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Търкулва се времето, подобно на Жи-
тената питка, която в знаменитата 
приказка на Ангел Каралийчев уж сама 
излиза от огъня, отърсвайки от гър-
ба си въгленчетата, за да се впусне по 
широкия свят. И може би – в годината 
на двойния юбилей на писателя (роден 
през 1902 г. и отишъл си от този свят 
през 1972 г.) – е редно да спрем залу-
до да я гоним, сиреч дошло е време за 
равносметката.

Поколения деца са израснали с „Тошко 
Африкански“ и „Ането“, със „Снежно-
то момиче“ или „Мечо“, с „Крилатият 
юнак“, „Майчина сълза“ или „Мърмо-
ран и Мърморанка“. През годините 
изборът на любимите Каралийчеви 
приказки обяснимо се променя (как-
то се сменя и времето), но той пак 
си остава един от най-големите ни 
„вълшебни разказвачи“. Вероятно за-
ради усета си, с който успява да про-
види голямото в малкото, или заради 
умението, както твърди критикът 
Здравко Петров, да обозре света дори 
през погледа на една мравчица.

Ангел Каралийчев безспорно е сред 
първомайсторите на „българската 
митология“ (ако приемем по класифи-
кацията на Аарне-Томпсън, че всъщ-
ност всички „вълшебни приказки“ са 
митове, стаени в архаичните плас- 
тове на времето). В това отноше-
ние, както става ясно и от разговора с 
проф. Светлана Стойчева в броя, той 
е съпоставим единствено с Николай 
Райнов, а пък дълбинният прочит на 
неговите „приказки-разкази“ тепър-
ва предстои.

Самият Каралийчев е гледал съвсем 
„скромно-реалистично“ на делото си – 
като „приложник на жизнената прав- 
да“, почерпил всичко от записания 
фолклор в обемистите томове на ня-
когашните Сборници за умотворения 
на Министерството на народното 
просвещение. И дори определя себе си 
(в едно от последните си интервюта, 
дадено пред Атанас Свиленов) като 
автор на „малки ръчни часовничета“: 
„Има разни майстори-часовникари, 
има и разни писатели. Аз като писа-
тел съм от ония, дето не правят бу-
дилниците или стенните часовници, 
аз произвеждам малки ръчни часовни-
чета. И едните, и другите са потреб-
ни на хората…“ (в. „Народна култура“, 
декември 1967 г.).

Какво обаче е истинското му място в 
българската литература? Съвсем млад 
той създава сборника с разкази „Ръж“ 
(1925 г.), запечатал отзвука от страш-
ните септемврийски бунтове през 1923 
г. По тази причина, както ще прочете-
те в интервюто на литературоведа 
Бойко Пенчев, Каралийчев (заедно с 
Фурнаджиев и Разцветников) беше ав-
томатично етикетиран преди 1989 г.  
като „септемврийска литература“, и 
то с „комунистически привкус“. 

А истината е, че „Ръж“ е събитие в бъл-
гарската проза. Става дума за „миниа-
тюрна, орнаментална проза“ (Здравко 
Петров), органично вписваща се в тър-
сенията на авангардите от 20-те годи-
ни на ХХ в. В разкази като „Змей“, „Про-
лет“, „Куршумено кладенче“ най-добре 

проличават образната система на Ка-
ралийчев, стихията на неговия език, 
потопена „в страшния пожар, обхванал 
земята“, заради който „хората крещят 
и тичат: нагоре-надолу, по нивите, по 
къщите, и разнасят огън... Но, Господи, 
как е светло. Този ден всяка черна мисъл 
е прогонена“ („Пролет“). 

Ако търсим измеренията на „родното“ 
у Каралийчев, то е тъкмо в онази не-
повторима лирична интонация, която 
по особен начин го сближава с художни-
ците от направлението „Родно изкус- 
тво“. И тук Каралийчев е най-близък 
по светоусещането си до Иван Милев, 
който в своя дневник от 1918 г. въста-
ва срещу битовата фолклоризация и 
идеологизация на родното, като гневно 
пита: „И кое е родното? Изглежда, че 
само рисуването на национални пейза-
жи из България и Македония. А всичко, 
излязло непосредствено из душата на 
художника, говорещо за неговия миро-
глед, за неговото лично схващане, за 
болките на душата, където никой не 
може да надникне и види какво става в 
него, това не е родно…“. 

Подобно на Йовков, Каралийчев започ-
ва с поезия, но скоро разбира, че твор-
ческият му път не е в мерената реч. 
Затова лично унищожава издадените 
екземпляри от първата си поема „Мау-
на лоа“, искайки да остане в българска-
та литература именно с „Ръж“. И със 
сборниците си с „вълшебни приказки“, 
чиито механизми умело е задействал с 
усета си на „майстор часовникар“. 

на „малки ръчни часовничета“
Майсторът
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Детски или „сериозен“ писател е Каралийчев? И защо съдбата му в литера-
турния канон е незавидна? Как четем днес сборника „Ръж“, след като вече 
няма „септемврийска литература“? Магически реалист ли е този голям бъл-
гарски приказник? И как го откриват новите му малки читатели?

Ангел Каралийчев (1902–1972)
Илюстрация на Дечко Узунов към книгата на Ангел Каралийчев „Крилатият юнак“, 1927 г.
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В	съзнанието	на	мнозина	Каралий-
чев	си	остава	детски	писател,	за	
други	е	автор	на	пътеписи	и	леген-
ди,	а	дълго	време	в	учебниците	той	
присъстваше	най-вече	като	част	
от	т.нар.	„септемврийска	лите-
ратура“	със	сборника	си	с	разкази	
„Ръж“	(1925).	Съществува	ли	обаче	
Септемврийска	литература	и	как	
четем	днес	творба	като	„Ръж“?

Септемврийска литература вече няма. 
Нейният пик в учебниците беше през 
80-те години на ХХ в., особено след 
появата на един забележително добре 
направен за времето си учебник за Х 
клас, по който съм учил и аз. Частта 
за „септемврийската литература“ 
там беше написана от Тончо Жечев, 
който още през 70-те години предлага 
един цялостен нов прочит на тема-
та, акцентиращ именно върху Никола 
Фурнаджиев, Ангел Каралийчев и Асен 
Разцветников. 

Съдбата на Каралийчев в българския 
литературен канон е незавидна. Той 
има много лош късмет. Първо, не знаят 
къде да го подредят. От една страна, е 
детски автор, а от друга – „сериозен“. 
Но когато единият етикет натежава 
(детската литература), на „сериозни-
те“ неща започва да се гледа със сниз-
хождение, малко като при критик, про-
писал романи или стихове. 

Вторият важен момент – левите не 
го броят много за „свой“, а десните 
го смятат за комунистически автор. 
Левите признават Каралийчев, но той 
няма статута на Смирненски или Вап-
царов. Ако някой посегне на Вапцаров, 
в политическото „ляво“ скачат на ам-
бразурата, докато низвергването на 
Каралийчев, Фурнаджиев и Разцветни-
ков от учебните програми мина съвсем 
незабелязано. 

Причината за неразбориите около Ка-
ралийчев се дължи най-вече на етике-
та „септемврийска литература“, кой-
то преди 1989 г. бе много престижен, 
а сетне започна да тежи като водени-
чен камък. Цялата събитийност око-
ло 1923 г. и 1925 г. е силно маргинали-
зирана преди всичко в учебниците по 
история, съответно „септемврийска-
та литература“ вече отсъства като 

не е стимулирана да ги изучава. Споме-
натите трима „септемврийски авто-
ри“ си остават познати предимно на 
по-възрастното поколение.

Каралийчев е в по-незавидна ситуация 
дори от т.нар. „забравени автори“. 
Един забравен автор винаги има шанса 
някой да се сети за него. Както стана 
с Асен Христофоров например. Преди 
десетина години Николай Аретов и Ру-
мен Аврамов се захванаха и направиха 
страшно много, за да го върнат в обра-
щение – чрез изследвания, преиздаване 
на съчиненията му с необходимия нау-
чен апарат и т.н. Докато Каралийчев 
е като изваден от титулярния състав 
на българската литература и пратен 
на резервната скамейка. За статисти-
ката е там, но всъщност не играе.

Какъв	е	тогава	шансът	Каралийчев	
и	останалите	„септемврийци“	да	
се	отърват	от	идеологическата	
шлака,	с	която	са	били	натоваре-
ни?	И	да	заемат	своето	място	в	
българската	литература?	

Каралийчев, Фурнаджиев и Разцветни-
ков са много модерни автори. Самият 
Фурнаджиев заявява през 1930 г., че те 
не са били пролетарски поети, каквито 
са Димитър Полянов или Христо Смир-
ненски. И ако за миг забравим, че са ре-
агирали на септемврийските събития 
през 1923 г., ще си дадем сметка колко 
са модерни като теми и като език. Има-
ше навремето една литературоведска 
теза, че Каралийчев и останалите „сеп-
темврийци“ били много развълнувани 
от събитията и затова всичко в „Ръж“, 
„Пролетен вятър“ или „Хоро“ на Стра-
шимиров например било „лирично“, т.е. 
субективно, накъсано, апокалиптично. 
Всъщност белезите, обяснявани с „раз-
вълнуваност“, са типичните белези на 
модернистката проза. 

Има	ли	идеология	при	Каралийчев,	
или	книгата	„Ръж“	е	просто	разказ	
за	едно	братоубийство?

„Ръж“
Разговор																																								
с	литературоведа																		
доц.	Бойко	Пенчев

и модернистичното родно

тема и в програмите и учебниците по 
литература. 

Проследявал съм как се движи списъ-
кът от „септемврийски автори“ в 
учебните програми. Първо през 90-
те години те стават „по избор“, кое-
то вече е девета глуха. След голяма-
та промяна през 2000 г. Каралийчев, 
Фурнаджиев и Разцветников отиват 
в профилираната подготовка, което 
означава, че остават извън списъка 
със задължителни произведения за ма-
турата. А когато едни автори не са в 
списъка за матурите, младата публика 

Първо издание на сборника с разкази „Ръж“ 
от Ангел Каралийчев, 1925 г., корицата е 
на Александър Жендов
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Можем да открием лява идеология, но 
съчетана с толкова други пластове, 
че категорично не е водеща. Има раз-
кази, в които търсят трупа на убития 
и може би го намират, но има и други 
разкази, в които няма никаква съби-
тийност, още по-малко пък идеология. 
Такъв е и разказът, който дава името 
на сборника – „Ръж“. Къде са там въс-
таниците? Или пък „Змей“ – много 
модерен разказ, написан в четири съ-
вършено различни повествователни 
перспективи. Да не говорим за по-къс-
ния Каралийчев от сборника „Имане“. 
Всичките разкази там са организирани 
около „тъмни“, трансгресивни сюже-
ти. На практика Каралийчев разра-
ботва баладични сюжети от фолклора 
с модерни средства. Особено го въл-
нува грехът, мислен като „неправил-
но“ сексуално привличане. И най-вече 
привличането от братовата жена, на 
тази тема са посветени поне няколко 
от неговите разкази – „Паричката“, 
„Орли“. Някой ще каже – е, той открил 
Америка… Но сюжетът за изневярата 
вътре в родовата общност е много 
важен за българската културна тра-
диция. Това е репрезентация на само-
разрушаващата се патриархалност – 
но представена от друг ъгъл, различен 
в сравнение с „Гераците“ например. 
Тази обсебеност от темата за греха 
може да бъде разчетена като опит за 
естетическо осмисляне на катастро-
фиралата по това време българска мо-
дерност. И понеже Каралийчев много 
се занимава с греха, се появява и дру-
гият важен проблем – за жертвата. 
И то за невинната жертва. Бях силно 
разтърсен от разказа му „Отче наш“ 
например, в който се говори за едни 
хайдути, които си дават клетва, че за 
да се скрепи хайдушката им общност, 
ще убият първия срещнат. Срещат 
туркиня с бебе и дълго спорят коя да 
я жертвата. Но не се отказват. „Ро-
сенският камен мост“ пък извежда 
темата за жертвата през познатия 
сюжет за вграждането. Нашата четя-
ща публика, формирала представите 
си за българска литература най-вече 
през училищните класици, познава доб-                       
роволната жертва, саможертвата 
на бунтовника, на идеалиста. Кара-
лийчев обаче ни предлага един доста 

по-интересен казус – оправдано ли е 
да жертваш невинен в името на ня-
каква кауза? Това е добре известният 
въпрос на Иван Карамазов към Альоша 
– за детската сълза, която е цената 
на бъдещия прекрасен нов свят. Много 
сложна интерпретация на тази тема 
ще направи по-късно в своите романи 
Емилиян Станев, Тончо Жечев в проза-
та си също има много дълбоки стра-
ници… Каралийчев е по-орнаментален, 
повествованието му е стилизирано и 
някак „свито“ в рамките на късия раз-
каз. Но е част от важна моралистична 
и художествена традиция. 

Но	„Росенският	камен	мост“	като	
сборник	(1941)	е	характерен	и	с	
това,	че	Каралийчев	вади	няколко	
разказа	от	„Ръж“	и	добавя	късни	
разкази,	заличавайки	предишната	
си	„идеология“.	Излиза,	че	сам	прек-	
роява	себе	си?

Има го този момент. Явно той се опит-   
ва да се намести другаде. При Кара-
лийчев има огромен обем от „патри-
отична литература“, стилизации на 

миналото и т.н. Още по-трудно му е 
след 1944 г., когато потъва в съвърше-
но типичен „соцреализъм“. Но можем да 
го разберем. И на него, както и на Фур-
наджиев и Разцветников, е било лепна-
то клеймото „ренегати“ още в 1924 г. 
Представете си само какво са очаквали 
да им се случи веднага след 9 септември 
1944 г. Знаем за убитите от „народна-
та власт“, но като се има предвид до 
каква степен са били противопоста-
вени „ляво“ и „дясно“ в междувоенния 
период, е цяло чудо, че не са били още 
повече. Не е параноя да чакаш милицио-
нерите да ти потропат на вратата, 
след като официално си бил „предател“ 
за „другарите“. Цялата група около Ка-
ралийчев се пречупва след 1944 г. Пи-
шат верноподанически разкази, но за 
мен те си остават големите имена на 
модернизма на 20-те години. 

