски е роден 
през 1979 г. в Москва. Следвал 
е международни отношения в 
Ерусалим и е работил като те-
левизионен и радиожурналист 
включително за „Евронюз“ и 
„Дойче Веле“. Дебютният му 
роман „Метро 2022“ от 2007 г.                        
се превръща в бестселър и ста-
ва основа за компютърна игра. 
Следват „Метро 2034“, „Метро 
2035“, „Граничен пост“, „Текст“ 
и др. В България го издава „Си-
ела“. През март т.г. Глуховски 
напусна Русия, а през лятото 
се появи заповед за арестува-
нето му. Той има сериозна попу-
лярност както в Русия, така и 
извън пределите на страната. 

Дмитрий 
Глуховски

Пугачова	прояви	солидарност.	Как-
во	означава	това?

Наистина е от съществено значение. 
Той е телевизионен любимец, ала тя 
е икона. Тя олицетворява носталгия-
та по Съветския съюз, която Путин 
насърчава. Основната публика на Пу-
тин, хората над 40 години, са и нейна-
та основна публика. Когато тя каже: 
ние сме срещу завоевателната война, 
това е много, много важно. Тя има не-
вероятен авторитет сред население-
то. Когато тя каже: нашите войници 
умират за илюзорни цели, Путин тряб-
ва да го заболи. Галкин, нейният мъж, 
говори на по-младите хора, между 30 
и 40 години. И неговото поведение е 
от голямо значение, защото повечето 
творци доскоро мълчаха. Някои от-
крито подкрепиха войната, но те са 
малцинство. Повечето обаче и до днес 
мълчат. Много критици като Виктор 
Пелевин и Владимир Сорокин отдавна 
са в Германия, както и Виктор Ерофеев. 
Дмитрий Биков, който беше нападнат 

със същата отрова като критика на 
Кремъл Алексей Навални, в началото на 
войната се премести в САЩ. Обажда-
нето на Алла Пугачова може да предиз-
вика промяна. 

Още	повече	че	Путин	залага	на	ико-
ни.	Когато	ставаше	дума	за	промя-
на	в	конституцията,	за	да	може	да	
остане	по-дълго	президент,	през	
март	2020	г.	той	пусна	да	говори	
първата	космонавтка	Валентина	
Терешкова.

Беше много тъжно. Той не можеше да 
възкреси Юрий Гагарин, но и Валентина 
Терешкова с нейната реч беше твърде 
неуместна. Русия е страна, която бър-
зо старее. Ние очевидно нямаме дос-
татъчно млади хора, за да ги хвърлим 
във войната. Путин стана на 70, той 
всъщност е пенсионер. И започна вой-
на. Когато днес обявява мобилизация, 
това означава, че въоръжените сили 
от 160 000 души вече са изчерпани. 
Къде отидоха? Защо се нуждаем от 
още 300 000 души? Ала понеже това 
е специална операция, не война, Путин 
не трябва да обяснява.

Значи	не	е	само	евфемизъм?

При една специална операция той не 
е длъжен да оповестява жертвите, 
нито собствените, нито от украин-
ска страна. Ако беше обявил официално 
война, щеше да е задължен да го прави 
съгласно международното право.

Останаха	ли	независими	информа-
ционни	източници?

В Русия има близо 20 млн. потребите-
ли на Инстаграм, но всички платформи 
на Мета – включително Фейсбук и Ту-
итър, са обявени за „екстремистки“. А 
ВКонтакте работи в тясно сътрудни-
чество с полицията.

Алексей	Навални	е	в	Туитър,	негови-
те	съобщения	могат	да	се	следват.

Да, могат. Преди всичко в Телеграм има 
канали, които са независими. 

Вашите	книги	всъщност	могат	ли	
да	се	купят?

Не са забранени, ала много книжарници 
ги извадиха от асортимента си. Ние 
имаме голяма традиция на избързващо 
послушание. Но аз ги предоставих в Те-
леграм за сваляне като ПДФ.

Братя	Стругацки	бяха	прочути	съ-
ветски	фантасти,	популярни	преди	
всичко	защото	в	произведенията	
им	се	откриваха	паралели	с	насто-
ящето.	Вие	сте	известният	руски	
фантаст	на	нашето	време.	Как	се	
отнасяте	към	актуалността	на	
вашите	романи?

Никога не съм възприемал моите книги 
като научна фантастика. Дистопия 
е по-точно. Проекция в бъдещето на 
тенденциите на обществени извра-
щения. Не исках да предупреждавам, а                                    
описвах нещата, както биха могли да 
се развият. В първата ми книга „Мет- 
ро 2033“ става дума за това, че стара-
та идеология на ХХ век получава втори 
живот. А днес Владимир Путин обясня-
ва на своето население, че нападение-
то над Украйна е продължение на вой-
ната, която някога руските комунисти 
са водили с нацистите, само че този 
път те са в Украйна. Това е чудовищно. 
Получих огромно количество съобще-
ния от мои читатели в Украйна, които 
пишат: „Днес ние живеем във вашите 
книги“. Пращат снимки от киевските 
и харковските станции на метрото, 
които обитават, и разказват, че и те 
като моя герой Артьом могат да се 
движат само по тези тунели, защото 
горният свят е разрушен от руските 
бомбардировки.

Веднага	след	публикуването	на	обя-
вата	за	издирването	ви	берлински-
ят	ПЕН	клуб	ви	обяви	за	почетен	
член.	Това	беше	в	началото	на	юни.	
Днес	какво	може	да	се	направи	за	
вас?

Най-важното е Западът да не се огъне 
пред Путин. Точно сега, след обявява-
нето на мобилизацията. Ние, емигран-
тите, засега сме изгубили родината си. 
Европа обаче трябва да се придържа 
към своите принципи и да защитава 
свободата, колкото и патетично да 
звучи. Аз ще оцелея.

Превод от немски Людмила Димова
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Съпротивата                         
на тялото
Пегах Ахмади е родена в Иран. Тя е пое-
теса, преводачка и литературна кри-
тичка, живее в Кьолн

Всяка съпротива започва с едно ясно 
„не“. С отказ. Днес в Иран тази съпро-
тива залива градските сцени и площа-
ди. Масовите протести в дните след 
убийството на 22-годишната Махса 
Амини от иранската морална полиция 
показват, че имаме работа с въста-
ние, в което жените играят небива-
ла досега водеща роля. „Жена, живот, 
свобода!“ е един от основните лозунги 
на демонстрантите. С него те тръг-
ват срещу правителството, което 
над 40 години чрез заплахи, контрол 
и насилие използва женското тяло за 
своя разрушителен ислямско-нацио-
налистически дискурс. За пръв път 
в иранската история на социалните 
протести този лозунг замества ло-
зунга „Хляб, работа, свобода“. 

Това, което се случва днес в Иран, 
несъмнено е резултат от феми-
нистката борба на жените, които в 
последните три десетилетия поне-
соха всички видове насилие и потис-
ничество. Иранските жени изричат 
ясно „не“, еднозначен отказ. Тази сме-
ла съпротива е изразена чрез техни-
те тела. Знамето на въстанието са 
разветите свободно коси. И аз пре-
дусещам, че ще изгори всичко, което 
през годините е прикривало тези коси 
и тази идентичност. Жените горят 
забрадките си и танцуват край огъ-
ня. От пепелта – надяваме се – ще се 
въздигне свободата.

Свалянето на забрадките е израз на 
движение, което през последните 

години спорадично набира скорост, 
а днес се разширява. Днешният огън 
е продължение на огъня, в който се 
самозапали млада жена в знак на про-
тест срещу забраната да присъства 
на футболния стадион. Това е същи-
ят огън, който осъди на смърт друга 
млада жена, защото е искала да защи-
ти тялото си от мъжа, опитал се да я 
изнасили.

Женското тяло е тема, която по-
стоянно се отхвърля, отстранява и 
наказва, и тъкмо затова тялото и ко-
сата са политически. Днес се появя-
ват първите рисунки, в които косите 
като символ на женския суверенитет 
покриват картата на Иран.

Феминистките протести в Иран въз-
никнаха не само въз основа на теори-
ята, но и като последица от дългого-
дишното насилие и потисничество. 
Следователно те не са само израз на 
гняв, а и на рефлектиращо самосъзна-
ние. Жените демонстрират със свои-
те тела, ала едновременно с това 
свързват исканията си със социални-
те и политически искания на иранския 
народ и все повече мъже ги подкрепят. 
Организаторите на тези демонстра-
ции са в голямата си част от по-мла-
дите поколения ирански жени и мъже, 
които вече не приемат традиционни-
те забрани в обществото.

От солидарност с иранския протест 
жени в различни страни по света си 
режат косите, като че ли по този 
начин трябва да бъде отрязана 
една трагична част от историчес-             
кия опит… Протестите в Иран днес 
са достигнали такива мащаби, при 
които няма връщане назад към пре-
дишната ситуация. Дори и народно-
то въстание да бъде потушено, то 

възвести нова глава от историята 
на Иран. 

Страх от свободната 
жена
Абдел Хаким Урги е роден в Алжир, 
преподава ислямска теология във 
Висшето педагогическо училище във 
Фрайбург, автор на статии и книги

Да изгориш публично забрадката си е 
нечувано деяние. До днес непознато 
в историята на исляма. Фактът, че 
все повече ирански жени във все пове-
че градове се осмеляват да го правят 
въпреки риска от побой, сълзотворен 
газ, арест и дори смърт, показва, че 
сме свидетели на революция и запале-
ните забрадки са нейният символ.

Ала още през 1890 г. един юрист от 
Египет обяснява, че разпространено-                                                                
то по негово време покривало няма 
нищо общо с исляма. Касим Амин 
(1865–1908) пише в монументалния си 
труд „Освобождението на жената“, 
че забулването не е предписано от 
религията. През 1928 г. теоложката 
Назира Зайнадин от Ливан публикува 
книга, в която обявява забулването 
за погрешно, защото нарушава бого-
угодното равенство на половете и 
накърнява достойнството както на 
жената, така и на мъжа. 

През миналия век популярността на 
забрадката в мюсюлманските общес- 
тва намалява, а през 70-те години 
тя вече е периферно явление. Забу-
лени ходят малко на брой предимно 
по-възрастни дами. Във всекидневи-
ето на Северна Африка силно се усеща 
влиянието на колониализма и Запада. 
Ала през 1979 г. започва възходът на 

Бунтът на жените
„Свидетели	сме																																																						
на	революция	и	запалените	
забрадки	са	нейният	
символ.“	Четири	гледни	
точки	към	случващото	се		
в	Иран в Иран
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политическия ислям, първоначално 
с шиитската революция в Иран. Ре-
лигиозните властови претенции са 
подкрепени от строги предписания за 
облеклото. Като реакция на ислямска-
та революция тогавашните владете-
ли на кралство Саудитска Арабия за-
почват да пропагандират сунитския 
ислям в неговата ултраортодоксална 
форма. Тяхната цел е реислямизация в 
духа на VII в.

Съществуват различни видове забул-
ване. Бурката, разпространена днес 
в Афганистан и Пакистан, е строга 
форма на пълно забулване – със сит-
на решетка за очите. По същия начин 
черният никаб, комбиниран с дълга 
дреха, оставя свободен само тесен 
прорез за очите. На Запад се говори 
за забрана тъкмо на бурката и ника-
ба. Не само в европейски страни като 
Франция и Белгия съществува така-
ва забрана, през 2017 г. тези два вида 
са забранени и в Мароко, а критично 
мислещите мюсюлмани ги приемат 
като отличителни знаци за ултра-
консервативност. В Северна Африка 
жените, които носят бурка или никаб, 
са наричани „черни врани“.

В Иран, Ирак и Ливан днес е разпрос-
транен чадорът. Дългото до земята 
покривало прикрива тялото, но ос-
тавя лицето свободно. Химарът пък 
е подобно на мантия покривало, кое-
то най-често е до талията и може да 
бъде в различни цветове. Хиджабът 
също се среща в различни цветове и 
стилове. 

Покриването на женските коси днес 
предизвиква спорове сред мюсюлман-
ските религиозни общности, преди 
всичко защото забрадката може да 
бъде свободно избрана или насил-
ствено наложена. Феминистките на 
Запад обичат да се представят като 
защитнички на забрадките. Те подо-
зират всяка критика срещу исляма, 
включително и срещу забрадките, в 
ислямофобия.

В Иран жените протестират не само 
заради предписанията за облеклото. 
Техните протести са насочени срещу 
многобройните форми на религиозно 

оправдано потисничество. Още пре-
ди четири години се стигна до демон-
страции срещу политическия ислям 
и неговите символи. Многото жени, 
които днес рискуват своя живот, из-
гаряйки забрадките си, са сигурни, че 
смъртта на Махса Амини не е нещас-
тен случай, тя е типична за религиоз-
но-политическата система, в която 
живеят. Огънят е драстично посла-
ние към моллите: „Вижте, ние се осво-
бождаваме от покривалото, защото 

– независим индивид, е заплаха за общ-
ността на всички мюсюлмани. Зато-
ва трябва да бъде принудена да носи 
забрадка или да бъде убита в името 
на колектива от вярващи. От създа-
ването на ислямската република до 
днес нейните водачи злоупотребяват 
с религиозните повели, за да оправда-
ят политическото насилие. С това 
те провокираха не само жените да се 
освободят от забрадките, но и мъже-
те да поставят под въпрос мнимите 
религиозни предписания. 

Все повече ислямски теолози се съм-
няват, че забулването на жената е 
религиозно задължение. Забрадката 
е продукт преди всичко на мъжката 
доминация. Тя се използва, за да се ре-
дуцира жената до сексуален обект, 
който трябва да бъде защитен от 
инстинктите на мъжа. Зад това оба-
че стои не нещо друго, а страхът от 
свободната жена. Време е ислямът да 
се освободи от този страх.

Още повече че в онези стихове от 
Корана, които би трябвало да се от-
насят до покриването на тялото, не 
се споменават пряко нито главата, 
нито косите. В Корана не се споменава 
принудата за носене на забрадка. 

Жените вдъхновяват 
мъжете
Амир Хасан Чехелтан (род. 1956 г.) е 
ирански писател, живее в Техеран

Ако най-смелите импулси за това 
движение идват от жените, то е, 
защото жените от десетилетия 
са жертви на атентати с киселина, 
жертви на серийни убийства, жертви 
на дискриминационно законодател-
ство и на значителни социални огра-
ничения. Жените са два пъти по-чес-
то безработни в сравнение с мъжете 
и само една пета от тях печелят от 
участието си в стопанския живот. От 
няколко години много жени свалят заб-                                                                                        
радките си в публичното простран-
ство, ала едва в последните дни това 
индивидуално решение се превърна 
в мощно всеобщо движение. Жените 
свалят забрадките си и се изправят 

то е символ на политическия ислям и 
на половия апартейд!“.

Жените в Иран се съпротивляват на 
религиозните водачи, които искат да 
контролират телата и умовете им. 
Теологията, която служи за оправда-
ние на това господство, е безпощадна 
и не е готова на никакви компроми-
си. За моллите жената без забрадка 
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срещу силите на реда. Тяхната сме-
лост вдъхновява мъжете на Иран. 

Ако преди 44 години викът „Аллах-у 
акбар!“ е изиграл важна роля за пада-
нето на режима на шаха, то ключови-
ят лозунг на настоящото движение 
е „Жена, живот, свобода!“. Защото в 
Иран в продължение на десетилетия 
беше забранен почтеният, досто-
ен живот – както на жените, така и 
на мъжете. Живот, чийто извор са 
жените. 

Който лишава жените от желания от 
тях начин на живот, той упражнява 
форма на насилие. Насилието, в каква-
то и форма да се прилага, прави об-
ществото стерилно и думата „жена“ 
в лозунга е насочена срещу насилие-
то като причинител на безплодие. 
Трябва да добавим, че обществото е 
уморено от непоносимия живот в по-
стоянна криза. На персийски „жена“ 
и „живот“ често се произнасят на 
един дъх. Тази връзка символизира жи-
вота. Наистина от жената започва 
животът. 

Жената в иранската култура в никой 
случай не е слабо същество. Ролята 
ѝ на майка я превръща в най-силния 
член на семейството. И в своето на-
чало иранското революционно прави-
телство зависеше при всички избори 
от жените, за да се стабилизира. По 
онова време то насърчаваше жените 
да участват активно в обществения 
живот. Това поощрение към социално 
участие събуди известни очаквания, 
които ислямският режим не можеше 
да изпълни. Дълго време правител-
ството искаше да отстрани жената 
от обществената сцена и да я зато-
чи между четири стени. Приписват ѝ 
като основна роля нейната изначална 
мисия да е майка, от години подчер-
тават голямото значение на раждае-
мостта и високия прираст на населе-
нието и с всички сили ги насърчават. 
Ала иранското общество е достатъч-
но зряло, за да не се поддава на това 
настойчиво агитиране. 

Досега един важен проблем в страна-
та оставаше нерешен. Не се вижда 
оптимистична перспектива за бъ-
дещето. Условията на живот през 

изминалите четири десетилетия 
подхраниха чувството на застой, 
безнадеждност и несигурност. Всич-
ки пътища са блокирани и ние вижда-
ме безпрецедентната пропаст меж-
ду обществото и правителството. 
Днешното движение обхвана общес-                         
твото в цялата му широта. То няма 
харизматични ръководители, не е 
организирано и не се ръководи от от-
делна група. Не са ли в това слабос- 
тите му?

Голямата политическа 
цел
Ширин Ебади е иранска правозащит-
ничка и носителка на Нобеловата на-
града за мир. Тя е първата жена съдия 
в историята на Иран 

Изпитвам смесени чувства. От една 
страна, съм щастлива, че толкова 
много хора са на улицата и търсят 
правата си, от друга, съм покрусена, 
защото много млади хора изгубиха 
живота си. Куршумите отнеха бъде-
щето им. 

Досега жените винаги са били на пър-
ва линия във всички протести, защо-
то те най-много страдат от този 
режим. Омъжената жена не може да 
пътува без писмено разрешение от 
съпруга си. Стойността на една жена 
е наполовина по-малка от тази на 
един мъж. Ако аз и моят брат претър-
пим злополука, той ще получи двойно 
по-голямо обезщетение от мен. Сви-
детелските показания на един мъж 
тежат колкото показанията на две 
жени. Един мъж може да има до четири 
жени и да се разведе с всяка от тях по 
всяко време с всякакви основания. За 
една жена разводът е много по-тру-
ден и в някои случаи невъзможен. Мога 
да изреждам още много примери. И 
всичко това се случва в страна, в коя-
то над половината от студентите 
са жени. Напълно нормално е, че тези 
жени не приемат ограниченията.

Те са информирани за законите и на-
казанията, които ги очакват. Ала не 
виждат бъдеще за себе си в един Иран, 
управляван като ислямска република. 

Интересно е, че баби се присъеди-
няват към протестите на своите 
внучки. Родители се присъединяват 
към своите деца. Пенсионерки при-
зовават за протести. Това показва, 
че протестите обединяват различни 
поколения. 

В Иран не съществуват политически 
свободи и свобода на изразяването. 
Това е причината в иранските зат- 
вори да лежат най-малко 2000 поли-
тически затворници. Корупцията е 
изключително висока. Инфлацията е 
над 30% и с всеки изминал ден иран-
ската валута продължава да губи от 
стойността си. Вместо парите да 
отиват за благосъстоянието на на-
селението, те се използват за оръжия 
в Йемен, подкрепа за „Хизбула“ в Ливан 
и режима на Асад в Сирия. Заради по-
литиката на режима Иран е най-изо-
лираната страна в региона. При тези 
обстоятелства по-скоро би било чудо, 
ако никой не протестираше.

При досегашните протести винаги 
ставаше дума за специфични иска-
ния и потребности на населението. 
Протестите през 2009 г. бяха срещу 
фалшификациите на президентските 
избори. През 2019 г. хората настоя-
ваха да спре повишаването на цена-
та на бензина. Днес обаче става дума 
за голяма политическа цел: режимът 
трябва да си ходи.

Всяка санкция отслабва режима. Имам 
предвид санкциите, които вредят на 
правителствения апарат, а не таки-
ва, които отслабват икономиката и 
вредят на населението. Последните 
със сигурност не са особено ефикасни. 
Вижте как Европа конфискува имущес-                                                                                     
твото на приближените на Путин. 
Защо не се конфискува имуществото 
на Хаменей и неговите хора, както бе 
направено с имуществото на руските 
олигарси? Това никога не е било при-
лагано по отношение на Иран. Ще на-
помня, че иранският режим подкрепя 
Путин във войната му срещу Украйна.

Текстовете са публикувани в „Цайт“, 
„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, 
„Нойе Цюрхер Цайтунг“

Превод от немски Людмила Димова
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Искам	да	започнем	този	разговор	
с	въпроса:	„Защо	пишете?“.	Опре-
деляте	книгите	си	като	„авто-
социобиографични“,	потопени	в	
личните	ви	спомени.	Но	от	кни-
га	на	книга	–	от	„Мястото“	към	
„Годините“	–	сякаш	изграждате	
колективна	 социобиография	 на	
всички	нас.	Признавам	си,	че	сте	
ме	карали	да	проливам	сълзи	и	не	
съм	единствената.	Ани	Ерно,	защо	
ме	карате	да	плача?	Търсен	ли	е	
този	ефект?

Не, не съм искала да разплаквам нико-
го. Пиша за неща, които ме вълнуват 
отдавна, по теми, въпроси и болки, 
които психоанализата би определила 
като „непреодолими“ – когато става 
дума за смъртта на бащата, на май-
ката, за аборт, за чувство на срам… 
Тези неща ни убягват и аз се опитвам 
да ги извадя на бял свят, но по начин, 
който да не е само личен. Искам да ги 

извадя от мен самата, да се вгледам в 
тях и да ги обективирам. 

„Обективирам“ е твърде голяма дума, 
тя означава да се дистанцирам от 
онова, което се случва. Не търся ня-
каква емоция, макар че всъщност из-
хождам от нещо, което би могло да 
се нарече емоция. Често се обръщат 
към мен с поръчката да напиша няка-
къв текст. Но аз не мога, това е пре-
калено голямо насилие, по този начин 
ще тръгна от нещо, което не е чак 
толкова важно, а писането е важно 
за мен, там всяка дума е от значение. 
Винаги тръгвам от силно усетеното. 
Така започнах романа „Събитието“, 
историята на един нелегален аборт. 
С този разказ времето се задвижи и ме 
повлече въпреки волята ми. Сега знам, 
че съм била решила да отида докрай, 
по същия начин както на двадесет и 
три години скъсах документа си за 
бременност…

Тъкмо това се опитвам да покажа чрез 
писането. „Това“ е нещо много силно за 
мен, без да мога да го определя… Може 
би тъкмо от този пласт от емоции и 
скърби – а не толкова, уви, от щасти-
ето – произтича моето писане. Ето 
защо може би аз ви вълнувам.

Книгите	ви,	вашето	писане,	предиз-
викват	реакции,	не	само	сълзи,	но	
и	множество	питания,	желание	за	
комуникация	и	съпричастност.	
Ала	искам	да	се	върна	към	един	
ваш	израз	–	„да	отида	докрай“.	В	
тази	идея	се	крие	твърде	голяма	
радикалност…

Когато използвах израза „да отида 
докрай“, не мислех за някаква форма 
на радикалност, по-скоро това е же-
ланието да се задълбаеш в нещата, 
за да измъкнеш оттам думи. Колкото 
и голяма да е опасността, колкото и 
дълбоки да са трудностите, съпът-
стващи текстовете, аз приемам да 
се спусна в мрака и да завърша книга-
та. Разбира се, докато пишех първа-
та си книга – „Празните дрешници“ 
– все още не бях в това състояние 
на духа; книгата беше вик, никой не 
знаеше какво пиша, имах непомерна 
свобода. Едва по-късно със следва-
щите текстове волята „да отидеш 
докрай“ придоби смисъл. В „Мястото“ 

например. Цели десет години исках да 
напиша за моя баща и нашата раздяла 
заради следването ми, за промяната 
на социалната ми среда, но не можех 
да намеря формата. Опитите, които 
правех, не ме удовлетворяваха. Из-
паднах в небивала ситуация, защото 
не можех да отида докрай в желание-
то си да разкажа за моя баща и за тази 
раздяла. Осъзнавах опасността, коя-
то представлява този начин на писа-
не. Той силно противоречи на онова, 
което се очаква да прочетеш за един 
баща. Но пак повтарям, имах потреб-
ността да стигна докрай, и то под 
тази форма. 

В	избраната	от	вас	форма	има	ня-
какво	тайнство,	придаващо	своеоб-
разие	и	сила	на	вашето	творчест-
во:	тя	не	се	вписва	в	желанието	да	
кажеш	„аз“,	а	в	някаква	по-обща	
съвкупност;	все	пак	не	друг,	а	вие	
избирате	това	„аз“?

В началото не знаех дали да използвам 
„аз“, или „тя“. Направих няколко опи-
та с „тя“, но ми се струваше, че сама-
та аз ставам персона от роман, не се 
чувствах в кожата си. Трудно е да се 
признае, но за да избера, играх на ези 
и тура! Продължих с „аз“ и забелязах, 
че вече не мога да се върна назад. Поне 
по онова време този „аз“ бе „азът“ на 
биографичния роман. Реших, че ако 
романът бъде издаден, ще мога да 
се прикривам зад факта, че този „аз“ 
носи поне име, различно от моето. Но 
всъщност това „аз“ не беше някакъв 
измислен персонаж, днес бихме гово-
рили за „автофикция“. След което дой-
де писането на „Замръзналата жена“, 
ключов за мен текст, където моят 
„аз“ е още по-нерешителен. Трябва да 
призная, че читателите и читател-
ките не се объркаха, атакуваха ме, 
книгата се възприе като разказ и ана-
лиз на реален опит. 

С „Мястото“ извърших скок към един 
още по-експониран „аз“ заради невъз-
можността ми да говоря за моя баща, 
ако това не бъде реален разказ. Само 
истината бе достойна за живота на 
моя баща, за раздялата между него и 
мен: инак романът би се превърнал в 
допълнително предателство. Тряб-
ваше да се потопя в свят, който моят 

Писане и справедливост
Разговор	на	
Рафаел	Перол																																		
с	писателката												
Ани	Ерно

Френската	писателка																																				
Ани	Ерно	получи	
Нобеловата	награда	
за	литература																																		
за	2022	г.	заради	
„смелостта	и	клиничната	
проницателност,	
с	която	разкрива	
корените,	отчужденията	
и	колективните	
ограничения	на	личната	
памет“.	Предложеният	
тук	разговор,	посветен														
на	творчеството	є,																						
е	от	2014	г.	
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баща обичаше, но който, за сметка на 
това, го презираше, тъй като татко 
бе работник и дребен търговец. Аз 
пък бях преподавателка по френски 
език, която трябваше да препредава 
на учениците си култура, изцяло чуж-
да на тях, което също си беше форма 
на предателство. И да се напише ро-
ман за всичко това, вече бе върховно-
то предателство. Затова трябваше 
да бъда в истината, да си служа с ис-
тинен „аз“.

Говорите	за	„фактично	писане“,	
в	което	няма	нито	състрадател-
ност,	нито	лиризъм,	определящо	
е	желанието	да	 се	придържате	
максимално	до	нещата,	възможно	
най-близко	до	реалността.	Така	ду-
мите	сякаш	се	превръщат	в	неща,	в	
камъни,	които	подреждате	едни	до	
други.	Човек	има	чувството,	че	не	
чете	книга,	а	нещо	от	реалността,	

с	която	сте	се	сблъсквали	в	живо-
та	си.

„Мястото“ е книга, която пренасочи 
моето писане и ме накара да си задам 
редица въпроси: каква е връзката ми 
с този живот, който вече не е? Какво 
истинско мога да сторя? Какво е мяс-
тото ми в текста? В литературното 
поле? По отношение на читателя? 
Някога си мислех, че читателите при-
надлежат към едно малко и образова-
но малцинство, че това са привилеги-
рованите в културата, че им давам да 
видят живот, който е „под“ литера-
турата. Винаги се озовавах на опре-
делено „място“ с книгата си, но аз не 
исках това да е някакво „пломбирано 
място“ спрямо моето съществуване, 
което не е нито особено, нито чак 
дотам своеобразно. Не възнамерявах 
да пиша в стила на „Славата на моя 
баща“ на Марсел Паньол – този тъй 

„красив“ разказ – а имах желание не-
щата да се „явят“ – нито висши, нито 
нисши, а фактични. Така, може би без 
да искам, срещнах множество чита-
тели и читателки, които са имали 
усещането, че това е тяхната исто-
рия, техният живот. 

Майка ми почина няколко години след 
излизането на „Мястото“. Писането, 
използвано в този роман, се отпечата 
в мен и прерасна в по-сетнешното пи-
сане на „Една жена“. Като отново ме 
водеше същият въпрос: как да пишеш 
за майка си? Ето и моя отговор в кни-
гата: „Трудно начинание. За мен майка 
ми няма история. Тя винаги е била тук. 
Първият ми порив, заговоря ли за нея, 
е да я фиксирам в образи, без понятие 
за време: „буреносна“, „жена, която 
изгаряше всичко“, за да извикам сцени, 
в които тя се явява…“.

Това	означава	ли,	че	на	всяка	цена	
сте	искали	да	избегнете	ролята	на	
„пломбиран	писател“?	Начинът,	по	
който	карате	реалността	да	блик-
не,	да	се	види	и	чуе	човешкото,	има	
ли	своята	политическа	страна?

Мисля, че писането е във всички слу-
чаи политически акт. Изобщо не вяр-
вам, че то е невинно занимание – не 
говоря за момента на писането, а за 
резултата – не можеш да пишеш и да 
не очакваш отзвук: то предизвиква 
действие, книгата има влияние върху 
съзнанието и несъзнаваното у хора-
та. Ала никога не съм мислила какъв 
вид действие предизвикват моите 
текстове.

Писането няма едно и също значение в 
различните периоди в моя живот, ето 
защо е трудно да се дефинира какво, 
като цяло, означава да пишеш. Когато 
бях на двадесет и две години, написах 
текст, който никога не бе публикуван; 
но и тогава да пиша за мен означаваше 
да получа достъп до по-висш и по-дъл-
бок живот, да се изградя като приз-
нат писател, да сторя онова, което 
би било най-добро за мен: да напиша 
книга. Понятието за политическо 
действие дойде, след като прописах 
и видях какъв ефект би могло да има 
всичко това: имах усещането, че за-
ради моята книга хората са осъзнали 

фотография Лиляна Караджова
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Ани Ерно е родена на 1 септем-
ври 1940 г. в Лилбон, Нормандия. 
Родителите є държат бакални-
ца и кафене. Тя получава като-
лическо възпитание. След деви-
ческия пансион следва в Руан и 
Бордо. Работи като гимназиал-
на учителка и преподавателка 
на задочници. Посвещава се на 
писането в средата на 70-те 
години. В творчеството си раз-
глежда темите за пола, езика 
и класата, като реконструира 
миналото, използвайки дневни-
ково писане. Първите є рома-
ни разказват за момичета от 
работническите среди и кон-
фликтите им с родителите. В 
романа си „Мястото“ от 1984 г.                                                                           
(на български е издаден от 
„Народна култура“ през 1986 г.) 
Ерно анализира жизнения свят 
на своя баща. В следващите 
си книги тя пише за развода и 
аборта си, както и за своето 
заболяване от рак. До края на 
годината издателство „Лист“ 
предвижда да издаде нейния 
роман „Годините“ в превод на 
Валентина Бояджиева. 

Ани
Ерно

нещо. В отделни мигове ме обземаше 
усещането, че е време да се сблъскам, 
каквото и да ми струва това, с някой 
личен проблем – като чувството за 
социален срам например, нещо, кое-
то можех да преодолея само чрез пи-
сането. Затова актът на писане сам 
по себе си е нещо тайнствено, но и 
най-важното за самата мен. 

Отново	във	вашия	случай	ви	е	води-
ло	желанието	да	„отидете	докрай“.	
Това	не	придава	ли	някаква	„бру-
талност“	на	писането	ви?	Искате	
да	наричате	нещата	с	истински-
те	им	имена,	както	в	„Обикновена	
страст“.	Не	е	ли	това	политически	
поглед	към	нещата?

Мисля, че има две основни оси, опреде-
лящи политическия аспект на моите 
текстове: първо, всичко, което засяга 
социалното място – „привилегията на 
рождението“, както са казвали някога, 
фактът, че мястото, в което сте ро-
ден, обуславя целия ви живот. Второ, 
всичко, което засяга жените, фактът, 
че си жена. Дълго време страдах, че 
съм част от втория пол („Замръзна-
лата жена“), че не проумявам мъжкото 
господство. А писането е естествен 
начин да се възстанови равновесие-
то – не казвам равенството. Сиреч да 
пишеш, без да се грижиш какво „тряб-
ва“ да пише една жена. Така написах 
„Обикновена страст“. 

Как	гледате	днес	на	книга	като	
„Мястото“,	четири	десетилетия	
по-късно?

Не аз съм тази, която трябва да съди 
за книгата. Мисля, че е все още ак-
туална. Интересът, който препода-
вателите ѝ засвидетелстват, щом 
разглеждат този текст в клас, е по-
казателен; явно книгата служи като 
трамплин, дава възможност да се 
даде думата на учениците, извежда 
на бял свят социални проблеми. А ако 
въпросът е: има ли промени в наше-
то общество, незасегнати в книгата 
– ще ви отговоря, че не съм сигурна. 
Културните разделения и трудности-
те, които изпитват децата, идващи 
от доминирани социални прослойки, 
за да използвам терминологията на 

Бурдийо, прие различни форми, но не 
се променя.

Какво	точно	е	влиянието	на	соци-
олога	Пиер	Бурдийо	върху	вашето	
творчество?

Това е дълга история. Не съм писала 
заради Бурдийо, желанието за писане 
у мен датира от по-рано. Но през 70-
те години, когато се поставяше под 
въпрос цялото общество и образова-
нието, от което бях част, прочетох 
„Наследниците“ и „Възпроизводство-
то“, книги, които наистина извърши-
ха у мен преврат. Носех вътре в себе 
си една книга още от смъртта на 
баща ми, която не можеше да намери 
своята форма. Тогава си казах: „значи 
не съм наследница, аз съм студентка 
със стипендия и трябва да пиша“. Ето 
какво дължа на Бурдийо. След което 
прочетох „Практическият усет“ и 
всичките му останали книги, като 
всеки път имах усещането, че чета 
неща, които са безспорни в научен 
план. Защото той не само разшири 
полето на познанието, но и в същото 
време ни донесе форма на освобожде-
ние. Даде ми силата да изкажа онова, 
което дотогава не бе прозвучало в 
литературата. Нещо, което винаги 
ме е подкрепяло, без да се чувствам 
на висотата на неговия философски 
размисъл. 

Това,	което	казвате	за	Бурдийо,	оз-
начава	ли,	че	с	негова	помощ	посте-
пенно	се	е	заличило	онова	чувство	
за	предателство,	за	което	споме-
нахте	в	началото	на	разговора?

По някакъв начин ми се струва, че 
да, благодарение на писането. Някои 
мои книги – „Мястото“, „Срамът“ 
– по някакъв начин „въздадоха спра-
ведливост“. Но книгата има своите 
предели: Сартр или Камю (мисля, че 
Камю) казваше, че една книга не може 
да стори нищо срещу смъртта на 
едно дете. И ако говорим за действие, 
то в писането го има чувството за 
безпомощност.

Все	пак	през	последните	години	
публикувахте	„Дневник	извън“	или	
„Външният	живот“	–	фрагменти	

от	съществуването,	които	улавя-
те	в	скоростния	влак	или	на	касата	
в	супермаркета.	По	този	начин	из-
лагате	на	показ	един	свят,	който	
обикновено	не	се	показва.

Излагам го, но дали това е достатъч-
но? Отделям писането от онова, което 
наричам „реален ангажимент“. Често 
реагирам на неща, случващи се в акту-
алността, но в същото време си каз-
вам: „С какво помага една статия?“. 

Превод от френски Тони Николов
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За Марио Григоров важи максимата 
„по-известен по света, отколкото в 
родината си“. Син на концертиращи 
музиканти, от малък живее в чуж-
бина – Иран, Германия, Австрия, Ав-
стралия, САЩ… Петгодишен е обявен 
за дете чудо и е допуснат да започне 
класическото си обучение в Консерва-
торията в София, което продължава 
във Виена и Сидни. Има сериозна ка-
риера на солов пианист и филмов ком-
позитор. Най-голяма слава му носят 
отличеният с два Оскара „Прешъс“, за 
който пише саундтрака, „Фантастич-
ни животни и къде да ги намерим“ (в 

краткия списък за номинация за Оскар 
за най-добра песен) и др. След 12 годи-
ни работа в Австралия и 25 – в САЩ, 
днес той твори най-вече в Европа, 
композира музика за филми на герман-
ската ZDF, но и за компании от други 
държави. Беше член на журито на фес-
тивала „Синелибри“ (8–30 октомври) и 
представи „Фалшификаторът“, в кой-
то звучи негова музика.

Марио,	говорите	очарователен	бъл-
гарски	език	–	как	го	поддържате?

С майка ми продължаваме да си гово-
рим на български, но поддържам връз-
ка и с моите братовчеди тук. Старая 
се да запомням нови думи. Най-трудно 
ми е с термините, особено от право и 
философия. Бих казал, че повече разби-
рам, отколкото да говоря правилно. 
Интересно ми е да слушам езика.

Човек	на	света	сте,	но	къде	се	чувс-	
твате	най-добре?

Чувствам се най-добре, когато семейс-                          
твото ми живее в мир и любов, когато 
всички са живи и здрави. Отдавна не се 
свързвам с някакво място на географ-
ската карта. Когато бях дете, с роди-
телите ми много се местехме, а сега 
ни се случва същото с моята съпруга 
и децата ни. Живеем между Лондон и 
Берлин. Иска ми се да сме по-често в 
България и един ден животът ни да е 
на тези три места.

Иначе навсякъде е интересно, нався-
къде е различно и неусетно ставаш 
по-толерантен, по-разбиращ и към 
хората, и към себе си, и към работа-
та си. Навсякъде работата е почти 
една и съща, хората, които се занима-
ват с кино, са едни и същи, независимо 
дали бюджетите са малки или големи. 
А най-интересно беше да установя, 
че бюджетите всъщност твърде 
малко допринасят за разликите във 
филмите.

Какво	е	различното	според	вас	в	
киното	на	Европа	и	Холивуд?

Хората обикновено приемат Холивуд 
като нещо много привлекателно. И там 
наистина има много привлекателни 

неща. Няма друга държава, няма дру-
ги хора, които да могат да направят 
филм като „Аватар“. Просто не се по-
лучава никъде другаде. Филмите, за 
които съм работил там, или хората, 
които познавам в Холивуд, притежа-
ват много висока професионална спе-
цифика и тя е най-вече в начина, по 
който работят. Ето това наистина 
е „много Холивуд“. Няма го нито в Гер-
мания, нито в Англия. Ако трябва да 
съм честен, но без да влагам обиден 
смисъл – Англия е като село в сравне-
ние с Лос Анджелис. 

Добре,	но	колко	по-голяма	е	сво-
бодата	и	колко	големи	са	ограни-
ченията	в	Холивуд	в	сравнение	с	
Европа?	Впрочем	можем	ли	изобщо	
да	говорим	така?

И можем, и не можем, просто трябва 
да имаме база за сравнение. Да речем, 
парите – „религията на капитализма“. 
Всичко, което произвежда Холивуд, 
създава „религията на парите“. Как-
то казват там, имаш ли пари, имаш 
и щастие. В този смисъл те наисти-
на правят филмите много, много по-
добре от другите страни. Второто 
нещо са нарушените взаимоотноше-
ния между хората – правят прекрасни 
филми за това, защото го живеят. Не 
знам дали капитализмът е развалил, 
или не е развалил нещо, но е вярно, че 
ако говорим за филми, които са за раз-
рушени семейни връзки или за каквато 
и да било разруха, те го правят много 
добре, по-хубаво дори от англичани-
те. Друг момент е модата, която вре-
мето налага. Сега например to be gay 
is cool, но преди двайсет години беше 
съвсем друго. От там нататък е важ- 
но как това рефлектира в Холивуд 
– понякога изостава, друг път може 
би изпреварва останалите страни, 
затова е трудно да си отговорим и на 
въпроса какво огледало на света е хо-
ливудското кино.

Има	ли	теми,	за	които	не	може	да	
се	направи	филм	в	Холивуд	днес?	
Има	ли	неписани	теми	табу?

(Замисля се.) Знаете ли, ще го кажа прос-
тичко – понеже нагласите в Холивуд       

Марио Григоров

До Холивуд и обратно

„Искам	да	правя	още																																																																	
и	още	хубава	музика,						
която	да	достига																										
до	повече	хора.																																																							
Не	от	тщеславие,																													
а	защото	знам,																																																									
че	е	заложено	в	мен,	и	трябва																																																	
да	го	развивам“,	казва	
авторът	на	музиката	
към	филмите	„Прешъс“																																										
и	„Фалшификаторът“	
пред	Виолета	Цветкова
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са доста ляволиберални, всичко, кое-
то е вдясно, там е табу. И възниква 
голям проблем, защото така „изхвър-
ляш бебето заедно с мръсната вода 
от коритото“. Тоест не си в състоя-
ние да видиш, че в консерватизма има 
нещо, което си струва. Аз вярвам, че 
за да могат лявото и дясното да съ-
ществуват заедно, трябва и двете да 
търсят баланса.

Ще дам най-обикновен пример. Днес 
трудно ще направите в Холивуд филм 
за сексизъм. Искаш например да ка-
жеш, че мъжът е различен от жената 
– не, не би могъл, би било табу. Поне 
според мен е така, защото гледам 
много филми по Netflix и установявам, 
че там също има промени. Няма ги 
вече заглавията, заснети с бюджети 
от $10–20 млн., които засягаха тези 
теми. Мисля си, че всичко, което е 
отгоре, е като храна от McDonald’s, 
а отдолу са т.нар. независими филми, 
които се опитват да получат пари 
от дадено студио и от продуцентски 
къщи. Влезе ли в студио, един проект 
взема повече пари, но пък филмът 
става по-комерсиален. Всичко оста-
нало е независимо – със и без табута, 
абсолютно свободно. До такава сте-
пен е свободно, че понякога хората в 
Кан са погнусени от неща, представя-
ни като приемливи в тези филми. 

Но да се върна на табутата. Преди 
година в едно интервю Мерил Стрийп 
коментира защо Холивуд предпочита 
младите актриси пред тези на 40–50 
години по следния начин: „Защото ак-
трисата на подобна възраст напомня 
на продуцентите за собствените им 
съпруги“. Беше шега, разбира се. Не 
бих определил подобно предпочита-
ние като табу, но въпросът за непи-
саните забрани в Холивуд наистина е 
труден. Още по-интересен е, защото 
не е ясно и дали се правят само неща, 
които се продават. Вярно е, че парите 
са много важни в Холивуд, но съм сигу-
рен, че не са най-важното. Има хора 
с амбиции да разказват за важните 
неща – и на тях не им е безразлично 
какво и как ще се продаде, но както 
мислят за бъдещето на компанията, 

така мислят и дали с даден филм ще 
спечелят признание и авторитет.

На	фестивала	„Синелибри“	2022	
представихте	филма	„Фалшифи-
каторът“	на	германската	режи-
сьорка	Маги	Перен	–	тя	ли	ви	пока-
ни	да	напишете	музиката?

Предложението дойде първо от про-
дуцента. Направих демоверсии на две 
композиции, звучаха като оркестър, 
но всъщност ги създадох на моите 
синтезатори. Композирах също два 
валса и изпратих всичко на режисьор-
ката. Минаха три-четири месеца, тя 
така и не ги чу, затова реших, че съм 
изгубил този ангажимент. Истината 
е, че в началото Маги не искаше да има 
музика във филма, но продуцентът 
каза: „Как така?! Та това е филм за ев-
реи, не може без музика. Срамота!“. И 
тогава, не знам какво ми стана, но ѝ 
изпратих имейл, в който написах, че 
кой знае – може и аз да имам еврейска 
връзка. Всъщност вече бях споделил, 
че ми е важен този филм заради култу-
рата на моята страна, защото Бълга-
рия е спасила своите евреи. История-
та от „Фалшификаторът“ наистина 
ми е близка. Филмът е по действител-
на история, която не е само еврейска, 
а е за оцеляването на един човек.

Музиката	ви	е	и	драматична,	и	
романтична	–	какво	чувство	ви	
водеше,	докато	композирахте?

Водеше ме чувството, продиктувано 
от сценария на „Фалшификаторът“. 
Но знаете ли, българската музика е 
много близка до еврейската и затова 
не ми беше трудно. Проблемът идва-
ше от идеята на Маги филмът да има 
по-съвременно, по-интернационално 
звучене. Дали е успяла, или не – публи-
ката решава, но на мен много ми ха-
ресва направеното от нея.

Започвате	да	пишете	музика	за	
филми	преди	двайсетина	години.	
Киното	ли	дойде	при	вас,	или	вие	
отидохте	при	него?

Аз отидох при киното. Просто настъпи 
време, когато вече не исках много-много 
да пътувам като концертиращ пианист. 

Когато един мъж се ожени и държи да 
има здраво семейство, трудно се по-
лучава, ако е вечно на турне. А компо-
зирането на филмова музика ми дава 
възможност да работя, без да е необ-
ходимо всеки ден да съм на път.

А	бяхте	ли	киноман	преди	това?

Не бих казал, че страстта ми към 
киното е била неудържима, но в из-
вестна степен бях такъв. И знаете 
ли защо? Защото животът ми в Ав-
стралия беше много скучен и един-
ственото разнообразие беше ходене-
то на кино. Тогава нашумя компанията 
на Харви Уайнстийн, помните навяр-
но филми като „Секс, лъжи и видео“, 
после „Криминале“ и т.н. Обичах да 
седна в киното и да си гледам – нещо, 
което правех и като малък в България. 
Помня, че знаех къде са кината в Со-
фия и как се влиза гратис в тях. Така 
в детството си сигурно съм изгледал 
поне 50 филма. Някои бяха забранени 
за лица под 18 години, но аз си влизах 
гратис и гледах (смее се).

Живели	сте	в	Иран,	в	Германия	и	
Австрия,	а	после	в	Австралия	и	
САЩ	–	различните	култури	пов-	
лияха	ли	на	творчеството	ви?

Много различна е културата на всяка 
от тези страни, но независимо къде 
живеех, аз имах връзка със западната 
музика. И всъщност никъде не съм бил 
толкова отдалечен от Запада, че бук-
вално да попия музиката на един на-
род. Фолклорът обаче винаги ми е бил 
интересен. Особено българският. От 
много малък мога да свиря песни и да 
импровизирам без проблем в 7/8, в 9/8, 
в 11/8… И знам защо. По радиото слу-
шах народни песни и този звук, тези 
ритми явно са влезли в мен. И с джаза 
е така.

Милчо	Левиев	често	импровизира-
ше	с	български	фолклор	–	познавах-	
те	ли	се?

Разговаряхме само веднъж по телефо-
на в Ел Ей. Беше от къщата на Майлс 
Гудман, известен филмов композитор 
(Dirty Rotten Scoundrels, La Bamba, What 
About Bob?, б.а.). Той познаваше Милчо 
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Левиев и тъй като знаеше, че и двама-
та сме българи, реши да ни запознае 
по телефона. Милчо обаче не пожела 
да се срещнем. Беше много обиден на 
всички тези хора, с които аз се за-
познах покрай Майлс Гудман, защото 
беше искал да пробие в Холивуд като 
филмов композитор, но… това е друга 
тема.

Именно	Майлс	Гудман	ви	кани	в	
Америка	–	как	се	случи?

Запознахме се в Австралия. Той харе-
са това, което правех, и ме покани в 
САЩ. Отидох на гости, стана ми ин-
тересно, а и Майлс успя да ме убеди, че 
ако искам да израсна като музикант и 
композитор, възможностите в Аме-
рика са много повече.

И	тогава	ви	открива	звукозаписни-
ят	продуцент	Боб	Джеймс,	нали?

Точно така. Когато реших да остана 
в Америка, отидох да си купя пиано и 
както си свирех в един музикален ма-
газин, пред мен се появи Боб Джеймс. 
Слушал ме отстрани и много му харе-
сало. Имаше възможност да му запиша 
някои мои работи, той ги взе, за да си 
ги чуе вкъщи, и… така се започна.

И	все	пак	–	концертиращ	музикант	
или	композитор	сам	вкъщи:	къде	ви	
е	по-интересно?

На концерт е много по-интересно. 
Проблемът идва след това. Много е 
трудно – съвсем сам в хотела, изчезва 
целият адреналин, натрупан от кон-
церта, и заспивам, за да се събудя на 
другия ден, да се кача на автомобила, 
да отида на друго място и вечерта да 
повторя всичко отново. Ако свирех с 
група, може би щяхме да се изпотре-
пем след концерт (смее се). Шегувам 
се, разбира се, но съм чел, че „Ролинг 
Стоунс“ изпадат в депресия след 
шоуто.

Иначе самият концерт е много вдъхно-
вяващ и за човека нарцис, който го 
използва, за да подхранва егото си, и 
за другия, който иска да достави удо-
волствие на публиката с изкуството 
си. Да видиш хора на свой концерт е 
нещо прекрасно, защото нарцисът 
не знае, че им дава чрез собствения си 
нарцисизъм, а пък другият – че всъщ-
ност получава много, като им дава от 
музиката, в която намира смисъл. 

Да	се	върнем	към	„Фалшифика-
торът“.	Припомних	си	филми	за	
Холокоста	като	 „Списъкът	на	

Шиндлер“	на	Спилбърг,	„Пианис-
тът“	на	Полански,	„Животът	
е	прекрасен“	на	Бенини.	Музика-
та	им	от	именити	композито-
ри	–	Джон	Уилямс,	Войчех	Килар,	
светла	му	памет,	Никола	Пиовани.	
Вдъхновяват	ли	ви	те?

Нека съм честен – не ме вдъхновяват. 
И го казвам не от завист, въпреки че 
доста им завиждам (смее се), защото 
са много по-богати от мен. Просто не 
слушам, защото времето ми е плътно 
заето. Правя музиката за седем-осем 
филма годишно и това е така от мно-
го отдавна. Броят им вече нахвърля 
80.

Знаете ли, ролята на композитора в 
киното е да одухотвори филма, да му 
даде сърце и не е много честно да се 
разглежда музиката извън него. Доб- 
рите композитори правят музиката 
за филма, а не за себе си. И стават 
част от него. Така, както добрите 
дизайнери правят костюми за геро-
ите от филма, а не за себе си. Спом-
ням си как, когато писах музиката 
за Shadowboxer, прочутата Вивиан 
Уестууд направи дрехи само и един-
ствено за филма. Тоест всеки от еки-
па, включително композиторът, ра-
боти за него.

Какви	са	сега	мечтите	ви	–	малки	
и	лични	или?…

О, не са много малки! Искам да правя 
още и още хубава музика, която да 
стига до повече хора. Интересното 
обаче е, че не го правя от тщеславие, 
а защото знам, че го имам в мен като 
инстинкт, който трябва да развивам. 
Чувствам го почти като задължение.

Кой	ще	е	следващият	филм	с	ваша	
музика?

Това е 8-серийна поредица на Netflix. 
Режисьор е Асаф Бернстайн, който 
преди няколко години нашумя със сери-
ала Fauda – страхотен филм, страхо-
тен режисьор, може би най-известни-
ят в Израел в момента. Имам честта 
да пиша за следващата му поредица, 
действието се развива в Тел Авив.

Кадър от филма „Фалшификаторът“
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Да	започнем	с	руската	инвазия	в	
Украйна,	която	върна	войната	в	
Европа.	Какво	е	усещането	ви	за	
този	конфликт,	в	който	всички	ние	
сме	включени	по	някакъв	начин?

Струва ми се, че живеем в момент, в 
който се конкретизират страховете 
ни от неща, съществували доста на-
зад във времето. Трябваше отдавна 
да реагираме срещу всичко онова, кое-
то Путин подготвяше, но не направих-   
ме нищо, включително като реакция 
на общественото мнение. Русия завзе 
социалните мрежи, успя да се намеси 
дори в американските избори. Сега не 
ни остава друго, освен да се ядосваме. 
Хората, които внимателно следят 
геополитиката, отдавна си даваха 
сметка, че ще се стигне дотук.

Политиката	вълнува	ли	ви?	

Вълнува ме по някакъв начин, разбира 
се. Изпитвам тъга от деполитиза-
цията на младите, моето поколение 
беше много по-политизирано. Те са 
силно разочаровани, което е обясни-
мо, но са склонни да осъществяват 
целите си със средства, различни от 

тези на политиката. А това е опасно. 
Те се бунтуват – но как и срещу как-
во? Идеите, които разпространяват 
в Туитър и Инстаграм, са необоснова-
ни. Искат пълна промяна, както става 
ясно от социалните мрежи. Иска ми се 
младите хора да родят нови и големи 
идеи. Лесно е да се критикува капита-
лизмът, но не разбирам кое е доброто 
решение, което ни се предлага.

Едновременно болезнено, но и велико-
лепно е да приемеш подобно уедине-
ние, да пристъпиш към писането, да 
извадиш неща от себе си. Насилстве-
ното „затваряне“ обаче съвсем не 
беше идеално. Изкарах ковид още в са-
мото начало, боледувах във Франция…

А	не	в	Лос	Анджелис,	където	живе-
ете	постоянно?

Не. И много се уплашихме. Бях във Фран-                                                                                        
ция заедно с моите двама синове, за-
разих се, после усещах дълго голяма 
слабост. Бях се завърнала, защото ра-
ботех над екранизацията на романа 
си „Обещания“, която беше показана 
на Cinelibri. Снимките бяха във Фран-
ция и в Италия. Не мога да забравя це-
лия този период, който ми се струва 
едновременно твърде дълъг и мно-
го кратък. И сега, като разказвам 
за него, използвам думите „преди“ и 
„след“, а всъщност ми е трудно да го 
разположа във времето. 

Какво	е	за	вас	самият	процес	на	
творчеството?

Да се преобразиш. Започнах да пиша 
много рано, усещах го като необхо-
димост. И като ме питате, си давам 
сметка, че вече съм автор на петнай-
сетина книги. 

А	романът	„Обещания“	е	десетата	
от	тях?

Точно така. Мисля, че всичко тръгна 
от желанието ми да уталожа нещата 
в живота си, да се отърва от самата 
себе си. Писането ми също се променя. 
Мисля, че „Обещания“ затвори един 
цикъл в живота ми. Във всеки случай 
аз дълбоко потънах в литературата. 
Писането се превърна за мен в един 
вид „религиозност“. Странно е, че го 
казвам, но аз еволюирах, промениха се 
темите и сюжетите ми. 

Човешкият път
С	френската	
писателка																								
и	режисьорка	
Аманда	Стерс	
разговаря																					
Тони	Николов

„Когато	сe	вглеждаш																	
в	живота	на	някое	
човешко	същество,	
съпоставяйки	го	с	твоя,																																															
виждаш	до	каква	
степен	той	се	определя																																																		
от	любовта																																										
и	от	омразата																																			
или	пък	в	даден	момент	
бива	унищожен	от	тях“

е ненадеен

Може	би	войната,	която	дойде	след	
пандемията,	допълнително	услож-
ни	нещата.	Как	самата	вие	прежи-
вяхте	„затварянето“	и	как	прео-
доляхте	чувството	си	за	страх?	

Знаете ли, колкото и да е странно, 
струваше ми се, че по някакъв начин 
обществото възприема моя начин 
на съществуване. Писателят е по 
дефиниция затворен в самия себе си. 
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Кои	са	любимите	ви	автори?	Про-
мениха	ли	се	и	те	през	годините?

Не е лесно да ги изброя… Ромен Гари, 
Кафка, който беше първият ми ли-
тературен шок, Маргьорит Дюрас, 
Маргьорит Юрсенар, Никол Краус от 
съвременните американски писатели. 

Още	ли	имате	желание	да	разказ-
вате	за	любовта?	„Обещания“	е	
любовен	роман…

Любовта е онова, около което се 
върти светът. Затова интересува 
всички, а любовните истории са уни-
версални. Няма нищо друго освен лю-
бовни истории. Има любовни истории, 
прерастващи в омраза, има и любовни 
истории, които продължават да ни 
липсват. Любовните истории са в ос-
новата на всички човешки механизми. 
Дори си мисля, че ако Путин не е бил 
обичан от своята майка, може би това 
е в основата на днешните ни нещас-
тия. Писала съм биографии и знам, че 
когато с вглеждаш в живота на някое 
човешко същество, съпоставяйки го с 
твоя, виждаш до каква степен той се 
определя от любовта и от омразата 
или пък в даден момент бива унищо-
жен от тях.

Прави	впечатление	обаче,	че	разка-
зът	за	любовта	в	романа	минава	
през	погледа	на	един	мъж	–	Алексан-
дър	(Сандро).	Защо	избрахте	точно	
тази	гледна	точка?

Защото този персонаж е възможно 
най-далеч от самата мен, най-ве-
че като черти на характера. Стори 
ми се интересно да се опитам да ре-
конструирам тъкмо мъжката гледна 
точка, често окарикатурявана от же-
ните, за които мъжете са единствено 
подлеци. Казах си, че за подлостта на 
един мъж (както и на една жена) си-
гурно има обяснения. По пътищата 
на всеки живот има основополагащи 
инциденти, опитвам се да разкрия 
раните на своите герои. Струва ми 
се интересно да се разкрие невъзмож-
ността да живееш, която ни съпът-
ства от детството към зрелостта. 

Романът	ви	 „Обещания“	 съще-
временно	е	и	носталгична	книга.	

Излъчва	 някаква	 скрита	тъга,	
която	може	би	смятате	за	нещо	
необходимо?

Знаете ли, след появата на романа 
някои хора дори ме питаха дали съм 
щастлива… Не мисля, че щастието 
е нещо, което може вечно да продъл-
жава. Винаги има тъга. Вероятно в 
България добре усещате това, ако е 
вярно, че съществува някаква ностал-
гична „славянска душа“. Носталгията 

вдъхновявала и от женските персо-
нажи, те ми дават допълнителна дър-
зост и кураж. 

В	романа	си	заявявате	следното:	
„Надявам	се,	че	съм	предала	всички	
обещания	на	детството	си“.	Тряб-
ва	ли	човек	да	предава	обещанията	
си,	или	е	редно	да	държи	на	тях?

Мисля, че с израза си за „предадени-
те обещания“ всъщност говоря за 
тяхното изпълнение. Вълнува ме 
този въпрос. Наблюдавам същото и 
при синовете си, които излизат от 
юношеството, но вече говорят как 
ще правят това или онова, дори са 
си определили на каква възраст ще се 
оженят. Човек тръгва преизпълнен с 
надежди по пътя си, но там го чакат 
инциденти, които често променят 
нещата. Никога не става така, как-
то сме го предвиждали някога. И това 
може би е чудесно. Човешкият път е 
винаги ненадеен. 

Изпитвате	ли	страх	от	отлита-
щото	време?

Не ме е страх от промяната, съжа-
лявам само за онова, което не е мог-
ло да се случи. Колкото повече време 
минава, толкова повече се озовавам 
във възрастта, в която бих искала да 
бъда. Не се чувствах особено щастли-
ва, когато бях малка. Нито докато бях 
съвсем млада. Някак не се чувствах в 
кожата си. Чувствам се добре като 
по-зряла. 

Какво	тогава	е	писането	за	вас?	
Добре	ли	ви	е,	когато	фикцията	
става	истина?

Първото, което ми идва наум, е, че за 
мен писането е съпротива. Като каз-
вам съпротива, имам предвид жела-
нието си да пренеса някакво послание 
до хората. Да им кажа, че отвъд мрака 
има надежда. Когато завършвам една 
книга, осъзнавам, че съм имала нуж-
дата да споделя нещо с хората, дори 
да го изкрещя с цяло гърло. Опитвам 
се да се съпротивлявам и на времето, 
което отминава, нали ме попитахте 
за това… Мисля, че всяка книга заба-
вя времето и ускорява разбирането. 
Има нещо магично в писането, което 

може да бъде и нещо опасно, човек 
да се удави в нея. Докато пишех кни-
гата, се сетих и за моя баща, който 
беше с еврейски корени, за перипети-
ите в живота му. В някаква степен 
това го има и у моя персонаж. Поня-
кога си мисля, че сюжетът на книги-
те ми се разгръща твърде бързо и 
твърде накратко. Но винаги съм се 

Струва	ми	се,																																		
че	ако	продължим	
да	гледаме	
света	от	едно	
и	също	място,	
никога	няма	
да	го	разберем.	
Разбирам	какво																																		
е	за	мен	една	
страна,	щом																							
я	напусна.	
Въпреки	всичко																														
се	страхувам																						
да	пусна	
корен	някъде,																						
може	би	затова																													
ме	е	толкова	страх	
от	национализма
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не може да се открие другаде. Дори в 
киното и в музиката, въпреки че смя-
там музиката за най-фантастичното 
нещо. Аз съм кинорежисьор и много 
обичам киното, но все пак разгръща-
нето на една книга и нейното четене 
си остават нещо несравнимо.

В	книгите	ви	се	долавя	едно	посто-
янно	изкушение	от	пътуването.	
Идеята	да	бъдеш	„никъде“	очевид-
но	е	важна	за	вас?

Това е нещо, което продължавам да 
се опитвам да разбера. Не само пъ-
туването е важно за мен. Аз се местя 
непрекъснато. Не оставам никога по-
вече от една година в едно и също жи-
лище. Дори да продължавам да живея 
в един и същи град. Много е трудно, 
когато имаш две деца и те непрекъс-
нато трябва да сменят училищата 
си, но продължавам да упорствам. 
Това е много важно за мен. Нося у 
себе си нещо от душата на „скитни-
ка евреин“, неслучайно произхождам 
от еврейска фамилия. Непрекъснато 
стягам куфарите, често дори не знам 
накъде ще поема. Ала това е нещо 
много дълбоко в мен, проникнало е в 
съзнанието ми. Заминаването е част 
от живота ми. Струва ми се, че ако 
продължим да гледаме света от едно 
и също място, никога няма да го раз-
берем. Разбирам какво е за мен една 
страна, щом я напусна. Тогава изпит-
вам болка, чувствам се изтръгната 
от корен. Осъзнавам, че съм изгубила 
нещо и че страната, в която съм в мо-
мента, всъщност не е моята страна. 
Въпреки всичко се страхувам да пус-
на корен някъде, може би затова ме е 
толкова страх от национализма. 

Живея по мой си начин. Обитавам да-
дено място, плащам данъци, после си 
стягам багажа и заминавам. Граници-
те си остават за мен нещо непонят-
но. Наистина не разбирам защо едно 
човешко същество трябва да живее 
само на едно място. За мен това е 
най-абсурдното нещо в историята 
на човечеството – да се обитава само 
едно място. 

Да	не	би	това	желание	за	промя-
на	да	ви	отведе	към	киното?	Как	

започнахте	да	правите	филми?	
Писател,	който	сам	екранизира	
книгите	си,	е	някакво	изключение.

Особено е. И наистина би могло да из-
глежда алогично. Всеки път, когато се 
захващам да снимам филм, се питам 
защо наистина съм се заела с това. 
Киното е нещо магично, но едновре-
менно с това и много бурно. Дори 
физически снимките са доста изто-
щаващи. Голямата радост в снимач-
ния период те спохожда ненадейно. 
Споменах за нея в периода на „затва-
рянето“. Става дума за нещо много 
съкровено и лично. То ме тласка на-
пред и провокира въображението ми. 
Магията на един филм също е твърде 
лично преживяване. Но е важно за мен, 
позволява ми да осъзная други неща, 
както и приноса на други човешки съ-
щества. Когато снимачната трупа 
се събере, всеки е в състояние да раз-
каже историята. Това е истинската 
магия.

Не	е	ли	много	рисковано	сама	да	
снимате	 романите	 си?	 Как	 ви	
се	вижда	филмът,	възникнал	от	
„Обещания“?