А	не	присъства	ли	при	Каралийчев	
някакъв	„спонтанен	имажинизъм“?	
С	всички	тези	образи	на	„земя-
та,	нахлупила	калпак	от	жълти	
листа“?

Обща снимка на сътрудниците на сп. „Златорог“, 17 септември 1925 г. Седнали на пода: 
Никола Фурнаджиев е втори, а Ангел Каралийчев е крайният вдясно. Архив на Тони Николов
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Вижда се как тези автори помежду си 
обменят образи. Жълтото, черното, 
огънят… Корицата на „Ръж“, дело на 
Александър Жендов, е издържана в 
тази стилистика. Доминират фигури, 
производни на огъня – слънцето, опа-
лената от него земя, която е черна, 
както почерняла от слънцето и жела-
нията си е момата. 

Налични	са	и	архетипите	на	Ди-
онисовото	начало.	Не	са	ли	това	
силни	влияния,	отвъд	българския	
контекст?

Можем да мислим тази проза като съз-
вучна с общия витализъм в междуво-
енния период в Европа. Става дума за 
идейно освобождаване от културата, 
което носи някаква тъмна енергия. 
Самият „Аз“, личността, се схваща 
като продукт, който е някаква фал-
шификация и изкривява автентично-
то в човека. И не само при Каралийчев 
и Фурнаджиев, то е цялостна нагласа 
в европейската литература. В тази 
посока културата се мисли като „око-
ваване“ и дехуманизация, което пък е 
донякъде чуждо на нашите интуиции. 
Обикновено се оплакваме, че няма кул-
тура, че всичко е простащина. 20-те 
години са в обратната позиция, тога-
ва културата означава умора и болест, 
интелектуализъм, който пресушава 
живота. Тази тема от 20-те за „пре-
сушаващия интелектуализъм“ про-
дължава дори през 60-те години, ще 
я видим у Кръстю Куюмджиев и Тончо 
Жечев. Тези връзки с т.нар. „философия 
на живота“ са много видими в между-
военния период, виждаме ги дори, даже 
особено силно и сред тези уж леви, но 
съвсем не пролетарски автори като 
Каралийчев. Има я съвсем отчетливо 
при десни автори като д-р Янко Янев. 
Между другото, той също участва в 
онова „Яворово четене“ през 1924 г., 
след което Каралийчев и неговите при-
ятели са заклеймени като ренегати.

Разкажете	за	това	събитие.	То	е	
повратен	момент	в	биография-
та	на	Каралийчев,	след	което	той	
се	превръща	в	„блудния	син“	на	
лявото.

Ако имаше Фейсбук тогава, това щеше 
да е грандиозен скандал в левия Фейсбук 

балон. Какво се случва? На 2 ноември 
1924 г. има голямо честване – 10 години 
от смъртта на Яворов. Официалното 
честване е в Народния театър и то 
няма отношение към случая. Ала група 
млади поети си правят свое честване 
в 45-а аудитория в тогавашната сгра-
да на Юридическия факултет на Уни-
верситета. В това честване участ-
ват автори, по-скоро свързани със сп. 
„Златорог“, като Димитър Панталеев, 
Йордан Стубел, Елисавета Багряна, 
Янко Янев. И група от лявото, автори-
те на Бакаловото списание „Нов път“ 
– Разцветников, Каралийчев, Фурнад-
жиев, Георги Цанев. Кое всъщност е 
скандалното? Скандалното за комуни-
стите е, че двата лагера са се смесили. 
Хора от левия лагер са пресекли „чер-
вената разделителна линия“ и са оти-
шли, за да честват „буржоазния поет 
Яворов“. За комунистическото мислене 
това е смъртен грях.

Скандалът обаче е ословесен. Текат 
публикации и в „Нов път“, и в едно 
друго ляво списание от това време – 
„Наши дни“. Георги Бакалов публикува 
няколко статии, Тодор Павлов също, 
атакуваните участници в четенето 
отговарят. Това трябва да се признае 
– и едната, и другата страна пишат 
текстове, опитват се да се аргумен-
тират. Тук не става дума за просто 
затръшване на вратата. Колегата от 
Пловдивския университет Владимир 
Янев има чудесна статия за фактоло-
гията на цялата тази история.

Впрочем Каралийчев, Фурнаджиев, Раз-
цветников и Георги Цанев заявяват, че 
те и без това вече не искали да публи-
куват при Бакалов, а той е използвал 
повода, за да ги обвини, че са напуснали 
лявата идея и са отишли при буржоази-
ята. А те по-скоро са си търсили своя 
трибуна. Бакалов вече им е бил дотег-
нал. И скандалът прелива чашата. 

Интересното е, че избухналата поле-
мика засяга не само тяхната позиция 
– може или не може да участваш в пуб-
лично честване заедно с „буржоазни“ 
поети – на което Тодор Павлов казва, 
че не може, а те казват, че може. По-
казателното е, че повечето статии 
се занимават с Яворов. Дебатът не е 

само върху жеста на общото чества-
не, дебатът е относно статута и 
значението на Яворов. Бакалов пише 
за Яворов, Тодор Павлов обсъжда Яво-
ров, Георги Цанев, четвъртият от 
„четворката“, на свой ред се защита-
ва от обвиненията, предлагайки друг, 
по-умерено ляв прочит на Яворов. Въп-                                             
росът е за суверенността на твореца. 
Тогавашната лява критика схваща 
Яворов като първия ренегат, нещо 
като „архиренегат“ – бил е „социален“, 
после кривнал по оста на декадент-
ството и станал „буржоазен“. Тодор 
Павлов дори заплашва Каралийчев, 
Фурнаджиев и Разцветников, че ако 
продължават така, ще свършат като 
едни нови „яворовци“. Образът на Яво-
ров се превръща в плашило и се налага 
върху тях. Това е типичен пример за 
опита на тогавашната лява критика 
да поддържа разделението между про-
летарски и буржоазни автори. Нещо, 
което творци със заряда и таланта 
на Каралийчев и Фурнаджиев не мо-
гат да изтърпят. Скоро след това те 
започват да публикуват в „Златорог“ 
и комунистите им лепват етикета 
„ренегати“. 

Забележителното е как лявата ко-
мунистическа критика един път ги 
отлъчва, а втори път си ги присвоява 
след 1944 г., изтривайки по-късното им 
творчество.

А	истината	е,	че	Каралийчев	през	
30-те	и	40-те	е	вече	съвсем	различен	
автор,	който	изцяло	е	в	лоното	на	
националноромантическия	разказ.

Каралийчев в този период минава из-
цяло в полето на десния културен мо-
дел, който се обръща към „родното“ 
и търси някакви нива на обединяване, 
най-вече през подвига и земята. Кара-
лийчев стилизира фолклорни сюжети, 
легенди или пък си създава свои. Лите-
ратура, която от днешна гледна точка 
е част от словесността на „буржоаз-
ния национализъм“. Ала ние трябва да 
мислим този модел като отговор на 
не по-малко агресивния „ляв интер-
национализъм“, реакция срещу онзи 
ляв дискурс, който вижда навсякъде 
експлоататори, експлоатирани и вра-
гове. През 30-те години въпросът е 
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следният: дали българското общес- 
тво може да бъде мислено като едно, 
или то е категорично разделено на две 
половини, както казват комунистите, 
като едната трябва да надделее над 
другата. 

Съзирате	ли	някакъв	паралел	меж-
ду	Каралийчев	и	художниците	от	
движението	„Родно	изкуство“?

През 90-те години беше свършена една 
много важна работа: осъзна се, че про-
мяната през 20-те години е не просто 
„олевяване“, каквато беше тезата 
през 60-те години и 70-те години в ли-
тературознанието. Видя се, че имаме 
един пълноценен модернизъм през пър-
вата половина на 20-те години, който 
по естествен начин следва модерниз- 
ма отпреди войните дори когато му 
опонира. Виолета Русева го показа в 
така важната си книга „Аспекти на 
модерността в българската литера-
тура от 20-те години“ (1993). Успяхме 
да удържим тази позиция и в учебните 
програми и сега учебникът за Х клас е 
структуриран по този начин. 

Очевидни са тенденциите за съчета-
ването на сецесионната модернистич-
на поетика и „родното“. 20-те години 
ни предлагат цял спектър от виждания 
за „родното“. За едни „родното“ е във 
видимото, има своите битово-соци-
ални измерения, за други то е някаква 
тъмна стихия, обозначавана с кон-
цептуални епитети като „скитско“. 
„Родното“ не означава непременно 
нещо консервативно в естетически 
или политически смисъл. Има различни 
пластове на „родното“ и това се виж-
да и у Каралийчев. Имаме борба между 
един по-традиционно-реалистичен и 
един по-модернистичен и динамичен 
стил в литературата. И това, че те се 
пресичат, е изключително интересно. 
Понякога при един и същи писател. 

Ето, Каралийчев започва с модернис-
тичното родно. Той ни предлага един 
друг образ на селото и природата. 
Това вече не е идиличното село, нито е 
идиличната природа. И хората, и при-
родата са някак напрегнати, заредени 
със стихийност, тя е и вътре в герои-
те, и най-вече в героините. Това вече 

не е целомъдрената, опитомена и ук-
ротена природа, а стихийност, която 
пробива културните обвивки. Оттук 
и фрагментарната форма на самите 
разкази в „Ръж“. 

След това постепенно настъпва едно 
„укротяване“ при Каралийчев, а и не 
само при него. Виждаме вече едно фол-
клоризиране и орнаментализиране на 
разказа – конете, гуглите, питката 
и пр. „Родното“ бива прибрано в едни 
малко детско-юношески, по-смилаеми 
форми. И разбира се, леко се идеализира.

А	след	1944	г.	идва	„третият	Ка-
ралийчев“	–	доста	по-опитомен	и	
лакиран	откъм	реални	социални	
конфликти.	

Така той оцелява. Заема се с големите 
въпроси, които тогавашната власт 
повдига. Иска да покаже например 
преодоляването на частнособстве-
ническата стихия. Много показате-
лен в това отношение е разказът му 
„Соколова нива“. В него всички теми, 
проблеми и образи се предлагат пре-
работени за нуждите на партийната 
пропаганда. 

В „Соколова нива“ имаме бабата и дядо-
то, нивата, дома и сина, който е заги-
нал, убит като партизанин. Казвал се 
е Сокол, паднал е в битка с враговете. 
Започва обаче кооперирането и дядо-
то казва на бабата, че дават тяхната 
нива. Той е „за“, а тя го пита не му ли е 
жал, без открито да му се противопос-
тавя. Спомня си как е окачвала на тази 
нива люлката на малкия Сокол, как са 
купили нивата с парите от нейната 
зестра. Тоест цялата тяхна интимна 
същност е там, на нивата, но дядото 
е готов да я даде заради кооперати-
ва. Дядото изглежда много твърд в 
подкрепата си за народната власт, но 
през нощта сънува сън. И интимната 
му селска същност се връща. Той вече 
не иска да си дава нивата, иска в съня 
си да строши с тоягата трактора, 
тръгнал да разорава синорите меж-
ду „частната собственост“. Но ето 
че от трактора се показва неговият 
син и пита срещу него ли се изправя. 
Дядото му прави път и се събужда. 
И е странно щастлив. Ето как цяла-
та тема за интимната връзка между 

човека и земята, която самият Кара-
лийчев и ред други автори са разра-
ботвали, си остава, но самият автор 
вече настоява, че тракторът трябва 
да мине и да разоре всичко това. За да 
няма синори със змии и гущери в тях, 
всичко да е общо, „кооперативно“, и хо-
рата да са щастливи. „Соколова нива“ 
е просто образцовият соцреалисти-    
чески разказ. 

Често	превратно	тълкуван	и	заб-
равен,	какви	са	шансовете	Кара-
лийчев	да	бъде	четен	днес?

Имаме шанс да го четем, ако съхраним 
любовта си към българското. Знам, че 
това може да звучи високопарно или 
патриотарско, но всъщност родното 
в литературата има страшно много 
лица. И въобще не се свежда само до 
байраци, носии, възстановки с пушки 
или пък татуировки на национални ге-
рои по тялото. 

Родното има много лица и е далеч 
по-интересно от този кич, който в 
момента минава за „българско“ и „пат- 
риотично“. Преоткриването на Кара-
лийчев е шанс в тази посока. 

Разговаряха Тони Николов и Людмила 
Димова.

Бойко Пенчев (род. 1968 г.) е ли-
тературовед, писател и прево-
дач. Доцент по литература в 
СУ „Св. Климент Охридски“. Ав-
тор на поетичните книги „Сти-
хосбирка“ (1992) и „Слизане в 
Египет“ (2000) и на литературо-
ведските книги „Тъгите на крае-
вековието“ (1998), „Българският 
модернизъм: моделирането на 
Аз-а“ (2003), „Септември ’23: 
идеология на паметта“ (2006), 
„Спорните наследства“ (2017). 

Бойко
Пенчев
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12 юли

По една стръмна пътека излязохме на 
върха и спряхме задъхани в манастир-
ската градина. Зелениковец. Една мал-
ка бяла църква. Стар гроб. До кръста 
ръждива тенекия. Върху нея наредени 
кутийки от вакса вместо кандила. 
Гора от сливи, ябълки, орехи, лешни-
ци. Трима горски човеци – калугери 
при скита „Св. Йоан Предтеча“ – из-
лязоха от дебрите, повикани от гласа 
на камбаната. Единият носи голяма 
стомна с вода от Владишката чешма. 
(Един държавник, като пил от нея, ре-
къл на Илариона: „Тая вода има дъх на 
букови корени“). Калугерите са почер-
нели и зачервени. Те слизат от Велики 
Преслав, където са били събрани на 
курбан овчарите от високите планин-
ски поляни.