Изпитах подобен страх още дока-
то екранизирах романа си „Светите 
земи“ (2017). Истината е, че исках да 
напиша любовна история специално за 
киното. После си казах, че е налудни-
чаво, няма как да измисля подобна 
история. Съществуват толкова ми-
тични филми за любовта като „Извън 
Африка“, екранизацията на прочутия 
роман на Карен Бликсен. Бях намисли-
ла някаква странна история, отчаяно 
търсех сюжет. И изведнъж си казах: 
„Но аз вече съм го написала!“. Също-
то стана с „Обещания“. Препрочетох 
наново романа и си рекох: „От това 
може да излезе чудесен филм“. Ето как 
се случиха нещата. А иначе е наисти-
на сложно да екранизираш книгите си, 
това е огромен труд. 

Как	ви	се	вижда	тогава	формула-
та	на	фестивала	Cinelibri?	Пря-
ката	 връзка	 между	 киното	 и	
литературата?

Връзката е много интересна. Случва-
ло ми се е да харесам някой филм и да 
потърся книгата, по която е напра-
вен. Друг път става обратното. А 
има случаи, в които филмът е просто 
слаб, а неговата литературна основа 
е великолепна. Вече си давам сметка, 
че докато чета някоя книга, започвам 
да си я представям в образи. В главата 
ми тя е вече филмирана. Обикновено 
се смята, че екранизацията на някой 
голям роман е едва ли не предател-
ство. При екранизирането на твоя 
собствен роман това подозрение би 
трябвало да важи в двойна степен. 
Което прави задачата ми двойно 
по-сложна. Иска ми се хората да по-
чувстват при гледането на някой мой 
филм онова, което биха изпитали, ако 
бяха прочели моя роман. Истината е, 
че пътищата на киното и литерату-
рата са невероятно различни. А фор-
мулата на фестивала Cinelibri за мен е 
просто мечта. 

Аманда Стерс (псевдоним на 
Аманда Кефелек Маруани, род. 
1978 г.) е френска писателка, 
сценаристка и режисьорка. 
Авторка е на петнайсет ро-
мана, преведени на четиринай-
сет езика, сред които „Моето 
място на снимката“, „Мадлен“, 
„Остатъкът от нашия живот“, 
театрални пиеси, творби за 
деца. Адаптира за голям екран 
и режисира няколко от рома-
ните си, сред които „Ще ти 
липсвам“ (2009), „Светите земи“ 
(2017), „Обещания“ (2021). Живее 
в Лос Анджелис с двете си деца 
от певеца и актьора Патрик 
Брюел. Беше член на журито 
на фестивала Cinelibri 2022.

Аманда
Стерс
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… Какво променя войната преди всич-
ко? Чувството за време и чувството 
за пространство. Контурите на перс-
пективата, контурите на протичане 
на времето се променят невероят-
но бързо. Тези, които се озовават в 
пространството на войната, не пра-
вят планове за бъдещето, не мислят 
вече за това какъв ще е светът утре. 
Само това, което се случва с теб тук 
и сега, има значение и тежест, само 
неща и хора, които ще бъдат до теб 
най-късно утре – ако оцелееш и се 
събудиш, имат смисъл. Най-важна-
та задача е да останеш невредим и 
да оцелееш в следващата половина 
от деня. В някакъв момент по-късно 
ще стане ясно, ще се разбере какво 
трябва да правиш и как трябва да се 
държиш, на какво можеш да разчи-
таш в този живот и от какво трябва 
да се откажеш. По принцип това се 
отнася както за военнослужещите, 
така и за тези, които са в зоната на 
смъртта като „цивилни“, сиреч не-
въоръжени. Точно това чувство те 
съпътства от първия ден на голяма-
та война – чувството за прекъснато 
време, липсата на продължителност, 
усещането за сгъстен въздух, става 
трудно да се диша, защото реалност- 
та те притиска, опитва се да те 
тласне от другата страна на живо-
та, от другата страна на видимото. 

Наслагването на събития и чувства, 
потъването в един лепкав кървав по-
ток, който те завладява и обгръща, 
натискът, напрежението, невъзмож-
ността да дишаш свободно и да гово-
риш спокойно коренно отличават ре-
алността на войната от реалността 
на мира. Ала трябва да се говори. Дори 
по време на война. Особено по време 
на война. 

Разбира се, войната променя езика, 
неговата архитектура и функцио-
налното му поле. Като ботуша на 
нашественик, на чужденец войната 
разрушава мравуняка на словото. За-
това мравките – говорещите на по-
вредения език, трескаво се опитват 
да поправят разрушената структу-
ра, да възстановят това, което им 
е познато, което е част от живота 
им. В крайна сметка всичко си идва 
на мястото. Ала тази невъзможност 
да използваш познатите средства, 
по-точно неспособността да опишеш 
състоянието си, да обясниш своя гняв, 
своята болка и своята надежда с пре-
дишните конструкции от мирните 

предвоенни времена е особено бо-
лезнена и непоносима. Особено ако си 
свикнал да се доверяваш на езика и 
да разчиташ на неговия потенциал, 
който досега ти се е струвал неиз-
черпаем. Изведнъж става ясно, че 
възможностите на езика са ограни-
чени, ограничени от новите обстоя-
телства, от един нов пейзаж – пейзаж, 
който се вписва в пространството на 
смъртта, в пространството на ката-
строфата. Задачата на всяка отдел-
на мравка е да възстанови съгласува-
ността на колективното говорене, 
на цялостното звучене, на комуника-
цията и разбирането. Кой е писате-
лят в този случай? Дори една мравка, 
онемяла като всички останали. От 
началото на войната си възвръщаме 
тази нарушена способност – способ-
ността да се разбираме. Всички ние се 
опитваме да обясним на самите себе 
си нашата истина, границите на на-
шата уязвимост и травматичност. 
Може би в случая литературата има 
предимство. Защото носи в себе си 
всички предишни езикови катастро-
фи и сривове. 

Сергий Жадан

Нека да не е текст за войната
Украинският	писател														
и	музикант	Сергий	Жадан	
получи	на	23	октомври	
Наградата	за	мир																																																									
на	Франкфуртския	
панаир	на	книгата.	
Той	е	отличен																																			
„за	изключителното	
си	творчество,	както	
и	за	хуманитарната	
си	дейност,	насочена	
към	хората	по	време																									
на	войната“.	Публикуваме	
фрагменти	от	неговото	
слово

Сергий Жадан
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Как трябва да говорим за войната? 
Как трябва да се справим с интонаци-
ите, в които има толкова много отча-
яние, гняв и болка, но същевременно и 
сила, и готовност да не изоставяш 
своите, да не отстъпваш? Мисля, 
че проблемът с формулирането на 
най-важното днес не е само наш: 
светът, който ни слуша, понякога се 
затруднява да разбере едно просто 
нещо – че когато говорим, показваме 
високо ниво на езикова емоционал-
ност, напрежение и откритост. Укра-
инците не трябва да се оправдават за 
емоциите си, но със сигурност би било 
добре да обяснят тези емоции. Защо? 
Дори и само за да не се налага повече 
да се справят сами с гнева и болката. 
Ние можем да си обясним, можем да 
опишем какво ни се е случило и какво 
продължава да ни се случва. Трябва да 
се настроим, че това няма да е лесен 
разговор. Ала така или иначе трябва 
да започнем този разговор още днес. 
Тук ми се струва важно, че понятий-
ното съдържание и нюансите на на-
шия речник са различни. Става дума 
за оптиката, за другия поглед, за дру-
гата гледна точка, ала преди всичко 
за езика. Понякога ми се струва, че 
наблюдавайки какво се случва през 
последните шест месеца в Източна 
Европа, светът използва думи и поня-
тия, които отдавна не могат да обяс-
нят ставащото. Например какво има 
предвид светът – знам, че определе-
нието е нереално и абстрактно, но го 
избрах съзнателно – когато говори 
за нуждата от мир? Изглежда става 
дума за прекратяване на войната, на 
военното противопоставяне, за мо-
мента, в който артилерията замлък-
ва и настъпва тишина. Мирът трябва 
да ни води към разбирателство. Какво 
най-много искат украинците? Разбира 
се, прекратяване на войната. Разби-
ра се, мир. Разбира се, спиране на бо-
евете. Аз, който живея в центъра на 
Харков, на осемнайсетия етаж, и от 
прозореца мога да видя как руснаците 
изстрелват ракети от Белгород, го-
рещо желая прекратяване на ракет-
ния обстрел, прекратяване на вой-
ната, завръщане към нормалността, 
към естественото съществуване. 

Защо тогава украинците застават 
нащрек, когато европейските инте-
лектуалци и политици заговорят за 
нуждата от мир? Не защото отричат 
нуждата от мир, а защото знаят, че 
мир няма да настъпи, когато жерт-
вата на агресията свали оръжието. 
Цивилното население в Буча, Хосто-
мел и Ирпен изобщо нямаше оръжие. 
Това не е спасило хората от ужасна 
смърт. Без оръжия са и жителите на 
Харков, които руснаците редовно и 
хаотично обстрелват с ракети. Как-
во трябва да направят те според при-
вържениците на бързия мир на всяка 
цена? Къде трябва да минава според 
тях границата между подкрепата на 
мира и неподкрепата на съпротива-
та? Според мен, когато се говори за 
мир днес, пред лицето на тази кърва-
ва, драматична война, отприщена от 
Русия, някои хора не искат да призна-
ят един прост факт: не може да има 
мир без справедливост. Има различни 
форми на замразен конфликт, има вре-
менно окупирани региони, има бомби 
със закъснител, маскирани като поли-
тически компромиси, ала мир, истин-
ски мир, който предлага сигурност и 
перспективи, няма, за съжаление. И 
когато някои европейци (трябва да 
отбележа – незначителна част) кри-
тикуват украинците, че отказът им 
да се предадат е едва ли не израз на 
милитаризъм и радикализъм, те пра-
вят нещо странно – опитвайки се да 
останат в своята зона на комфорт, 
благополучно прекрачват границите 
на етиката. Това не е въпрос към ук-
раинците, това е въпрос към света, 
към наличната (или неналичната) го-
товност да преглътне отново то-
талното, безконтролно зло в името 
на съмнителна меркантилност и фал-
шив пацифизъм. Да се отправят апели 
към хора, които защитават живота 
си, да се обвинява жертвата, да се 
изместват акцентите, да се манипу-
лират добри и положителни лозунги, е 
доста удобен начин за някои да прех-
върлят отговорността. А всичко е 
много просто: ние подкрепяме нашата 
армия не защото искаме война, а за-
щото наистина искаме мир. Меката и 
ненатрапчива форма на капитулация, 
която ни се предлага под претекст за 

мир, не е пътят към мирния живот и 
възстановяването на нашите градо-
ве. Може би европейците ще харчат 
по-малко за енергийни източници, ако 
украинците капитулират, ала как ще 
се почувстват хората в Европа, осъз-
навайки (а не е възможно да не го осъз- 
наят), че топлината в домовете им 
се заплаща с разрушените животи и 
домове на хора, които също искаха да 
живеят в мирна и спокойна страна? 

Тук става въпрос – подчертавам от-
ново – за езика. За това колко точно и 
уместно използваме определени думи, 
колко подходяща е интонацията ни, 
когато говорим, че сме на ръба между 
живота и смъртта. Доколко ни стига 
речникът – речникът, с който довче-
ра описвахме света – доколко ни е дос-
татъчен днес, за да говорим за това, 
от което ни боли или което ни дава 
сили? В края на краищата всички ние 
днес сме се озовали в една точка на го-
ворене, от която не сме се изразявали 
преди, съответно имаме изместена 
система на оценки и възприятия, сме-
нени координати на смисъла, сменени 
граници за целесъобразност. Това, 
което отвън, от разстояние, може би 
изглежда като разговори за смъртта, 
в действителност е отчаян опит да 
се вкопчиш в живота, в неговата въз-
можност, в неговата трайност. Изоб-
що къде в тази нова, раздробена, из-
местена реалност свършва войната 
и къде започва мирът? Хладилният 
камион с телата на загиналите – тук 
за мир ли става дума, или за война? Ко-
гато жените се отвеждат на места, 
където няма боеве, какво подкрепя 
това? Мирното решаване на конфлик-                              
та? Турникетът, който купи, за да 
спасиш живота на един войник, все 
още ли е хуманитарна помощ, или е 
директна подкрепа за воюващите? И 
изобщо помощта за тези, които вою-
ват за теб, за цивилните в мазетата, 
за децата в метрото, напуска ли гра-
ниците на един достоен разговор за 
доброто и съпричастността? Тряб-
ва ли да припомняме правото си на 
съществуване в този свят, или това 
право е очевидно и ненакърнимо?

Много неща, феномени и понятия днес 
се нуждаят, ако не от обяснение, то 
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поне от напомняне, от нов разговор, 
от ново приемане. Както винаги, 
войната разкрива това, което дълго 
време е било пренебрегвано, войната 
е времето на неудобните въпроси и 
сложните отговори. Войната, започ-
ната от руската армия, повдига цяла 
поредица от въпроси, които далеч 
надхвърлят руско-украинския кон-
текст. През следващите години ще 
ни се наложи по един или друг начин 
да разговаряме на неудобни теми – за 
популизма и двойните стандарти, за 
безотговорността и политическия 
конформизъм, по етични теми, които, 
както се оказа, отдавна и безнадежд-
но са изчезнали от речника на онези, 
които вземат съдбоносни решения в 
съвременния свят. Можем да кажем, 
че тези теми засягат политиката и 
затова трябва да говорим за полити-
ка. Ала политиката тук е само при-
критие, възможност да се избягват 
острите ъгли и да не се назовават не-
щата с истинските им имена. Неща-
та изискват точно това – да бъдат 
назовани с имената си. Да наричаме 
престъпленията престъпления. Да 
наричаме свободата свобода. Да на-
ричаме подлостта подлост. По време 
на война подобни лексеми звучат осо-
бено ясно и подчертано. Много труд-
но можете да ги избегнете, без да се 
нараните. И не трябва да ги избягва-
те, изобщо не трябва.  

Тъжно и показателно е, че говорим за 
Наградата за мир, докато в Европа 
отново бушува война. Войната не е 
далече от нас. Всъщност не е започ-
нала от тази година. През всичките 
години, докато тя траеше, Награда-
та за мир беше присъждана. Разбира 
се, тук не става въпрос за наградата 
като такава. А за това доколко Ев-
ропа е готова да приеме тази нова 
реалност – реалност, в която има 
разрушени градове (с тях доскоро мо-
жеше да се прави съвместен бизнес); 
реалност, в която има масови гробо-
ве (в тях лежат граждани на Украйна, 
които довчера можеха да пътуват до 
немските градове – на покупки или за 
да разгледат музеите); реалност, в 
която има филтрационни лагери за 

украинците, попаднали в окупация 
(лагери, окупация, колаборационис-
ти – думи, които едва ли се използват 
често във всекидневния език на евро-
пейците). Въпросът е и как всички ние 
да продължим да живеем в тази нова 
реалност – с разрушените градове, 
бомбардираните училища, унищоже-
ните книги. И преди всичко с хилядите 
убити, които довчера водеха мирен 
живот и крояха планове, живееха с 
всекидневните си тревоги и разчита-
ха на собствената си памет. 

Да говорим за паметта също е важ- 
но, ето защо. Войната не е просто 
различно преживяване. Тези, които 
твърдят това, говорят само за по-
върхностното, за очевидното, което 
много описва, но малко обяснява. Вой-
ната променя паметта ни, изпълва я 
с твърде болезнени спомени, с твър-
де дълбоки травми и твърде горчиви 
разговори. Не можеш да премахнеш 
тези спомени, не можеш да поправиш 
миналото. От сега нататък то е част 
от самия теб. И едва ли най-добрата 
част. Процесът на вцепеняване и на 
поемане на дъх, преживяното онемя-
ване и търсенето на нов език – този 
процес е твърде болезнен, за да про-
дължиш след това да говориш без-
грижно за прекрасния свят зад про-
зореца. Поезията след Буча и Изюм, 
разбира се, все още е възможна, дори 
е необходима. Ала сянката на Буча 
и Изюм, съществуването на тези 
места ще оставят дълбоки следи в 
следвоенната поезия и ще определят 
нейното съдържание и тоналност. 
Болезненото, но необходимо осъзна-
ване, че от сега нататък масовите 
гробове и бомбардираните жилищ-
ни квартали създават контекста на 
стихотворенията, написани в тво-
ята страна – естествено, това не 
внушава оптимизъм, но допринася за 
разбирането, че езикът всеки ден се 
нуждае от нашата работа, от наше-
то докосване, от нашето внимание. 
В крайна сметка с какво можем да се 
изразим, да се обясним? С нашия език и 
нашата памет.

От края на февруари, от началото на 
клането, ясно се усеща как времето 

губи нормалното си измерение, свое-
то протичане. Сега то прилича на 
река през зимата, която замръзва до 
дъното, спира да тече и парализира 
всички попаднали в замръзналия по-
ток. Заклещени сме в това плътно 
вцепенение, в студеното не-време. 
Спомням си много добре това безси-
лие – не усещаш помръдване, изгубваш 
се в тишината и не можеш да видиш 
какво има там, пред теб, в тъмното и 
в тишината. Времето на войната на-
истина е време на изкривена панора-
ма, на прекъсната комуникация между 
минало и бъдеще, време на изключи-
телно остро и горчиво възприемане 
на настоящето, на потъване в прос-
транството, което те заобикаля, на 
съсредоточаване върху момента, кой-
то те изпълва… 

Превод от немски Людмила Димова

Сергий Жадан, един от най-зна-
чимите гласове на украинска-
та литература, е роден през 
1974 г. в Старобилск, Луганска 
област, а днес живее в Хар-
ков. Поет, прозаик, есеист и 
рок музикант със собствена 
ска-пънк група „Кучета в кос-
моса“. Освен това превежда 
поезия от немски (Паул Целан), 
английски (Чарлс Буковски), бе-
ларуски, руски. На български са 
публикувани романите му „Де-
пеш Мод“ и „Ворошиловград“, 
сборникът му с разкази „Химн 
на демократичната младеж“, 
стихосбирката „Антена“ – из-
дания на „Парадокс“. След нах-                   
луването на Русия в Украйна 
през февруари 2022 г. той оказ-
ва усилено хуманитарна помощ. 

Сергий
Жадан
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Във фокуса на панаира бе преводната 
дейност под надслов Translate. Transfer. 
Transform. Писателят Мохсин Хамид 
подчерта в речта си при откриване-
то, че поне половината от книгите, 
които са имали най-голямо значение 
в живота му, са били написани на ези-
ци, на които той не умее да чете. Без 
преводачи не би бил нито читателят, 
нито писателят, който е, заключи 
той. 

Почетен гост във Франкфурт беше 
Испания. Както сподели директо-
рът на панаира Юрген Бос, страната 
участваше с четири езика и 320 из-
ложители и агенции. Почетният па-
вилион бе изключително интересно 
място, където архитектура, изкуст-
вен интелект и събития на живо да-
ваха на всеки посетител възможност 
за индивидуални пътувания, наред със 
срещите с литературни гласове като 
Кико Амат, Елена Медел, Кристина 
Моралес, Роса Монтеро, Сара Меса и 
Фернандо Арамбуру.

Във фокуса на организацията беше 
и Украйна, представена от 176 учас-
тници, организирани в няколко щан-
да. Голяма част от разноските им бе 

покрита от домакините. Голям от-
звук предизвика видео обръщението 
на украинския президент Володимир 
Зеленски, който призова присъст-
ващите издатели и писатели да се 
включат в пропагандната битка с 
идеята, че светът на книгите е раз-
ширен военен фронт. Съпругата на 
украинския президент бе посрещната 

книга“ в партньорство с Националния 
център за книгата и с подкрепата на 
Министерството на културата. Ви-
зията на щанда бе решена в червено с 
бели букви. Този цвят обаче силно до-
минираше над изложените обекти и 
те изглеждаха произволно и безцвет-
но. Печатарските мастила просто не 
издържаха в конкуренция с боята.

Другото, което направи впечатление 
– цяло едно крило на щанда бе труд-
нодостъпно за посетителите заради 
тезгях и маса, препречващи пътя им 
към изложените книги. Почудата ми 
относно това архитектурно решение 
на щанда се разсея едва след като слу-
чайно попаднах на снимки от откри-
ването му и установих, че оригинално 
тезгяхът се е намирал на централно 
място под надписа България, а впос- 
ледствие просто е преместен вляво, 
като е затруднил достъпа до цялото 
крило, където впрочем бяха изложени 
и български издания на изтъкнати ан-
глийски и руски класици като Уилиям 
Шекспир и Лев Толстой, последният 
бе представен с четиритомно изда-
ние на „Война и мир“.

Наличният каталог Contemporary Bul-
garian Writers, издаден през 2018 г. от 
Националния център за книгата и 
посветен на съвременна българска 
проза, би могъл да се обнови, все пак 
са минали четири години от издава-
нето му, а българските автори не са 
спрели да пишат. Докато темата за 
присъствието на преводна литера-
тура на националния щанд може да 
бъде разглеждана под различни ъгли, 
същинско удивление предизвикваха 
някои издателски избори. Сякаш отго-
ворните лица са направили селекция-
та си надве-натри по здрач в склада, 
досущ възрастен човек, набързо сля-
зъл в мазата за няколко компота, кои-
то да изпроводи на внуците. Който 

Марта Монева

Тазгодишното																														
74-то	издание																															
на	Международния	
панаир	на	книгата	
във	Франкфурт,																																														
най-престижния,																																												
а	и	най-стар	книжен	
и	културен	форум																											
в	световен	мащаб,																						
се	състоя	присъствено	
между	19	и	23	октомври	
при	сравнително	нормални	
постпандемични	условия

Франкфурт
Зимнина за

официално както на панаира, така 
и в парламента на провинция Хесен. 
Русия нямаше щанд, с изключение на 
две местни организации на немци от 
руски произход. Руската опозиция по-
лучи думата в дискусионен панел.

Българското присъствие на тазго-
дишното издание на панаира се из-
разяваше в общо три щанда, два от 
които бяха самостоятелно наети от 
издателствата „Мусагена“ и „Клевър 
Бук“. Третият представляваше на-
ционалният щанд, традиционно ор-
ганизиран от Асоциация „Българска 

фотография Марта Монева
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буркан е бил по-напред на рафта, той 
е заминал в кашона за Франкфурт. 
Разбира се, имаше и такива, които са 
си сложили очилата и са светнали лам-
пата, преди да опаковат пратката, 
слава богу.

В дясното крило, в тясна ниша се гу-
шеха книжни съкровища като тет- 
радки за активно учене за 5. клас по 
различни предмети с умопомрачител-
на визия, три-четири вида буквари за 
1. клас с подобен фасон, 112 въпроса за 
матурата по български език и лите-
ратура, синонимен речник, грамати-
ка на българския език, както и дузина 
картоигри с неособено убедително 
графично оформление. 

Традиционно сред експонатите на на-
ционалния щанд можеха да се намерят 
и произведения на съвременни българ-
ски автори и илюстратори, заслужили 
наградите и вниманието на публика-
та у дома, те обаче бяха изложени в 
произволна мешавица, заедно с про-
изведения с твърде спорни качества 
в литературен и художествен план. 
Тук е и мястото да споделя една ку-
риозна случка. Редактор в известно 
европейско издателство потърсил 
изключително известна и многократ-
но награждавана българска писателка 
на българския щанд. Присъстващото 
там момиче отговорило, че никога не 
е чувало за тази писателка, при все че 
на същия този щанд тя е представена 
с няколко книги. 

Така омесеното съдържание на бъл-
гарския щанд наподобяваше казан с 
лютеница, но кой бе готвачът? Каква 
бе рецептата? Защо щандът нямаше 
куратор, който да осъществи необ-
ходимата селекция и подредба, да на-
ложи критерии, да постави граници-
те и да помогне за ориентацията на 
издателите?

Някои от въпросите си имах възмож-
ност да задам на Десислава Алексиева, 
председател на Управителния съвет 
на Асоциация „Българска книга“. На 
въпроса как реагира АБК на ежегод-
ните забележки относно щанда, не-
говата липсваща селекция и спорна 
подредба Д. Алексиева отговори, че 
Асоциацията има ангажимент към 

Министерството на културата да 
представя максимално широко бъл-
гарското книгоиздаване. И по силата 
на този ангажимент тя представя 
всички книги, които издателите са ѝ 
изпратили, и цялото българско кни-
гоиздаване в неговото многообразие. 
На въпроса за кратките срокове (по-
някога седмица-две) за подготовка на 
представянето, с които се сблъскват 
издателите, Д. Алексиева отговори, 
че сроковете винаги са много крат-
ки, защото макар и АБК да кандидат-
ства за финансиране рано, отговор на 
молбата пристига доста късно, тази 
година през септември. Въпросът 
как Министерството оценява много-
кратно изразяваното от издателите 
недоволство от работата с такива 
безобразно кратки срокове, даде да 
се разбере, че отговорната дирекция 
в Министерството, която съчетава 
международните дейности, книгите и 
други задачи, няма административен 
капацитет, защото там работят 
точно трима души. Съществувалият 
в миналото отдел в Министерство-
то, посветен на книгите, отдавна е в 
историята.

Очевидно книгите спешно трябва да 
бъдат превърнати в политически при- 
оритет на някоя партийна сила, за да 
се поеме в желаната посока. Инвести-
циите в култура имат голяма възвръ-
щаемост, но съответните полити-
чески сили и държавни институции 
първо трябва да проумеят това.

Мнение сподели и Манол Пейков от 
издателство „Жанет 45“, който на-
мира тазгодишния национален щанд 
за по-добър от предишния, но не тол-
кова добър, колкото би трябвало да 
бъде. Основни проблеми според него са 
липсващият хоризонт от поне година, 
липсващата национална стратегия и 
концепция. Най-голям проблем според 
него е това, че решенията се взимат 
в последния момент. Всичките си 38 
срещи на панаира Пейков е уговорил 
още през лятото, и то извън щанда, 
защото до последно не е бил наясно 
дали ще има такъв. Щандът е бил опо-
вестен едва по-малко от месец преди 
началото на изложението. Издатели-
те тичат из залите по срещите си, а 

българският щанд стои кух и безсмис-
лен, сподели Пейков. Проблематичен 
намира и принципа на подбор на книги 
за панаира, според който всички изда-
тели трябва да имат равен старт, 
в случая с по седем книги, избрани по 
собствено усмотрение. Според Пей-
ков намесата на куратор, който да 
се ориентира и според националните 
награди, е неизбежна.

Тук е мястото да се уточни, че изда-
телствата, които не членуват в АБК, 
а те съвсем не са малко на брой, изоб-
що не са получили информация от Ми-
нистерството на културата, че Бъл-
гария ще участва с национален щанд, 
и са научили за това от медиите. Те са 
напълно изключени от възможността 
да представят работата си на нацио-
налния щанд.

Така осъществено, българското на-
ционално присъствие на междуна-
родния книжен панаир през тази и 
през последните години изисква се-
риозна ревизия на ресурсите и мо-
ментална реакция от отговорните 
институции.

Балансът на самите организатори 
за тазгодишното издание на Франк- 
фуртския панаир е положителен – с 
4000 изложители от 95 страни и 180 
000 посетители. Сред новостите на 
панаира са #BookTok Creation Center и 
TikTok Stage, където творци, автори 
и издателства имаха възможност да 
обменят идеи. Новост бе и присъст-
вието на немското правителство със 
собствен щанд. 

Цените на хартията са скочили с 50 
процента през тази година, а догоди-
на се очаква ново покачване с още 30 
процента, сподели с тревога Карин 
Шмид-Фридрихс, председателка на 
Германската асоциация на книгоиз-
дателите и книгоразпространите-
лите, и пледира за компенсационна 
подкрепа.

В последния ден на панаира Испания 
предаде щафетата на следващия по-
четен гост – Словения, която и тази 
година се представи с отлично уреден 
и красив щанд и изключително добре 
подготвен многочислен персонал.

Марта Монева
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Владимир Лоски не се нуждае, убеден 
съм, от представяне. Няма европеец, 
претендиращ за поне някакво култур-
но ниво, комуто да не е ясно, че става 
дума за един от най-разпознаваемите 
и влиятелни богослови на ХХ в. Еле-
мент от ученията на радикалнопра-
вославния мислител и идеолог е под-
чертаването на дистанцията между 
източната и западната християнска 
традиция и формулирането на спе-
цифичното за православната култу-
ра. Тази книга ще изненада, но тъкмо 
и само общокултурно информирания. 
Защото пред нас е със сигурност 
най-проникновеното изследване вър-
ху Майстер Екхарт.

Лоски разработва текста като дисер-
тационен труд, предвиждан за защита 
в Сорбоната. Пише го дълго и в пос-                                                                                      
ледна сметка не го довършва. Когато 
умира през 1958 г. едва 55-годишен, 
неговите най-близки приятели, то-
мистът Етиен Жилсон, признаван за 
самостоятелна епоха в историко-фи-
лософските изследвания, и големият 
католически философ Морис дьо Ган-
диак със съдействието на ученика на 
Лоски и негов приятел Оливие Клеман 
подготвят ръкописа за печат. Кни-
гата се появява през 1960 г. и веднага 
привлича върху себе си вниманието 
на световната академична общност. 
Преиздавана е през 1973, 1998 и 2002 г.

Първоначалната хипотеза на Лоски е, 
че богопознанието и богоживеенето 
при Екхарт биха могли да са в кореспон-
денция с източнохристиянската мис-
тика и по-специално с нейния паламит-
ски вариант. Бързо обаче му става ясно, 
че пряката аналогия е невъзможна, и 

означава, че книгата не е лесна за 
четене, не става за популярно въве-
дение в проблематиката. Изисква се 
прилична подготвеност за действи-
телното съ-преживяване на нейното 
изящество и евристичност.

Съществени за силата на резулта-
тите от изследването са два мощни 
отказа на Лоски при подхода му към 
Майстер Екхарт. Първият се състои 
в категоричното отхвърляне на опи-
тите за отговаряне на „задължител-
ния“ въпрос „мистик или диалектик“. 
В отделна глава се показва, че мисти-
ческото базисно разбиране за бити-
ето със съответното му „острие на 
отрицанието“ при мистика Екхарт се 
„дублира“, и то „съвсем естествено“, 
от усилията на диалектика Екхарт. 
„Без да се изключват ни най-малко, 
установява Лоски, мистическата ин-
туиция и диалектическата мисъл не 
само могат да съществуват заед-
но, но и трябва да бъдат неразривно 
свързани помежду си в един ум, насо-
чен към металогичната реалност, 
към реалността „отвъд опозицията“ 
Творец и твар“. И заключава: „Именно 
защото интуицията му за битието 
носи мистичен характер, той трябва 
да се изказва като диалектик: никой 
друг метод не е в състояние да пре-
веде това разбиране за битието на 
умопостижимия език на богословска-
та доктрина“.

Второто радикално отхвърляне е 
отлично уловено от Етиен Жилсон в 
предговора му към книгата: Лоски ка-
тегорично се въздържа „да сведе бо-
гословието на Екхарт до системното 
развитие на една-единствена основна 
мисъл“. Екхарт отказва да заключва 
божественото в едно или друго по-
нятие, претендиращо да го определи 

Георги Каприев

Пиршество на ума
Владимир	Лоски,	
„Отрицателното	
богословие																																																					
и	богопознанието																																																								
у	Майстер	
Екхарт“,	превод																																
Димитрина	Чернева	
и	Андрей	Романов,	
Фондация	„Комунитас“,	
2022	г.

Владимир Лоски и Майстер Екхарт

отлага (както свидетелства Клеман) 
сравнителния анализ за по-късно, 
позволявайки си да насочва към ня-
какви паралели в малък брой бележки 
под черта. С този текст той изцяло 
се посвещава на „потъването“ в Ек-
харт, в неговата мисловна система. 
Резултатът е обемен ръкопис в стила 
на високите академични изследвания 
от негово време. Това за познавача 
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адекватно. Коренът на неговото ми-
слене е убедеността в неизречимост-
та на Бога. При такова начало мислов-
ният ход преминава по много пътища, 
водещи към едно или друго „висше“ 
понятие, но завършващи с неговото 
отрицание, с надмогването му: от-
казите са повече от догматическите 
удовлетворения.

Сам причастен към подобна „активна 
аскеза на разума“ в своя диалог с Ек-
харт, Владимир Лоски извежда като 
единствена „вътрешна“ причина, ляга-
ща в основата на Екхартовата мета-
физика, онзи „Живот“, в който вечно се 
създава „основание“ или „слово“ в Ума 
Божи. Оттам се върви многообраз-
но, през серия от спирали, към „тайн-
ството на Битието“. Следвайки това 
„вървене“, Лоски успява да осветли 
неговите отсечки и криволици, навли-
зайки и в съвсем „тънки“ детайли. Ще 
подбера само два. 

Първо, подробното вглеждане в ра-
ботата на Екхарт с трансцендента-
лиите, и то поне три десетилетия 
преди да се изведе на преден план 
значимостта на тази проблематика 
за цялата западна схоластика. Вто-
ро, тълкуването на тайнствената 
anitas: тя се различава от quidditas 
(това, което нещото е), казвайки дали 
то е, дали съществува, сочейки, че при 
крайните биващи битието идва от-
вън. Трудно преводимият на латински 
арабски термин влиза през преводите 
на Авицена, осъществени от Домени-
ко Гундисалви и Жерар от Кремона, но 
още в първите им печатни издания е 
заменен с unitas, което и обяснява не-
говата „тайнственост“ или по-скоро 
елиминиране.

И в случая с трансценденталиите, и 
особено с anitas, Лоски внимателно 
проследява съвпаденията и разли-
чията със съответните позиции на 
Тома от Аквино, което проследяване 
протича през целия текст. Сложни-
те отношения на Екхарт към Тома 
са предмет на всевъзможни анализи, 
често противопоставящи ги. Лоски 
ясно показва, че Екхарт ни най-мал-
ко не се дистанцира от големия учи-
тел на своя орден, а по-скоро често го 
продължава. Там, където се опира на 

негови учения, той извежда тезите му 
до последните им консеквенции и това 
тяхно „отвъд“ бива припознавано като 
тяхно отричане. Друг много важен по-
добен „маркер“ е делото на Дионисий 
Псевдо-Ареопагит и особено неговата 
апофатика, която бива изцяло реципи-
рана, но и транспонирана в много раз-
личен ключ. Напреженията между мис- 
ловните системи на тези мислители и 
интелектуалната визия на Екхарт са 
една от най-атрактивните линии в 
книгата. 

Държейки пред очи „Отрицателното 
богословие и богопознанието у Майс- 
тер Екхарт“, българският читател 
трябва да почете с дълбока благодар-
ност работата на преводачите Ди-
митрина Чернева и Андрей Романов и 
на редактора Тони Николов. Текстът 
на Лоски е лабиринт на много нива. Ра-
ботата с терминологично субтилния 
език на автора, обговарящ бездруго 
непрозрачните текстове на Екхарт, 
е доусложнена чрез привличането на 
твърдения от споменатото множес- 
тво философи и богослови, от които 
той черпи идеи и се оттласква. Спе-
циализираният френски философски 
лексикон е „надграден“ с обемни ци-
тати на латински, гръцки и немски. 
Българският читател трябва да бъде 
извънредно признателен на Чернева, 
Романов и Николов за превеждането 
на всички тези препратки, защото 
академичната култура, особено тога-
вашната, е чужда на идеята за подо-
бен превод – владеенето на езиците 
на изследваните текстове е предус-
ловие за захващане с изследванията 
върху тях. Към тази специална бла-
годарност трябва да се добави и об-
щата: мисълта на Лоски ни заговаря 
на стройно терминологичен и лите-
ратурно атрактивен български език.

Ще си позволя да завърша с една лична 
история. През 1999–2000 г. в Париж 
имах възможност да общувам с Ни-
колай Лоски. Този факт ентусиазира 
моя приятел Ваутър Хорис. Той вече 
бе публикувал монографичния вари-
ант на дисертацията си, гледана и до 
днес като едно от най-меродавните 
изследвания върху Екхарт. И тогава, и 
сега обаче Ваутър не спира да повта-
ря, че най-добрата книга по темата е 
тази на Лоски. Заръча да помоля сина 
му, ако са останали някакви непубли-
кувани фрагменти, да ни ги предоста-
ви за незабавна публикация. Отгово-
рът гласеше: „Трогнат съм, но няма“. 
„Жилсон и Гандиак така грижливо под-
готвиха за печат ръкописа на баща 
ми – каза той, – че всичко с обема на 
изречение намери място в книгата.“ 
История-образец за високия етос – не 
само академичния.

Дионисий и Тома обаче съвсем не са 
единствените „подкрепящи“ персо-              
нажи в сюжета на Лоски и неговия Ек-
харт. Напротив, тук ще се срещат 
и разминават Аристотел и Платон, 
Прокъл и Книгата за причините, Ав-
густин и Алберт Велики, Авероес и 
Авицена, Маймонид, Исаак Израели и 
мнозина още. Лоски разгръща много 
сгъстена, плътна картина на контек- 
ста, в който твори Йохан Екхарт, на 
чийто фон с голяма сила изпъква него-
вата оригиналност, автентичност, 
иновативност.

Първоначалната	
хипотеза																								
на	Лоски	е,																				
че	богопознанието	
и	богоживеенето	
при	Екхарт	
биха	могли	да	са																		
в	кореспонденция	
с	източно-	
християнската	
мистика																											
и	по-специално	
с	нейния	
паламитски	
вариант
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От книгите на Малина имах само 
„Стигмати: книга за познанието“ от 
1994 г. Започнах да я чета отново, за-
щото от опит знам, че поезията ви-
наги остава отдолу, (дори) под благо-
родното и обичливо разноречие. Там, 
на страница 22, е „Троен послестих“, 
първият започва така: „Помислих си: 
… забързани реки, / и сякаш в небеса-
та ще се влеят!“. Някъде из „Книга за 
Малина“ Светлозар Игов разказва за 
Александър Блок, който говорил, че 
младата Ахматова пишела стихове 
като за пред мъж, а трябва да се пише 
като за пред Бога. Игов продължава: 
„Малина Томова пише стихове като 
пред Бога“. 

„Книга за Малина“ събира много гла-
сове на приятели, критици, творци, 
които пишат като пред Малина. А 
писането пред Малина вече е писане 
пред едни отворени небеса.

Все едно че тази Книга е лексиконът 
на Малина, но вместо тя да го дава на 
приятели, както едно време давах- 
ме своите на онези, чието мнение и 
внимание търсехме, за да научим за 
себе си, да се сближим и да заобичаме, 
ръката на поета Иван Цанев подава 
този лексикон. Малина вече я няма и 
той събира миналото и бъдещето 
на своята жена спътница. Малина 
беше много неща, затова вътре има 
гласове за поетесата, издателка-
та, редакторката, сценаристката, 
защитничката на права и още дру-
го… Какво е пристигнало в лексикона 
като в една пощенска кутия? Освен 
ласки, обич и благодарност за Мали-
на, дошли са и стихотворения, рецен-
зии, части от статии, писани около 

различни социални каузи, стихотво-
рения на самата Малина, бележки на 
съставителя Иван Цанев. Думи за 
един живот и творчество. Думите 
са стихнали, смирени, човечни и дъл-
боки. Затова книгата е хубава. 

Познавах Малина от редакцията на 
„Литературен вестник“ в началото 
на 90-те. Имах публикувано стихо-
творение още в търновския ЛВ, а 
Малина свързваше двете местооби-
тания физически и най-вече в духовен 
смисъл. Като чета сродяващите думи 

и държат нагоре огънчето на вкуса 
и просветата. И няма ирония в това.

Хората, чиито текстове са събрани 
в Книгата, говорят за личния анга-
жимент на Малина към тях. Книги и 
каузи, които тя харесва. Сега мнози-
на четат поезията ѝ като шифрован 
текст, писан със симпатично масти-
ло на обратната страна на нейните 
действия, жестове, борби. Наричат 
съдбата ѝ – любов-грижа. Неверо-
ятно е до каква степен Малина е при-
съствала в живота на другите без 
шум и публичност. В седемте раздела 
на книгата Иван Цанев събира гласо-
ве, понякога на една и съща личност 
на две места в зависимост от ролята 
на този спомен да изяви някаква важ-
на черта на Малина. 

От първата поетическа книга на Ма-
лина до последната поезията ѝ рабо-
ти в себе си, надгражда, изсветлява и 
окръгля. Личност със скрита физио-
номия. Тя не съществува навън, в зъз-
нещото пространство, а само вътре, 
в сърца, умове и книги.

Има няколко рецензии за книгите на 
Малина, първите ѝ две, издадени пре-
ди 1989 г., които изглеждат странно 
на фона на тогавашната заблатена 
соцреалистическа реторика. Говорят 
за „дълбоко индивидуална поетика“, 
за „автентичност и оригиналност“, 
това са текстове, писани през 70-те 
и 80-те години. Сякаш поезията на 
Малина не търпи никакво скудоумие 
и е преоблякла по магически начин ду-
мите на онова минало…

Иван Цанев дописва, обмисля, посто-
янно задълбочава, говори с приятели, 
предлага и мисли Малина не само като 
място за обич, но и като разширява-
не и връщане, колкото е необходимо, 
толкова и повече, за литературовед-
ско мислене и писане, за разнищване 
на принципа Малина, за провокира-
не на културната среда. Чудесно е 
читателят да има усещане за тази 
общност от писатели, преводачи, ки-
нотворци… Малина ги е събрала и си 
общуват до късно. В тази книга вече 
никой не бърза.

Десислава Неделчева

Подвижницата Малина
„Книга	за	Малина“,	
съставителство																																											
и	бележки																																											
Иван	Цанев,	оформление	
Красимир	Апостолов,	
издателства	„Жанет	45“																	
и	„Стигмати“,	2022	г.

на приятели и съмишленици, виждам 
колко едностранно съм я познавала. 
Но познанието за нейния свят има 
други, невиждащи се с невъоръжено 
око знаци. Все едно над нейния порт-
рет пулсира топка от думите на дру-
гите и най-важните сред тях – морал 
и талант. 

Малина Томова години наред е дейст-
вала като културна институция, коя-
то се бори и защитава, държи крите-
риите на вкуса и разбирането. Всичко 
това с непознато за повечето от нас 
постоянство. И тайничко пише сти-
хотворения. Пак сборна дума, която 
стои над приятелските, е подвиж-
ница, като тези в християнството 
– в черно, с торба книги, които по-
магат на бедните и беззащитните 

https://janet45.com/np/designers/7929-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2


45

ноември 2022

Тази книга е важна поне по две при-
чини. Мисля си, че читателите ѝ ще 
открият и други. Първата, защото 
стиховете на писателя, дълги години 
живели само в „ръкописното“ си би-
тие, най-сетне могат да бъдат про-
четени. Да бъде „отворена вратата 
на поезията му към хората“, както 
пише в предговора си Иван Ланджев. 
Втората – творчеството на Виктор 
Пасков, когото познаваме като про-
заик и сценарист, ще ни се представи 
в един по-цялостен и разнолик образ. 

Над 40 стихотворения, някои от кои-
то ще видим в ръкописен вариант, 
с редакторски поправки, изграждат 
лирическия свят, който, когато зат- 
ворим последната страница, възпри-
емаме някак цялостен, монолитен 
дори.

Автобиографизмът, характерен за 
писането на Пасков, може да бъде 
разпознат и тук. В спомените за дет-
ството, „най-самотното дете с ка-
чулка“, за София и нейната „мъглива 
есен“, за приятели и за старата къща 
(в предговора си Георги Господинов по-
сочва връзката между поемата „Ста-
рата къща“ и „Балада за Георг Хених“), 
къщата, в която „под скърцащите ти 
греди, през които вятърът свистеше 
/ като дъх на туберкулозен през гни-
ли ребра, / под тавана, върху който 
нощем си играеше Декември – / мръз-
нещият плъх, с костите на миналите 
месеци, / научих всичко за зимата, 
всичко за любовта, / догаждах някои 
неща за самотата“… Човекът в този 
лирически свят все проблематизира 
чувството да си емигрант, непрес-
танно усещаната връзка с миналото, 
със спомените за него, с дядовците, с 
които „си говоря на разсъмване“.

Много музика има в тези стихове, но 
не като ритъм, а като импровизация, 
като рязко преминаване от един ме-
лодичен регистър в друг, но и като 
цялостно звучене на стиховете – те 
все остават в баладичното, сякаш 
немската лирическа песен, понякога 
романтична, понякога с нотки на от-
чаяние, е озвучавала дните, в които 
поетът е писал.

Зная, че не казвам нищо ново на чита-
телите. Виктор Пасков е музикант 
по образование, изпълнявал е джаз, но 
и опера. Музиката присъства, нещо 
повече, тя е основен елемент и в ня-
кои от прозаическите му творби. Но 
тук, в стиховете му, тази музикал-
ност е особено осезаема и толкова 
органична…

Времето в тази поезия е все есенно, 
зимно, мъгливо, тъжно… И в София, в 
спомена, и в Германия, тази „есенна 
приказка“, където „тротоарът под 
теб се изнизва опустял, отегчен и 
оголен, / от дъждовните капки про-
низан и замлъкнал във сенки неволни, 
/ и студен е градът, и безжизнен, със 
самотен и стар небосклон“.

Вятърът, където и да си, все „скър-
ца“, къщите приличат на „надгроб-
ни плочи“, цветовете на луната, на 

улиците, на хората са „жълти“, дори 
и пустотата е с „жълти пръсти“. 
Животът на човека е низ от години, 
„обидени“, пронизан е от някаква дъл-
бинна, екзистенциална тъга… 

Човекът в тази поезия често мисли 
за смъртта. Предвижда, че ще дойде 
мигът, в който „снегът ще затрупа 
всички сгради“, скръбта ще надде-
лее – „лекарство няма за скръбта. От 
всичко истинско – най-истинско / е 
черното“. Но може би най-усещащо-
то се чувство е за самота. Страхът 
от нея, страхът, който е „най-гад-
ната самота“, този страх, толкова 
човешки, толкова личен, е съкровено 
изповядан в стиховете на поета Вик-
тор Пасков. И чувството, че „само за 
стихове не остава време / и да си до-
износя дрехите“.

Внимателният читател ще открие в 
тази поезия и много почит към други 
поети, свързаност, диалог… Но това 
прави творец, който може да си поз-
воли да сподели: „Приятеля ми – Фран-
соа Вийон / го хваща често чупката…“.

И над всичко, разбира се, думите. 
Творчеството. „Кръст приживе“. Но и 
„така човек / умира за / приятели. / ... 
високо над / главите им. / На кръста“.

Катя Атанасова

„Най-истинско е черното“
„Стихотворения“,												
Виктор	Пасков,		
съставители																								
Георги	Господинов,														
Захари	Карабашлиев																		
и	Иван	Ланджев,	
художник	Дамян	Дамянов,	
издателство	„Сиела“,	2022	г.

Подвижницата Малина



46

ноември 2022

Когато за първи път прочетох книга 
на Томас Бернхард, бях зашеметен. 
Изваден от обувките си, абсолют-
но: тия дълги-дълги изречения с тия 
непрекъснати повторения и със за-
дъхана, на границата на истерията 
интонация, не се издържат лесно. Но 
и не се забравят, любовно не се забра-
вят: смятам Томас Бернхард за един 
от най-големите австрийски автори 
на ХХ в., редом с Музил и Канети, много 
по-голям от Елфриде Йелинек, нобело-
вата лауреатка. Прочее тя не крие, че 
се е учила от него.

Аз не понасям самотата, а винаги го-
воря за нея, проповядвам самотата и 
дълбоко я мразя, защото нищо друго не 
ме прави толкова нещастен, това ми е 
добре известно, в момента отново го 
чувствам, аз проповядвам самотата 
примерно пред Гамбети, а в същото 
време зная много добре, че самотата 
е най-ужасяващото наказание. Казвам 
на Гамбети, Гамбети, най-великото е 
самотата, защото се правя на неговия 
голям философ, много добре зная оба-
че, че самотата е най-ужасяващото 
наказание. Само един луд човек може 
да прехвалва самотата, а да бъдеш съ-
вършено самотен в края на краищата 
не означава нищо друго, освен да бъдеш 
луд, помислих си отново и поех в обрат-    
ната посока (Томас Бернхард, „Излича-
ване. Едно разпадане“, превод Любо-
мир Илиев, изд. „Атлантис КЛ“, София                                                                              
2007 г., с. 213).

Когато за първи път прочетох разка-
зите на Валентин Калинов от сбор-
ника „Всички последни неща“, отново 

бях зашеметен. И отново от Томас 
Бернхард: фигурата на австриеца се 
изпречи мощно пред очите ми, по олим-
пийски атлетична: никога досега не бях 
срещал български автор така органич-
но попил безподобния му и по определе-
ние уникален почерк с повторенията, 
с дължините, с интонацията. И от-
ново се влюбих, в последните неща се 
влюбих.

Щом вратата се затвори веднъж и 
ключът прещрака, кой ще мисли за 
вехториите, казвам аз, или за аксесо-
арите, когато стъпките все повече 
и повече се отдалечават от дома, и 
после, когато очите се затварят пос- 
тепенно, погледът на очите угасва, 
мозъкът се сплува в черепната кутия, 
кой ще си губи времето в размисли как-
во е оставил зад себе си на бюрото или 
на нощното си шкафче. Най-вероятно 
никой. И кътните си зъби да е оставил 
в чекмеджето на писалището, той пак 
нито ще се сети за тях, нито ще мис- 
ли за тях, никой няма да мисли в този 
момент за всичко това и никой няма да 
мисли за кътните си зъби, щом като 
очите се затварят постепенно, а мо-
зъкът се разпада, докато те се затво-
рят завинаги („Самовар с леля“, с. 77). 

Но Валентин Калинов не само прили-
ча на Бернхард, той е и различен. И не 
единствено защото роденият в Ни-
дерландия (Хеерлен) австрийски писа-
тел предпочита романите и драмите, 
но също и в нещата, които двамата 
описват, и в начина, по който ги опис-
ват. Българският автор съзнателно 
прескача Бернхард, за да стигне до 
едри метафизически мъглявини, които 
австриецът ненавижда и го деклари-
ра неведнъж (неслучайно е сънародник 
с Лудвиг Витгенщайн); така Вален-
тин Калинов пише и по Бернхард, но и 

отвъд Бернхард (както и отвъд Вит-
генщайн). Това първо. Второто е, че 
Бернхардовата прицелна провокация 
и Калиновата прицелна провокация се 
разминават: Томас Бернхард взривява 
бюргерския морал, високата култура, 
доброто възпитание, ако щете; Ва-
лентин Калинов в някои разкази (не във 
всички) праща по дяволите свенливата 
по принцип и патриархално срамеж-
лива българска литература. Калинов 
съвсем нарочно еротизира Бернхард, 
на места чак го порнографизира („Сър-
це“). Така е прескочен не само Бернхард, 
така е прескочена цяла традиция на 
българската литература. Прескочена 
с помощта на Томас Бернхард, който 
служи като овчарски прът на Валентин 
Калинов, олимпийски овчарски прът, за 
да постигне с негова помощ нови висо-
чини, нови върхове, нови измерения за 
нея. 

Измерения оригинални, автентични, 
самобитни… 

Митко Новков

„Всички	последни	неща“,	
Валентин	Калинов,																		
издателство	„Жанет	45“,	
2022	г.	

По Бернхард, 
ама не съвсем
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Позабравеният роман „Синята брада“ 
на Кърт Вонегът излиза малко пре-
ди стогодишнината от рождението 
на индианаполския трафалмадорец, 
която честваме на 11 ноември 2022 г. 
От издателство „Кръг“ се погрижиха 
подобаващо знаковите му произведе-
ния да се появят с твърда корица и за 
пореден път да стигнат до ново поко-
ление читатели.

Би било неточно сюжетът на „Синята 
брада“ да се определи като „базиран“ 
на едноименната френска приказ-
ка, тъй като единствено в няколко 
момента романът припознава тази 
връзка през думите на героите си. 
Преразказана от Шарл Перо и пуб-
ликувана за първи път през 1697 г., 
историята се завърта около лукав 
благородник, който съблазнява млади 
момичета, жени се за тях, след което 
ги убива в подземието на замъка си. 
Ако не съществуваше вълшебен ключ, 
приказката щеше да е истинска исто-
рия на ужасите.

В романа на Вонегът няма кърваво 
подземие, а обикновен хамбар за кар-
тофи, в който художникът Рабо Кара-
бекян е скрил най-голямата си тайна. 
Според някои става въпрос за краде-
но европейско изкуство от Втората 
световна война, други залагат на из-
ключително платно от самия артист. 
Това е мистерията, която поддържа 
фабулата, но да не изпреварваме съ-
битията, както би направил самият 
автор.

Карабекян е застаряващ художник, кой-
то твори в сферата на абстрактния 

експресионизъм и през опита си да 
напише автобиография разказва за 
несгодите в живота си. Родителите 
му се преживели арменския геноцид, в 
дома му живее апатичен ветеран от 
Втората световна война, а наскоро 
появилата се вдовица Цирцея Бърман 
преобръща живота (и интериора) му с 
главата надолу. Първият ѝ въпрос към 
художника е: „Как умряха родителите 
ти?“, което силно впечатлява Кара-
бекян, а по-късно гостенката става 
основен катализатор за автобиогра-
фията му. От друга страна, нахално 
сваля картините на Джаксън Полък 
от стените и започва да си вре носа 
във всичките му дела.

Името Цирцея не е случайно и подхо-
дящо препраща към старогръцката 
нимфа, превърнала спътниците на 
Одисей в свине с помощта на магичес-                 
ка отвара. В началото художникът 
намира Цирцея за очарователна и 
прозорлива, но постепенно раздраз-
нението му спрямо склонността ѝ да 

манипулира нараства. Гостенката 
не е впечатлена от стила на писане 
на Карабекян и отправя критики, по-
добни на тези, които Вонегът полу-
чава за своите романи, което от своя 
страна добавя още едно ниво на само-
ирония в романа. 

През дружелюбния глас на Карабекян 
Вонегът за пореден път ни повеж-
да на нехронологично пътешествие, 
което включва и сатира на бохемския 
артистичен живот, както и комен-
тар на динамиката в отношенията 
творец–критик. В романа прозират 
умората и саморефлексията на самия 
Вонегът, който поставя под съмне-
ние значимостта на собственото си 
творчество. В книгата е поместен 
и един от най-точните отговори на 
естетическия спор между субектив-
ното и обективното в изкуството. 
Как да познаем коя картина е по-доб- 
ра от друга? Достатъчно е да видим 
един милион платна, след което няма 
да има нужда да питаме повече.

„Синята брада“ не е сред най-ембле-
матичните романи на Вонегът, но 
въпреки това в него присъстват иг-
ривият постмодерен стил, неподра-
жаемата ирония и усетът към афо-
ризми. Вонегът така и не се завръща 
към иновативната висота на по-ран-
ните си романи „Котешка люлка“, 
„Сирените от Титан“ и „Кланица 5“, 
които завинаги променят облика на 
научната фантастика и на литерату-
рата като цяло, така че приносът му 
с тези три книги през 60-те години е 
повече от достатъчен да влезе името 
му в канона на американски класици от 
отминалия век. Въпреки това романи 
като „Синята брада“ и „Галапагос“ ос-
тават задължителни за почитате-
лите на хуманистичната ирония на 
автора.

Човек никога не пише за целия свят, 
не пише нито за десет души, нито 
дори за двама. Той винаги пише за 
един-единствен човек.

Мартин Касабов

Как да познаем коя картина е добра?
„Синята	брада“,																	
Кърт	Вонегът,	превод	
Веселин	Лаптев,	
художник	на	корицата																											
Милена	Вълнарова,	
издателство	„Кръг“,												
2022	г.



Г

Л

га
ле

ри
я

А

Жени художници 
в СГХГ

Иван Русев

17-о истанбулско 
биенале

Я

Р
Е

Вера Недкова (1908–1996), 
„Рибари“, 1938 г., Градска 
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Защо „жените художници“, а не „ху-
дожничките“? Този спор се поде във 
Фейсбук още преди откриването на 
изложбата. Не че имаше съмнения в 
бъдещите ѝ качества. Напротив, Со-
фийската градска художествена га-
лерия е музей с утвърдена традиция 
в създаването на експозиции с високо 
образователно и естетическо ниво. 
Дискусията бе само за мъжкия и съ-
ответно женския род в названието на 
тази тогава все още бъдеща изложба.

И тъй както не се съмняваха в бъде-
щите ѝ качества, запалените раде-
тели на женския род пропускаха да за-
бележат, че използването на „жените 
художници“ не ще да е случайно. До-
колкото названието на всяка изложба 
е извлечено от концепцията и съдър-
жанието ѝ. И че има сериозна причина 
то да е такова, каквото е. Дори бегло-
то познаване на периода подсказва, че 
става дума за навлизането и утвър-
ждаването на жените в една „мъжка“ 
и при това творческа професия. А и не 
само в нея, разбира се. В дискусията 
припомних, че жените в България по-
лучават частични избирателни права 
в края на 30-те години на ХХ в.: могат 
да гласуват, ако са „майки от законен 
брак“, а малко по-късно – ако са „омъ-
жени, разведени или вдовици“. Видно е 
задължителното мъжко присъствие 
в живота им тогава, предопределящо 
мястото и изявите им в обществото. 
А съответно и отношението към тях 
– като рефлексия и саморефлексия. 
Тъкмо затова беше важно да видя как 

то се „оглежда“ в изложбата и в пред-
ставените произведения.

„Жените художници. Нови хоризон-
ти между двете световни войни“ е 
резултат от тригодишни проучва-
ния на кураторите Милена Балчева и 

и ролята на жената в обществото, 
как те се променят във времето и 
какво ги движи.

Зачетох се например в статия за 
еманципацията от 1926 г., която ут-
върждава колко е важна борбата за 
равни права и че не е женски каприз. 
И същевременно укорява крайните 
феминистки и суфражетки, които 
„вярват, че отдавна е дошло времето 
мъжът да отстъпи господството си 
на жената“. Близо 100 години по-къс-
но ситуацията изглежда сходна, но 
следващото изречение ни връща об-
ратно във времето: „Тия жени отидо-
ха дотам, че започнаха да се обличат в 
мъжки дрехи, да си подрязват косите 
по мъжки и в живота си да подража-
ват (на) мъжа“…

Изложбата е много добре подредена 
с оглед на образователния ѝ харак-
тер. Върви хронологично, тематич-
но и жанрово. Започва с портрети и 
автопортрети, които запознават 
зрителя с художничките, показват са-
мочувствието им в професията, а съ-
щевременно представят стиловите 
характеристики и нюанси в изкуство-
то им. Лекота и непосредственост 
открояват „Бинка в бял кител“ (1931) 
на Елисавета Консулова-Вазова, спо-
койна увереност излъчва „Автопорт-
рет“ (1934) на Мара Нонова-Чорбад-
жийска, интелектуална вглъбеност 
представя „Момиче с книга“ (началото 
на 40-те години) от Невена Ганчева, 
красива целеустременост представя 
„Портрет на Васка Емануилова“ (20–
30-те години) от Люба Паликарова и 
т.н.

На близката колона в залата цитат от 
статия на Никола Маринов от 1921 г.                                                                                           
за Юбилейната изложба по случай 25-
ата годишнина на Държавното рису-
вално училище отбелязва успехите 
на „българската жена-художничка“, а 
същевременно ѝ напомня, че пътят ѝ 
е „едва наченат и тепърва има да се 

Диана Попова

Не ще да е случайно
„Жените	художници.	
Нови	хоризонти	между	
двете	световни	войни“,	
Софийска	градска	
художествена	галерия,													
14	септември–27	ноември	
2022	г.

Рамона Димова. И така към няколкото 
по-известни имена – сред които Вера 
Лукова, Вера Недкова, Екатерина Са-
вова-Ненова, Елена Карамихайлова, 
Елисавета Консулова-Вазова, Султа-
на Суружон – те са извадили от забве-
ние още десетки художнички. С което 
става ясно, че познатите досега не 
се явяват случайно, че не са някакво 
изключение, а произтичат от мощно 
женско присъствие в културния жи-
вот в периода. Освен произведенията 
на художничките изложбата включва 
и кратки текстове, отзиви и цитати 
от критици, факсимилета от вестни-
ци, витрини със снимки и др. И цели-
ят този много важен документален 
материал представя същевременно и 
общите процеси, свързани с мястото 

Вера Лукова (1907–1974), Натюрморт –   
цветя, частно притежание
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върви по него“. Друг цитат – от Вл. 
Хр. Пеев, 1929 г. – оценява съвършен-
ството в работите на 14 живописки и 
една скулпторка като възходящо, „ма-
кар то да се движи малко по-долу от 
нивото на зрялата мъжка дарба“.

Серия картини с голи тела в изложба-
та – от Султана Суружон, Олга Бра-
дистилова, Маша Живкова-Узунова 
и др. – ми напомни, че студентките 
от първия випуск на Държавното ри-
сувално училище (сегашната Худо-
жествена академия) правят петиция, 
връчена на ректора Иван Мърквичка 
от Елисавета Консулова-Вазова, с ис-
кане да бъдат допуснати до вечерен 
акт, тоест до рисуване на голо мъж-
ко тяло. И извоюват това право още 
през 1897 г. То обаче остава в рамките 
на учебната програма. Защото тра-
дицията в жанра „голо тяло“ пове-
лява то да е женско и в ролята си на 
съблазнителна муза, най-общо казано. 
Едва век по-късно – през 1997 г. – бъл-
гарски художнички радикално се въз-
правиха срещу тази конвенция, напра-
виха изложбата „Версията на Ерато“ 
и създадоха групата „8 март“… От-
белязвам това като част от продъл-
жаващите и сега видими и невидими 
противоборства по пътя на жените 
в изкуството.

В изложбата в СГХГ той минава и през 
организационния живот – създаването 

на Секция на художничките през      
1928 г. и ежегодните им изложби. Има 
ли мъжко и женско изкуство, е сякаш 
вечен спор, който също тлее и до 
днес, макар и рядко да се проявява, 
обикновено при неспециализираната 
публика. Преди век обаче въпросът е 
стоял доста по-остро. „Групирането 
на жените в отдел при Дружество-
то на жените с висше образование 
няма за цел да изтъкне някаква осо-
бена характерност. Няма мъжко и 
женско изкуство. Връзката помежду 
им е чисто практическа: да си вну-
шават, да се крепят духовно, да си 
дават отчет в изложбите за своите 
лутания и стъпки напред“, пише Ели-
савета Консулова-Вазова през 1935 г.                                                                                        
Докато критиците – тогава само 
мъже – имат други очаквания от изкус-                                                                                                        
твото на жените художници. И някак 
снизходително се изненадват, когато 
тези очаквания се оказват излъгани.

Модерни ли са и доколко жените в из-
куството, е друга важна тема през 
30-те, представена в изложбата. И 
сякаш едва в края на десетилетието 
критиците категорично признават 
това качество при някои от автор-
ките. „Елементите, чрез които Вера 
Лукова строи картината, я подчерта-
ват като модерна художница с особен 
усет към проблемите, които новото 
време налага на живописта“, пише 
Йосиф Йосифов през 1939 г. Между-
временно картините на цяла плеяда 
художнички в изложбата утвържда-
ват модернизма и новаторството 
им, включително и чрез градските 
теми, социалната проблематика и 
стиловите особености не на последно 
място – Султана Суружон, Вера Нед- 
кова, Вера Лукова, Тодорка Бурова, 
Зоя Паприкова, Мара Цончева, Донка 
Константинова…

Във втората зала в СГХГ са предста-
вени постиженията на художничките 
в приложните изкуства. И там зрите-
лят може да направи забележителни 
открития. Взирайки се в гравюрите 
на Събина (Бинка) Вазова например 
или във витрините с илюстрации от 
Донка Константинова, Маша Живко-
ва-Узунова, Богдана Дочева. Или във 
вазите на Магдалина Кънчева и Невена 

Мачева-Пиперкова, и още в моделите 
за облекла, в произведенията на уче-
ниците от Училището за приложни 
изкуства и много други.

„Жените художници. Нови хоризонти 
между двете световни войни“ ще има 
каталог, допълнен с още имена и про-
изведения на художнички от периода. 
И наистина е важно изследователски-
ят труд, положен от кураторите за 
създаването ѝ, да бъде документиран 
и съответно продължен.

А връщайки се към спора за „жените 
художници“ в названието на изложба-
та, ще отбележа само, че „художни-
ца“ се използва от края на XIX в. Това 
може да се проследи например в сп. 
„Изкуство“, което започва да излиза 
през 1895 г. В периода между двете 
световни войни „художница“ (и съ-
ответно в мн.ч. „художници“) се из-
ползва наравно с „жени художнички“ 
и само „художнички“, както е видно и 
от цитатите в изложбата. Волно или 
неволно акцентирайки ту върху пола, 
ту върху професията, ту равнопоста-
вяйки ги. Дали и доколко тези нюанси 
са били важни, или настоящето прив-
нася в тях проблеми с днешна дата, е 
трудно да се каже.