Край нас се надига велика гора. Бели 
вековни букови дървета. Шум от вя-
тър, който люлее върховете, шум от 
балкански бистри ручеи, които падат 
и се бият с камъните. Налягахме на 
поляната. Над нас се понесоха близ-
ки бели облаци. Една пчела се завър-
тя над главата ми… Целия ден, преди 
да издъхне, моята рожбица пя като 
пчелица. То беше трогателно малко и 
не знаеше още да охка и пъшка. Като 
змия, хвърлена в огъня, душата ми се 
гърчи и не може да изгори. Къде ми е 
милата сенчица? През зимата една 
вечер вървях по улицата. Падаше сняг. 
Под електрическите крушки се лута-
ха невидими снежинки, а по земята 

тичаха черните им сенки като пчели. 
Аз водех за ръчица малката Ани и не 
знаех колко съм честит. Сега виждам. 

Балканските върхове са покрити с 
трева, меко заоблени. Насреща се ре-
дят като момци, хванати да играят 

Марковата пещ. Вътре юнакът е мя-
тал и пекъл огромни хлябове. Златни 
сипеи… По тях пълзи една главоломна 
пътека. Надясно са Крали-Маркови-
те кръстци. А къде са му нивите? От 
столетни букове ли е връзвал снопи? 
Подир Кръстците идва Амбарица – 
оловнозелен масив. Там великанът е 
насипвал своето жито. Зад Амбарица 
се вижда Харманът, където е препус-
кал Шарколията около стожера. През 
този харман минава пътеката и слиза 
в селото на книжовния Крали Марко 
– Иван Вазов. На запад едно проядено 
от пороища място – Платнишките 
ярове (Платник – сакуля – чувал). След 
Амбарица надясно върви планинският 
гребен Куманица. На четири часа се 
намират Маркова воденица и Маркови 
трапези. От тия „трапези“ юнакът е 
хвърлил боздугана си подир турците, 
които похитили неговата сестра. 
Боздуганът паднал на Куманица и про-
бил Дупката. Целият край се разтре-
съл и бликнала вода.

Що ще Крали Марко под буковата сян-
ка на Средния Балкан?

Някога горите били пълни с рогачи. 
Другари на овчарите, „божи пратени-
ци“. Народът вярва, че елените носят 
благополучие и спохождат само ония 
овчари, които имат чисти сърца. И до 
ден днешен тука се срещат самотни 
сърни и мечки.

Вечерно озарение на Крали-Маркова-
та държава. Върховете пожълтяха. 
Високите бели дървета замръзнаха. 
Мъртви. Засвириха щурците. Дока-
то вечеряхме, насядали на тревата 
в църковния двор, единият калугер с 
жадни очи следеше троянската зех-
тин-сливовица. Несговорно живеят 
манастирските братя от скита. До-
дето слизахме надолу, ме споходиха 
нерадостни мисли. Някога от манас- 
тирите излязоха патриарх Евтимий, 
Григорий Цамблак, Паисий… В прозрач-
ната вода на реката играят пъстър-
ви. Светулки. Когато минахме през 
Орешак, нощта настъпваше хладна, 

Ангел Каралийчев

Лято в Острец
Пътеписни	фрагменти	
от	дневника																																	
на	писателя,	обвеяни																	
от	непрежалимата	скръб	
по	неговата	дъщеричка	
Ането.	Публикувани																						
в	„Спомени“,	издателство	
„Български	писател“,												
1971	г.	

вечерно хоро: Здравчинец, Въшкав 
Преслав, Мезличът, Поленец, Горлето, 
Велики Преслав, Вълчови поляни, Мал-
кият купен, Дълги дял, Момина могила. 
На места гората пълзи до самите вър-
хове и мята отгоре им тъмнозелена 
черга.

В тази планина е господарувал няко-
га „дивният Крали Марко“, „всесла-
вянската слава“. Предания, дошли от 
мрака на вековете, разказват: там е 

Ангел Каралийчев, „Крали Марко                         
по народните песни“, 1925 г., корицата е на 
Александър Божинов
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планинска. От това село са слезли ро-
дителите на дарения български учен 
и прекрасен човек проф. Спиридон Ка-
занджиев. Малките села раждат голе-
ми хора. Къде се крие оная светлина, 
която се разгаря в душата на твор- 
ческата личност? В дъбовите гори? 
Под сенчестите орехи? В очите на 
тия грохнали от труд майки?

18 юли

Горещи черни камъни. Шум на вода, 
която пада в дълбоките вирове, вода, 
която слиза от най-високия връх на                                                                       
легендарния Балкан. Една кола се блъс-
ка в тъмнината и пълзи под Юмрукчал. 
Надвесени над река Видима, ние хвър-
ляме въдиците и ловим водни птици – 
пъстърви, поръсени с жълточервени 
капки. Вървяхме нагоре, докато пре-
вали пладне. Огромният връх е близо. 
Лежи спокоен, като великан, заспал 
сред букаците преди хилядолетия. Че-
лото му е посивяло, веждите опърле-
ни. Конецът почва да трепери и бързо 
потъва в студената вода. Тънката 
тръстика се огъва. Пъстървата се 
мята върху камъните като заклана 
кокошка и умира бързо от ударите, 
които сама си нанася. Предсмъртен 
трепет – последната милувка на 
живота.

Докато стоях над един вир надвечер 
и чаках другаря си, изведнъж водата 
се раздвижи и една риба изхвръкна на-
горе. Потъна, пак запляска и продъл-
жи да се мести с ръченица към брега. 
Дигнах се да видя какво става. Подир 
малко със силен замах пъстървата 
изпляска пак и падна върху камъчките 
на отсрещния бряг с отворена уста. 
Една тънка черна змия се виеше, заха-
пала рибата през кръста. Явно беше, 
че змията е много по-слаба от своята 
жертва, защото и на брега пъстър-
вата я понесе във въздуха, дълго се 
бори и размахва черния камшик, до-
като най-сетне тупна омаломощена. 
Змията се протегна и спокойно зача-
ка края. Тя знае, че трябва да изкара 
пъргавата си жертва на сухо и да я 
задържи, докато издъхне. Реших да се 
намеся. Хвърлих един голям камък вър-
ху змията, ала не я улучих. Принудих я 
само да изтърве плячката си. Тогава 

стана нещо чудно. Полумъртвата пъс-
търва стремително излетя нагоре, 
описа една дъга и падна сред вира. 
Змията с досада се върна подире ѝ. 

Занесохме една кошница пъстърви. 
Нощта беше тъмна. Горите забуча-
ха. Сблъскаха се зловещи бързи свет-
кавици без гръм. За миг се разкриха 
старопланинските върхове и стра-
хотно величие. Една безумна надежда 
напълни душата ми с вълнение: през 
тая нощ Бог ще доведе милата сенчи-
ца на покойната ми дъщеричка. Ще я 
видя. Тя ще стои пред очите ми само 
един миг, докато трае светкавица-
та. Блъсна ме студен влажен вятър. 
Падат редки невидими дъждовни кап-
ки. На осемнайсети май, през нощта, 

беше изписан бял кръст. На другата 
нощ праведната душица отлетя и ни 
остави завинаги.

Ние сме пътници към другия свят. 
Отвъд ще пристигнем с продънени 
обуща, грохнали, с напукани от огън 
устни, с равнодушни сърца. Ще ни по-
срещнат ли ония, които някога бяха 
наши деца, плът от нашата плът? Ще 
чуем ли техните гласове? Ще имаме ли 
сила да им разкажем за страданието, 
което ни погуби?

Смири се, гордий човече! Ти знаеш, че 
твоята радост е отровена, че смърт- 
та те е захапала като оная черна змия 
през кръста и те носи на брега да 
издъхнеш.

Трифон Кунев ме срещна подир смърт- 
та на детето. 

– Животът иска да направи от тебе 
стомана, затуй те хвърля в тоя огън.

Уви, човешкото сърце не е желязно! В 
огъня то се превръща на пепел.

21 юли

Мъртвите очи на чудното момичен-
це. То ни беше гостенче. Сега вече ми 
се струва, че сме имали дъщеря насън. 
Сутринта влязохме да си го видим. 
Шест часа то беше прекарало мърт-
во с отворени очи. Тия очи ни чакаха. 
Писалката, с която пиша, се превърна 
на свят предмет, защото неговите 
ръчички са я стискали. На запустяло, 
пресъхнало речно корито заприлича 
нашият живот. Няма я живата вода, 
която течеше буйно, весело. Какво ни 
остана? Горчивата библейска истина: 
в поте лица твоего снеси хлеб твой, 
дондеже возвратишся в землю, от нею 
же взет си, ибо землю еси и в землю 
отидеши (Бит. 3:19).

Надвечер се разшетахме по ведрите 
ливади. Слънцето падна зад планината 
като стара жълтица. Натоварихме с 
дяда Вълка една кола сено. Някога по-
давах на баща си тежки житни снопи. 
Зърното се ронеше и влизаше в пазва-
та ми. Кога беше то? Звънци. Щурци. 
Птичи гласове. Биволи слизат от гора-
та. Нощта напълни с мрак урвите под 

в креватчето си моето дете заспа 
неспокойно своя последен сън. Две 
очи следяха всяко негово движение, 
всяка въздишка падаше като камък 
в майчинското сърце. Кога съм зас-
пал, не зная. Насън ми се яви съдбата. 
Зловеща нощ. Мрак. И аз възлизам по 
една дървена стълба. Някой ме пови-
ка. Обърнах се. Една ръка, излязла от 
тъмнината, ми подаде нещо, загърна-
то в книга. Бързо разгърнах книгата 
и намерих вътре един голям чер зар 
– колкото орех. Наместо точици по 
неговите четири страни видях издъл-
бани бели кръстове. Обхвана ме ужас. 
Строших зара с пръсти и го хвърлих. 
Тогава надойдоха и ме окръжиха много 
хора. Видях покойната си майка, вля-
зоха братята ми. Пробудих се и пър-
вата мисъл, която мина през ума ми, 
беше: съдбата хвърли зара и на него 

Илюстрация на Сирак Скитник към 
книгата на Ангел Каралийчев „Крали Марко 
по народните песни“
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Марагидик. Над плочените черни пок- 
риви се яви вечерен дим. Едно момиче 
с ръченик, бяла риза, босо прави вилеци 
(купчини слама). Балканското слънце е 
почернило страните му. Земята диша с 

влажна гръд. Дъждовната капка намери 
коренчето и на най-прегорялата тре-
вичка. Небесно милосърдие.

Старият ходи под ябълките развълну-
ван. Гледа клоните. Говори на дървото 
като на човек. Колко е благородно плод-
ното дърво! То ражда и дава всичко на 
човека и на птицата даром. Една пре-
чудна работилница поема земните со-
кове и ги превръща на круши, на сливи, 
на ябълки. 

28 юли

Гръмотевица падна в моя дом. Сърце-
то ми е като оная почерняла пръстена 
кадилница, за която говори в едно свое 
стихотворение Иван Бунин. Въглените 
бяха живи. Сега са почернели и угасна-
ли. От съдбата получих един билет, за 
да вляза и видя нечувано представле-
ние. С радост чаках да се отвори вра-
тата на театъра. Но когато посегнах 
да вляза, вратарят ме спря грубо: „Кон-
тролата на твоя билет е откъсната и 
ти нямаш право да влезеш!“.

Когато ида на другия свят, душата ми 
ще тъгува за „скучните земни песни“ 
– славеевите звуци на Моцарта и ма-
гесното вино на хубавия стих. Лежах 
през пролетта в малката стая и слу-
шах през отворената врата как шу-
мят липите. Вечерен говор достигаше 
до ушите ми. Изведнъж по радиото 
зазвуча Моцартовата „Ми бемол ма-
жорна симфония“, менуетът. Тогава 
изтръпнах. Ами ако там няма неземни 
гласове и звуци? Ала на малкото кре-
ватче с разперени ръце и розови устни 
(рязани с паричка) спеше моята дъщеря 
– здрава и зачервена. Донякога мънич-
кото сърце, в което тече моята кръв, 
ще стане голямо сърце. То ще бъде 
наследник и ще поеме земните песни, 
които са вълнували кръвта на неговия 
баща. Моят копнеж ще се пренесе в по-
коленията и ще стане безсмъртен…

29 юли

Вела: Не мога да гледам към небето, 
защото ми се струва, че душичката на 
Ането се носи като сенчица в облаци-
те. (Когато напиша името му – сълзи-
те ми започват да текат.) 

3 август

Подир пладне се появи небесна арти-
лерия. Пороен дъжд. Гръмотевица. Ма-
рагидик разтърси тъмнозелената си 
грива като млада кобила, чула гласа на 
далечен жребец. Рукнаха порои. Спус-
наха се от горните ливади наквасени 
косачи. Невести в мокри ризи и вили на 
раменете. Отгоре, където е малката 
воденица, потънала в дълбоките царе-
вици, се понесе глухо бучене.

Когато дъждът престана, селяните 
наизскачаха и се натрупаха на брега да 
видят как ще придойде реката. Остре-
чица пристигна бавно. Нейните жълти 
води нахълтаха в сухото корито. То 
почна да ги пие като жаден бивол. Го-
лемите камъни останаха като малки 
острови сред разпенената балканска 
стихия. Затракаха водениците. Сре-
бърните триони се врязаха дълбоко в 
плътта на старите трупи. Планин-
ските върхове се избистриха, огромни 
и чисти – приготвиха се да посрещнат 
звездите. 

Докато падаше дъждът, стоях под 
един вековен орех и слушах симфония-
та на дъжда. Капки падаха на главата 
ми.

Слёзы людские, о слёзы людские! (Фьо-
дор Тютчев) 

Предвечни шумове, сподавен шепот. 
Кой стои наведен над мене и сълзите 
му капят?