Но днес колебанията са излишни, стру-
ва ми се, когато става дума за худож-
ници. Били те мъже или жени…

Александра Мечкуевска (1907–1993), „Над 
Арда, началото на 30-те години на ХХ век“, 
офорт, акватинта, Музейна сбирка на 
Националната художествена академия

Невена Мачева-Пиперкова (?–?), Стенна 
чиния, 30-те години на ХХ век, частно 
притежание

Васка Емануилова (1905–1985), Портрет на 
Петя Кръстева, 1934 г., СГХГ
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През 1979 г. Иван Русев завършва На-
ционалната художествена академия 
със специалност „Скулптура“ в класа 
на проф. Величко Минеков. Основни-
ят материал на неговите творби е 
камък, понякога в комбинация с пясък, 
пръст и други материали. Има реали-
зирани творби и от метал. От 2005 г. 
досега реализира мащабния авторски 
скулптурен проект Мраморен град на 
изкуствата, Скулптурен парк „Илин-
денци“ в едноименното село в община 
Струмяни. 

Негови творби притежават Национал-
ната художествена галерия, Софийс- 
ката градска художествена галерия, 
НДК, Министерството на външните 
работи, Музеят на камъка, гр. Ивасе, 
Япония, частни колекции в България, 
както и в Испания, Холандия, Австрия, 
Словакия, Мексико, Индия, Южна Корея, 
Франция, колекция „Петер Лудвиг“ в 
Германия, „Арт център Юго Вутен“ в 
Белгия и др. Носител е на наградата 
Артери – за най-добро постижение в 
областта на пластичните изкуства 
за годината, Сан Себастиан, Испания 
(1985), Първа награда за най-добра 
скулптура на открито, Варна (1986) 
и др. През 2021 г. излезе книгата му 
„Разказ за пътя и каменни истории“, 
а в края на същата година Иван Русев 
стана новият носител на наградата 
Иван Лазаров. 

Г-н	Русев,	вече	се	навършиха	24	го-
дини	от	създаваното	на	Арт	цен-
тър	„Илинденци“…

Историята е още по-дълга, защото 
преди създаването на фондацията аз 
имам лична подготовка за скулптур-
ния парк. Със своите проекти и реа-
лизации, включително и с настоящия, 

се прекланяме пред природата и сък- 
ровения свят на Илинденци, който ни 
заобикаля.

Какво	точно	ви	привлече	в	Илин-
денци?

Връщайки се назад в спомените, се до-
сетих, че като много малък моите ро-
дители ме бяха водили в Мелник. Спом-
них си пейзажа с причудливите скални 
образувания, възрожденските къщи… 
но това, което най-силно се беше за-
печатало в съзнанието ми, беше пе-
сента на птиците в нощния покой или 
рано сутрин. По никакъв начин тяхна-
та красива музика не можеше да се чуе 
в София. Още тогава се бях влюбил в 
тези звуци; те ме преследваха и не ме 
оставяха на мира, докато не ги открих 
отново в Илинденци. Разбира се, там 
открих и камъка, и несравнимата при-
рода. И най-вече Бога. 

Споменахте	родителите	си.	От-
къде	тръгва	родът	ви?

Родът ми тръгва от Велико Търново. 
Съдейки по снимките, предците ми са 
живели като аристократи. Прадядо ми 
Атанас е първи братовчед на Стефан 
Стамболов. Придобил е образованието 
си в Одеса и Мюнхен. Баба ми Анаста-
сия пък е учила в местната девическа 
гимназия, когато учител е бил Иван Ва-
зов. Родовата памет е нещо, за което 
уж не се замисляме, а то оказва своето 
подсъзнателно влияние. Дядо ми Иван 
се е занимавал с фотография, а майка 
ми, Мария Русева, беше художничка. 

За	тазгодишното	издание	на	Арт	
центъра	планирахте	и	пролетен	
пленер.	Той	осъществи	ли	се?

За съжаление не се осъществи, защо-
то Съюзът на българските художници 
не можа да го организира. Ние искахме 
да направим пленер и да го посветим 
на Андрей Даниел, светла му памет, 
който водеше курс в Художествената 
академия. Отложихме го може би за до-
година. Тази година направихме друга 
проява – „Арт център „Илинденци“, 
приемственост и нови измерения“, за 
която бяхме подпомогнати от Нацио-
налния фонд „Култура“. 

Какви	дейности	се	включиха	в	но-
вите	измерения?	

Проведе се майсторски клас с ръко-
водител проф. Станислав Памукчиев. 
Той изнесе много завладяваща лекция с 
прожекция. Бе показан филмът „Завръ-
щане“ на режисьора Николай Василев, 
посветен на творческите инвенции 
на художника. Професорът сподели с 
всички участници своя опит в търсе-
нето на нови измерения в живописта. 
Той беше избрал за водеща тема при-
родната сила и митологичната исто-
рия – двете зареждащи сили на това 
конкретно място. Наблегна се и на 
връзката между природното и мито-
логичното като повод за използване на 
нови изразни средства, на език, разли-
чен от обичайните представи за жи-
вопис. Идеята бе нашите участници, 
повлияни от майсторския клас, да осъ-
ществят надграждане в пластичния си 
възглед, създавайки произведения. И те 
го осъществиха тук по време на този 
десетдневен пленер. 

Този	пленер	по	живопис	в	Арт	цен-
тър	„Илинденци“	приключи	на	13	
септември	със	сборна	изложба.	Кои	
бяха	участниците?

Включени бяха утвърдени автори: 
Албена Коева, Илиян Ангелов, Кали-
на Христова, Калия Калъчева, Ралица 
Мирчева, Румен Атанасов, Светослав 
Недев. Това са изключително силни 
наши творци, някои от тях са препода-
ватели в Академията и в Нов български 
университет. Те показаха за пръв път 
пред публика своите нови произведе-
ния сред внушителните каменни ком-
позиции на най-големия скулптурен 
комплекс на открито у нас около село 
Илинденци. Всеки от тях интерпрети-
ра умело своите пластически възгледи. 
„Залите“ на Мраморния град на изкус- 
твата се изпълниха с картини, внуше-
ни от атмосферата на това уникално 
природно и духовно пространство.

Това	е	за	живописта.	А	ще	има	ли	
и	пленер	за	скулптура?

В момента скулптурният парк е в за-
вършен вид. Той е изграден и се пред-
пазваме от пресищане в тази уникална 
природна среда. Ние не предвиждаме 
нови скулптурни намеси. Възможни са 
индивидуални участия, пърформанси 
и други институционни намерения, 

Илинденци, камъкът, природата
„В	Илинденци	открих	
отново	песента																																
на	птиците.	Разбира	се,	
там	открих	и	камъка,															
и	несравнимата	природа.	
И	най-вече	Бога.“																	
Със	скулптора	Иван	Русев	
разговаря	Мария	Митева
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които ще са по-скоро в рамките на 
Мраморния град на изкуствата, къде-
то има територия за такива изпълне-
ния на съвременното изкуство. 

Вие	имахте	и	идея	той	да	се	отвори	
за	всички	хора,	не	само	за	опреде-
лени	ваши	гости.	Вече	осъществи	
ли	се	тя?

Творческият дом е отворен за всички 
хора, а Мраморният град е отворен за 
професионалисти. По принцип ние осъ-
ществяваме това многократно. Про-
веждали сме студентски практики за 
млади и начинаещи творци, създаващи 
своите произведения в камък. 

На	високо	и	стръмно	място	е	раз-
положен	и	античен	театър.	Той	
функционира	ли?

Той функционира всяка година с из-
пълнения. Включително и тази годи-
на на нашия амфитеатър се изявиха 
изпълнители от фолклорния фести-
вал „Малешево пее“, на който ние сме 

съорганизатори, той е под патронажа 
на община Струмяни и се провежда в 
село Микрево. Това е уникален междуна-
роден фестивал. Тази година участваха 
изпълнители от България, Македония, 
Сърбия, Турция, Гърция, Молдова, Чер-
на гора и Полша. И даже картините, 
които се създадоха по време на този 
пленер, бяха изложени в обновената га-
лерия в читалището на село Микрево. 

Миналата	година	получихте	и	на-
градата	Иван Лазаров,	която	бе	
възстановена.

Да, тя повече от двадесет години не 
беше връчвана. И аз съм носител на 
първата възстановена награда, която 
е под патронажа на Министерството 
на културата, СБХ и най-вече на общи-
на Кюстендил и галерията „Владимир 
Димитров – Майстора“. Тук искам да 
споделя голямата роля на директора 
на галерията, нашия колега Валентин 
Господинов, който има големи заслуги 
за връщането на тази награда. 

Вие	подготвяте	и	изложба	през	
ноември.	

Да, в деня, когато се връчва наградата 
Иван Лазаров на новия носител. 

С	какви	творби	участвате?

С мои известни скулптури. Включвам 
и нови произведения, и такива, кои-
то правя традиционно. Няма тема-
тична обвързаност. Тази изложба има 
ретроспективен характер. Ще бъдат 
извадени качествени произведения от 
ателието. 

А	от	Южния	парк	в	София?

В Южния парк има огромни работи, от 
порядъка на десет до тридесет тона, 
скулптурни работи, които не могат да 
бъдат местени и показвани. Там са „Бо-
говете на медицината“, „Конникът“, 
„Пастирът“, „Двата бряга“, „Ъгълът“. 
Това са произведения, които съм създал 
много отдавна и все още стоят като 
експонати там. 

Вие	отдавна	полагате	усилия	изкус-	
твото	да	се	впише	в	природната	
среда	и	младите	неусетно	да	си	
създават	вкус	към	него.	

Това е дългогодишен проект, който 
е каузата на моя творчески живот. 
Цяло поколение хора, минаващи през 
Южния парк, през скулптурния парк 
на Арт центъра „Илинденци“, са били 
повлияни от допира с изкуството. 
Ние по този начин ненатрапчиво въз-
питаваме поколенията. Силно е като 
въздействие според многото примери, 
които имаме по света, където част 
от възпитанието е възприемането на 
културата. 

Наистина	ли	вярвате,	че	изкуство-
то	може	да	облагороди	и	да	промени	
човека?

В Арт център „Илинденци“ изкуство-
то е в природната среда. И самите по-
сетители влизат в един елитен музей, 
за който не трябва да отиват до сто-
лицата и до големия град. Те премина-
ват през един уникален музей, какъвто 
е Центърът за изкуство с многото си 
скулптури. Все пак да не забравяме, че 
тук има реализирани седемдесет авто-
ри, само скулптура. 

ферментация

Иван Русев по време на работа, фотография личен архив
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2022 г. носи със себе си геологически по 
размер и ефект размествания в инсти-
туционалния пейзаж на света на изкус- 
твото. Тонът, зададен от Чечилия 
Алемани на Венецианското биенале и 
от Руангрупа на Документа 15 в Касел, 
намери ясно и недвусмислено продъл-
жение и в Истанбул – на 17-ото издание 
на Биеналето, курирано от Уте Мета 
Бауер, Амар Канвар и Дейвид Тех.

„Вместо да бъде голямо дърво, отру-
пано със сладки, зрели плодове, това 
биенале се стреми да се учи от полета 
на птиците, от някога изобилните мо-
рета, от бавната химия на обновяване-
то и подхранването на земята. Може 
да няма оркестрирано събиране в едно 
време и на едно място; можем да замес-
тим това с разпръскване, с невидима 
ферментация. Нишките му ще бъдат 
изтеглени заедно, но те ще се умно-
жават и разминават с различна ско-
рост, пресичайки се тук и там, но без 
шумна кулминация, без последен възел. 
Нека това двегодишно растение бъде 
компост. Може да започне, преди да за-
почне, и да продължи доста след като 
приключи.“1 За запознатите с подхода 
на кураторския колектив на Докумен-                                                                                       
та 15 горното изявление звучи изненад-
ващо познато. В тазгодишното издание 
в Касел ключовите думи бяха също от 
света на живота в диалог със Земята. 

В света на биеналетата – тези гло-
бални платформи на съвременното 
изкуство, избуяли особено интензивно 
с процесите на глобализация в края на 
90-те години на ХХ в., промяната е с 
геологически характер, защото доско-
ро тези гигантски събития бяха мисле-
ни като събиране на един кръг глобални 
суперзвезди от сцената на изкуство-
то, като лакмус на глобалния капитал, 
като инструмент за брандиране на 
градове в глобалната конкуренция за 
инвестиции. В резултат този модел 
произведе пирамида с тесни основи и 
остър връх и в крайна сметка подкопа 
собствената си база. 

Още с предишната Документа с кура-
тор Адам Шимчик моделът на звездите 

беше загърбен, но наслагващите се 
с ефекта на снежната топка кризи в 
глобален мащаб и най-вече световна-
та здравна криза, настъпила с панде-
мията от КОВИД-19, зададоха острия 
завой в големите изложби както във 
Венеция, така и в Касел и Истанбул 
през 2022 г. 

В експозето си кураторите акценти-
рат върху ключовата роля на панде-
мията в подготовката и отложеното 
с година случване на Биеналето: „Сус-
пендирането на живота-такъв-ка-
къвто-го-познаваме предоставя рядка 
възможност да правиш нещата по раз-
личен начин“. Най-директното след-
ствие е невъзможността тримата 

разширяващия се мегаполис, към еко-
логичния екзодус, до който това раз-
ширяване води, мигрантските кризи 
и репресиите на автократичното 
управление на Ердоган. Град с дълбока 
и комплицирана история, в който хо-
рата са видели какво ли не и въпреки 
турбулентния политически климат 
успяват да поддържат надежда и да 
формират екосистема с процъфтя-
ващи култура и изкуство. За разлика 
от предишното издание на Никола 
Бурийо, което беше фокусирано върху 
глобалната екологична криза, но съсре-
доточено в два музея, като че ли беше 
загърбило контекста на града, насто-
ящото е разпръснато между 13 локации 
в европейската и азиатската част на 

Красимир Терзиев

ферментация
17-о	истанбулско	биенале,																								
17	септември–20	ноември	
2022	г.	

куратори да пътуват до Истанбул и 
да се срещат в периода на подготовка 
и изследване както помежду си, така и 
с художниците. „Правенето на нещата 
по различен начин“ кураторското трио 
дефинира в няколко ключови взаимно 
пресичащи се посоки.

Това е биенале, обърнато към града 
Истанбул, чувствително към слож-
ния възел от проблеми на брутално 

Истанбул в унисон с кураторската 
визия. „Вместо да организираме спек-
такъл, ние се стремим да вдъхновим 
гостоприемство, свързвайки същест-
вуващи пространства за граждански 
и културен обмен, активирайки други, 
които са недостатъчно използвани 
или спящи.“ За посетители в рамките 
на три дни това представлява изпита-
ние, защото е невъзможно да се пресе-
кат всички дълги дистанции между 

Невидима

Disobedience Archive (2005– ), куратор Марко Скотини, изложбена архитектура                  
от Чан Алтай, фотография Sahir Uğur Eren 
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местата и да се отдели нужното вни-
мание на проектите, много от кои-
то представят сложни исторически 
и културни контексти. За сметка на 
това прекосяването на града по нови 
маршрути ни разкри места и траекто-
рии, непознати до този момент. Тоест 
това не е турист френдли биенале, а 
и много от проектите не са от харак-
тера на изкуството като мигновено 
просветление, тип „Аха“. Изискват се 
поне една седмица и голяма доза търпе-
ние и доверие за потапяне в разказа и 
пейзажа на всеки проект, както и изос-       
трено внимание към градската среда 
при движението от една локация към 
друга. 

Основното струпване на проекти от-                      
ново, както в предишни издания, е в 
Музея „Пера“. Тук нареждането на 
огромно количество презентации на 
архиви в радикално различни контек-
сти – от движението за еманципация 
на жените в Непал до партизанската 
война срещу британския колониализъм 
в Малая, оставя зрителя леко дезори-
ентиран пред огромното количество 
факти и разкази, но те са пресечени 
на места от невероятно поетични и 
визуално пленителни произведения. 
Видеото White House (2005) на Лида 
Абдул от Афганистан например спира 
дъха. Художничката бавно и методич-
но боядисва в бяло всички ръбове на 
разрушена къща, зеещи като рани в 
средата на нищото, оставено след де-
сетилетия партизанска война. Фото-
графските серии на Алис Мицели пре-
доставят сравнителен поглед върху 
продължителния травматичен ефект 
от смъртоносно заразените пейзажи в 

минни райони в Камбоджа и Босна. Ос-
вен Музея „Пера“ всички останали ло-
кации са алтернативни пространства 
в града, пропити с история и специфи-
чен характер, сред които са току-що 
реставрираният хамам Чинили от 
XVI в. във Фатих; Барин Хан – бивше-
то студио на един от най-големите 
калиграфи Емин Барин; неизползван 
тунел към метрото в Таксим; бивше 
гръцко девическо училище в Бейоглу; 
реставрирана газ станция в азиатска-
та част Кадъкьой, превърната в музей 
– Muze Gazhane.

Това биенале се фокусира върху про-
цеси, а не върху продукция. То няма за-
главие и тема, а вместо това предлага 
шест параграфа, които кураторите 
наричат „припеви“, даващи насоки 
на мислене и действие с дългосрочна 
перспектива, които не само осмислят 
настоящия момент, но съдействат за 
лекуването и промяната на заварени-
те щети. Това е и поканата на кура-
торите към участниците: „Тя беше 
изпратена до онези, които помолихме 

В бившето гръцко девическо учили-
ще например е изложенa Disobedience 
Archive (2005–…), пътуваща видео 
библиотека на Марко Скотини, която 
документира нашата епоха на експло-
зивни протестни движения (за съжа-
ление, засенчена от всепоглъщащата 
среда на изоставените класни стаи). 
Dumpling Post е безплатна публикация 
от истанбулската фондация „Хрант 
Динк“, замислена след забранена от 
правителството конференция на фон-
дацията през 2019 г. в Кайсери, изслед-
ваща социалните, икономически, поли-
тически и културни промени в града. 
Разпръснато около биеналето, това 
издание продължава борбата срещу 
цензурата, забраните и свиването на 
гражданското пространство. В прос-
транството на „Буюкдере35“ артис-
тичното дуо Cooking Sections отваря 
традиционен магазин за млечен пудинг, 
в случая от биволско мляко, за да при-
влече вниманието към застрашения 
воден бивол, чиито влажни зони в по-
крайнините на Истанбул се свиват все 
повече след построяването на новото 
летище.

Това биенале замества главната фигу-
ра на художника: 50-те проекта в про-
грамата имат над 500 „сътрудници“, 
сред които художници, изследователи, 
архитекти, рибари, еколози, биолози. 
Преобладават колаборативни и колек-
тивни проекти. Очевидно осмисляне-
то, грижата и реакцията на възлите 
от сложни проблеми в наслагващите се 
една върху друга кризи изискват нався-
къде по света експертизата на повече 
от един човек. 

Това е биенале, което може да разо- 
чарова онези, които търсят визуал-
ното на всяка цена. Но не животът 
на изкуството е поставен на карта 
тук, а възможността изкуството да 
участва в спасяването на едно стес-
няващо се пространство за разговор 
и в противодействието на ентропи-
ята, предизвикана от експанзивната 
модернизация.

1 Всички цитати са от експозето на кураторския 
екип.

да се присъединят към разговора и да 
допринесат за това, което смятахме 
за упражнение по компостиране – по-
кана да задвижим нещата, да засадим 
някои семена в настоящето, знаейки, 
че реколтата може да се случи много 
по-късно“. 

Много от проектите работят с мест-
ни общности от години и ще продъл-
жат, след като биеналето приключи. 

Cooking Section, Manda Festival 2022,            
фотография Sahir Uğur Eren

Лида Абдул, White House, 2005, 16 мм филм, 
фотография Sahir Uğur Eren
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Древногръцките митове дават на 
света образа на Орфей – тракийския 
поет и певец, на чието магично из-
куство е подвластно всичко живо и 
неживо. Неговата чудодейна лира по-
мага на аргонавтите да преодолеят 
природните стихии в пътуването си 
по море и ги спасява от смъртоносна-
та песен на сирените. Пред неговата 
музика се отварят даже портите на 
подземното царство на Аид, населя-
вано от душите на мъртвите, къде-
то никой жив не е допускан, за да из-
веде Орфей оттам своята възлюбена 
Евридика.

От Европейския ренесанс насам Ор-
фей става една от най-интерпрети-
раните в изкуството антични фигу-
ри. Независимо дали в литературата, 
живописта или музиката, той е не-
изменно свързван с мотива за живота 
и смъртта, за трагичната, но непод-
властна на смъртта любов, за силата 

на божествената дарба, способна да 
надделее над смъртта. И до днес този 
образ олицетворява вярата, че все 
пак има някаква, макар и малка надеж-
да за спасение от мрака на подземно-
то царство.

Орфей се смята за най-мъдрия между 
героите, както е Аполон (неговият 
предполагаем баща) сред боговете. 
Той въплъщава силата на изкуство-
то, която спомага за превръщането 
на хаоса в космос. Сила, неподвластна 
на смъртта.

Но не така е в авторския спектакъл 
на словенския режисьор Йерней Лорен-
ци „Орфей“ (Народен театър). В него 
вършее смъртта. А Орфей е онемял. И 
е лишен от своята лира.

За да циментира тезата си за вездесъ-
щата и неподвластна на нищо смърт, 
Лоренци тръгва от Троянската война – 
чутовната битка, поразила древните 

със своето невиждано дотогава кръ-
вопролитие и достигнала до нас чрез 
Омировата „Илиада“. Образът на вой-
ната в спектакъла е едновременно по-
етичен и брутален. Поетичен – зара-
ди Омировия стих и гласа на Владимир 
Пенев. „Глас“, защото макар актьо-                              
рът да е на сцената, именно гласът 
му, усилен от микрофона, е този, кой-
то чрез мащабния си вокален и инто-
национен размах, стихването, шепо-
та или крясъка рисува касапницата на 
войната, величавите воини и техни-
те подвизи.

Брутален – защото войната е пред-
ставена като месомелачка в най-бук-
валния смисъл. На сцената има мелач-
ка за месо, която един от актьорите 
редовно пълни и която бълва превър-
натата в кайма кървава плът. От-
блъскващо? Не, по-скоро смразяващо 
с алюзиите, които внушава. За щас-
тие Лоренци се е въздържал от преки 

Анелия Янева

Смъртта надделява
в	авторския	спектакъл						
на	Йерней	Лоренци	
„Орфей“,	Народен	театър	
„Иван	Вазов“

„Орфей“, фотография Стефан Н. Щерев
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препратки към онова, което става в 
момента на няколкостотин километ- 
ра от нас. Войната е еднакво ужася-
ваща и нечовешка, без значение кога 
и къде се случва. Режисьорът съумява 
да превърне потреса от нея в есте-
тическо преживяване – на сцената в 
едър къс от някога живо тяло се заби-
ват копия (както беше в спектакъла 
му „Илиада“, гостувал у нас през 2016 
г.) или стрели (както е сега в „Орфей“). 
Потръпването на плътта при про-
никването на остриетата в нея въз-
действа повече от всякакви думи.

Но в „Орфей“ образът на смъртта не 
се изчерпва с това. Тръгвайки от ху-
дожественото обобщение, Лоренци 
добавя и чисто клинично описание на 
последиците от попадналата в ор-
ганизма змийска отрова (Евридика 
умира, ухапана от змия) и процеси-
те в човешкото тяло след смъртта. 
Актьорите произнасят научните 
констатации със стерилния тон на 
неутрални специалисти, запращайки 
аудиторията от един вид преживява-
не в друго, не по-малко интензивно.

Сякаш и това обаче не стига на Ло-
ренци да докаже тезата си за везде-
същата и непобедима смърт. Градаци-
ята продължава. За да бъде смъртта 
онагледена и обговорена от всички 
възможни ракурси, той включва и 
участниците в спектакъла с техни 
лични истории за загубата на близък 
и обичан човек. Зрителите също се 
превръщат в съ-участници в това из-
питание, макар и негласно. Режисьор-
ът ги вади от комфорта на анонимни 
наблюдатели в мрака на залата, като 
осветява ярко салона. Няма къде да се 
скриеш от смъртта – тя е навсякъде 
и във всекиго.

А къде го Орфей във всичко това?

Той през цялото време присъства 
като мълчалив наблюдател (в роля-
та е Деян Донков), някак отстрани, 
някак дистанциран. Едва в сцената 
на сватбата си с Евридика (Василе-
на Винченцо) ще се окаже в центъра 
на вниманието, но пак безмълвен, с 

отсъстваща усмивка. Другите гово-
рят за него, разказват съпреживени 
истории, припомнят си перипетиите 
по време на похода за Златното руно. 
Него обаче сякаш го няма там. (Както 
е с Тартюф на Молиер – той се появява 
чак във второ действие, когато вече 
сме научили за него предостатъчно 
от останалите персонажи.)

Сватбената сцена е единственият 
изблик на радостна възбуда, на щаст-
ливо предчувствие за нещо светло, 
което би могло да пребори смъртта. 
И сега актьорите говорят от себе си, 
разказват за своите сватби, случили 
се или бленувани. (Любовният обет на 
Стелиан Радев към още несрещната-
та възлюбена е особено затрогващ.) 
Кулминацията е щастливият танц 
на булката, разперила белите поли 

и то за да повтаря до безкрай „Еври-
дика, Евридика, Евридика“…

В спектаклите на Йерней Лоренци 
винаги се усеща някакво ритмично 
пулсиране, което въздейства на пуб-
ликата на подсъзнателно ниво. Неза-
висимо дали се постига с темпото на 
изговаряне на репликите, с музикални 
инструменти, или с друг вид звукоиз-
вличане, него го има. Така беше в „Бес-
ният локомотив“ (гостувал у нас през 
2014 г.), така беше и в „Илиада“. 

В „Орфей“ този ритъм също е зало-
жен. С монотонно удряне на Василена 
Винченцо върху един и същи клавиш 
на пианото, както започва спектакъ-
лът, с цигулката и контрабаса на Ва-
лентин Ганев, с акордеона в ръцете 
на Александра Василева, в майстор-
ски изпълнените от Биляна Петрин-
ска кратки откъси от операта на Глук 
„Орфей и Евридика“, ритъмът е вгра-
ден в спектакъла. Но на представле-
нието предстои още дълъг път, дока-
то се превърне в едно хомогенно цяло, 
докато ритъмът му започне да отек-
ва отчетливо и да увлича публиката. 

След Робърт Уилсън и „Бурята“ Йер-
ней Лоренци отново ни напомни колко 
широк е изпълнителският диапазон на 
актьорите от трупата на Народния 
театър. Колко разнолики могат да 
бъдат те. Колко са адекватни в при-
лагането на нови (или поне различни) 
театрални естетики. И колко малко 
режисьори са готови да рискуват и 
да влязат в противоречие с вкуса на 
масовата публика, за да ги покажат в 
по-необичайна светлина.

„Орфей“, постановка на Йерней Лорен-
ци в Народния театър „Иван Вазов“, 
драматург Матиц Старина, сценогра-
фия Бранко Хойник, композитор Бран-
ко Рожман, хореограф Грегор Лущек, 
дизайнер костюми Белинда Радуло-
вич. Участват: Александра Василева, 
Гергана Змийчарова, Биляна Петрин-
ска, Радена Вълканова, Ева Данаилова, 
Василена Винченцо, Жорета Николо-
ва, Владимир Пенев, Валентин Ганев, 
Деян Донков, Стелиан Радев, Ненчо 
Костов, Дарин Ангелов, Димитър Ни-
колов. Премиера на 11 и 12 октомври 
2022 г.

на роклята си като криле на пеперуда 
под звуците на Felicità (великолепно 
изпълнение на Дарин Ангелов и Биляна 
Петринска). Малко след това тя пада 
мъртва. Смъртта отново влиза във 
владение. Така ще е до самия край. Чак 
тогава отделената от тялото глава 
на Орфей за първи път ще проговори, 

Деян Донков в „Орфей“, фотография              
Стефан Н. Щерев
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Как	се	промени	вашата	лична	дефи-
ниция	за	театър	през	последните	
десет	години?

Честният отговор е, че аз преди де-
сет години нямах никаква дефиниция 
за театъра. Живеех извън театъра, 
макар да съм учил да бъда в него и да 
съм искал да бъда в него. Но съдба-
та така реши, че ме остави за дълго 
време вън от театъра. Толкова дъл-
го, че бях забравил, че съществува. И 
едно случайно обаждане на директо-
ра на Пловдивския театър Кръстю 
Кръстев, за моя най-голяма изненада, 
ме върна в това, което, оказа се, съм 
търсил и искал цял живот. Така че аз 
имам за първи път дефиниция за те-
атър – вярвам, че той е единствено-
то място, където множество от хора 
могат да усещат, че има Бог.

Промени	ли	се	театърът	през	по-
следните	десет	години?

Промените в българския театър са 
изключително големи. И в плюс, и в 
минус, което е нормално. Това, което 
виждам като значим минус, е вътреш-
ното съзнание на гилдията, което не 
отчита смисъла и значението на съ-
ществуването на българската теат- 
рална мрежа, наличието на толкова 
театри. Постоянно се чуват подмол-
ни призиви за съкращаване, за премах-
ване на театри. За мен истината е 
следната – по необяснимо чудо на съд-
бата България е опазила театрална-
та си мрежа такава, каквато я няма в 
почти нито една европейска държава. 
Трябва да положим всички усилия да я 
запазим и развием. 

Театърът се променя и благодарение 
на изключително капризната, изклю-
чително неконтролируемата българ-
ска театрална публика, която поста-
вя сложни задачи пред всеки, който се 
занимава с театър. Първите десет 
години от века бяха на българската 
поезия, вторите определено бяха на 
българската проза и по-специално на 
българския роман. Това десетилетие, 

– гледай как тези драми, които са съз-
давани не на хартия или поне не са 
създавани, за да останат на хартия, 
и публиката е била не по-малко от 
3000 души, по някакъв начин звучат 
точно както звучат пиесите на един 
модерен класик. Това библейско зву-
чене, това надредно говорене, тези 
много крайни поетически обобщения, 
оголено от психологизъм действие 
– откривам поразителни сходства. 
Всъщност, движейки се напред, ние 
упорито гоним себе си – отдалеча-
вайки се от Софокъл, има голям шанс 
да му видим гърба в скоро време. Ако 
продължим да се движим с достатъч-
но бърза скорост, разбира се. 

Тази непрекъсваемост на театъра е 
нещо, което ме радва. Може би теа-
търът е някаква форма на безсмър-
тие на човечеството. Може би там 
всъщност Богове и Хора сядат на 
един ред и се забавляват, говорят, 
плачат, тъгуват заедно. 

Кое	е	най-свещеното	нещо	за	вас	в	
театъра?

Възможността с много хора, с които 
работиш, и още повече, които те гле-
дат, да усетиш, че има Господ, че всич-
ки сме в една шепа, в една длан, че сме 
обичани, закриляни, че има светлина. 
Всъщност обичам, когато свърши 
един спектакъл, хората да са изпълне-
ни с удоволствие от това, че са живи. 

В	театъра	има	ли	призраци?

Театърът не е направен от стени 
и кулиси, а от човешки гласове – от 
гласовете на предишните режисьо-
ри, актьори, сценографи, сценични 
работници, костюмографи, гримьори, 
ръководители на сценичната механи-
зация, помощник-режисьори, гардеро-
биери, разпоредители – всички тези 
хора са свод на театъра. Театърът не 
може без нито един от тези гласове. 

Александър Секулов 

През девет нощи
„Вярвам,	че	театърът	
е	единственото	място,	
където	множество																
от	хора	могат	да	усещат,	
че	има	Бог.“	С	писателя	
и	драматург	разговаря	
Мария	Панайотова.	
Съвместна	публикация																
с	Нощта	на	театрите

в десетата

в което се намираме в момента, ще 
бъде на българската драматургия във 
всичките ѝ аспекти – сериали, драма 
и т.н. Мисля, че ни чака точно такъв 
много стръмен път нагоре, много под-
помаган от интереса на публиката. 

Как	 бихте	 продължили	 „Има-
ло	едно	време…“	в	контекста	на	
театъра?

Скоро си мислех, четейки антични 
драми – с изчистената си фабула, с из-
чистения диалог много ми приличат 
на пиеси на Харолд Пинтър. И си казах 
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Както и църквите не могат без камъ-
ка, който стои в основата им. Пред-
почитам да схващам театъра като 
надвременна човешка общност. 

Какво	има	зад	завесата	на	сцената?

Тайна. Тайна има. Изкуството за мен 
е успешно пренасяне на тайната от 
едни ръце в други очи, без да се опит-                                                                             
ваш да я разбереш. Това трябва да 
прави човекът на изкуството – да 
обича тези тайни и да ги предава 
като тайни, а не като формули, об-
служващи мига. Изкуството трябва 
да се занимава с тайната, а не с иде-
ите. Идеите са декор, реквизит, но не 
основното. 

Какво	има	през	девет	планини	в	
десета?

Знам какво има през седем тепета… 
Театър. А през девет планини в де-
сетата стои задължението да раз-
береш защо си се родил. И как да не 
разочароваш Създателя си. Защото, 
ако Господ има за теб едни стопро-
центови намерения, а ти осъщест-
виш жалките 1–2 процента, това е 
много срамно. Нека ги докараме поне 
до 5 процента!

А	през	девет	Нощи	в	десетата?

През девет Нощи в десетата стои 
Шехерезада и така до 1001-вата Нощ. 
Желанието на човечеството да раз-
казва може да бъде сравнено само с 
умението да диша. Ако един човек 
престане да диша, посинява и умира. 
Същото става с човечеството, ко-
гато престане да разказва. И затова 
от нощ в нощ, от Нощ на театрите 
в Нощ на театрите трябва да се рад-
ваме на споделеното умение да раз-
казваме и да се слушаме. 

Как	тече	времето	в	тоталния	те-
атър?	И	какво	е	тотален	театър?

На Фестивала на античната дра-
ма във Велес имаше кръгла маса след 
спектакъла „Одисей“ и там колегите 
от театралната гилдия в Македония 
ме питаха как бих определил театъ-
ра на Диана Добрева, как се работи с 
нея. Тогава ми хрумна съвсем лекокри-
лата формула, че театърът на Диана 

Добрева ми прилича на играта на 
„Аякс“ през 70-те години на миналия 
век – „всички в нападение и всички в 
отбрана“ с легендарния летящ холан-
дец с номер 14 – Йохан Кройф.

Тоталният театър предполага всич-
ки компоненти да са в своята абсо-
лютна пълнота, със своя максимум, 
сила и едновременност. Всичко да 
бъде не много, но максимално възмож-
но. И когато свърши един спектакъл, 
да искаш още веднъж да чуеш текста, 
да искаш още веднъж да преживееш 
кулминациите, винаги да има нещо, 
за което да се върнеш и гледаш този 
спектакъл няколко пъти. Има зрите-
ли, които са гледали „Одисей“ над 6–7 
пъти, „Коприна“ са го гледали по 3–4 
пъти (по-младо представление е), чу-
вам, че и „Народът на Вазов“ е гледан 
по няколко пъти от различни зрите-
ли. Не казвам, че това е единствена-
та формула за правене на спектакъл 
– просто казвам какво мисля за нейния 
театър. 

Какво	е	бъдещето	на	сценичните	
изкуства?

Знам, че театърът „съшива“ чо-
вечеството. То се атомизира със 
страшна скорост. Този атомизиран 
човек, оставен сам на себе си, започва 
да се движи с бясна скорост – а когато 
скоростта нарасне прекомерно, човек 
заспива, защото не може да понесе 
натоварването. И това полузаспа-
ло човечество, което е разпиляно на 
всичките си възможни части, намира 
в театъра единственото място, къ-
дето отново се „съшива“ като общ-
ност. Там може да се съхрани идеята, 
че човек не е сам. 

Като	заговорихме	за	съхранение,	
според	вас	къде	може	да	се	съхрани	
и	събере	съвременната	българска	
драматургия?

Нямах идея колко много пиеси се пи-
шат в България, не коментирам ка-
чеството. С учудване разбрах, че се 
пишат много повече пиеси, отколко-
то романи. Като си давам сметка, че 
виждам само малка част. Отчайващо 
липсва българска драматургична биб-
лиотека – на хартия или онлайн! Знам, 

че е започнат сериозен професионален 
опит да се създаде такава национал-
на драматургична библиотека, която 
да покаже първо на самите работе-
щи в българския театър богатство-
то и наличието на драматургични 
текстове. И – второ – понеже знам 
за проект, той ще бъде най-малкото 
билингва за синопсисите на пиесите и 
ще даде възможност на чуждестранни 
театрали да видят какво са правили и 
правят българските драматурзи. Ако 
това стане, ако държавата има про-
никновението и куража да го подкре-
пи, след 4–5 години, давам ви гаранция, 
ще има бум на български пиеси, поста-
вени навън. 

***

Европейската инициатива Нощ на те-
атрите ще отбележи своята юбилейна 
десета година в България и на 19 ноем-
ври ще събере в едно вълнуващо съби-
тие стотици съдържания в десетки 
български градове. Организаторите на 
Нощта се обединиха около посланието 
„През девет нощи в десетата“, защо-
то „да пътува човек в нощта е страш-
но. Луната създава безброй пътеки. И 
повечето не водят никъде. Но в оста-
налите нощта е скрила всичките си 
тайни, цялата си мъдрост. Да минем 
през девет Нощи ни научи на много 
неща. Най-вече че по време на Нощта 
си е страшно… интересно и неповто-
римо“. Цялата програма и всичко акту-
ално следете в официалния сайт, във 
Фейсбук, Инстаграм и Viber Community 
на инициативата.

През девет нощи
Александър Секулов е роден през 
1964 г. в Пловдив. Завършва Сред-
ното училище за сценични кадри 
със специалност „Помощник-ре-
жисьор“ и българска филология в 
Пловдивския университет. Дра-
матург в Пловдивския театър. 
Автор на книги със стихове, 
есета, на романи и пиеси. През 
2022 г. спечели третия си Аскеер 
за съвременна драматургия.

в десетата
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На винериш (немския диалект, който 
се говори във Виена) отглаголното 
съществително Holzfällen освен „сеч“ 
означава и „убийствена критика“. 
Игра на думи (уловена и майсторски 
пресъздадена на български от прево-
дача Александър Андреев), която съ-
бира в себе си целия Томас Бернхард 
(1931–1989). 

Макар аз-разказвачът в монологичния 
роман „Сеч. Една възбуда“ до края да 
остава неназован, никак не е трудно в 
неговия образ да се разпознае самият 
автор. Авторът, който така сканда-
лизира и своите сънародници, и държа-
вата с унищожителната критика към 
филистерството, парвенющината, 
тесногръдието и фалша на австрийс- 
кото общество в творбите си, че 
беше забраняван приживе (включител-
но „Сеч. Една възбуда“). „Подлостта е 
лозунгът, низостта е моторът, ли-
цемерието е ключът за тази днешна 
Австрия“ (из „Изличаване. Едно разпа-
дане“, прев. Александър Андреев). Само 
това стига да се разбуни кошерът, но 
Бернхард не спира дотам. Неговата сеч 
е поголовна и безмилостна.

Едновременно с това обаче той е писа-
телят, който, пак приживе, беше приз- 
нат за един от най-значимите (ако не 
и най-значимия) немскоезични автори 
след Втората световна война.

Той е и авторът, който сам себе си заб- 
рани – последната му воля е неговите 

книги да не се издават, а пиесите му да 
не се поставят в Австрия в продълже-
ние на 70 години, след като умре. Един-
ственото смекчаващо обстоятелство 
за всеобхватната и всепоглъщаща ми-
зантропия на Бернхард е, че той се са-
моразголва със същата ожесточеност, 
с която бичува обществото.

В „Сеч. Една възбуда“ на злъчно обруга-
ване е подложен артистичният елит 
на Виена. Разказвачът е писател, за-
върнал се за кратко в австрийската 
столица от Лондон, където живее от 
двайсет години в доброволно изгнание. 
Действието се развива в рамките на 
няколко часа по време на „артистична 
вечеря“ у семейство Ауерсбергер – не-
гови приятели и меценати в миналото, 
които той сега ненавижда и презира. 
Почетен гост на тази „среднощна 
трапеза“ е прочут актьор от Бургте-
атер, звезда в премиерния спектакъл 
„Дивата патица“. Докато го чакат, 
гостите приглушено обсъждат само-
убийството на Йоана, неосъществена 
актриса и балерина от техния кръг, на 
чието погребение са били същата сут- 
рин. През това време писателят седи 
сам в полумрака на вестибюла и мисле-
но ги „разнищва“.

В своя 90-минутен екстатичен моно-
лог (играе се в Топлоцентрала) Явор 
Костов-Йондин успява да обхване ця-
лата гама от ненавист, погнуса, жлъч 
и презрение на протагониста към хо-
рата, които го заобикалят. Към Ви-
ена и нейния „канибализъм“, който 
смила всеки млад човек с артистични 
амбиции, опитал да се разграничи от 
мейнстрийма. Но и към самия себе си, 
защото навремето е бил част от този 
свят и все още не успява напълно да се 
раздели с него. 

Актьорът великолепно нюансира чер-
ния хумор, иронията и сарказма на 
Бернхард, превръщайки ги в амалгама 
от злъч и гротеска. Изпълнението му 
на моменти стига до хиперболизиран 
жест, до разкривяващ чертите крясък. 
Друг път утихва, умълчава се, в него се 

прокрадва носталгия, дори стаена при-
вързаност (особено в ретроспекциите 
за Йоана и връзката ѝ с разказвача). 
Ерупциите, бесът и възбудата, които 
при Бернхард остават само вътрешно 
преживяване, тук са извадени наяве и 
доведени до крайност.

В сценичната версия на Елена Димит- 
рова и Явор Костов-Йондин (поста-
новката също е тяхна съвместна 
работа) всички конкретни топоси са 
сведени до минимум. Така от портрет 
на Виена през 80-те години на ХХ в. 
текстът добива по-универсален ха-
рактер и в него могат да се открият 
достатъчно алюзии със софийските 
артистични среди от днешно време. 
Няколкото назовани знакови за ав-
стрийската столица места – улиците 
„Грабен“ и „Кертнерщрасе“, имперски-
ят Бургтеатер – са по-скоро символ 
на потъналата в плюша на своето са-
модоволство Виена. Интонацията, с 
която биват произнесени в представ- 
лението, онагледява и донадгражда 
вложеното в тях от автора презре-
ние. А злъчният коментар на Бернхард 
за Бургтеатер буквално може да се 
отнесе и към някои водещи софийски 
сцени. Тъкмо съзнателният избор на 
Елена Димитрова (актриса от кръга на 
„Сфумато“ и съ-участник в независими 
проекти) и Явор Костов-Йондин (Ате-
лие „Пластелин“) да стоят далеч от 
репертоарния театър и неговите бла-
зирани актьори, им е позволил да съх-
ранят своята актьорска чувствител-
ност, вкуса си към нетрадиционни за 
нашия театър текстове и е запазило 
сетивата и професионалните им реф- 
лекси. Това със сигурност е за сметка 
на личния комфорт. Но пък е единстве-
ният начин един изпълнител физически 
и психически да постигне и оцелее в 
такова неистово (в най-добрия смисъл) 
преживяване, каквото е превъплъще-
нието на Явор Костов-Йондин в „Сеч. 
Една възбуда“. За този спектакъл съ-
битие аплодисментите – да перифра-
зирам Бернхард – със сигурност не са 
предвестници на бедствие.

Анелия Янева

ЕДНА ПОГНУСА

и	един	неистов																											
Явор	Костов-Йондин																		
в	моноспектакъла																				
„Сеч.	Една	възбуда“
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К О„Златна роза“, 
Варна, 2022 г.

Теодор Ушев

Андрей 
Хадживасилев

Кадър от филма „Майка“, реж. Зорница София



62

ноември 2022

Тази година фестивалът „Златна роза“ 
отбелязва своето 40-о издание. В 
българския фолклор и в съвременно-
то ни битие това число носи особена 
сакрална сила и семантика, към която 
се отнасяме предпазливо и с нескрито 
суеверие. Затова и аз предпазливо се 
опитвам да пристъпя към Фестивала. 
Още повече че той започна като стра-
нен ребус. Гостите му дълго време и 
мисля, че до неговия край, не успяха да 
разгадаят голяма част от образите, 
вплетени в новата визия на издание-
то (дело на Радослава Боор). Това беше 
доста неуместен опит за обновяване 
чрез персонифициране на Фестива-
ла, което нямаше как да не доведе до 
напрежение сред част от филмовата 
общност. 

Без суеверие, но категорично съм убе-
ден, че това беше един от най-слабите 
фестивали, на които съм присъствал, и 
съм сигурен, че причината беше повече 
във филмите. Рядко съм толкова краен, 
но този път техните автори не дадо-
ха възможност за голям избор. Вероят-
но и затова има няколко произведения, 
които бързо се отличиха и привлякоха 
вниманието. На първо място ще започ-
на с безспорния за мен фаворит, филма 

на Валери Йорданов „Шекспир	 като	
улично	куче“ (с шест награди, включи-
телно за режисура и сценарий). Исто-
рията директно ни хвърля на улицата, 
за да ни срещне със съвременниците на 
Розенкранц и Гилденстерн. За автора 
животът в крайния квартал е суров, 
със собствени правила, познати на хо-
рата в безизходица. Но като всички и 
те си имат своите неотменими морал-
ни принципи и кодекс на честта, които 
следват. Животът им на улицата ги е 
превърнал в зверчета, за да оцелеят, 
но пък са запазили тъй рядко срещана-
та хуманност. Като в Шекспирова дра-
ма филмът носи специфичен трагизъм, 
който се усеща в атмосферата през 
цялото време. В „Шекспир като улично 
куче“ има рядко срещан за българското 
кино кинематографичен реализъм – 
от избора на актьорите до последния 
детайл във визията (впечатляваща 
работа на оператора Борис Славков). 
Младите актьори Владислав Стоиме-
нов и Васил Илиев (с поделена Награда 
за мъжка роля), както и Елеонора Ива-
нова са тотално слети с персонажите 
и средата, а Захари Бахаров прави по-
редната си запомняща се и безкомпро-
мисна роля на големия екран. 

Отново със силна игра се представят 
на екрана Ивайло Христов и Светлана 
Янчева в новия филм на Иван Павлов 
„Пролетно	равноденствие“ (със Спе-
циалната награда на журито и Награ-
дата на критиката). Това е поетичен, 
тъжен и много личен разказ по сцена-
рий на Красимир Крумов – Грец, заснет 
в познатата черно-бяла стилистика 
на Емил Христов. Майсторството на 
опитния режисьор е намерило точно-
то си място във визуалния прочит на 
тази камерна история. Минимализмът 
на избраната форма придава особена-
та топлина и меланхолия, която рядко 
виждам в нашето кино. 

Най-силните страни на „Майка“ на 
Зорница София (Златна роза за най-до-
бър филм) са играта на актрисата Да-
рия Симеонова (заслужена Награда за 
женска роля, при това в сериозна кон-
куренция с Александра Сърчаджиева 
за „Изкуството да падаш“) и личната 
история на театралната режисьорка 
Елена Панайотова, от която е вдъхно-
вен филмът. Основният проблем на 
„Майка“ идва от избора на актьорите, 
но той е важен и определящ, защото 
рефлектира върху цялата тъкан на 
творбата и най-вече върху възприема-
нето ѝ. Изборът на Дария Симеонова е 
повече от добър. Играта ѝ е многоплас-                                                  
това и нюансирана, а присъствието ѝ 
във всеки кадър е органично – в цялото 
ѝ същество се усещат болката и жела-
нието. Трудна и много добре изградена 
роля. Изборът на нейния партньор е 
една от коварните режисьорски греш-
ки във филма. Вероятно в други филми 
Леон Лучев може да стои добре на ек-
ран, в двойка с Дария Симеонова оба-
че е крайно неубедителен. Между тях 
няма никаква химия. Тъкмо обратното 
– тяхната несъстоятелност на екрана 
поражда съмнения в любовта им. Как в 
такъв случай зрителят да повярва, 
че тази двойка искрено желае да има 

Деян СтатуловРози
40-и	фестивал																												
на	българския	игрален	
филм	„Златна	роза“,	
Варна,	23–29	септември	
2022	г.

без бодли

„Шекспир като улично куче“, фотография Светослав Стоянов, „Портокал“



63

ноември 2022

дете. От тук насетне филмът се раз-
пада и само играта на Дария Симеонова 
успява да задържи вниманието. Фина-
лът, в който се показва самата Еле-
на Панайотова, ме накара да си задам 
въпроса защо по тази история Зор- 
ница София не е заснела документален 
филм, като продължение на своя Modus 
Vivendi (2006). Творческият избор си 
остава в ръцете на автора.

Темата за майчинството е заложена 
(най-вече в морален контекст) и във 
филма „Анна“. Тук обаче проблемът е в 
лошата драматургия и още по-неубе-
дителната режисура на Боримир Илков 
– Боно. Нещо повече – кулминационна-
та сцена в историята е похабена от 
безпомощната режисура – без въобра-
жение и филмова култура. Това личи и 
в работата с актьорите. Удивително 
е как опитни и талантливи актьо-
ри като Радина Кърджилова и Йордан 
Расин (с прекрасна игра като екранна 
двойка в „Сцени от живота на една ак-
триса“) не успяват да намерят своите 
образи във филма и в крайна сметка 
стоят неубедително.

Образът на жената и майката е в цен-
търа и на пълнометражния дебют на 
Орлин Милчев	 „Изкуството	 да	 па-
даш“. След прекрасния му късометра-
жен филм „Добри“ (2016) тук сякаш има 
отстъпление или поне пълнометраж-
ният формат е препънал режисьора. 
Изборът на актьорите е безупречен 
и всички се представят блестящо. 
Освен това режисьорът е успял да 
намери мост между актьори с различ-
на харизма и от различни поколения, 
като всички работят в синхрон. В 
центъра на филма са взаимоотноше-
нията на майка и дъщеря (Александра 

Сърчаджиева и Елена Замяркова), бо-
лезнено отровени от тежките ме-
тастази на Прехода. Орлин Милчев 
обаче не успява да намери точния ри-
тъм във воденето на разказа, който 

Антон Бакарски, композитора Петър 
Дундаков и монтажиста Нина Алтъ-
пармакова. За разлика от предишните 
си два филма, този път с „Бягство“ 
Виктор Божинов е създал камерна 

на няколко места буквално буксува и не 
води действието напред. При монта-
жа са останали ненужни сцени, с които 
авторът сякаш не е успял да се разде-
ли, те забавят хода на филма. Особено 
в края силно проличава работата на 
двамата различни сценаристи, мога 
веднага да разпозная почерка на единия 
от тях. Финалът е опит да се намери 
решение в миналото, което отново  
застига настоящето. Филмът нямаше 
нужда от подобно клише. 

Съвременното битие на хора от раз-
лични поколения и краища на света, 
които носят бремето на своя житейс- 
ки избор, локализирани в най-високото 
село в България, Чамла, е темата на 
„Бягство“,	 който преди фестивала 
вече имаше своята премиера на голям 
екран. Мисля, че това е най-зрелият 
от режисьорска гледна точка филм на 
Виктор Божинов. Тук отново има пре-
красен избор на актьори и локация и 
отново се работи с добре шлифован 
екип от съмишленици като оператора 

притча, изградена отново с много 
кинематографичност.

През последните години творците 
ни бягат от възможността да експе-
риментират. Киното ни буксува в ко-
ловозите на битовата, всекидневна 
драма, докато в световен мащаб се 
използват различни хибридни жанро-
ви форми, в които авторите да впле-
тат своите сюжети. Сякаш авторите 
ни не припознават възможностите и 
художествената широта, които пре-
доставят изразните средства на раз-
личните жанрове, или се страхуват 
(често срещано при младите), защото 
им липсва достатъчно филмова култу-
ра. В конкурсната програма имаше и 
жанрови опити, които трябва да бъ-
дат подкрепени, защото те са спора-
дични, а би могло да бъдат добра посо-
ка за развитието на киното ни. Такива 
са „Случаят	Тесла“ на Андрей Хаджи-
василев и „Български	кораб	потъва	в	
бурно	море“, дебют в киното на те-
атралния режисьор Петринел Гочев. 

без бодли

„Пролетно равноденствие“,                                                  
реж. Иван Павлов

„Шекспир като улично куче“, реж. Валери Йорданов
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Единият е продължение на „Случаят 
Кюри“ и примамва децата и техните 
родители чрез невинно приключение в 
света на науката, а другият е нежен 
и поетичен разказ за израстването и 
първите белези, които получаваме в 
живота. Надявам се тази положител-
на тенденция да продължи, не само за-
щото трябва да възстановим добрите 
традиции в детското кино, но и защо-
то от пролетта на тази година На-
ционалният филмов център има сесия 
за целево финансиране на детски фил-
ми. Тъкмо тези произведения са пър-
вият досег с големия екран на малките 
зрители и ние трябва да се отнасяме 
отговорно към този жанр. В конкурсна-
та програма имаше още едно жанрово 
изключение и това е черната комедия 
на Лъчезар Аврамов	„Жълт	олеандър“. 
От години не сме имали възможност да 
гледаме на голям екран българска поли-
тическа сатира, която с много финес, 
интелигентност и разбира се, с чув-
ство за хумор коментира съвременно-
то ни битие – българско и европейско. 
Прави го талантливо и вярно. 

Положителна тенденция на 40-ото 
издание без съмнение е присъствието 
на много жени режисьори. В пълномет-    
ражния конкурс освен утвърдена и 
талантлива авторка като Зорница 
София (с втора Златна роза след „Мила 
от Марс“) присъства и Петя Йосифова 
с дебюта си „Жири“. В късометражна-
та програма от 16 филма 11 са дело на 
дами. Сред тях са тазгодишната но-
сителка на Златната роза Антония 
Милчева с „Празник“, Тянита Ганче-
ва с брилянтния Vox populi (Награда 
на критиката) и Галина Д. Георгиева 
с „Кокичета в края на влака“, чудесен 
опит в една нова жанрова терито-
рия, каквато е антиутопията. Заедно 
с възстановения вестник (който дава 
жив поглед към Фестивала и възмож-
ност за професионален опит на ново-
то поколение киноведи) и стремежа на 
организаторите за повече паралелни и 
видими за публиката събития (макар и 
не добре програмирани), „Златна роза“ 
доказва, че е жизненоважен за родно-
то ни кино. Задава и показва посоки. 
Може не винаги да сме съгласни с тях, 
но това е българското кино днес. Поне 
на тeзи Рози…

Международното жури за пълнометражни филми с председател Александър 
Донев, киноисторик, продуцент и дистрибутор, и членове: Ана Гъргич, кинокри-
тик, специалист по балканско и източноевропейско кино, Хърватия; Блерта 
Башоли, сценарист и режисьор, Косово; Илко Ганев, доктор по театрознание 
в ИИИ към БАН, и Майя Виткова-Косев, сценарист, режисьор и продуцент, 
присъди следните официални награди:

Голямата награда Златна роза за най-добър пълнометражен филм – на „Май-
ка“, България/Германия/Хърватия, продуцент Ем Кю Пикчърс ЕООД – Зорница 
София Попганчева, сц. Зорница София и Миглена Димова, реж. Зорница София;

Специалната награда на журито за филма „Пролетно равноденствие“, прод. 
Арт 47 ЕООД – Мариана Павлова, сц. Красимир Крумов – Грец, реж. Иван Павлов;

Наградата на град Варна за филма „Шекспир като улично куче“, прод. Чучков 
брадърс ООД – Борислав Чучков, сц. и реж. Валери Йорданов;

Наградата за режисура на Валери Йорданов за „Шекспир като улично куче“;

Наградата за сценарий на Валери Йорданов за „Шекспир като улично куче“;

Наградата за операторско майсторство на Крум Родригес за „Майка“;

Наградата за женска роля на Дария Симеонова за ролята є във филма „Майка“;

Наградата за мъжка роля на Владислав Стоименов и Васил Илиев за ролите 
им в „Шекспир като улично куче“;

Наградата за дебютен пълнометражен филм на „Изкуството да падаш“, 
прод. Геополи ООД – Павлина Желева, в лицето на режисьора Орлин Милчев

Диплом за децата от Широка Лъка и гетото на Кибера, Кения, участвали 
във филма „Майка“;

Диплом за Светлана Янчева за ролята є в „Пролетно равноденствие“.

Наградата на гилдия „Критика“ за пълнометражен филм получи „Пролетно 
равноденствие“. 

Наградата на СБФД бе за „Шекспир като улично куче“.

Наградата на публиката получи филмът на Андрей Хадживасилев „Случаят 
Тесла“.

Журито за късометражни филми с председател Ингеборг Братоева-Даракчи-
ева, филмов критик и киноисторик, и членове режисьорът Мартин Негрев и 
журналистката Силвия Недкова присъди следните официални награди:

Голямата награда Златна роза за най-добър късометражен филм на „Праз-
ник“, прод. Клас ЕООД – Росица Вълканова, в лицето на режисьора Антония 
Милчева и целия творчески екип. За деликатното разработване на темата 
за самотата и търсенето на близост в съвременния свят, постигнато с 
пестелива режисура, овладян ритъм на действието и убедителна актьорска 
игра, за проникновената интерпретация на сложните взаимоотношения между 
героите и умелото разкриване на социалната динамика.

Диплом за режисура на филма „1999“, прод. Мачфрейм студио/Синеартъри 
ЕООД – Георги Маринов, Александър Милушев. За умелото пресъздаване на 
духа на 90-те години на ХХ век и за задълбочената интерпретация на винаги 
актуалната драма на съзряването.

Диплом за операторска работа – на Йоанна Хаджииванчева за филма „Откъсна-
ти“, прод. Ред карпет ЕООД – Веселка Кирякова. За талантливата операторска 
работа, определяща структурата на филма и елегантните визуални решения.

Наградата на гилдия „Критика“ за късометражен филм получи Vox Populi, 
прод. Омега филмс, Фронт филм – Светослав Овчаров, Светла Цоцоркова, 
сц. Светослав Овчаров, реж. Тянита Ганчева.

Тази година за пръв път заседава младежко жури в състав: Радина Романова 
и Георги Димитров от киношкола „Братя Люмиер“ с художествен ръководи-
тел Елица Матеева, и Айрин Айлин, студентка в НАТФИЗ. То определи като 
най-добър филм „Шекспир като улично куче“ на Валери Йорданов.

 Наградите на 40-ия фестивал на българския игрален филм
„Златна роза“, Варна, 2022 г.
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„ϕ1.618“ е първият пълнометражен 
филм на Теодор Ушев, екранизация по 
романа „Пумпал“ на Владислав Тодоров. 
Той разказва за нация от биологически 
съвършени хора – биотитани, които 
се подготвят да напуснат Земята с 
кораба „Пумпал“. В двете водещи роли 
са актьорите Деян Донков и Мартина 
Апостолова. Участват също Ирмена 
Чичикова, Николай Станоев, Васил Дуев, 
Иво Димчев, Герасим Георгиев – Геро, 
Владимир Люцканов и др. Оператор е 
Емил Христов, дизайнер на продукция-
та – Сабина Христова, а костюмите са 
дело на Велика Прахова. Сценарист на 
филма е Владислав Тодоров, който е и 
продуцент заедно с Орлин Руевски.

Като	изключим	късометражния	
ви	игрален	филм	(„Кристин,	която	
маха	от	влака“),	творите	в	полето	
на	анимацията	и	на	експеримен-
тите,	инсталациите,	създавате	
и	интерактивни	творби...	Какво	
ви	провокира	да	се	насочите	към	
игралното	кино?

Както всичко в живота ми, стана слу-
чайно. Всъщност Владислав Тодоров и 
Емил Христов ми предложиха да режи-
сирам филма… Не са знаели какъв тара-
леж си сложиха в гащите. Аз обичам да 
предизвиквам себе си и усетих, че ми е 
дошло времето отново да сменя ампло-
ато си, да пробвам леко различна медия. 
И все пак става въпрос за един и същи 
терен – този на движещите се кадри.

Защо	решихте	да	направите	от	
„Пумпал“	игрален	филм,	а	не	ани-
мационен	например?	Виждал	съм	
ваши	рисунки	по	романа.

Пълнометражен анимационен филм се 
прави изключително трудно, с много 
средства. Няколко пъти се опитвах да 
събера екипи в България за различни 
кратки анимационни проекти, все без-
успешно. Тук просто няма добри и под-
готвени аниматори, които да могат да 
работят по толкова мащабен проект. 
Трябваше да го реализирам изцяло във 
Франция и Канада. Освен това сцена-
рият не беше подходящ за анимацио-
нен филм. Никога не е ставало дума за 
пълнометражен анимационен филм по 
„Пумпал“. Аз имам един изключителен 
проект за анимационен филм, по кой-
то работя от две години. Ако имам 

мазохистичното желание да работя 
в България по такъв проект, трябва 
първо да създам училище по анимация, 
да обуча мои студенти и тогава да за-
почна този филм. Разбирате, че ми е 
по-лесно да си наема хора от Канада, 
Франция или Южна Корея – те са по-
добре научени, по-работливи и искат 
по-малко заплащане от хората в Бъл-
гария (парадокс, но е така).

Работили	сте	с	Георги	Господинов,	
сега	по	романа	„Пумпал“	–	с	Вла-
дислав	Тодоров.	Как	откривате	
своята	личност	в	бъдещата	екра-
низация?

Ами тя, личността ми, е толкова им-
позантна, че не ми се налага да я търся 
много. Киното е колективно изкуство. 
Аз не вярвам, че е възможно режисьор 
сам да си напише, режисира и проду-
цира филма – възможно е, но след това 
сам трябва да си го гледа… Аз не мога да 
пиша – не в това е силата ми. Но мога 
да конструирам, размествам написа-
ното от други, докато се получи филм. 
Това се научих, правейки десетки ани-
мационни, игрални, експериментални, 
документални късометражни филми. 
Ролята на режисьора е да събере всич-
ки компоненти, елементи, екип и да ги 
сглоби в убедителна амалгама. Това е 

„Ако	не	е	провокация,	
значи	не	съм	го	правил	аз.“	
С	Теодор	Ушев,	режисьора	
на	„ϕ1.618“,	разговаря		
Деян	Статулов

В света на дистопията

Кадър от „ϕ1.618“, реж. Теодор Ушев
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творчеството в нашата професия – да 
гледаш непрестанно цялостната кар-
тина, да не губиш никога поглед върху 
цялото. И да знаеш къде отиваш…

Когато	прочетох	романа,	ми	се	
стори,	че	сякаш	е	писан	като	фил-
мов	сценарий.	Много	е	визуален.	
Това	помогна	ли	в	екранизацията?

Да, това беше причината да се захвана 
с този проект. Разбира се, аз го виждах 
по различен начин. А стана още по-си-
лен и заради работата на дизайнерка-
та Сабина Христова, която непрекъс-
нато ме предизвикваше с нови идеи, 
места, предложения. В нейно лице наме-
рих един мощен партньор в лудостта 
ни. Беше истинска забава…

Защо	не	взехте	името	на	романа,	
а	предпочетохте	„ϕ1.618“?	Не	е	ли	
твърде	провокативно	към	бъдещи-
те	зрители?

Ако не е провокация, значи не съм го 
правил аз. „Пумпал“ стоеше прекалено 
невзрачно – още в началото казах на 
Вовата: „Мисли ново заглавие!“. И той 
дойде с това предложение – „ϕ1.618“. 
Когато ми го каза, подскочих от щас-
тие! Веднага го подредих като в една 
редица на Фибоначи до култови фил-
ми като „ТHX 1138“ на Лукас, „21-87“ на 
Липсет и „Кодът Пи“ на Аронофски. 
Оттук се промени и сценарият. А на 
дъщеря ми ѝ хрумна татуировката на 
окото на Гаргара с буквата „Пи“ (кое-
то е аритметичното сечение) – това 
беше гениално, защото тя се бори с „ϕ“ 
(геометричното сечение), със съвър-
шенството. Ето така всичко си дойде 
на мястото концептуално от самото 
начало.

В	българското	кино	нямаме	тради-
ции	в	антиутопията.	Как	в	тази	
празна	ниша	успяхте	да	разположи-
те	вашия	сюжет	и	идеи?