1938 г. 

Ангел Каралийчев (1902–1972) е 
поет и писател, любим автор 
на поколения деца, израснали с 
приказките му. Роден е в Стра-
жица. Следва химия в Софийския 
университет, завършва дипло-
мация в Свободния универси-
тет в София (1928). За първи 
път публикува в сп. „Ученическа 
мисъл“ (1919). През 1923 г. излиза 
поемата му „Мауна лоа“, а през 
1925 г. – сборникът с разкази 
за септемврийските събития 
„Ръж“. От 1925 г. Каралийчев 
сътрудничи на „буржоазните“ 
списания „Златорог“ и „Българ-
ска мисъл“, на „Детска радост“ 
и „Светулка“. След 1944 г. пише 
предимно за деца и юноши. Ав-
тор е на повече от 20 книги за 
възрастни и на 15 книги за деца 
– оригинални приказки, разкази, 
преразказани приказки – българ-
ски и чужди. В повестта „Ане-
то“ (1938) през приключенска-
та фабула говори за детските 
страхове, а в „Тошко Африкан-
ски“ (1940) детството е видяно 
през пакостите и хумора.

Ангел 
Каралийчев
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Ангел	Каралийчев	се	формира	като	
детски	писател	в	благодатно	вре-
ме.	През	1920	г.	е	приет	Закон	за	
детската	 литература.	 Какви	
обстоятелства	определят	този	
разцвет?

Едва ли някой ще отрече, че 20-те и 
30-те години на XX в. бележат злат-
ното време на българската литерату-
ра за деца. Художествените висоти, 
които достига тогава, на практика 
я издигат до равнището на големите  
постижения в литературата за въз-
растни и ако не беше нейният специ-
фичен адресат, границите на двете 
литератури биха били заличени. При-
чината, разбира се, са субектите на 
тази литература – едни от най-го-
лемите български писатели и худож-
ници се ангажират с нейната кауза. 
По-трудно можем да си представим, че 
държавата се ангажира с развитието 
на тази литература – визирам споме-
натия във въпроса ви Закон за детска-
та литература от 1920 г., изготвен 
от земеделското правителство на 
Стамболийски и приет от XIX народно 
събрание. Този закон превръща лите-
ратурата за деца в нещо като „обе-
тована земя“ спрямо неморално съдър-
жание, явна и груба тенденция, чрез 
която би се будило деление, омраза, съ-
словна ненавист и ожесточение меж-
ду децата (почти буквално цитирам 
Закона). Печатът на Министерство-
то на народното просвещение става 
гарант за качеството на литератур-
ната продукция за деца, а за материал-
ното ѝ поощряване е създаден специа-
лен фонд, отделно от предвидените 

през стилистиката на „Ръж“ (1924), 
първия му сборник с разкази за въз-
растни, и още същата година публику-
ва в редактираното от него сп. „Дет-
ска радост“ първия му разказ за деца 
„Рогатото“. Веднага на следващата 
година излиза и първата Каралийче-
ва книга за деца „Мечо“, изявяваща 
веднага специфичната естетическа 
изоморфност на разказите му за деца 
и разказите му за възрастни. В едно 
от интервютата си писателят спо-
деля, че изобщо не обича определе-
нието детски писател: „Аз специално 
никога не съм чувствал разлика между 
книгите си, за които казват, че са за 
възрастни, и тия, които са уж само 
за деца. Винаги съм се мъчил да правя 
изкуство…“. Това обяснява и засилена-
та вътрешна цитатност между про-
изведенията му, независимо към коя 
литература биват каталогизирани. 
„Универсалния“ читател на произве-
денията си за деца той самият обяс-
нява с простотата на изказа, с който 
си служи, и с „интонацията на разго-
ворната хорска реч“. Към това може да 
добавим простодушните му персонажи 
с наивистичен поглед и чистосърдеч-
ни реакции, сравними само с детските, 
стилизацията на „родното“ през фол-
клорните представи и особено топла-
та човечност, която не може да оста-
ви безучастен и малък, и голям… Само 
че когато обединява разказите си за 
деца в тритомник, избира заглавие-
то „Приказен свят“ (1929–1930), а за 

Българският приказник 
Критиката	го	нарича	
„българският	Андерсен“	
не	само	заради	получената	
награда	на	името																							
на	датския	автор,																									
но	преди	всичко	
заради	неговата	
оригинална	концепция																																						
за	литературната	
приказка.	Разговор																								
с	проф.	Светлана	Стойчева

в държавния бюджет суми за награди 
и субсидии на най-добрите произве-
дения, както и издаването в изящна 
външност на произведения на „по-доб- 
рите“ автори. За да докаже, че инте-
ресът към литературата за деца е 
силно повишен през 30-те години, са-
мият Каралийчев в една своя статия 
споменава, че петхиляден тираж (!) за 
една детска книга е нещо обикновено. 
Другаде говори за чуждестранното 
признание на българската литература 
за деца, развила се повече в сравнение с 
литературата на хървати, сърби и ру-
мънци, признато от тях самите. Нека 
не правим сравнения с днешното със-
тояние на тази литература и загриже-
ността на държавата за него...

Как	са	посрещнати	първите	опити	
на	Ангел	Каралийчев	като	детски	
писател?	Знаем	за	ироничното	из-
казване	на	Елин	Пелин,	че	той	пише	
за	възрастните	като	за	деца	и	за	
децата	като	за	възрастни.

Не бих казала, че изказването на Елин 
Пелин е иронично, а по-скоро напипва 
естетико-етическата доминанта на 
автора. Неслучайно Ран Босилек раз-
познава писателя за деца Каралийчев 

Корицата е на Илия Бешков, 1929 г.

Илюстрация на Илия Бешков към 
приказката „Магарешка глава“, 
публикувана в „Мечо“, 1925 г., първата 
детска книжка на Ангел Каралийчев
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възрастните предназначава „Лъжовен 
свят“ (1932).

Каква	е	ролята	на	Каралийчев	в	
утвърждаването	на	авторската	
приказка	като	жанр?

Въпреки че досега говорихме за разкази 
за деца, а не за авторски приказки, при 
Каралийчев те имат пълна жанрова съ-
относимост. Сборниците „Приказен 
свят“ не само утвърждават, но създа-
ват един от двата оригинални модела 
на авторската приказка в българска-
та литература за деца (другият е на 
Николай Райнов), при това продукти-
вен и до днес. Клишето „българският 
Андерсен“, употребявано от крити-
ката (въпреки че аз лично съм против 
подобни „преводи“), е не само заради 
получената награда на името на дат-
ския приказник, но преди всичко заради 
неговата оригинална концепция за ли-
тературната приказка, реализирана в 
многобройни сюжети. 

По	какво	стилът	му	го	отличава	
от	другите	автори	на	приказки	
преди	Втората	световна	война	
–	Елин	Пелин,	Ран	Босилек,	Асен	
Разцветников?

Може би трябва да поставим на първо 
място специфичната амалгама между 
приказката и разказа при създаване-
то на фикционалния свят. Взаимопро-
никването на реално и приказно в 
неговите „приказки-разкази“ е най-съ-
щественото от концепцията му за 
литературната приказка, което няма 
да намерим в посочените за сравне-
ние автори. Редки са случаите като в 
„Мечето“, където приказката е ясно 
разграничена от разказа чрез  предуп-                                     
реждението на разказвача: „Приказ-
ката започна вече“. Попитайте оба-
че за жанра на „Майчина сълза“ и ще 
получите противоречиви отговори: 
при възприятието на текста емоци-
ята е водещата – и то дотолкова, че 
преодолява жанровите трафарети 
и обезсмисля въпроса дали е приказка 
или разказ. Иначе историята е приказ-
на, но без да се опира на каквато и да 
е фолклорна конвенционалност, описа-
нията са реалистични, но и силно пое-
тични, клонящи към импресията, све-
тът е тотално оживотворен, в унисон 

с детското световиждане – ето една 
„моментна снимка“ на Каралийчевия 
оригинален приказен свят.  

„Житената питка“ е другата емблема-
тична приказка на Каралийчев – ориги-
нална литературна версия на популяр-
ната фолклорна приказка със същото 
заглавие и в диалог с нея (същото се 

направо от „етнографиката“ на Ка-
ралийчевия детски спомен. В достъп-
ността си (ролята на умалителните 
форми не е за пренебрегване) изглежда 
пределно интимизиран (като че не раз-
казвачът, а читателят трябва да си 
го „спомни“ по зададени конкретни то-
понимни/пространствени параметри), 
и в същото време поетизиран, превър-
нат в пейзаж. От литературна гледна 
точка тук е любопитен „урокът“ по 
съвместяване на детския и поетовия 
(такъв е Каралийчевият) поглед. Дет-
ската гледна точка е пряко зададена 
в повествованието: „Ваню и Кунето 
залепиха очи на изпотения прозорец. И 
видяха широкия, белия път…“. От тук 
нататък кроежът на бялата картина 
(ах, тези бели Каралийчеви пейзажи!) с 
нападалия един човешки бой сняг (изме-
рен очевидно по детския ръст) и случ-
ващото се в нея са изцяло подчинени на 
колаборацията на детското и поето-
вото въображение, което отключва и 
импресионистичната струя в приказ-
ката. Вече стана ясно, не само в тази 
му авторска приказка. 

През	1930	г.	проф.	Михаил	Арна-
удов	анализира	приказния	свят	на	
Каралийчев	като	„сливане	на	фан-
тастичното	с	наивното“.	Фантас-
тичен	реалист	ли	е	Каралийчев?

Може да се нарече и „магически реа-
лист“. По-важно е да си обясним източ-
ника на сливането на фантастичното 
с наивното в приказките му – „наив-
ната и магическа детска душа“, пак 
по думите на Михаил Арнаудов. Ако 
вземем споменатата приказка „Рога-
тото“, ще видим, че в нея писателят 
няма намерение да хвърля мост към 
каквито и да са фолклорни приказки, 
в които се среща персонажът на дя-
вола (да кажем, „Дяволът и неговият 
чирак“), каквато стратегия показва в 
„Житената питка“. Тук извлича живия 
образ на „рогатото“ направо от дет-
ската представа, създадена от зап- 
лахите на възрастните и детското 
въображение. Можем да заключим, че 
сътворителят на приказката тук не е 
„народният гений“, а самата „наивна и 
магическа детска душа“. 

Интересно е, че когато преразказ-
ва български фолклорни приказки, не 

повтаря и с „Тримата братя и златна-
та ябълка“). Текстът може да се вземе 
и като пример за трансформацията, 
която търпи традиционната приказ-
на сюжетика в неговите авторски при-
казки – познатата фолклорна приказка 
е само напомнена, откъслечно цитира-
на, калкирана. Разменен е фолклорният 
персонаж на хитрата лисица с глупавия 
вълк, тъй като самата питка е пред-
ставена като хитрушата, завръщаща 
се, след като е обиколила „нивката“, 
както е обяснила баба Куна на гладни-
те си внучета – ето как от един наро-
ден фразеологизъм може да „тръгне“ 
приказката на Каралийчев. 

По пътя на питката се разтварят 
една след друга картини, взети сякаш 

Корицата е на Илия Бешков, 1930 г.
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показва особено влечение към вълшеб-
ната приказка и вълшебно-магичното 
в нея, каквото влечение показва напри-
мер Николай Райнов. Ако му се „налага“ 
да описва „усвета“, той пак се опира 
на обозримия реален свят на земния 
българин като в приказката „Дявол-
чето“, в която представата за „оня“ 
свят е изградена просто чрез мащаб-
ното увеличаване на „този“. В приказ-
ката „Чепинският змей“ разказвачът 
демонстративно се отказва да опише 
змея със следната аргументация: „Не 
мога да ви го опиша, защото никога не 
съм виждал змей“. В същото време ще 
ни изненадат комбинации, подобни на 
тези в повестта „Ането“, където по 
най-фантастичния начин едно пате 
понася на гърба си къщичката на дядо 
Иван и неговата внучка и в същото 
време съвсем логично (и реалистично) 
електрическата крушка спира да све-
ти, защото жицата е скъсана. Това 
обаче не е магическа реалност, а фан-
тазна игрова реалност.

Доколко	Каралийчев	е	повлиян	от	
търсенията	на	творците	от	„Род-
но	изкуство“?

Това е много важен въпрос. В начало-
то говорихме за институционалната 
подкрепа, която получава българска-
та литература за деца между двете 
световни войни. Движението „Родно 
изкуство“, обединяващо творци от 
всички изкуства, е културният фак-
тор за нейния разцвет. В контекста 
на човешкия и национален крах след 
Първата световна война и откритото 
противопоставяне на народ и държава 
по време на Септемврийските бунто-
ве от 1923 г. Каралийчевото търсене 
на изгубените етични ценности един-
ствено в примитивната душа, чиято 
наивност и простота преоткриваме 
чрез детето, е в пълен унисон с идей-
но-естетическите търсения на дви-
жението. Каралийчев усилено печата 
(разкази за възрастни) в сп. „Злато-
рог“, където буквално се лансира него-
вата платформа. Така че той самият 
се явява един от реализаторите ѝ, 
наред с останалите златорожци. 20-
те години, когато излизат първите 
му книги, са период на търсене на об-
разите на българската идентичност, 
на разработване на етносимволиката, 

но по модерен начин, с презумпцията 
българският модернизъм да се поста-
ви на български основи и да придобие 
български привкус. Фактът, че „Родно 
изкуство“ търси синтеза на изкуства-
та и обединява усилията на творци 
от различни изкуства (на първо място 
изобразителното изкуство и литера-
турата), има решаващо значение за из-
дигане на нивото на художествената 
култура на книгата. Книгата за деца, в 
която се изисква истинско кооперира-
не между писател и художник, се оказва 
особено добър терен за този синтез. 
Така че не е за учудване, че най-добри-
те ни писатели в сътрудничество с 
най-добрите ни художници в областта 
на детската книга постигат резулта-
ти, които се забелязват и в чужбина. 