Ако има традиции в нещо, мен не ме 
търсете там. Не ми беше трудно – аз 
винаги съм харесвал дистопията като 
жанр. Също и фантастиката. Това е 
мястото, в което аз като художник се 
чувствам най-вдъхновен… Ненавиждам 
реализма в киното, в изкуството като 
цяло.

Каква	беше	ролята	на	Емил	Хрис-	
тов	в	улавянето	на	тази	условна	
реалност.	Как	се	сработихте	като	
двама	визуалисти?

Работихме много леко с Емо, в пълна 
хармония. Успяхме да се сдърпаме само 
веднъж, и то накрая, когато нервите 
на всички ни бяха вече много опънати и 
бяхме преуморени. Снимахме в зверски 
режим заради ограничения бюджет. 25 
сцени на ден – без никакъв компромис 
при това. Емо с опита и способността 
си да намира прости и ефикасни реше-
ния беше незаменим. Кажеш му: искам 
да е магично – той го прави. Кажеш му: 
тук искам осветление Франс Халс или 
Андрю Уайът – той го прави. Най-цен-
ното на Емо е неговата обща култура 
– не мога да си представя да снимам с 

друг. Не на последно място, и заради 
любовта му към Глен Гулд. Започвахме 
всяка сутрин с Голдберг вариациите и 
всичко беше в хармония.

Алфред	Хичкок	е	казал,	че	най-лес-
ният	кастинг	е	този	на	Уолт	Дис-
ни	–	когато	някой	актьор	не	му	
харесва,	го	изтрива	с	гумичка.	Вие	
как	подредихте	актьорите?

Алфред Хичкок е казвал и други глу-
пости. Гледах много театър, интер-
вюта. От самото начало знаех как из-
глеждат, как се движат и артикулират 
героите ми. Но веднъж мотивирани в 
посоката, всеки един от тях изграж-
даше образа си свободно. Моята задача 
беше да поддържам нивото, така че да 
не започнат да се надиграват. Изпус-
нах само един от героите – но затова е 
монтажът след това…

Жанрът	предполага	една	определе-
на	реалност,	мислите	ли,	че	посте-
пенно	хората	започват,	било	заради	
медиите,	заради	екранните	изкус-	
тва	или	литературата,	да	губят	
представа	къде	е	границата	между	
условната	реалност	и	битието,	в	
което	ние	съществуваме?

О, това е много интересен казус от го-
дини! Но смятам, че е лесно преодолим. 
Като в електронна игра – когато зада-
деш правилата на играта в началото, 
играещият знае как да се ориентира. 
Затова нашият филм започва с игра 
– филм във филма, разлика в стилове-
те. Казваме в началото – тук всичко е 
възможно, всичко е измислица. Затова 
избягвахме реализма, искахме да оста-
вим усещането за „илюстрация“ през 
цялото време. Този филм е комикс. Ха-
рактерите са оставени като комик-
сови персонажи, студени… Декорите, 
осветлението, всичко. Имаме дори ус-
ловността на „балончетата“ за диало-
га. Както и визуалната звуковост…

От	дистанцията	на	времето	и	
мястото,	на	което	живеем,	как	
изглежда	„чинията“	на	Бузлуджа“?

Всеки тоталитарен паметник, изваден 
от своя контекст, се превръща в про-
изведение на изкуството. Това напра-
вихме във филма.

Теодор Ушев (род. 1968 г.) е 
аниматор, илюстратор, режи-
сьор. Дипломира се през 1993 г. 
в специалност „Плакат“ в НХА 
в София. Понастоящем живее 
в Монреал. От 2010 г. препода-
ва и провежда работилници и 
майсторски класове в Япония, 
Франция, Испания, Германия, 
Португалия, Лондон, Будапеща 
и др. Творбите му са получи-
ли над 80 награди. Филмът му 
„Сляпата Вайша“ по едноимен-
ния разказ на Георги Господинов 
има шест награди от между-
народни филмови фестивали и 
четири номинации за най-до-
бър късометражен филм, сред 
които номинация за награда 
Оскар. Филмът „Физика на тъ-
гата“, също по произведение 
на Господинов, печели общо 14 
награди, сред тях е и Голямата 
награда Кристалът на Анеси за 
най-добър късометражен филм 
на най-престижния фестивал за 
анимационно кино. Творбата е и в 
краткия списък за награда Оскар. 

Теодор
Ушев
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Българското игрално кино за деца и 
юноши търси път към зрителите. 
По време на фестивала „Златна роза“ 
филмът на Андрей Хадживасилев „Слу-
чаят Тесла“ се прожектира в пълната 
Зала 1 на Фестивалния комплекс във 
Варна и получи наградата на публи-
ката. Режисьорът, вече познат със 
„Случаят Кюри“, заявява, че е открил 
призванието си във филмите за мла-
дежка аудитория и в работата с деца. 
„Случаят Тесла“ ще тръгне по екрани-
те в страната през април догодина, а 
дотогава ще участва във фестивали. 

Накъде	след	националния	фестивал	
„Златна	роза“?

Международната премиера на „Слу-
чаят Тесла“ е на Международния фил-
мов фестивал за детска и младежка 
публика в Шлингел, Германия, през 
октомври. В детското кино конкур-
сният характер не е толкова важен, 
но е хубаво, че всички фестивали 
имат детско жури. Имам покани и от 
директорите на други филмови фес-
тивали – в Монреал, в Пусан, Южна 
Корея. Миналата година бях поканен в 
Европейската асоциация на киното за 
деца и младежи (ECFA). Тези контакти 
станаха възможни чрез нея. В асоциа-
цията членуват голяма част от меж-
дународните филмови фестивали, 
специализирани за детска и младежка 
публика, творци, както и организа-
ции, които се занимават с образова-
ние във филмовата сфера. Целта е да 
има обмен и помощ между членовете, 
за да предлагаме на детската публика 
по-качествено съдържание. 

Защо	се	насочихте	към	киното	за	
деца	и	юноши?

Гледам непрекъснато филми за деца 
и с деца. Трябва да се прави разли-
ка между двата вида. Когато в един 

филм участват деца, това не го прави 
автоматично детски. Нашият филм 
„Случаят Тесла“ е класически приклю-
ченски семеен филм. Обичам общува-
нето с деца, с моите актьори. През 
изминалите две години, когато за-
ради пандемията спряха публичните 
събития, единствено общуването с 
деца ме разтоварваше. Дори и само по 
интернет. С моите актьори, с които 
съм работил по-дълго, като Мартин 
Паунов, който е в ролята на Тони в 
„Случаят Тесла“, сме приятели, ходим 
на театрални представления, били 
сме заедно на ски. Хората мислят, 
че децата, които се появяват в мои-
те филми, са ми роднини, а не е така. 
Просто се харесваме. Децата усе-
щат дали отношението ни към тях е 
искрено. 

Киното	за	деца	и	юноши	е	забравен	
жанр	през	последните	години	у	нас.	

Не е лесно да се снимат филми за деца. 
Няма много такива заявки в българ-
ското кино. Аз трайно работя в тази 
посока, такива са и следващите ми 
проекти – по класически произве-
дения и по едно съвременно. Когато 

преди време разглеждахме проект на 
Стратегия за развитие на българ-
ската култура, в целия файл само на 
две места се срещаха думите „дете“ 
и „детски“, и то по повод на книгоиз-
даването и театралното изкуство. 
За съжаление у нас няма дългосрочна 
стратегия в културата и изкуствата 
за детската публика. Министерство-
то на културата няма такава стра-
тегия, всичко е на парче и се прави от 
ентусиасти като мен.

С	какви	други	проблеми	се	сблъсква-
те	като	режисьор?

Има много неуредици, работата с 
деца е сложна чисто технически не 
само от постановъчна гледна точ-
ка, а и за продуцента. Искат се много 
разрешителни, няма специализирано 
финансиране за детски филми. Това 
прави детската тематика неатрак-
тивна за режисьорите и продуценти-
те. През тази година има извънредна 
сесия на НФЦ за два нови пълноме-
тражни и два късометражни детски 
филма. Поводът е 40-годишнината 
от създаването на „Куче в чекмедже“ 
и „Рицарят на бялата дама“, както и 

Как се снимат филми за деца
С	Андрей	Хадживасилев,	
режисьор	на	филмите	
„Случаят	Кюри“																										
и	„Случаят	Тесла“,	
разговаря	Елена	Владова
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Европейската година на младежта. 
Съчетали са се няколко фактора, кои-
то еднократно ще обърнат внимание 
на киното за деца, но с два филма проб-                                                                        
лемът няма да се реши. Все пак това е 
добра стъпка, адмирации за директо-
ра на НФЦ Петър Тодоров.

Какво	трябва	да	се	направи	гене-
рално	в	тази	посока?	

Трябва да се променят Законът за 
филмовата индустрия и Правилни-
кът за прилагането му, за да има кво-
та всяка година за поне два игрални 
детски филма. Това означава поне по 
един на конкурсна сесия на НФЦ. Или 
поне, както аз съм предложил, да има 
допълнителни точки в оценъчните 
карти за детски тематични проек-
ти. Сега, когато се конкурираме с ня-
кого от по-утвърдените режисьори, 
който предлага значим исторически 
проект или драма, детският филм е 
несъпоставим. Няма как да има съ-
щата успеваемост. Макар че детска-
та тема също е много значима, но тя 
не се оценява отделно като такава. 

Например в нашия филм участват 31 
деца и 39 души продукционен екип. 
Тези близо сто души ние изнесохме в 
един почти истински лагер в поли-
те на Витоша. Екипът се извозваше, 
хранеше, живееше в детски екоста-
ционар, който всъщност е музей към 
природен парк „Витоша“, трябваше 
да пригодим максимално условията за 
това. Имахме два палаткови лагера 
– един истински, където бивакуваха 
децата, и един декор. Когато пред-
ставих филма на един питчинг форум, 
при мен дойде канадски продуцент и 
ми каза: „Вашият филм изглежда из-
ключително мащабен и скъп. Тук, в 
Канада, повече от 2 млн. евро не мо-
жем да си позволим за такъв филм“. 
Аз, разбира се, не му отговорих нищо. 
Ние в България успяваме с творчески 
ентусиазъм да правим чудеса, което 
наистина е прекрасно.

Кои	са	учителите	ви	в	киното?

Най-много ценя работата на Иванка 
Гръбчева и Димитър Петров, всички 
техни филми са ми любими. Аз съм бил 
студент на Мариана Евстатиева-Би-
олчева. Уважавам творчеството и на 
тримата. Те наистина са се наложили 
в детското кино. Надявам се някой ден 
и аз да се наредя след тях.

Как	 откривате	 актьори	 сред	
децата?

Организираме кастинг. В „Случаят Тес-           
ла“ половината деца са от скаутски-
те организации „Мадарски конник“ от 
Шумен и „Компас“ от Варна. Темата 
за скаутството се роди още при пи-
сането на сценария заедно с Викто-
рия Пенкова. Направихме допитване 
до скаутите. Харесва ми идеята за 
взаимопомощ и подкрепа, която те 
изповядват, затова реших, че ще е 
интересно да сблъскаме дисциплини-
раните скаути с ученици. Кастингът 
за актьори в София беше отворен, 
явиха се около 500 деца от цялата 
страна. Имаше много проби. Ролите 
на близнаците във филма са писани 
за актьорите Деан и Йоан Стойкови, 
но и те се явиха на кастинг, за да бъде 
честно и да съм сигурен, макар че ги 
бях гледал в театрална постановка. 
Веднъж се разминахме на улицата и 

те ме поздравиха за „Случаят Кюри“, 
аз се обадих на сценаристката си и ка-
зах „Искам двама близнаци във филма“. 
На кастинга се явиха общо осем двой-
ки близнаци, но Деан и Йоан честно си 
спечелиха ролите. И двамата се зани-
мават със спортна гимнастика, имат 
медали от различни първенства. Мар-
тин Паунов пък е световен шампион 
по карате от миналата година. Има-
ме много талантливи деца в различни 
сфери на изкуството и спорта. Бъл-
гарската държава трябва повече да 
подкрепя децата, за да станем прос-
перираща нация. 

Какъв	съвет	бихте	дали	на	децата,	
които	искат	да	станат	актьори?

Първо, да гледат всякакви български 
филми, като започнат от класичес- 
ките, дори и някои да им се струват 
бавни и наивни, защото визуалната 
култура на зрителите се е променила 
и развила. Те трябва да са запознати с 
началото. Второ, да се интересуват 
от българско изкуство, защото това 
ги обогатява. На моите актьори деца, 
с които работим, непрекъснато им 
пускам българска музика, български 
филми. Препоръчвам им и чужди кла-
сически заглавия. Още на София Филм 
Фест гледахме заедно „Как се научих 
да летя?“ на Радивойе Андрич. Наско-
ро говорихме за „Били Елиът“, за „Хо-
ристите“, който не е детски филм, 
но докосва детското сърце. „Чичо 
Коледа“ е страхотен български филм 
с главен герой дете. Важно е децата 
да правят това, които им харесва, за 
да се развиват. Има свръхамбициозни 
родители, които водеха на кастинги-
те децата си, а те самите не знаеха 
защо идват. 

Важно	ли	е	да	ходят	на	школи	по	
актьорско	майсторство?

Не е важно, но не се изключва. Някои 
от децата съм избрал от актьорски 
школи. Рая Георгиева, която има много 
ключова роля в „Случаят Тесла“, дойде 
случайно на кастинг, придружавайки 
своя приятелка. Понякога предпочи-
там, както се казва, диамантите да 
не са шлифовани и всичко да се случи в 
процеса на работа.

Андрей Хадживасилев е завър-
шил Националната професио-
нална гимназия по полиграфия 
и фотография. Учил е кино, 
телевизионна режисура и 
операторско майсторство в 
НБУ. Специализирал е режису-
ра и продуцентство в Кино-        
академията FAMU в Прага и в 
Университета „Фалмут“ във 
Великобритания. Режисьор е 
на документалните филми „Пар-
кур – начин на живот“, „Целувка 
за лека нощ“, на късометраж-
ния „Тони“, на детските „Слу-
чаят Кюри“ и „Случаят Тесла“.

Андрей 
Хадживасилев
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Пламен Бейков в „Дон Паскуале“,               
постановка в Държавна опера –                                         
Русе, 2007 г.
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Новият сезон на Русенската опера 
вече предложи няколко успешни съ-
бития. През септември на оркестъра 
гостуваха диригентите Максим Еш-
кенази и Волфганг Харер, солистите 
Хосе Фрагуас – цигулка, Аристотелис 
Пападимитриу – пиано, а диригентът 
Жан Ив Годен представи младия тром-
бонист Греъм Кентс. Откриването на 
оперния сезон се състоя с „Кармен“ на 
Бизе. На 16 септември беше и първа-
та премиера – Кантата за кафето 
на Йохан Себастиан Бах. Денят на 
музиката, 1 октомври, бе отбелязан 
с инициативата на Димитър Косев 
„Русе дирижира операта“, която се 
проведе за първи път преди година. 
На площада пред Доходното здание 
всеки, който имаше желание, можеше 
да застане пред оркестъра и солисти-
те на театъра и да дирижира опреде-
лена пиеса. На 23 октомври се състоя 
и премиерата на балета „Козият рог“ 
на Красимир Кюркчийски, ден преди 
това хореографът Петър Луканов 
навърши 91 години.

Срещаме	се	в	началото	на	новия	
сезон	на	оперния	театър	в	Русе,	
чийто	директор	сте	от	шест	ме-
сеца.	Завършихте	един	подготвен	
сезон,	но	през	това	време	трябваше	
да	помислите	за	новия.	Кое	според	
вас	повлия	най-много	на	комисията,	
за	да	ви	избере	сред	останалите	
кандидати?	

Предполагам, решаващи бяха две 
неща – че все още съм в активна въз-
раст, която предполага творчески 

намерения и акумулиране на творчес- 
ка енергия. Освен административни-
те дейности ръководенето на един 
оперен театър включва и сериозна 
творческа перспектива, и по-широки 
хоризонти, които комисията вероят-
но забеляза в мен. Освен това в кон-
цепцията си имам намерение да дам 
лек превес на българските произведе-
ния и на образователните политики. 
Другото е, че съм човек от този те-
атър, израснал в него от артист со-
лист, доброволен пиар, в последните 

години драматург, а също и режи-
сьор-постановчик. Това предполага, 
че познавам изцяло механизма на рабо-
та. Освен това, без да се лаская, съм 
публична личност в Русе. Мисля, че 
съм дипломатичен, диалогичен, това 
се усеща от другите културно-обра-
зователни институции и дава отра-
жение върху моя избор.

В	концепцията	трябва	да	защи-
тите	виждането	си	с	конкрет-
ни	заглавия	и	идеи.	Споменахте	

„Един	от	акцентите	
в	концепцията,																																		
с	която	кандидатствах,																											
е	увеличаване	на	достъпа																											
до	култура	на	хората,	
живеещи	в	дунавския	
регион.“	С	Пламен	Бейков,																																									
новия	директор	
на	Държавна	опера	
–	Русе,	разговаря																														
Светлана	Димитрова

Нови хоризонти
за Русенската опера

Пламен Бейков като Захария в „Набуко“
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българските	творби,	но	те	не	прив-	
личат	публика.

Да, за съжаление, но ключът е те да 
бъдат по-интересни. Щом „Луд ги-
дия“ и „Българи от старо време“ са 
привлекателни заглавия, тогава мар-
кетинговата политика и предлагане-
то им, ако са направени по по-ловък и 
изобретателен начин, ще дадат други 
резултати. Но има и друг елемент. Ко-
гато една националност, една държа-
ва е в криза, тя се обръща повече към 
патриотичните чувства и към исто-
рическите си корени. Това не е много 
здравословно, но за българското из-
куство и култура би било много добре.

В	Русе	винаги	са	се	поставяли	бъл-
гарски	опери,	дори	много	от	преми-
ерните	изпълнения	са	били	точно	
тук.	

Това беше в концепцията ми – да си 
припомним, че при нас са били светов-
ните премиери на български загла-
вия. Веднага ще спомена операта на 
Константин Илиев „Еленово царство“, 
която след първата постановка има 
няколко представления и повече никъ-
де не се случва. Тъй като през 2024 г.                                                           
се навършат 100 години от рожде-
нието на Константин Илиев, а той 
е здраво свързан със създаването на 
първообраза на Русенската филхармо-
ния – Русенския държавен симфоничен 
оркестър, а след това и с Русенската 
опера, смятам, че ще бъде достойно 
да се постави това заглавие. То е в 
проекта, синхронизирано е и с програ-
мата на „Мартенски музикални дни“. 
Това е авангардно заглавие, което 
привнася много красив митологичен 
нюанс към българската чувствител-
ност, към нашите корени. Смятам, че 
тук не става дума за никакво патри-
отарстване, а само за една красива, 
авангардна, интересна постановка. 
Другото заглавие вече чука на врата-
та – „Лето 893“ на Парашкев Хаджи-
ев. Премиерата отново е била в Русе. 
Догодина има годишнина от Преслав-
ския църковно-народен събор, който 
се смята за финал в процеса на по-
кръстването на българската държа-
ва. Като елемент от това честване 
избрахме заглавието да влезе в афиша 
на „Мартенски музикални дни“.

Имах намерение да направя като моя 
магистърска дипломна работа две 
непредставяни, единствени камерни 
опери на Димитър Тъпков. Трябваше 
да се случи на сцената на Старозагор-
ската опера, но епидемичната ситу-
ация обърка плановете. Смятам през 
декември да се осъществи в Русе. Така 
„Подслушан разговор“ и „Омагьосани-
ят принц“ ще имат своите световни 
премиери. Първата е само за две пе-
вици – сопран и мецосопран, комична 
е, саркастична, смешно-тъжна. Тя е 
от 2000 г. и трасира отношението 
на съвременния българин към класи-
ческото музикално изкуство. Напра-
вена е и със смях, и с болка. Втората 
е по приказката „Халифът принц“ на 
Вилхелм Хауф и е както за възрастни, 
така и за деца, но режисьорът, който 
ще я прави, ще реши как да подходи 
към нея. Добре е да бъде детско заг- 
лавие с послание към възрастните. 
Ще добавя и балетната ни премиера 
– „Козият рог“ на Красимир Кюркчий-
ски. За жалост, изпълнен на запис. Тъй 
като сме много амбициозни, нашият 
оркестър поддържа високо ниво и в 
симфоничния репертоар, има нато-
варен концертен график. Не разпо-
лагаме в момента със своя сцена и не 
можем да си позволим поне седмица 
репетиции на оркестъра с балетна-
та трупа. Поднасям го като извине-
ние. Но пък поканих проф. Петър Лука-
нов да обнови своята забележителна 
постановка, която е правил в Русе и 
в София. С възхищение към неговата 
достопочтена възраст, в която той е 
работоспособен – лично дойде да пос- 
тави балета. Смятам, че той е кла-
сика и трябва да влезе в историята 
на балетното изкуство. След години, 
когато някой посегне към него, да е, 
както посягаме към хореографиите на 
Мариус Петипа и на Маргарита Арна-
удова. Благодарен съм на балетната 
ни трупа. Те сами ми подсказаха и ме 
подтикнаха към това решение, което 
не влизаше в плановете ми.

Колеги	ми	издадоха,	че	с	огромен	
ентусиазъм	се	готвят	за	премие-
рата	на	„Лястовичката“	на	Пучи-
ни,	която	ще	има	своята	българска	
сценична	премиера	при	вас.	

Да, проучванията ми натам сочат. 
Преди време Дарина Такова насочи 
вниманието ми към това заглавие. Тя 
имаше успешен образователен про-
ект със свои възпитаници – с пиано, на 
първо и второ действие. С една реп-               
лика в тази продукция участвах и аз. 
Тази опера е била отправена към Пу-
чини като оперетно заглавие, но не се 
е получило. Пучини е създал прекрасна 
сецесионна атмосфера. Така я виждам 
и тя кореспондира с естетическата 
атмосфера в Русе, с архитектурата. 
Мисля, че публиката ще бъде очаро-
вана. Сюжетът не е натоварващ, от 
операта струи красота.

Забелязах,	че	самите	музиканти	
от	оркестъра	правят	различни	ка-
мерни	формации.

Това е прекрасно и много се радвам на 
тези идеи! Имаме нов състав с любо-
питното заглавие „Енигма“, тъй като 
предишният ансамбъл „Карневале“ 
вече не съществува, защото Робер-
то Карневале получи по-интересни 
предложения за работа в Италия. Но 
колегите му продължават да работят 
и създадоха този състав на същия 
принцип – събират приятели и колеги. 
Енигматичното е в това, че във всяка 
концертна програма според съдържа-
нието ѝ се оформя и съставът. В края 
на предишния сезон имаха много инте-
ресно събитие на крепостта „Червен“ 
и бяхме приятно изненадани от голе-
мия интерес. Това е съвсем неразра-
ботена територия. Ще продължим и 
ще насърчавам камерните концерти 
на солистите певци и инструмента-
листи. Това разтваря хоризонтите 
и познанията им, а от друга страна, 
обогатява репертоара.

Предполагам,	както	е	традиция,	
ще	продължите	да	изнасяте	камер-
ните	постановки	и	на	други	места	
извън	Русе.

Един от акцентите в концепцията ми 
е увеличаване на достъпа до култура 
на хората, живеещи в дунавския реги-
он. Тук включвам източната му част. 
Имахме празничен концерт в Свищов 
с голям оркестър за 160-ата годиш-
нина от рождението на проф. Иван 

за Русенската опера
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Шишманов. Имахме оперен спекта-
къл в Тутракан на „Българи от старо 
време“. Традиционно гостуваме във 
Велико Търново, тази година с „Ерна-
ни“, догодина с „Лето 893“. Ще разши-
рим обхвата на гостуванията нап-                       
ример в Белене, където сме играли, 
Мартен, Николово, Бяла, Две могили. 
Имаме места за разработване. Дори 
в едно село, което е на 9 км от Русе, 
Пиргово. То е посрещнало през 1965 г. 
Дмитрий Шостакович. Там има пре-
красен новопостроен културен цен-
тър с хубава сцена и с възможности за 
балетни спектакли, оперни концерти 
или по-малки оперни заглавия. Инте-
ресът е голям.

Споменахте	 преди	 малко	 кре-
постта	„Червен“.	Всички	опер-
ни	театри	откриха	такива	свои	
места:	Софийската	опера	–	Бело-
градчик,	Бургаската	–	Бегликташ,	
Старозагорската	стигна	до	кре-
постта	„Туида“	и	язовир	„Коприн-
ка“.	Вие	смятате	ли	да	разработи-
те	подобна	дестинация	за	летни	
изживявания?

Ние сме в много добра комуникация с 
всички русенски културни институти 
– с Драматичния театър, Музикално-
то училище и с Историческия музей, 
който управлява крепостта. Имаме 
идеи за това, но единствената преч-
ка е, че обектът не е добре електри-
фициран. Мислех, че трудният достъп 
ще създаде проблем, но напротив, за 
едно неголямо и не много добре анон-
сирано събитие се събраха над 200 
души без организиране на седящи мес-
та. Привлича ме и кеят покрай Дунав, 

интересно място. Има още идеи и 
фантазии и колкото повече са, толко-
ва се увеличава шансът някои от тях 
да се сбъднат.

Ще	продължите	ли	да	режисирате?	

Имам желание да продължа да поста-
вям, а и предвид недоброто състояние 
на театъра, по-изгодно е да има хора, 
които да правят това безвъзмездно. 
Но зависи колко време ще ми остава, а 
не трябва да страда едната от двете 
ми дейности. Вече имах такъв случай с 
едно планирано от предишното ръко-
водство заглавие. Беше удачно, добре 
планирано и аз като режисьор успях да 
го доведа докрай. Опера от американ-
ски композитор, написана през 60-те 
години на миналия век, в която участ-
ват само деца и има само две роли за 
възрастни. „Рицарски поход“ е напи-
сана в модернистично-авангарден 
стил, сериозно музикално предизвика-
телство за интерпретиране, особено 
от деца. Това заглавие даде повод да 
се възроди Русенската детска опера. 
Премиерата беше на 12 юни.

Приеха	ли	децата	този	вид	музика?

Разбира се. Още от миналата година 
го твърдя, когато пак имахме такъв 
проект с операта „Хамлет“. Оказа се, 
че най-вярната ни публика бяха мла-
дите хора, ученици от Английската 
гимназия. Дълбокото ми убеждение е, 
че децата много по-лесно възприемат 
авангардната опера, отколкото кла-
сическата. Особено ако е поставена 
атрактивно. Това се получи с „Рицар-
ски поход“. Децата я подготвяха от 
март, можеха да послужат за пример 
на професионалистите. Ще се опита-
ме да дойдем и в София, защото е изу-
мително как 30–40 деца са направили 
прекрасен ансамбъл, който изпълнява 
модерна музика.

Ще	каните	ли	гостуващи	дириген-
ти	и	режисьори?

Още не смея да правя подобни плано-
ве поради недоброто състояние на 
театъра, но ето, в края на ноември 
успях да организирам турне за хора и 
оркестъра на Русенската опера в Ку-
вейт за два концерта с Хосе Карерас 

и една оперна гала. Тези рекламни под-
ходи са важни. Успях да поканя Петър 
Луканов. Режисьор-постановчик на 
„Лястовичката“ ще бъде Татяна Со-
колова. Тя беше помощник-режисьор 
и отговаряше за пластиката на „Нос“ 
на Шостакович, друга наша постанов-
ка. Виждах я и като театрален, и като 
балетен човек и реших, че ще бъде 
полезна на артистите да навлязат 
по-интензивно, двигателно и визуал-
но, в образите. Имам и други интерес-
ни идеи, но предпочитам още да не ги 
споделям. Засега съм решил аз да пос- 
тавя операта на Парашкев Хаджиев. 
Имам желание сезонът да приключи с 
нова постановка на операта „Норма“. 
Емил Табаков ще довърши интеграла 
на Бетовеновите симфонии. На 16 де-
кември, рождения ден на Бетовен, ще 
бъдат изпълнени Пета и Шеста сим-
фония, през февруари – Седма и Осма, 
а кулминацията ще е на 9 май 2023 г. 
с Девета симфония. Ще бъде знаме-
нателно събитие, защото ще участ-
ват всички русенски хорове – „Васил 
Арнаудов“, „Дунавски звуци“, деца от 
Русенската детска опера

В	операта	сте	отдавна	и	познавате	
трупата	добре.	Как	смятате	да	я	
обновите?	

Преди всичко имаме постоянен не-
достиг на инструменталисти. Не-
престанно обявяваме прослушвания. 
Идват и чужденци. Имаме и добри 
попадения – музиканти, които са на-
пуснали Украйна, както и български. 
Работим и със Социалното минис-
терство по една програма, която 
осигурява шест месеца ангажира-
ност на млади творци, които нямат 
постоянна работа. Взели сме млад 
художник-изпълнител от Русе, една 
млада диригентка, възпитаничка на 
Григор Паликаров, две певици, които 
скоро завършиха Музикалната акаде-
мия, сценографка и художник на кос-
тюми. Много бих искал да се увеличат 
солистичният, балетният и хоровият 
състав. 

Спечелихме и програма на Национал-
ния фонд „Култура“ за подновява-
не на образователните програми. 
Така ни помогнаха за придобиване на 

В „Катерина Измайлова“, постановка              
на Русенската опера, 2015 г.
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техника. Спечелихме финансиране и 
от Русенската община за документа-
лен филм за двете посещения в Русе 
на Дмитрий Шостакович през 1958 и 
1965 г.

Навсякъде	беше	обявено,	че	след	по-
жара	през	2020	г.	Русенската	опера	
вече	има	покрив.	Какво	следва?

Започнахме да репетираме още кога-
то имахме временен покрив. Сцената 
е с унищожена техника, с повреди в 
електрозахранването, но за репети-
ции става. Обществената поръчка 
за покрива е завършена. Обявихме 
поръчка за последващия ремонт на 
самата сцена и техниката, както и 
на прилежащи към нея функционал-
ни помещения – гримьорни, кабини 
за озвучителите и осветителите, 
оркестрина. Стараем се възможно 
най-бързо да придвижим тези проце-
дури. Министерството на културата 
е заделило за този ремонт и обновя-
ване една добра стартова сума от 
три милиона и шестстотин хиляди 
лева, но очаквам със следващия бю-
джет поне още толкова, за да се по-
лучи добра съвременна сцена. Имахме 
тревоги за самата сграда, при коя-
то има потъване, но то не е интен-
зивно и не е активирано от пожара. 
Предстои проект за укрепването, 
който е отпреди години, но не е бил 
довършен. Така че ще го разширим и 
ще го осъществим. Предстои и вер-
тикалното планиране на площите 
около Операта, така че водите да не 
се стичат към сградата. За Залата 
на филхармонията също ще започне 
геодезично обследване, защото се за-
белязват някакви проблеми. Трябва да 
помислим и там за някои подобрения. 
Благодарен съм на Министерството 
на културата, защото получихме суб-
сидия за капиталови разходи, която 
ни дава възможност малко да обновим 
техниката. Мисля си и за инструмен-
тите. Оркестрантите работят със 
свои инструменти, за което се плаща 
малък наем от бюджета на Операта. 
На доброволни начала в края на се-
зона изциклихме и почистихме сце-
ната на филхармонията. Тези неща 
заемат огромна част от времето и 

вниманието. Остаряла е базата, но се 
опитваме да се справим.

А	за	преподаване	остава	ли	време?	

Смятам то да се съсредоточи в об-
разователните програми, които аз 
продължавам да водя. Продължавам 
и с деликатни административни ре-
форми в театъра, що се отнася до 
организацията на труда, до точното 
и ясно регламентиране на задълже-
нията на всеки. Работя с прекрасен 
екип от двама заместник-директори 
– Момчил Миланов и инж. Светлана 
Бонева. 

Познаваме	се	отдавна	и	винаги	съм	
се	възхищавала	на	точността	ви.	
Тя	в	процеса	на	работата	ли	се	
получи?

Идеята за такава организираност 
идва от моето гимназиално образо-
вание. Завършил съм Класическата 
гимназия и заниманията с латински, 
старогръцки и старобългарски, кои-
то са езици с добре организирана гра-
матична структура, са ми помогнали. 
Когато превеждаш, трябва да след-
ваш логиката на граматиката на тези 
езици. Това се разви и в режисьорско-
то ми образование. Предпочитам да 
организирам творческия процес, да 
ми е ясен като структура, а вече нав- 
лизайки в работата, оставям елемент 
на изненада за въображението и вне-
запни решения и инвенции, които из-
бликват от натрупванията. 