Сирак Скитник е един от идеолозите 
на движението, забележителен илюс-
тратор – и не само той.

Книгите	на	Каралийчев	са	велико-
лепно	илюстрирани	още	от	Дечко	
Узунов,	Илия	Бешков,	Никола	Туз-
сузов.	Каква	е	„приказната	иконо-
графия“	на	Каралийчев?	

Дори има още: Невена Тузсузова също 
го илюстрира. Ако правилно разби-
рам въпроса, мисля, че Илия Бешков 
най-адекватно превежда на изобрази-
телен език Каралийчевата литератур-
на приказка. Имам предвид кориците и 
илюстрациите на „Мечо“ (1925). Обили-
ето от умалителни имена, забелязва-
щи се още в първия разказ „Магарешка 

Илюстрация на Дечко Узунов към книгата на Ангел Каралийчев „Крилатият юнак“, 1927 г.
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Светлана Стойчева е профе-
сор по теория и история на 
литературата в Национална-
та академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо 
Сарафов“. Научните є инте-
реси са в областта на българ-
ския и европейския модерни-
зъм, антропологията, синтеза 
между различните култури и 
между различните изкуства. 
Публикувала е монографиите 
„Приказките на Николай Райнов 
– между магиката и декорация-
та“, „Приказката в българската 
литература през XIX век. Опит 
върху емпирията на приказка-
та“, „Литературата за деца – 
промени в завещаното“, „Боян 
Магесника. Изследване на лите-
ратурния мит“ и над 100 научни 
студии, статии и рецензии.

Светлана 
Стойчева

глава“ (чешмичка, воденичка, огнянко 
жито…), поражда усещането за един 
съзнателно умален предметен свят, 
декоративно редуциран и малко кари-
катурен, отговарящ на Каралийчева-
та лека ироничност и хумористично 
отнасяне, за които не стана дума до-
сега. В отговор на словесната деко-
ративност на разказите Бешковите 
илюстрации напомнят детски рисун-
ки, в които фигурите са неправомерно 
уголемени спрямо декоративния инте-
риор или екстериор, и с характерната 
за детското рисуване диспропорция на 
главата спрямо тялото. 

Повестта	„Ането“	е	създадена	в	
трагичен	за	автора	период,	след	
смъртта	на	дъщеричката	му.	Как	
е	приета	тя	при	появата	си?	

Безспорно за запознатите книгата 
съдържа дълбок травматичен заряд 

(Симеон Султанов особено набляга на 
него, разкривайки цялата трагедия 
на писателя от загубата на съвсем 
невръстния му син до още по-драма-
тичната загуба на Ането). В един от 
фрагментите си Каралийчев се опитва 
да си представи колко тъжен и пуст би 
бил животът на хората без деца и по-
езия. Собствените си деца изгубва, но 
творчеството му остава – и като ес-
тетическо преработване на тежката 
загуба. Едва ли ще сбъркаме, ако кажем, 
че той е един от най-продуктивните 
и най-печатаните български автори 
до края на 80-те години. Един голям 
автор обаче никога не оголва лични-
те си обстоятелства – те остават в 
горивото на работата му – от тях се 
раждат фикционалните му светове с 
много по-универсални послания. Също-
то е и с повестта „Ането“. Дори дядо 
Иван да напомня на бащата на писате-
ля, а Ането – на неговата дъщеричка, и 
сюжетът да се тълкува като тяхното 
изгубване и намиране в един по-добър 
свят, всичко това може да бъде вари-
ация на рецептивното въображение, 
възможно най-далеч от въображение-
то на детския читател. 

Известно	е,	че	Каралийчев	доста	
редактира	произведенията	си	през	
50-те	години.	В	какви	посоки?

Посоката е добре познатата соцреа-
листическа директива, която обаче се 
оказва трудно сходима със спонтан-
ността и интуитивността на твор-
ческия акт на писателя, изследван в 
тази посока от Божанка Константи-
нова. Как да си представим „наивната 
поезия“ (по Шилеровата типология), 
до която се доближава едно приказно 
повествование от рода на Каралийче-
вото, като фермент за постигането 
на един твърдо моделиран, идеологи-
зиран, екстрoвертен социалистиче-
ски детски свят. Бидейки емоционално 
и лирически организирано, Каралийче-
вото повествование трудно се подда-
ва на структуриране и допълнителни 
поправки, с каквито обаче той се зах-
ваща през 50-те. Намалява умалител-
ните – първото и най-лесното в опит 
да рационализира стила си; редакти-
ра живата диалектна реч на Стра-
жица, която се „чува“ в първите му 

варианти; обновява тематиката си, за 
да „отрази“ новите социални промени; 
а стремежът да постигне социалисти-
ческа хуманност (а не просто хуман-
ност) до голяма степен разомагьосва 
неговия магически наивистичен, ани-
мистичен реализъм. 

Как	днешните	деца	възприемат	
произведенията	 му?	 Неговият	
богат	език	 сякаш	все	повече	 ги	
затруднява.	Въздействат	ли	им	
все	още	неговите	дидактически	
стратегии?

Всеки богат език днес затруднява не 
само децата, но и възрастните, ако не 
са литературно изкушени. Етнограф-
ската натовареност на езика на Кара-
лийчев – още повече. Една от разлики-
те между него и останалите писатели 
„приказници“, които стилизират тра-
диционната българска приказка (Елин 
Пелин, Ран Босилек, Николай Райнов), 
е тъкмо в „по-българското“ автен-
тично звучене на текстовете му чрез 
привнасяне на етнодетайли (златната 
ябълка в неговия вариант ражда точно 
на Петровден, кладенецът е „гираня“, 
диалектно производно на „геран“, и 
т.н.). 

Ако емоцията е негова „дидактическа 
стратегия“ обаче, тя би трябвало да 
въздейства и днес – ако има кой да го 
препоръча. Арнаудов твърди, че деца-
та могат да препрочитат по четири 
и пет пъти тритомника „Приказен 
свят“, без да се насищат и уморяват 
(твърдението е от 1930 г.). Инте-
ресно е дали днешното дете, което 
препрочита Роалд Дал или се губи във 
фентъзи световете, ще намери изоб-
що Каралийчев (досещаме се, че при-
казките му липсват сред даряваните 
книги от „Сиела“, примерно). Пак в 
30-те години Георги Константинов го 
нарича „най-сърдечен и най-много под-
купващ човешките, социални чувства 
у читателя“. Бих попитала реторично: 
по-скоро какво ще се случи с неговата 
етична доминанта „беден, но честен“, 
генерализирана от Симеон Янев като 
доминанта на цялата ни литература 
за деца до 1944 г.?

Въпросите зададоха Людмила Димова и 
Тони Николов



15

декември 2022

В края на 1924 г. една малка книжка 
привлича вниманието на читателите 
и критиката със своя приказен стил, 
с романтичното пресъздаване на 
действителността, с оригиналното 
белетристично дарование на своя ав-
тор. Името на младия писател е Ангел 
Каралийчев, а книгата със сребристи 
корици, илюстрирана от Александър 
Жендов, е сборникът с разкази „Ръж“, 
които звучат като своеобразни сти-
хотворения в проза. Още с първата си 
книга писателят се налага като само-
битен талант, който навлиза в голя-
мата литература със свои герои, свой 
език, със собствени теми и сюжети. 

Дори когато рисува и най-съвремен-
ни събития, Каралийчев вплита в тях 
приказни елементи и споява фактите 
от живота с богатството на народ-
ната приказка и легенда...

През 1931 г. писателят свързва живо-
та си с талантливата и известна ак-
триса Вела Ушева, но човекът, който 
толкова обича децата, няма щастие-
то да отгледа свои. 

Загубил двете си рожби още в не-
връстна възраст, Ангел Каралий-
чев им издига най-хубавия духовен 
паметник, като подарява на всички 
български малчугани повестта „Ане-
то“. През годините Ангел Каралийчев 
се утвърждава като един от наши-
те най-значими и обичани писатели. 
Писателската му продукция включва 
оригинални приказки и разкази, авто-
ризирани легенди, приказки и предания 
от нашия и чуждестранния фолклор; 
есета и пътеписи, публицистични и 
критически текстове, художествени 
преводи. Най-популярните му детски 
книжки – тритомникът „Приказен 
свят“, повестите „Ането“ и „Тошко 
Африкански“, са между най-доброто в 
българската литературна класика за 
деца. Илюстрирани от видните наши 
художници Александър Жендов, Илия 
Бешков, Илия Петров, Сирак Скитник, 
Дечко Узунов, Иван Пенков, Вадим Ла-
заркевич, Стоян Венев и др., красиво 
оформените детски книжки на Ангел 
Каралийчев са възпитали поколения 

българчета в стремеж към красивото 
и духовното, в честност и трудолю-
бие, във вярата, че доброто и спра-
ведливото винаги побеждават. 

След Втората световна война Ангел 
Каралийчев активно участва в ли-
тературния и обществения живот, 
дълги години работи като редактор 
в издателство „Български писател“. 
Творбите му за възрастни и деца, 
създавани от 20-те до 70-те години 
на миналия век, са публикувани в над 
150 заглавия и са издадени в повече от 
2,5 милиона тираж, което ще рече, че 
всеки трети българин притежава не-
гова книга. Той е и сред най-превежда-
ните автори на детска литература в 
чужбина. Удостоен е с престижната 
Андерсенова награда и е първият бъл-
гарски писател, вписан в Почетната 
книга на Международния съвет за 
детска литература (IBBY).

През 1957 г. семейство Каралийчеви 
най-сетне придобива собствен апар-
тамент в жилищната кооперация на 

бул. „Толбухин“ №45 (дн. бул „Васил 
Левски“ №60), построена на мястото 
на разрушената от бомбардировките 
родна къща на Вела Ушева. В него го-
лемият писател прекарва последните 
15 години от живота си. Артистично 
подреден от Вела, уютният Каралий-
чев дом е бил едно от любимите мес-
та за срещи и творчески общувания 
на изтъкнати писатели и художници. 
Внушителният работен кабинет на 
писателя, оригиналните, украсени с 
дърворезба мебели, изработени от 
известен клисурски майстор, живо-
писните картини и графики от голе-
ми български художници, старинните 
украшения, накити и шевици – всич-
ко това създавало необикновената 
атмосфера, която привличала като с 
магнит столичния културен елит...

След като през 1972 г. загубва съпруга 
си, пет години преди и тя да напусне 
този свят, Вела Каралийчева прави 
завещание, с което предоставя без-
възмездно на Министерството на 
просветата семейното им жилище, 

Домът музей на Румяна Пашалийска

Каралийчев

Честване на Деня на спестовността. От ляво надясно, първи ред: Никола Фурнаджиев, 
Ангел Каралийчев, Славчо Красински. Втори ред: Асен Разцветников, Караконев (адвокат) 
и Матвей Вълев. София, 29 октомври 1938 г. Фотографията е притежание на Дома музей 
„Ангел Каралийчев“ – София
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заедно с пълната мебелировка, архива 
на писателя и личната му библиоте-
ка. По силата на нейната дарителска 
воля техният апартамент се превръ-
ща в Дом-музей „Ангел Каралийчев“, 
който отваря врати за посетители 
през 1980 г. Оттогава повече от че-
тири десетилетия той съхранява не 
само автентичната обстановка, а 
и атмосферата на този благороден 
дом, в който посетителите имат сво-
боден достъп до работния кабинет на 
писателя и хола на жилището, където 
се чувстват като желани гости. 

Безценно притежание на музея е 
обемният архивен фонд на Ангел Ка-
ралийчев (28 433 листа оригинални 
ръкописи, фотографии, документи и 
писма, класирани в повече от 100 ку-
тии) и богатата му лична библиотека, 
която съдържа повече от 7000 тома 
книги и ценни периодични издания.

Днес Дом-музей „Ангел Каралийчев“ 
е неразделна част от Националния 

дворец на децата. В него се извърш-
ва научна и изследователска дейност, 
правят се документални изложби, 
разработват се образователни про-
екти, осъществяват се инициативи, 
посветени на четенето и грамот-
ността. Музеят активно се посещава 
от ученически групи от София и стра-
ната, от литературни изследовате-
ли и писатели, издатели, журналис- 
ти и студенти, от много граждани. 
Най-многобройните посетители са 
малките деца и ученици, които идват 
в музея съобразно учебните програми, 
на които предлагаме обзорни и тема-
тични беседи, както и мултимедийна 
презентация за писателя, изградена 
от богат масив оригинални матери-
али. Посещението в музея е част от 
съпътстващата програма на Меж-
дународния детски фестивал „Млади 
таланти“ , организиран ежегодно от 
Националния дворец на децата, а през 
Google map Museum може да се влезе и 
виртуално в музея.

На голям интерес се радва и нацио-
налният конкурс „Вълшебният свят 
на Ангел Каралийчев“, който през 
настоящата година ще отбележи 
своето единадесето издание. В него 
участват стотици деца и ученици 

от цялата страна със стихотворни и 
прозаични текстове и детски твор-
би на изобразителното изкуство по 
мотиви от творчеството на писа-
теля. Голямата активност на учас-
тниците, както и емоционалният 
заряд в техните творби са още едно 
доказателство, че посланията на Ан-
гел Каралийчев не са загубили своята 

Румяна Пашалийска е авторка, 
съставителка и редакторка на 
книги, документални изложби, 
представяни у нас и в чужби-
на, множество публикации по 
проблемите на културната 
история и литературната 
архивистика. Сценаристка на 
късометражни документални 
филми за български писате-
ли и художници, излъчвани по 
БНТ. В периода 2004–2010 г. е 
директорка на Националния ли-
тературен музей, а в момен-
та работи като уредник на 
Дом-музей „Ангел Каралийчев“ 
при Националния дворец на де-
цата в София.

Румяна
Пашалийска

художествена сила и актуалност и 
до днес. Виждаме как 120 години след 
рождението на писателя неговите 
приказни текстове, писани през ми-
налия век, продължават да вдъхновя-
ват и днешните деца, които умело ги 
интерпретират, съобразно реалиите 
на съвременния живот.

В съвременното ни нелеко лично и об-
ществено битие, когато доброто и 
злото отново са разделени от тън-
ка граница, когато примитивното и 
бездуховното понякога взимат връх, 
когато пак има унизително бедни и 
приказно богати, а обществото ни 
страда от остър дефицит на спра-
ведливост, ние имаме нужда от твор-
бите на Ангел Каралийчев с техните 
прости човешки послания, които ут-
върждават нравствените ценности, 
валидни за всички времена. 

Ангел Каралийчев в работния си кабинет, 
1958 г. Фотографията е притежание на 
Дома музей „Ангел Каралийчев“ – София

Ръкопис на писателя, фотографията 
е притежание на Дома музей „Ангел 
Каралийчев“ – София
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Вашата	последна	книга,	Пиер	Ма-
нан,	е	посветена	на	Паскал.	Защо	се	
връщате	към	автора	на	„Мисли“?

Пиер	Манан: Първо, защото го оби-
чам. Той има живото присъствие на 
човек, който говори. Изпитвал съм 
същото усещане при четенето на 

Монтен и дори на Русо, но те ни лас-
каят, препоръчват ни да обичаме 
себе си, да култивираме несравнима-
та си индивидуалност. А Паскал не 
ни ласкае, той излъчва присъствие и 
неотложност, отправяйки ни пред-
ложение за живот, сякаш поизхабено 
от дълга употреба, с което ние като 

че ли не знаем какво да правим. Става 
дума за християнската форма на жи-
вот, „матрична форма“, определяща 
било то позитивно, или негативно 
европейската участ. Съзнанието на 
християнина, ако си послужа с този 
термин, се дефинира по отношение 
на едно основополагащо събитие – 
Въплъщението, което намира своето 
продължение и се актуализира в една 
институция, Църквата, разпреде-
ляща храната на „новия живот“ чрез 
служението си на Словото и на свети-
те тайнства.

Църквата разпространява и съобща-
ва във времето едно неизчерпаемо 
съкровище, дарувано ѝ още в само-
то начало, като се прицелва отвъд 
времето, в Божия ден, когато изку-
пителният проект ще получи своя 
завършек. Тази Църква се установя-
ва в света, но постоянно се позовава 

БОГ МЪРТЪВ ЛИ Е?

Съмишленици	в	тревогите	си	за	съвременния	свят,	
двамата	философи	кръстосват	мисли	по	темата																															
за	Бога.	Манан,	ученик	на	Реймон	Арон,	наскоро	
публикува	книга,	посветена	на	„Блез	Паскал																																																															
и	християнското	предложение“,	в	която	застава																													
на	позицията	на	вярата.	Докато	Финкелкрот,	член																					
на	Френската	академия,	не	крие	своя	агностицизъм;	
за	него	„отсъствието	на	Бога	е	неизменна	истина“.	
Дискусията,	която	публикуваме	със	съкращения,																									
е	проведена	от	в.	„Фигаро“	на	27	октомври	2022	г	.	

Дискусия	между	
френските	философи																				

Пиер	Манан																										
и	Ален	Финкелкрот

фотография Борислав Борозанов
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на отвъдния свят. Самото това на-
прежение няма как да не я изтощава. 
Църквата не е била създадена, за да 
управлява този свят, тя очаква друг 
свят. След XVI в. европейците видимо 
проявяват нетърпението си, а през 
XVII в. вече вземат съдбовни решения. 
Две големи решения – постановяват 
суверенността на човешкия свят и на 
модерната държава; а от друга стра-
на, на модерната наука. Тъкмо в този 
момент се намесва Паскал. Предпри-
емчивите европейци са на път да от-
краднат от обърканата Църква клю-
човете на Царството. Тогава Паскал 
отправя своя зов, без да се позовава на 
старите привички, защото е в първи-
те редици на онези, които съграждат 
новия свят на геометрията и експе-
рименталната физика. Ала той преду-
преждава, че с опита си да променят 
радикално своята участ чрез сред-
ствата на „геометричния разум“ хора-
та ще изгубят съзнанието за своята 
участ, дадено им от християнството. 
Че раждащата се наука ги заблуждава, 
обещавайки им една почти безгранич-
на власт. Паскал ги скастря, иска да ги 
върне към познанието на тяхната ис-
тинска участ – тази на интелигент-
ното и свободно същество, чиято 
свобода е крехка и греховна, но чийто 
разум се разпростира отвъд своите 
граници. Непонятна смесица от вели-
чие и падение, ключ към която ни дава 
християнството.

Днес държавата и науката са на пре-
дела на своята амбиция. Нищо не 
убягва от погледа на провиденци-
алната държава, нищо не убягва от 
вмешателството на научния поглед. 
Какво означава „човешка участ“, щом 
претендираме да я променим ради-
кално? Онова, което за Паскал е било 
опасно обещание, за нас се превръща в 
деморализираща реалност. Ето защо 
омаломощен потърсих подкрепа от 
силата на Паскал. Не за да го вкарам в 
нашите диспути, а за да привнеса жи-
вия усет на християнското предложе-
ние към нашата участ, доколкото то 
е в състояние да я осветли и изцери.

Ален	 Финкелкрот: Със сигурност 
нямам същата близост, която Пиер 
Манан има с Паскал, но той не е за мен 

далечен автор. Паскал е близък спът-
ник в дъното на душата ми. Дължа му 
много, включително заради разлика-
та, който той въвежда в различните 
редове.

„Безкрайното разстояние между те- 
лата и духа изобразява неимоверно 
по-безкрайното разстояние между 
духа и любовта, защото то е свръхес-
тествено“ (Паскал, „Мисли“, 793, пре-
вод Анна и Лилия Сталеви). Три реда 
сиреч: ред на плътта, ред на духа и 
ред на любовта. Любовта е поставена 
на върха, защото тя засвидетелства 
Бога и носи неговия отпечатък. Това 
е прилив на благодат. Свръхестест-
веното е обръщането на „за себе си“ 
в „за другия“. Ала животът на духа, 
казва Паскал, не е в този ресор, той 
не произтича от материалния живот. 
„Целият блясък на величието на плът-  
та няма никаква стойност за хората, 
отдадени на духовни стремления. Ве-
личието на ума е невидимо за царете, 
богатите, военачалниците, за всички 
нископоставени хора, роби на плът- 
та“ („Мисли“, 793). Ето я, струва ми се, 
строгата дефиниция на светското 
начало. Не става дума просто да от-
дадем кесаревото на кесаря или да от-
дадем на Бога онова, което Му подоба-
ва, а да освободим живота на духа от 
неговата религиозна опека, без той да 
изпада в зависимост от политиката 
или икономиката. Паскал утвърждава 
независимостта на духовния ред сре-
щу алтернативата на класическата 
метафизика, между реда на плътта и 
религиозния ред. Той вписва и секула-
ризира територията на духа. 

Това разделение е в основата и на ре-
публиканското училище. „Училището 
е великолепно място, обичам голите 
му стени, където външните звуци не 
проникват“, казва философът Ален. 
Дали това разделение е все още наше? 
Струва ми се, че то е все по-малко 
разбираемо, което е валидно както 
за училището, така и за културните 
места. Лоранс де Карс, директорката 
на Лувъра, възнамерява „да превърне 
музея на Лувъра в място за обществен 
отзвук“. Днес имаме усещането, че со-
циалното, поглъщайки всичко, слага 

край на разделението на редовете и 
разрушава всички стени. 

Пиер	Манан	пише	в	предисловие-
то	на	своята	книга:	„Европейците	
вече	не	знаят	какво	да	правят	с	
християнството,	което	ги	е	фор-
мирало“.	Какво	да	правим	с	хрис-
тиянството	днес?

Ален	Финкелкрот: Ще ви отговоря 
в екзистенциален план. Чета Паскал 
заради проницателността, с коя-
то описва нашата участ: величие и 
нищета. Като автор той не е поми-
ряващ: „Колкото и да е хубаво пред-
ставлението в първите действия, 
последното е кърваво: няколко лопа-
ти пръст върху главата и край. Наве-
ки!“(„Мисли“, 210). Това е пълната про-
тивоположност на Босюе: „Защо се 
боиш, християнска душо, от наближа-
ването на смъртта? Нима чак когато 
видиш дома ти да рухва, ще проумееш, 
че нивга няма да намериш подслон? Но 
чуй божествения апостол: ние знаем, 
знаем, казва той, и не сме склонни да 
вярваме на съмнителни догадки, за-
щото знаем със сигурност и очевид-
ност, че щом този дом от пръст и кал, 
който обитаваме, бъде разрушен, ще 
имаме друг дом, приготвен ни на не-
бето“. Възхищава ме красноречието 
на Босюе, но неговото виждане за 
смъртта като просто преместване, 
нищо не ми говори. Напротив, Паскал 
ми говори тъкмо защото не насажда 
тревога, а ни възстановява от нея. 
Така ни подготвя и за своя „облог“, той 
иска да изостри желаното очакване за 
безкрайното. Идещото след смъртта 
придобива в християнската религия 
„интензивност, която няма еквива-
лент нито в езическия свят, нито в 
древния юдаизъм“, пише Пиер Манан. 
Ето го „християнското предложение“. 

Долавям тревогата на Паскал, но не 
тръгвам към „облога“, тъй като това 
предложение не ми въздейства. Несъ-
ществуването на Бога ми се налага 
със силата на очевидност. Не казвам, 
че съм прав, аргументът ми е в екз-
истенциален план. Знанието, което 
ми се струва, че притежавам, не е 
щастливо знание, нито пък побед-                                                
но и тържествуващо знание, това не 
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е знанието на човек, низвергнал Бога 
от неговия трон, за да си припише 
той на свой ред неговите атрибу-
ти на всезнание и всемогъщество. 
Този атеист „либертин“ не се ползва 
с добро име; той е сирак: дори няма 
усещането, че е убил Бога с храбър 
или несъзнателен жест; напротив, 
смъртта е тази, която го е сторила, 
смъртта е изложила Бога на смърт. 
Ето как аз усещам нещата. Иначе 
съм склонен да подкрепя формулата: 
„Горко на човека без Бог“. Самият аз се 
захранвам с християнската мисъл, за-
щото тя не се свежда само до своето 
обещание.

Какво	„християнското	предложе-
ние“	би	могло	да	каже	на	един	свят,	
изпратил	Бог	на	небето?

Пиер	Манан: Какво да правим с хрис-
тиянството? Първо, да го признаем 
като факт, значим факт в сегашния 
живот на европейците, религиозен, 
морален, но също и политически факт. 
Ала случаят не е такъв: християн-
ството се признава като нещо отми-
нало, настоящият му статут сякаш 
получава някакво временно разреши-
телно. Духовността и реалността 
на християнството в историята на 
Европа по някакъв начин биват от-
речени в нова Европа, която, вместо 
да мисли себе си в непрекъснатостта 
на своята история, като че ли иска да 
се роди наново, в невинност и неве-
жество за своята история. Затова и 

се обръща с дух на отмъщение назад, 
към съставните части на европейския 
живот, които започват да се мислят 
като причини за войните, насилията 
и несправедливостите на нашето ми-
нало, без значение дали става дума за 
нациите, или за християнските дено-
минации. Европейският проект почива 
върху отказа от всякакъв контину-
итет между нова Европа и онова, кое-
то я е предхождало, сякаш тя не иска да 
се омърси с него. В страна като Фран-
ция са забранени каквито и да било зна-
ци на християнски живот в публични-
те пространства, а рождественските 
ясли са приемливи в публичното прос-
транство само като фолклорен обичай. 

Днес	папа	Франциск	обяснява,	че	
в	миналото	Европа	често	се	е	кон-
центрирала	върху	волята	си	 за	
власт,	забравяйки	евангелското	
послание.	Папата	дори	възхвалява	
един	свят	без	граници,	докато	не-
говите	критици	мислят	христи-
янството,	което	е	било	душата	на	
Европа,	като	нещо	разрушително.	
Какво	мислите	за	това	очевидно	
противоречие?

Пиер	Манан: В една социална и морал-
на атмосфера, в която християнската 
религия е затворена в местата на из-
поведанието, а вярващите са изгуби-
ли навик да дефинират и формулират 
обекта на своята вяра на публично 
място, няма как този обект да не се 
размие напълно. В същото време сме 

обвити в покрова на една нова религи-
озност, която може да се нарече „граж-
данската религия“ на Европа и дори на 
Запада – хуманитарната религия, ре-
лигията на човечеството. Тя почива 
върху онова, което Токвил наричаше 
„усета за подобния“. Съчувствието 
към „другия човек“ се превръща в ос-
новния социален афект. Разбираме, че 
този афект е обвързан с любовта към 
ближния, предписана ни в Евангелието. 
Двете неща звучат доста сходно. И 
все пак, вгледаме ли се в тях, виждаме, 
че между тях има дълбоки различия. 

Чрез съчувствието, както пише Русо, 
аз се отъждествявам с моя страдащ 
ближен, поставям се на негово мяс-
то, но разбира се, знам добре, че аз не 
страдам, и дори, както уточнява Русо, 
по необходимост и даже пряко воля-
та си усещам удоволствие от това, 
че не страдам. Докато милосърдната 
любов е насочена не просто към себе-
подобния, а към Бог, Който присъства 
в бедния, болния, затворника… Това 
изглежда „по-малко човешко“ от съ-
чувствието, но пък се изплъзва от 
кръга на „твърде човешкото“ подо-
бие. Любовта надмогва всичко, отива 
отвъд различията, но не ги премахва.