Как	стигнахте	до	операта?

Бавно и трудно. Не бях оперен човек, 
докато не отидох да уча в Кралския 
колеж за музика. Към операта ме на-
сочи църковната музика – от моно-
дичното пеене в църковния и в учи-
лищния хор в гимназията преминах 
към църковните песнопения на Борис 
Христов. Омагьосан от него, започнах 
да слушам и оперните му изпълнения. 
Стигнах и до други оперни артисти. 
Срещата и специализацията при него                      
допринесе още повече за това. Но тя 
пък ми отвори и безкрайните прос-
транства на камерното музициране. 
Като певец амбициите ми са насочени 
повече към възобновяване на моята 

камерноизпълнителска дейност, за-
щото това е и лабораторна, и от-
моряваща дейност. А и възрастта 
ми дава повече мъдрост и познания в 
интерпретацията на камерната му-
зика. Записах диск с църковни песно-
пения с Българската хорова капела 
„Георги Робев“. Постепенно се върнах 
към този път. Началото поставих в 
Добрич, на фестивала на камерната 
музика „Константин Илиев“, с програ-
ма от песни на Хайдн, Моцарт и Бето-
вен. Песните на Хайдн са малко позна-
ти, а той има и такива на английски 
език. С пианистката Божена Петрова 
имаме репертоар от около петсто-
тин песни. Ще започнем да възстано-
вяваме някои от програмите.

Пламен Бейков е роден през 
1967 г. в Свищов. Възпитаник 
на НГДЕК „Константин Кирил 
Философ“. Завършва оперно пе-
ене в Кралския колеж за музика 
в Лондон, специализира при Бо-
рис Христов в Рим. Завършва и 
музикално-сценична режисура в 
НМА „Проф. Панчо Владигеров“, 
в класа на доц. Виолета Горчева. 
Дългогодишен солист на Русен-
ската опера, а от тази година и 
неин директор. Сред ярките му 
превъплъщения са образите в 
„Севилският бръснар“, „Вълшеб-
ната флейта“, „Дон Жуан“, „Ка-
терина Измайлова“ и др. В Русе 
е режисьорският му дебют с 
операта „Човешкият глас“ от 
Франсис Пуленк. Следват „Учи-
телят по музика“ на Джовани 
Перголези и световната преми-
ера на едноактната опера „Пла-
мъци в платната на нощта“ от 
Гиоргос Минас в Стара Загора. 

Пламен
Бейков
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Норман Бийкър (род. 1950, Манчестър) 
е едновременно колос на тази музика, 
която през последния половин век и 
повече наричаме „британски блус“, и 
неуморен пътешественик, за когото 
голямата световна сцена и малките 
клубове из Балканите са еднакво важ- 
ни. А на голяма сцена през различни 
десетилетия е свирил с хора като 
Клептън, Греъм Бонд, Бъди Гай, Би Би 
Кинг, Ерик Бърдън, Чък Бери и Алексис 
Корнър. Също така за по-дълго време 
– с Джак Брус (от средата на 80-те 
до смъртта на басиста на „Крийм“) 
и Крис Фарлоу и Ван Морисън (до ден 
днешен). След повече от пет декади в 
блуса продължава да прави турнета 
из цяла Европа, по време на пандеми-
ята беше доста активен, доколкото 
условията го позволяваха. Първата 
си китара получава още на 7-годишна 
възраст, когато след инцидент оста-
ва прикован на легло за цели 18 месеца. 

През 1994 г. Бийкър е организатор на 
паметния концерт по повод 10-ата 

годишнина от смъртта на Алексис 
Корнър, който става традиционен и 
още същата година събира отново 
Джими Пейдж и Робърт Плант за пър-
ви път след разпадането на „Лед Це-
пелин“. Известна е фразата на Би Би 
Кинг: „Норман е един бял Фреди Кинг“. 
Студиен китарист с разпознаваем 
почерк, записвал цяла плеяда класици 
на блуса, Бийкър е не по-малко разпоз-
наваем и като певец и автор на своя 
оригинална музика. В София и Пловдив 
ще свири с триото си на 7 и 8 декем-
ври – в „Сингълс“ (НДК, вход А4) и в „Би 
Боп Кафе“ – по покана на радиофести-
вала „Аларма Пънк Джаз“, където вече 
имаше едно участие в квартет през 
2018 г.

Господин	Бийкър,	нека	започнем	с	
въпроса,	който	е	задаван	неуморно	
от	десетилетия	и	чийто	отговор	
винаги	е…	същият,	но	и	нов:	какво	
е	блусът?

За мен блусът винаги е бил в начина, 
по който свириш, а не в това какво 

свириш. Ако вземем за пример албума 
на Би Би Кинг Midnight Believer, в кой-
то всички песни са написани от Джо 
Семпъл и Crusaders… – без Би Би Кинг 
това си е джаз албум, но с него е блус 
албум, въпреки че песните са едни и 
същи. От значение е какво влагаш в 
изсвирването на дадена песен. При 
мен е същото – независимо дали свиря 
на джаз или на рок фестивали, хората 
веднага усещат блуса, защото това е 
моят език и е почти невъзможно той 
да не излезе на преден план.

Различен	ли	е	блусът	за	вас	днес,	
след	преоткриването	на	западно-
африканската	музика,	откъдето	
тръгват	корените	му,	а	и	с	цялост-
ното	отваряне	на	света	към	далеч-
ни	и	непознати	културни	тради-
ции,	които	също	са	един	вид	блус?

Всеки следи и слуша различни музи-
ки през живота си. И особено когато 
седнеш да пишеш песен, натрупаните 
влияния и познания се оказват много 
полезни. Но не го правиш съзнателно, 
обикновено тези моменти изплуват 
съвсем естествено и непреднаме-
рено. Особено когато пишеш много 
песни, неминуемо минаваш през раз-
лични култури, които оставят своя 
отпечатък върху теб. Същевремен-
но, ако напишеш нещо, което да звучи 
прекалено „африканско“ или „японско“, 
хората по-трудно биха го приели, от-
колкото ако просто оставиш тези 
елементи да се пречупят през тво-
ята собствена музика. Ето, питат 
ме: „Кой е любимият ти китарист?“… 
Ами милиони са. И сигурно съм научил 
от всекиго по нещо, без обаче да се 
замислям кое точно от кого съм взел. 
Помня, че веднъж свирихме с Ерик Клеп-  
тън и няколко дни по-късно го чух как 

Блус мисионер
С	легендарния	британски	
китарист	Норман	Бийкър,	
който	ще	свири	с	триото	
си	в	София	и	Пловдив																																
през	декември,	разговаря	
Цветан	Цветанов

фотография архив на „Аларма Пънк Джаз“
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изсвири нещо, което звучеше в моя-
та стилистика. Веднага го поднесох: 
„Аха, това си го откраднал от мен“… 
На което той отвърна: „Хайде сега, 
какво се оплакваш, а от мен знаеш ли 
колко милиона хора крадат?“… Което 
си беше много добър отговор.

Но	едва	днес	можем	да	си	дадем	
реална	сметка	какво	всъщност	
са	напипали	хора,	като	Хендрикс	
например,	 създавайки	 своята	
автентична	музика	в	онези	годи-	
ни,	без	да	имат	теоретичното	
знание	кое	откъде	идва.

Да, наскоро слушах една група от Ни-
герия, в която имаше 20 перкусио-
нисти, хавайска китара, саксофони и 
наистина блусарски вокали – едно от 
най-драматичните и странни неща, 
които съм слушал някога. По никакъв 
начин не може да се класифицира като 
блус, но си беше точно… блус. Също 
като при Отис Тейлър с всичките 
му странни инструменти – негова-
та музика си е един наистина тъмен 
блус. И аз самият, когато пиша песен, 
гледам да не е просто стандартната 
12-тактова блус схема, а да прокарам 
емоцията и през други пътища. А в 
моите песни блусът е до голяма сте-
пен и в текстовете – обичам да пиша 
за това, което се случва тук и сега: не 
по политическия начин, но с мисъл за 
начина, по който живеем в съвремен-
ния свят.

Звукът	(на	китарата)	никога	не	
лъже	в	крайна	сметка…

„Китарата не лъже“, да, много хора 
мислят, че това е моя песен, защото 
я свиря вече толкова много години, но 
всъщност е песен на Тони Джо Уайт. 
Веднъж, като се видяхме с Тони Джо 
Уайт в Лондон, той ме попита: „Какво 
прави моята песен, как е днес?“. Защо-
то толкова много сме я свирили – и с 
моята група, и с Крис Фарлоу, с кого-
то често завършваме концертите си 
точно с нея.

Едно	от	най-важните	сътрудни-
чества	във	вашата	кариера	е	 с	
Джак	Брус.	Със	сигурност	имате	

и	много	истории	за	него,	които	да	
разкажете.

Една от любимите ми е как по среда-
та на един концерт, докато свирехме 
и бяхме изпаднали в бясна импрови-
зация, той се приближи до мен и ме 
попита: „Норм, а коя песен свирим в 
момента?“. Групата беше наистина 
виртуозна и бяхме изпаднали в такъв 
авангарден джаз, че аз бях единстве-
ният скучен човек на сцената, кой-
то помнеше коя песен свирим… Джак 
беше много забавен. Повечето от ис-
ториите, които сме преживели, дори 
не мога да ги разкажа, защото това 
може да ми навлече и неприятности. 
Той имаше такова едно смущаващо 
чувство за хумор – например свирим 
в Атина и той се провиква: „Здравей-
те, тук е почти родният дом на ци-
вилизацията!“. Или в Карлайл близо до 
шотландската граница: „Здравейте, 
почти шотландци!“. Понякога беше 
трудно да се работи с него, беше мно-
го краен. Имали сме велики моменти, 
както и някои наистина лоши. Той 
беше непредвидим и това съм го каз-
вал на много хора: да свириш с Джак 
Брус беше като да започнеш концерта 
от биса, когато човек дори не може да 
си представи, че може да се отиде още 
по-далеч. Той е човекът, повлиял вър-
ху музиката ми в най-голяма степен – 
по всякакви начини: и като писане на 
песни, и като крайност. 

Разкажете	ни	за	турнетата	си	из	
Балканите	–	те	станаха	няколко	
през	последните	години.	Имате	
дори	концертен	албум,	записан	и	
издаден	в	Белград.	

Обичаме да свирим на много и раз-
лични места, които до този момент 
не сме познавали достатъчно добре. 
И виждаме колко много значи това за 
хората. Английската и американска-
та публика далеч не е толкова енту-
сиазирана, колкото публиката тук. 
Разбира се, финансовите реалности са 
различни, но това, че пó на Запад всич-
ко е по-добре платено, съвсем не озна-
чава, че трябва да се свири само там. 
Ние сме нещо като блус мисионери и 
дори да е по-трудно в някои страни 

и градове, нуждата и желанието да 
стигнем до тези хора си остават… 
Винаги е приключение да отидеш на 
ново място. Не знаеш дали ще граб-
неш вниманието на публиката, дали 
ще го задържиш... За музиканти на на-
шата възраст ми прави впечатление, 
че на Балканите имаме доста млада 
публика, докато в Англия основно сви-
рим пред хора, с които сме израснали 
в едни и същи години с музиката на 
Джон Мейъл. Когато Желязната за-
веса падна, свирихме за първи път в 
Москва, а също и в бившата Източна 
Германия, което си беше наистина не-
забравимо изживяване. Човек не тряб-
ва да свири само там, където се чув-
ства сигурен – в Австрия, Швейцария 
или Германия в нашия случай. 

Този	път	идвате	в	София	и	Плов-
див	с	трио.	Кое	е	по-специфичното	
като	усещане	за	вас	в	този	камерен	
и	първичен	формат?

Странно е, защото когато сме повече 
хора в групата, е и много по-лесно да 
се създават песни в по-модерна и съв-                                                                                        
ременна блус стилистика. Но в един 
момент почувствахме необходимост 
да излезем с по-суров звук, като през 
60-те, и да свирим просто блус по 
добрия стар маниер на групите от 
онова време. Не сме го мислили като 
история с продължение, но стана 
така, че записахме албум като трио и 
установихме, че това си е нова и мно-
го добре звучаща група. Разни органи-
затори започнаха да ни канят точно 
като трио, а това беше формация, 
която създадохме за забавление. Три-
ото е с доста по-китарна ориента-
ция. Когато сме квартет с Ник (Ник 
Стийд, б.а.), пианото наистина хваща 
и очарова публиката. Или когато Ким 
(Ким Нишикауара, б.а.) е с нас, внима-
нието на слушателите е приковано 
върху него и саксофона му. Лично аз 
никога не съм бил кой знае колко голям 
фен на трио формациите за китара, 
бас и барабани. Знам, че от устата на 
някой като мен, израснал с музиката 
на „Крийм“ и Хендрикс, това звучи на-
лудничаво. Но пък сега се връщаме към 
триото и имаме много какво да кажем 
с този суров звук.

Блус мисионер
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Лиляна 
Караджова

„Невидимите улици“, Лиляна Караджова 
и Димитър Стоянович, 2022 г.
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Лиляна Караджова е доктор по изкус- 
твознание, фотограф, преподавател 
и историк на фотографията. Завър-
шила е фотография в Националната 
художествена академия и философия в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Има няколко самостоятелни 
изложби – „Свободата сега-и-тук“, 
изложба в съавторство с Димитър 
Стоянович в Софийски арсенал – Музей 
за съвременно изкуство през 2018 г.,                 
„Светли маски“ и „Дребни престъпле-
ния“ – Национални есенни изложби в 
Пловдив, 2021 г, „Светли мисли, тъмни 
петна“ в София през 2015 г., „Маши-
на за сънища“ през 2011 г. в Пловдив. 
През септември в Софийската градска 
художествена галерия беше открита 
фотографската инсталация „Неви-
димите улици“ на Лиляна Караджова 
и Димитър Стоянович. Проектът се 
осъществи с подкрепата на дирекция 
„Култура“ на Столичната община.

Каква	история	се	крие	зад	името	
на	фотоинсталацията	„Невидими-
те	улици“	и	какъв	е	вашият	прочит	
на	София?

Преди четири години с Димитър Стоя-
нович решихме да направим проект за 
София, който да има и исторически, 
и художествен план. Минахме през 
много различни варианти – мислехме 
за старите къщи на София, за някои 

интересни улици, както и за отдел-
ни квартали. Започвайки да работим, 
стигнахме до една оригинална техника 
на заснемане, която използва ръчния 
транспорт на филма в аналогова каме-
ра и позволява различни локации да бъ-
дат поставяни заедно. Това ни позволи 

Калвино. Така Димитър Стоянович на-
писа художествен текст върху нея, 
разкриващ смисъла, вложен в проекта.

Венеция	като	че	ли	заема	специал-
но	място	в	„Невидимите	градове“	
заради	онези	думи	на	Марко	Поло,	
че	всеки	път,	когато	описва	някой	
град,	разказва	нещо	и	за	Венеция.	
Така	ли	виждахте	и	София,	като	
град,	пълен	с	истории?	

Итало Калвино наистина пише „Неви-
димите градове“ изцяло съсредоточен 
върху Венеция, като неговото въобра-
жение разгръща много и различни про-
чити на скритите градове. Убедена 
съм, че обживяването на градовете с 
истории принадлежи на въображение-
то на техните обитатели, не мисля, че 
в този план София отстъпва на Вене-
ция. Разбира се, двата града са исто-
рически много различни. София не въл-
нува обитателите си като потъваща 
лагуна, но носи дълбоко историческо 
минало и би могла да бъде по-интерес-
на от Венеция.

Споменахте,	 че	 сте	мислили	 за	
различни	улици,	квартали,	но	всъщ-
ност	мислили	ли	сте	за	друг	град,	
или	София	е	била	винаги	в	центъра	
на	този	проект?

Идеята за „Невидимите улици“ се за-
роди, докато писах статия за френ-
ския фотограф Йожен Атже, който 
снима изчезващите стари къщи в Па-
риж, без да се вълнува от монументал-
ните популярни сгради. Той отказва 
да снима Айфеловата кула, Операта, 
Парижката община, но пък запечатва 
духа на своя град в малките обикновени 
къщи. Когато снима една от улиците, 
отвеждащи към Пантеона, той срязва 

Как	се	изследва	един	
град	и	как	се	стига																												
до	историите,	които															
се	крият	зад	фасадите	–	
Оля	Стоянова	разговаря									
с	Лиляна	Караджова	

да преорганизираме града в тематични 
улици. Доколкото аз се изразявам все 
по-често с камера, а Димитър Стоя-
нович предимно с перо, решихме както 
в предишния ни съвместен проект да 
търсим взаимодействия между образ 
и текст. Минавайки през различни ху-
дожествени интерпретации на то-
пографски карти, се сетихме за кни-
гата „Невидимите градове“ на Итало 

като град 
на паметтаСофия

Лиляна Караджова, Фрагменти от фотографската инсталация „Невидимите улици“, фотографии върху черно-бял 120 рол филм, заснети 
с панорамна пинхол камера

Лиляна Караджова, Фотографска книга 
„Свободата тук-и-сега“, 2018–2019 г.,               
портрет на Димитър Стоянович
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кадъра по средата на забележителния 
купол и постига внушение с привидно 
невзрачните сгради по пътя към него. 
Поради своето местожителство с Ди-
митър Стоянович се спряхме на София, 
но мисля, че подходът ни би могъл да 
се приложи и към други места, където 
да проучим градската история откъм 
обиталищата на бележити личности. 

Как	работихте,	защото	открива-
ме	в	тази	изложба	много	фасади	на	
къщи,	фронтално	заснети,	а	това	
със	сигурност	не	е	толкова	лесно	за	
изпълнение	в	един	жив	град?

Да, наистина за страничния наблюда-
тел това би могло да изглежда лесно, 
някой ще си каже: какво толкова, хо-
диш по улиците, вадиш една камера и 
щракаш.

Стига	градът	да	е	празен,	да	няма	
хора…

Да няма автомобили, да няма и цъфна-
ли дървета. Освен това човек трябва 
да се качи доста нависоко, за да може 
да заснеме сградите от по-централ-
на гледна точка. За целта снимах от 
стълба, която ми позволи да заема доб- 
ра гледна точка при сградите, високи 
два или три етажа.

Искате	да	кажете,	че	сте	носили	
стълба	навсякъде,	така	ли?

Да, навсякъде снимах със стълба. А 
върху стълбата използвах и статив. 
Понякога ми помагаха асистенти, а 
в други моменти се справях сама. Но 
когато човек е силно мотивиран, не 
усеща тежестта и техническото 
предизвикателство. Беше нещо, кое-
то приемах като неразделна част от 
процеса. Ако човек се загледа в снимки-
те, ще види, че гледната точка нався-
къде е една и съща, около два и полови-
на-три метра. Благодарение на това, 

дори и колите да не са изцяло изклю-
чени от кадъра, могат поне да бъдат 
видени отгоре. Този поглед не е типи-
чен за минувача, защото все пак ние се 
движим поне метър по-ниско. 

София е прекрасно озеленен град и 
това беше второто предизвикател-
ство. Представете си една улица с 
дълги редици от дървета. Големите 
корони скриват фасадите с техните 
специфични стилистични особености. 
По тази причина снимачният период 
се скъси от декември до март. А и сед-
миците, през които валеше сняг или 
дъжд, също не бяха подходящи. Когато 
са мокри, настилките стават по-тъм-
ни, а атмосферата при сняг или дъжд 
невинаги позволява добра видимост и 
възможност да се фокусират детайли-
те на фасадата. Яркостта на слънце-
то също трябваше да се наблюдава. Не 
е удачно да се снимат, когато светли-
ната пада директно, защото сенките 
сякаш начупват фасадите и променят 
техните особености. 

Колко	продължи	този	процес	на	
работа?	

Общият период на работа по изложба-
та е приблизително четири години, от 
лятото на 2018 г. до септември 2022 г. 
Първо трябваше да направим тестови 
фотографии, за да добием представа 
как би могла да изглежда нашата идея 
и до каква степен бихме могли да я раз-
вием. След този начален етап започна 
същинската работа, която премина 
през съставяне на карти, многократ-
но заснемане на сградите, организация 
на фотографския материал, селекция и 
предпечат. 

Как	работихте	заедно	с	Димитър	
Стоянович?	Отстрани	изглежда,	
сякаш	сте	обикаляли	града	заедно	
като	фланьори.	

И двамата поотделно правехме изслед-
вания за къщи на знаменити личности. 
Димитър има принос в откриването на 
сгради, които все още не са отбелязани 
с паметна плоча. На него принадлежи и 
крайната селекция на включените име-
на. Аз, като фотограф, снимащ типо-
логия, на моменти исках да очертаем 
ясни критерии кои сгради ще включим и 
кои не, докато Димитър беше този ос-
вобождаващ творчески дух, който нас- 
тояваше общата идеята да ни води, 
а не някакъв прецизен бръснач, като 
например колко е висока една страда 
и дали може да влезе в едно визуално     
обобщение заедно с други. 

Когато Димитър Стоянович започна да 
пише текста, той все още не знаеше в 
каква последователност ще подредя 
къщите и на моменти интуитивно е 
отгатнал техните позиции. Беше го-
лямо удоволствие заедно да достигнем 
идеята, след това да дърпаме концеп-
цията в различни посоки и накрая да 
стигнем до едни и същи решения.

Защо	избрахте	черно-бялата	фо-
тография?	От	една	страна,	тя	
крие	патината	и	разрухата	от	
времето,	но	от	друга,	ни	позволя-
ва	да	се	отдръпнем	от	обектите	
и	да	гледаме	на	целия	процес	като	
документиране.	

Да, действително има такъв елемент. 
На първо място, двамата с Димитър 
Стоянович сме почитатели на класи-
ческата черно-бяла сребърно-жела-
тинова фотография. Нашият замисъл 
беше да покажем тези сгради не тол-
кова като буквални материални кутии, 
а като носещи дистанция, една по-по-
етична далечина, в която можем да 
усетим нещо отвъд фасадата. Мисля, 
че черно-бялата фотография пред-
ставя такава идея много по-добре от 
цветната. До 60-те и 70-те години на        

Панорама „Улицата на поетите“, фотография върху 35мм черно-бял филм
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ХХ век големите музеи и галерии много 
стриктно се ограничават в предста-
вянето на такава фотография. Цвет-
ната фотография е била използвана 
основно в рекламната и комерсиалната 
индустрия, както и във фотографията 
на всекидневието. Изборът има и чис-
то естетическа страна. Черно-бялата 
фотография ни предпазва от прекале-
на бъбривост. Представете си тези 
панорами с активно жълто, синьо и 
червено, а също и с рекламни табели в 
крещящи цветове, с лампи, фарове, не-
онови надписи… всичко това щеше да 
обърка посланието на изложбата. 

Получихте	ли	отзиви?	Тази	инста-
лация	като	че	ли	позволява	на	зри-
теля	да	създаде	и	свои	прочити.	

Да, получихме много позитивни отзиви 
и коментари от колеги и посетители. 
Имах притеснение, че проектът няма 
да включи всички къщи, в които са 
живели бележити личности. В София 
са регистрирани около 800 паметни 
плочи, но къщите на много личности 
все още не са отбелязани. В изложба-
та са включени шест сгради, за които 
липсва паметен надпис. Надяваме се, 
че изложбата провокира отбелязване-
то на пропуснатите личности. Мис- 
ля също, че заглавието „Невидимите 
улици“ подсказва, че е отворена за ин-
терпретация и провокира търсене на 
„подтекст“. Първата част – черните 
топографски карти на София, и тре-
тата част – инсталацията тип ла-
биринт, са лишени от категоричност 
и еднозначност, така че се надявам 
да са породили различни прочити сред 
посетителите. 

Карти,	които	много	приличат	на	
карти	на	съзвездия.

Точно така, карти на съзвездия, в кои-
то тези творчески личности сякаш 

бдят в небето над София. Тяхното раз-
читане е оставено на посетителите. 
За тези карти с Димитър Стоянович 
имаме и едно многозначително съвпа-
дение. Докато аз се бях съсредоточила 
върху тяхното графично оформление, 
без да знае до какъв етап на развитие 
съм стигнала, той ми изпрати своя 
авторски текст. След като бях го-
това с картите и те вече приличаха 
на съзвездия, открих следните думи 
в неговия текст: и когато звездите 
изпишат неразгадаеми руни в нощно-
то небе, преди да сбъднат с последния 
си полет мечтите на онези, осмели-
ли се да погледнат нагоре… Мисля, че 
това е прекрасен пример за истинско 
съавторство. 

Изложбата имаше още една част, коя-
то е насочена към въображението на 
посетителите, и това е фотограф-
ската инсталация в дъното на галери-
ята. Това са особени панорами, в които 
образите от снимките се сливат, къ-
щите се преливат една в друга. Кон-
цепцията възпроизвежда механизми на 
въображението и начина, по който па-
метта преработва образите. Доказа-
но е, че човешката памет не съхранява 
информацията, постъпила по пътя на 
възприятието, обективно, а прера-
ботва спомените по различни асоциа-
тивни пътища. Действат механизми, 
подобни на тези, които Фройд опис-
ва в полето на несъзнаваното. Това 
са трансформации, които включват 
взаимопроникване, маскиране и дори 
подмяна на образите. Така, премина-
вайки през инсталацията, посетите-
лят може да се почувства в съноподоб-
на фаза, която отваря полета в начина, 
по който ние помним и мислим за града. 
Това позволява да се взираме не само в 
недостатъците, чието отбелязване 
е наш граждански дълг, но също така с 

благодарност да виждаме и всичко ху-
баво около нас.

Изчезнала	ли	е	паметта	за	града	
и	за	сградите,	в	които	са	живели	
известни	личности?

Освен паметни плочи по много от фа-
садите забелязах български знамена. 
Например на къщата на генерал Ка-
лин Найденов, която се намира на бул. 
„Васил Левски“ 53, на къщата на Пенчо 
Славейков на ул. „Г. С. Раковски“ 138. 
Мисля, че повечето хора знаеха, че 
сградата, в която живеят, е свързана 
със значима личност, и навярно се до-
сещаха, че заснемам фасадата с такъв 
интерес. Но много често се случваше 
да будя и безпокойство сред живеещи-
те. Те отваряха прозореца и ме пита-
ха защо снимам. Когато отговарях, че 
това е проект, насочен към култур-
ното наследство на София, ставаха 
изключително добронамерени, пред-
лагаха да затворят прозорците, ако 
трябва, да изгасят лампите, да се 
скрият.

Успяхте	ли	да	изненадате	хората,	
дошли	да	видят	изложбата?

Балзак има една красива мисъл за Париж 
някъде из страниците на „Дядо Горио“. 
Той пише, че този град е истински оке-
ан, който никога не може да бъде обхо-
ден или описан докрай. Град, в който 
човек може да се изгуби и колкото по-
вече се оглежда в него, толкова по-дъл-
бок става той. Мисля, че тези думи се 
отнасят и за София. Живеем в много 
дълбок град, който има много пласто-
ве, много история и култура. И мисля, 
че е хубаво да изпитваме удоволствие 
от това, да откриваме маршрути, 
които са свързани с нашата културна 
идентичност и история, и да създава-
ме свои лабиринти, изпълнени с места 
и събития с лична значимост.
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Йорго седи на пейката пред къщата си 
и гледа морето.

Там го намирам и тази година, на мяс-
тото, където го оставих миналата. 
Сякаш незасегнат от времето – ста-
рец над осемдесетте, сбръчкан като 
суха маслина, корав като вчерашен 
хляб. Печен рибар, прекарал повече от 
живота си в морето, отколкото на 
сушата.

– Закъснявас! – казва ми укорително. 

Нали е грък по произход, за него няма 
„ж“, „ш“ и „ч“. Навремето, когато бях 
млад, зелен и глупав, съм си позволявал 
да го поднасям: „Кажи „шейсет и шест 
кози кожи!“. Той ме поглеждаше с очите 
си, сиви като водата в облачен ден, и 
казваше: „Сейсет и сест кози кози“… 

– Кое време стана, момце! Другите 
веце взимат сафридата…

Йорго, който цял живот лови риба, не 
казва никога „ловя“ – той „взима“ ри-
бата от морето. А то е добро да му я 
„дава“. „Морето и днес ни даде!“ – се 
прекръстваше всеки път на излизане, 
когато връзвахме лодката на приста-
на. Дори и уловът да е нищожен – пак 
бе благодарен. Не беше човек книжовен 
или писмовен, но си водеше дневник – 
всеки Божи ден записваше в дебела те-
традка къде сме хвърляли въдиците 
и какво сме хванали. Неговият живот 
е затворен между кориците на тази 
тетрадка, кодиран с разкривен почерк 
и малко думи: „Днес, Св. Иван, палами-
да – 12“. Или „Колокита – 3 кг лихнус“. 
Кодът е лесен за разчитане: островът 
насреща е Св. Иван, а оня полуостров в 

южния край на залива местните нари-
чат Колокита. „Паламидата“ си е па-
ламуд, а „лихнусът“ просто е по-едро 
попче. Когато прелиствах тетрадка-
та дневник, попаднах на запис от ок-
томври 1968 г. – „Срещу Коренята – 5 
кг скум“. И се сетих, че става дума за 
черноморската скумрия – изчезнал вид 
от нашето море. Една пролет рибата 
повече не се появила. Понесъл се слух, 
че турците са преградили с мрежи Бос-
фора, така тя си останала завинаги в 
Мраморно море. А причината най-ве-
роятно е в замърсяването на нашето 
Черно море. 

Дядо Йорго гледа морето.

– Хвастай лопатите, момце! – команд-
ва от пейката, както едно време.

– Йес, капитане! – отвръщам му и аз, 
както едно време. Тогава бях двай-
сетгодишен хлапак, слизах в ранни зори 
на пристанището и молех местните 
рибари да ме вземат в лодките си, за да 
уча занаята. Единствен Йорго се съгла-
си да ме качи при него. „Як си в ръцете! 
– рече ми. – Ставас за гребец.“ Скоро с 
Йорго така си паснахме, че рибарите 
от другите лодки почнаха да му под-
викват: „Добър помощник си намери! 
Дай ни го на нас!“. „Не ги слусай, момце! 
Нека завиздат!“ – шепнеше ми Йорго, 
сякаш го беше страх, че ще го зарежа. 
Държеше да делим улова справедливо, 
а не по местното рибарско правило: 
„Пай за капитана, пай за лодката, пай 
за тайфата“. Капитанът бе той, лод-
ката бе негова, а аз, макар и сам – бях 
„тайфа“. Полагаше ми се една трета 
от улова, обаче Йорго ми отделяше 

половината. А всеки път в края на се-
зона, когато трябваше да си тръгвам 
към София, Йорго ме изпращаше с ду-
мите: „Хайде, цакам те пак догодина!“.

Така близо четвърт век бяхме заедно 
– двамата в една лодка. Докато Йорго 
седна не в лодката, а на пейката пред 
къщата си. Сега от пейката гледа мо-
рето. С напредването на възрастта 
загуби зрението си, заради диабет или 
глаукома – кой знае? 

Ослепя и заприлича на дядо Йоцо, Вазо-
вия герой. В разказа си Вазов го бе на-
рекъл „Честит слепец!“. Същото ще 
кажа и аз за моя дядо Йорго.

Защото не видя как се променя всичко – 
не зърна багерите, фадромите и бето-
новозите, които разръфаха брега около 
полуострова Колокита и бетонираха 
скалите по крайбрежието. Не забеляза, 
че в пристанището рибарските лодки 
изчезват и на тяхното място котва 
пускат луксозни яхти. Късметлия бе 
Йорго, че не бе там, когато кранът из-
тегли и неговата лодка, а после я зах-
върли на брега като мъртва риба – да 
се разсъхва и да гние, докато я нацепят 
за подпалки. Щастлив рибар – в споме-
ните си той продължава да преследва 
паламудените пасажи, без да узнае, че 
с всяка година паламудът намалява, 
както бе изчезнала и черноморската 
скумрия. 

От пейката си дядо Йорго гледа море-
то. И го вижда, макар че точно пред 
него новопостроен хотел му закрива 
гледката. Честит слепец – той един-
ствен може да види морето и през си-
вите стени на бетона!
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