Инак любовта нямаше да постигне 
кулминацията си в заповедта да оби-
чаме нашите врагове – тези, с които е 
невъзможно да се отъждествим и към 
които е невъзможно да изпитваме съ-
чувствие. Искам само да отбележа, че 
християнската перспектива е изцяло 
различна от хуманитарната перспек-
тива. Последната групира човечест-
вото около непреодолимото чувство 
за „подобния“. Уподобяването на хо-
рата прави вторични и несъществени 
различията между човешките фор-
ми на живот. Докато християнската 
любов не оценява тези различия като 
вторични или несъществени. И как би 
могла тя да оцени различията между 
религиите като несъществени, щом 
основополагащият принцип за крайно-
то единение на човеците се намира в 
Христос?

Ален	Финкелкрот: Така християнство-
то наистина се превръща в „религия за 
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ни науки (EHESS) в Париж. Неговите изследвания 
са посветени на политическите форми и на ин-
телектуалната и религиозна история на Запада. 
Сред по-известните му книги са: „Раждането на 
модерната политика“ (1977), „Интелектуалната 
история на либерализма“ (1997), „Ситуацията на 
Франция“, „Естественият закон и правата на чове-
ка“ (2018). На български език е преведена книгата 
му „Смисълът на нациите. Раждането на демокра-
цията в Европа“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2009).
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излизане от религията“ според фор-
мулата на Марсел Гоше, размивайки 
се в модерното общество. Християн-
ството вече не е изповедание, а морал: 
заличава се всяка диря на божестве-
ното в полза на „хуманизма на другия 
човек“, ако използвам заглавието на 
една книга на Еманюел Левинас. „Ху-
манизъм на приемането на чужденеца, 
на откриването към другия“; Левинас 
често настоява, че този хуманизъм 
не се свежда до любовта, защото чо-
вечеството не е една цялост, както 
впрочем и другостта. Човечеството, 
това е човешката множественост. 
Така възникват въпроси: кой е моят 
ближен? Кой е ближният на ближния? 
„На любовта е потребна, пише Леви-
нас, мъдростта на любовта.“ Само че 
при хуманитарния морал, в който се 
разпознава и осъществява неохристи-
янството, мъдростта на любовта е 
прокудена. Философът Джани Ватимо 
много точно формулира този морал: 
„Идентичността на християнина като 
че ли се конкретизира под формата на 
гостоприемство, свеждайки се почти 
изцяло до това да се вслушваш в гос-
тите си и да им предоставяш думата“. 

Дали	тогава	европейският	хумани-
зъм,	макар	и	произлязъл	от	хрис-
тиянството,	може	да	отговори	на	
религиозното	предизвикателство,	
което	политическият	ислям	от-
правя	към	Европа?

Ален	 Финкелкрот: Хуманизмът та-
къв, какъвто ни е завещан от Рене-
санса, е великолепно дефиниран от 
философа Пол Рикьор: „Противно на 
традицията на картезианското cogito 
и на претенцията на субекта да се са-
мопознава чрез непосредствената си 
интуиция, ние разпознаваме едва със 
задна дата знаците на човечеството 
в творбите на културата. Какво бих- 
ме знаели за любовта, за омразата и 
за моралните чувства като цяло, ако 
това не беше пренесено в езика или 
артикулирано от литературата?“. 
Еудженио Гарин, прочут изследова-
тел на историята на хуманизма и на 
Ренесанса, описва по следния начин ху-
манистичното образование: „Образо-
ват човека, поставяйки го в контакт 

с хората от миналото, защото благо-
дарение на съкровището на паметта 
и на разговорите с другите сблъсъ-
кът с точни, а не с банални и лъжливи 
думи на практика го принуждава да за-
еме позиция, да отговори на свой ред с 
адекватни и точни думи“. 

Хуманизмът не е преходът от хете-
рономия към автономия, а открива-
нето, утвърждаването на друга една 
хетерономия – тази на културата. 
Религията няма монопол над транс- 
ценденцията. Ето какво ни казва ху-
манизмът. Но с трайния напредък на 
онова, което Токвил определя като 
„равенство на участите“, днес вече 
няма нищо отвъд субективизма. Всич-
ки вкусове са в културата, толерант-
ността се е превърнала в неотменен 
хоризонт на живота на духа още от 

равенството, доведено до налудни-
чавост, хуманистичното предложе-
ние бива отхвърлено едновременно с 
християнското предложение.

Пиер	Манан: С какво ислямът ни пре-                                                                                        
дизвиква? И кои сме тези „ние“, към 
които той отправя предизвикател-
ството си? Значителния натиск, 
упражняван от политическия ислям 
върху Европа, нямаше да го има, ако 
големият прогресистки разказ, въз-
никвал през XVIII в. в Европа, бе прове-
рен. Имам предвид тази философия на 
историята, според която човечест-
вото, направлявано от европейския 
авангард, трябваше неудържимо да 
се еманципира от религиозни пред-
стави, доктрини и догми. Витал-
ността на мюсюлманската общност, 
насочена срещу тази историческа 

училище. Ален Виала, професор, кой-
то в началото на века участва в изра-
ботването на френските училищни 
програми, казва нещата съвсем ясно: 
„Литературата (…) е дело не на ис-
тината – тоест на научността – а 
на правдоподобието, тоест на мне-
нието. Натъкваме се на простран-
ство от мнения. И трябва да поемем 
отговорността да продължим в тази 
посока“. Така възхищението пред кла-
сиците отстъпва пред насърчаване-
то на критичния дух. От най-ранна 
възраст учениците са възпитавани 
в недоверие. Под въздействието на 

перспектива, се дължи до голяма сте-
пен и на отслабването или „секулари-
зацията“ на самото християнство. 

Ислямът е във всеки случай религия, 
която не иска да свършва и се ут-
върждава във все по-осезаеми и по- 
бедни форми, с което хвърля сянка 
върху големия разказ за секулариза-
цията. Той отправя предизвикател-
ство срещу самосъзнанието, върху 
което се основава и доверието на мо-
дерна Европа в самата себе си. 

Превод от френски Тони Николов

Ален Финкелкрот (род. 1949) е френски философ, писател 
и есеист, член на Френската академия. От 1976 г. пре-
подава френска литература в Университета в Бъркли, 
САЩ, в периода 1989–2014 г. е професор по философия в 
„Екол Политекник“, Париж. Автор на множество есеис-
тични книги върху проблемите на идентичността, ан-
тисемитизма, политическата философия, сред които: 
„Новото любовно безредие“ (1977, заедно с Паскал Брюк-
нер), „Въображаемият евреин“ (1981), „Празната памет: 
престъплението срещу човечеството“ (1989), „Престъп-                                                                                                            
лението да бъдеш роден: Европа, нациите, войната“ 
(1994), „Философия и модерност“ (2008), „Злочестата 
идентичност“ (2013), „След литературата“ (2021). На бъл-
гарски език е публикувана книгата му „Поражението на 
мисълта“ („Любомъдрие“, превод Евгения Грекова, 1997). 
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Разкажете	ми	за	вашата	първа	
среща	със	Зеленски.	Какви	бяха	
предварителните	ви	очаквания	и	
потвърдиха	ли	се	те?

Двама сме авторите на биографичната 
книга – Стефан Сиоан и аз. От 2013 г.                                                                                      
Стефан е базиран постоянно в Киев. 
Аз съм кореспондент в Тбилиси от 21 
години и покривам целия постсъвет-
ски регион.

Така че Стефан беше човекът, който 
се срещаше лично с Володимир Зелен-
ски. Както си спомняте и от книгата 
– Стефан беше един от първите жур-
налисти, които веднага разбраха, че 
този кандидат1 трябва да бъде взет 
сериозно, въпреки че беше напълно не-
подготвен да стане държавен глава.

В първите интервюта, които Стефан 
направи с него, общото впечатление 
се колебаеше между факта, че той все 
още е комик, който няма представа 
какво е политика, и усещането, че Зе-
ленски е решен да играе роля в укра-
инската политика и в историята на 
страната. Да, това предварително 
очакване беше потвърдено, но също 
така много скоро разбрахме, че Зелен-
ски, който е трудолюбив, ще навакса и 
ще стане доста силен играч на труд-
ната политическа сцена в Украйна.

Какъв	човек	е	Володимир	Зеленски?

В основата на нашата книга е идея-
та, че неговият социален произход 
го е направил човек, който трябва 
да бъде добър партньор за Русия. Зе-
ленски е роден в рускоезично семейс- 
тво, той все още говореше много зле 
украински, когато реши да влезе в 

чието изковаване работи упорито 
г-н Путин, днес Зеленски е лидер на 
страна, която се бори срещу Русия и 
дори може да я победи. В книгата се 
опитваме да покажем как Зеленски е 
станал символ на тази страна, коя-
то е в период на големи промени от 
трийсет години насам и особено след 
2014 г. Опитваме се да дадем и друг 
поглед към него. Какъв човек е той? 
Млад мъж, комик и много талантлив в 
общуването си с хората… В известен 
смисъл той е доста повърхностен. 
Принадлежи към света на известните 
хора. Например поддържаше отноше-
ния с някои от най-големите олигар-
си в Украйна. Като актьор в „Слуга на 
народа“ стана за първи път държавен 
глава, играейки ролята на Господин 
Никой, превърнал се случайно в прези-
дент. След това стана президент за 
втори път, този път наистина, през 
2019 г. Всичко това се случи, защо-
то Зеленски беше някой, но играеше 
така, сякаш все още беше Г-н Никой. 
Къде е измислицата, къде е реалност- 
та? Г-н Зеленски играе в тази неоп-
ределена област. Но може би това е 
добре за Украйна, може би той служи 
на хората…

Как	се	роди	идеята	да	напишете	
биографията	му?

Не беше наша идея, честно казано. 
Бяхме твърде заети с войната, за да 
мислим да пишем книга. Стефан беше 
под бомбите в Киев, когато получихме 
предложение от нашия издател да на-
пишем този вид биография. Бях в Тби-
лиси, но много зает, тъй като моите 
медии искаха да покажа по какъв начин 
този нов конфликт е продължение на 
събитията в Грузия от 2008 г. Те ме 
помолиха да съобщавам и за реакци-
ите в Кавказ и Централна Азия. Но и 
двамата със Стефан имахме чувство-
то, че е важно да напишем тази книга. 
Чувствахме необходимост да дадем 
известна предистория, за да бъде 

С	френския	журналист	
Режи	Жанте,	един																		
от	авторите																															
на	биографията																									
на	Зеленски	„От	слуга	
до	президент	на	народа“	
(превод	от	френски	
Гергана	Соколова,	
издателство	„Кръг“,																
2022	г.),	разговаря	
Йорданка	Белева

политиката. Родният му град (Кри-
вой рог) е болшевишка идеологиче-
ска крепост, тъй като е много важно 
място за въгледобива и металургия-
та. Той е направил парите си, десетки 
милиони долари, като телевизионна 
звезда на руския пазар. Първо с KВН, 
известното съветско, а след това и 
руско телевизионно шоу, в което се 
състезават различни студентски 
отбори, а след 2015 г. със своя коме-
диен сериал „Слуга на народа“. Но въп- 
реки този силен опит, превърнал го в 
човек, съвместим с „Руския свят“, за 

КакЗеленски
стана символ на своята страна
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разбрана войната, тъй като в Европа 
информационната пропаганда беше в 
разгара си.

Чисто	технически	как	написахте	
книгата	–	освен	серия	от	разгово-
ри	със	Зеленски	срещахте	ли	се	и	
с	близките	му,	кой	ви	разказваше	
за	него?

Написах книгата, нейната първа вер-
сия за публикуване, но с идеята, че 
след това Стефан, ако намери време 
– а той го намери, ще я прегледа и ще 
добави около 30% подробности и ин-
формация, които е наблюдавал и съ-
бирал в Украйна от 2013 г. Книгата е 
написана за 30 дни… По 17 часа на ден. 
Вече имахме информацията. Стефан 
е присъствал на всяка пресконфе-
ренция, която Зеленски е давал като 
кандидат за президент в началото на 
2019 г. А от три години насам той се 
срещаше и с приятели и сътрудници 
на Зеленски. Познавам много добре 
Украйна, нейната политика, нейната 
олигархия, нейните бизнес кръгове. 
Имахме целия бекграунд и можехме да 
продължим след първоначалния ръко-
пис – аз давам целия фон, Стефан до-
бавя „цвят“, детайлите, чувствител-
ната информация, която ще направи 
тази книга възможно най-близка до 
истинската личност на Зеленски.

Показахте	ли	на	Зеленски	ръкописа,	
преди	да	бъде	публикувана	книга-
та?	Какво	ви	каза	той	за	нея?

Не, нямаше начин да го покажем пред-
варително. А и той тогава беше твър-
де зает, за да го прочете.

Имате	ли	някаква	обратна	връзка	
все	пак,	знаете	ли	дали	е	харесал	
написаната	от	вас	биография?

Не съм сигурен, че ще му хареса. Със 
сигурност книгата е благосклонна 
към него и най-вече към украинска-
та съдба. Ала не пропуснахме нито 
една възможност да покажем на тези 
страници и неговите тъмни страни, 
грешките му. Ако говорим за Зелен-
ски като за герой, както се споменава 
в заглавието, то не е като за човека, 
който е спасил народа си със своята 
смелост. Без съмнение той се показа 
храбър на 25 февруари, когато реши 

да остане в Киев, докато руските ко-
мандоси вероятно са го наблюдавали. 
Но той е герой, защото украинците са 
герои от сто години. Имам предвид, че 
Зеленски е борец за еманципацията на 
Украйна от бившата колониална сила 
Русия. Въплъщава всичко, което от 
един век насам означава героизъм за 
украинския човек, жена или мъж. Зе-
ленски оценява това и не се опитва да 
открадне героизма на украинците.

Ако	някой	ви	помоли	да	разкажете	
тази	книга	само	в	едно	изречение,	
какво	ще	е	то?	

Чрез Зеленски направихме профил на 
съвременна Украйна, страна, която е 
в много дълбока трансформация от 30 
години.

Като	кореспондент	в	Грузия	пре-
дусещахте	ли	войната	в	Украйна?

През 2009, една година след войната, 
която Русия проведе в Грузия, някои 
хора около тогавашния президент 
Саакашвили ми казаха, че следваща-
та война на Путин ще бъде в Украйна, 

за Крим. По онова време не им вярвах, 
но имах предвид какво ми казаха. След 
това, през 2014 г., станах свидетел на 
нахлуването в Крим и скоро след това 
на войната в Донбас. Вече разбрах, че 
тази украинска война е същата, тя е 
продължение на грузинската война. 
Същият претекст – разширяване на 
НАТО, и същата методология – военни 
учения, които внезапно се трансфор-
мират в инвазия. Така че никога не съм 
изключвал, че г-н Путин ще започне 
пълномащабна война в Украйна.

Как	грузинците	гледат	на	войната	
в	Украйна?

Като на продължение на войната, 
през която те трябваше да преми-
нат през 2008 г. Те се чувстват мно-
го близки с украинците. Спомнят си 
например, че през април 2008 г. дър-
жавите, членки на НАТО, решиха да 
свържат съдбата на Киев и Тбилиси. 
Грузинците са убедени, че ако Русия 
победи в Украйна, скоро след това ще 
трябва да се предадат на Москва и за 
дълго време да забравят западните си 
мечти.

фотография Борислав Борозанов
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Тогава	какви	са	възможностите	
според	вас	за	отваряне	в	Грузия	
на	т.нар.	„втори	фронт“	срещу	
Русия?

От десет години Грузия се ръково-
ди от олигарха Бидзина Иванишвили, 
който е направил парите си в Русия. 
Очевидно е притиснат от Русия. Не е 
свободен от Русия. Ето защо, повта-
ряйки руската пропаганда, той поис-
ка от своите хора от управляващата 
партия да създадат разказ, че Запа-
дът тласка Грузия да отвори втори 
фронт в Кавказ срещу Русия. Това е 
начин да настроите грузинския народ 
срещу Запада въпреки проучванията 
на общественото мнение, които по-
казват едни и същи неща поне от 20 
години насам: 75% от 3,7-милионния 
грузински народ подкрепят интегра-
цията със Запада, докато останали-
те 35% не са проруски, но смятат, че 
Тбилиси не трябва да ядосва Москва.

В	цялата	тази	сложна	обстановка	
какво	ви	казват	вашите	роднини,	
искат	ли	да	се	върнете	у	дома,	във	
Франция?

Не. Никога не са искали това от мен 
дори когато трябваше да отразявам 
конфликти като тези в Грузия през 
2008 г., в Донбас през 2014–2016 г., в 
Нагорни Карабах през 2020 г. Може би 
успях да ги убедя, че е изключително 
важно нашите общества да са добре 
информирани за случващото се по све-
та. Семейството ми съвсем не се със-
тои от интелектуалци, те са селяни, 

но много добре разбират, че войната 
в Украйна засяга пряко нас в Европа и 
че чрез Украйна Путин воюва с нас и 
демокрацията. 

Как	мислите,	че	ще	свърши	всичко	
това?	

Трудно е да се каже, разбира се. Има 
толкова много фактори, които тряб-
ва да се вземат предвид. Например 
междинните избори в САЩ този ме-
сец. Как общественото мнение в Ев-
ропа ще посрещне зимата. И така 
нататък. Но вече е съвсем ясно за 
всички, че украинците знаят за какво 
се борят, а руският морал е в разпад. 
Русия не е поела контрола над нито 
едно значимо селище вероятно от 
юли... Виждам, че лидерите на Запад, 
във Франция, Германия и другаде, дъл-
боко в съзнанието си са готови да на-
правят компромис с Русия. Не виждам 
убеденост. Но ако те устоят и ако 
Западът продължи да предоставя на 
Украйна оръжия, тогава тя ще спече-
ли. Ако ли не, ще имаме ужасна и много 
дестабилизираща ситуация без побе-
дител и губещ във войната.

Какво	виждате	от	грузинския	си	
прозорец	днес?

Есен… Символ на смъртта… Но живо-
тът скоро ще се завърне.

Какво	си	говорите	с	украинските	
си	приятели?

Гледам да не им преча. Понякога им 
изказвам моята подкрепа и болка. 
Говорим за убитите на фронта, на 
бойното поле. Нямаме достоверна 
информация за броя на жертвите от 
украинска страна. Но ако направим 
собствена статистика, като пребро-
им убитите хора, които сме познава-
ли или които са близки на хора, които 
познаваме, виждаме, че цифрата е го-
ляма. Стефан, съавторът на книгата, 
тези дни каза, че сред собствения си 
кръг от приятели и познати знае за 12 
души, убити наскоро от руснаците. 
Това е огромна цифра и говори много 
за жертвите, които украинците пра-
вят, за тяхната воля за съпротива на 
всяка цена.

Режи Жанте е независим журна-
лист, който живее в Грузия повече 
от 20 години и отразява основно 
страните от бившия Съветски съюз. 
Документирал е всички значими съ-
бития в новата украинска история: 
Оранжевата революция през 2004 г., 
конфликта в Донбас, руската инвазия 
през 2022 г. и др. Кореспондент е на 
някои от големите френски медии, 
сред които: RFI, France 24 и Le Figaro. 

Стефан Сиоан е журналист и проду-
цент на документални филми. Живее в 
Украйна от 2013 г., откъдето отразява 
за различни медии въстанието на Май-
дана през 2013 г., анексирането на Крим 
от Русия през 2014 г. и последвалата 
война в Донбас. През 2019 г. става пряк 
свидетел на избора на Зеленски за пре-
зидент и прави множество интервюта 
с него. В момента е кореспондент в 
Киев за Liberation и RFI. Жанте и Сиоан 
публикуват една от първите в света 
биографии на Воло димир  Зеленски.

Възможни	ли	са	украинската	и	гру-
зинската	мечта	за	Европа?

Да се мечтае, да… Но те знаят, защо-
то чуват това от европейските ли-
дери, че няма да е скоро, ако изобщо се 
случи. В Грузия например смятат, че 
стремежът към членство в Европейс- 
кия съюз дава посока на страната. И 
това вече е много важно.

А	вие	като	журналист	за	каква	Ев-
ропа	мечтаете?

Да мечтаеш за Европа е едно, а да я 
наблюдаваш реално е съвсем друго. Не 
знам как да отговоря на този толко-
ва труден въпрос. Мечтая Европа да 

изплува, да съществува като такава и 
да започнем да се чувстваме като част 
от едно семейство. Благодарение на 
Путин опасността ни накара да усеща-
ме това малко по-силно и да действа-
ме заедно. Страхувам се, че Европа, за 
която мечтая, трябва да премине през 
ужасни трудности, за да може да се из-
гради – от споделеното усещане да бъ-
деш част от една и съща общност до 
институциите, които я правят реално 
съществуваща.

1 Става дума за изборите за президент в 
Украйна през 2019 г., на които се кандидатира 
Володимир Зеленски.



25

декември 2022

През 1958 г. Карл Ясперс публикува 
книга, озаглавена „Атомната бомба 
и бъдещето на човечеството“, в коя-
то радикално поставя под съмнение 
– както става ясно от подзаглавието 
– политическото съзнание на нашето 
време. Атомната бомба, изтъква той 
още в началото, създава съвършено 
нова ситуация в историята на чове-
чеството, изправяйки го пред неиз-
бежната алтернатива: „или цялото 
човечество да бъде физически унищо-
жено, или човекът да промени своята 
етико-политическа участ“. Ако в ми-
налото, например в раннохристиян-
ските общини, хората са пребивавали 
в „нереални представи“ за края на све-
та, то днес за първи път в историята 
си човечеството има „реална възмож-
ност“ да унищожи себе си и живота на 
земята. Тази възможност, дори хора-
та да не я осъзнават напълно, може да 
постави началото на ново политиче-
ско съзнание и да доведе до „поврат в 
историята на човечеството“.

И ето че след около седемдесет го-
дини „реалната възможност“ за са-
моунищожение на човечеството, 
разтърсила навремето съвестта 
на философа и неговите читатели 
(книгата е била широко обсъжда-
на), се превръща във факт, за който 
вестниците и политиците ни на-
помнят всеки ден като за някаква 
„евентуалност“. Благодарение на 
„извънредното положение“ – в което 
изключението се превръща в правило 
– събитието, което Ясперс е смятал 
за нещо нечувано, започва да се въз-
приема като банално произшествие, 
чиято вероятност и неизбежност би 
трябвало да оценят експертите. От 

мига, в който бомбата престава да 
бъде решаваща „възможност“ за ис-
торията на човечеството, тя започ-
ва да се представя като „причинност“ 
сред другите, характерни за войната, 
и би било добре да се преразгледа са-
мият въпрос, който може би не е бил 
зададен в съответните термини. 

Тринайсет години по-късно в есе под 
многозначителното заглавие „Апо-
калипсисът разочарова“ Морис Блан-
шо също се връща към проблема за 
края на човечеството. Той подлага 
на дискретна, но ефикасна критика 
тезите на Ясперс. Ако тема на кни-
гата е необходимостта от епохална 
промяна, удивително е как „от стра-
на на Ясперс в книга, която би тряб-
вало да е осъзнаване и коментар на 
промяната, нищо не се променило – 
нито в езика, нито в мисленето, нито 
в политическите формули, които си 
остават неизменни и дори се концен-
трират във всички предразсъдъци на 

неговия живот, някои от тях благо-
родни, а други твърде ограничени… 
как е възможно въпрос, в който се раз- 
играва съдбата на човечеството, 
да не доведе до изцяло ново мислене, 
да не обнови езика си, частичните и 
партизански пристрастия в полити-
чески порядък, както и емоционални-
те пристрастия в духовен порядък, 
тъждествени на всичко, напразно 
повтаряно две хиляди години?“. Въз-
ражението е уместно, тъй като кни-
гата на Ясперс е не само академична 
монография, разглеждаща проблема 
във всичките му аспекти, но и израз на 
онова, което авторът възнамерява да 
противопостави на унищожението – 
общото място за „всеобщия мир без 
атомно оръжие и за нов живот, ико-
номически основаващ се върху атом-
ната енергия“. Освен това атомната 
бомба е била обвързана със смърто-
носната заплаха от тоталитарното 
господство на болшевизма, изключва-
ща всяко примирие. 

Джорджо Агамбен

Атомната война
Текст	на	известния	
италиански	философ,	
публикуван	в	неговия	блог	
Quodlibet,	7	октомври		
2022	г.	

и краят на човечеството

фотография Борислав Борозанов
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Работата е там, смята Бланшо, че 
такава апокалиптична перспекти-
ва неизбежно разочарова, защото 
представя като сила в ръцете на чо-
вечеството нещо, което всъщност 
не е такова. „Това е сила, която не е в 
наша власт, указваща на възможност, 
на която не сме господари, на веро-
ятност – да я наречем „невероятна 
вероятност“ – която би дала израз 
на нашата сила само в случай, ако без-
опасно господствахме над нея. Ала 
засега ние не можем да господстваме 
над нея, както бихме искали, по една 
понятна причина: не сме господари на 
себе си, тъй като това човечество, 
което би могло да бъде тотално уни-
щожено, все още не съществува като 
цяло“. От едната страна е власт-
та, която не може да бъде власт, от 

другата – човешката общност като 
субект на тази власт, която „може да 
бъде премахната, но не и утвърдена, 
и която може да се утвърди само след 
своето заличаване, като празнота…“.

Ако, колкото и да ни изглежда безспор-
но, унищожението на човечеството 
не е възможност, с която човечест-
вото съзнателно разполага, а е обвър-
зана със случайността на решения и 
преценки, до голяма степен зависещи 
от някой държавен глава, то аргумен-
тацията на Ясперс рухва из основи, 
защото хората, нямащи възможност-
та да унищожат самите себе си, не 
разполагат и с възможността морал-
но и политически да променят своето 
съзнание. Ясперс тук видимо повтаря 
грешката, извършена преди това от 
Хусерл, който в лекцията си „Филосо-
фията и кризата на европейското чо-
вечество“ (1935 г.) съзира причината 
за кризата в „отклоненията на рацио-
нализма“, но натоварва „европейския 
разум“ със задачата да съпровожда 
човечеството в неговия безкраен път 
към съзряването. Тук ясно е формули-
рана алтернативата между „изчезва-
нето на Европа, все по-чужда на себе 
си и на своето разумно призвание“, и 
„възраждането на Европа“ благода-
рение на „един героизъм на разума“, 
с ясното разбиране, че там, където 
има необходимост от „героизъм“, вече 
няма място за „разумно призвание“ 
(което, както се уточнява, отличава 
европейското човечество от „дивака 
папуас“ в същата степен, в която той 
се отличава от животното). 

На здравия разум не му стига смелост-
та да признае, че краят на европейс- 
кото човечество или на самото чове-
чество, обречено на успокоителни или 
суетни стремежи, се корени, както 
изтъква Бланшо, в онзи „простичък 
факт, за който никой нищо не казва, 
освен че това е самото отсъствие 
на смисъл, нещо, незаслужаващо нито 
превъзнасяне, нито отчаяние, може 
би даже внимание“. Никое историче-
ско събитие – нито атомната война 
(за Хусерл – Първата световна вой-
на), нито изтреблението на евреите, 
а още по-малко пандемията – не може 

да бъде хипостазирано като епохал-
но събитие, ако не се превърне в не-
понятен и пуст idolum historiae (идол 
на историята), който не подлежи на 
осмисляне.

Ето защо не издържа аргументация-
та на Ясперс, неотчитащ неспособ-
ността на западния разум да мисли 
проблема за края, който сам е създал, 
но не може да овладее. Изправен пред 
реалността на собствения си край, 
разумът се опитва да печели време, 
превръщайки тази реалност във въз-
можност, предвещаваща бъдещото 
си осъществяване, атомната война, 
която разумът все още е в състоя-
ние да предотврати. Затова би могло 
да се предположи, че човечеството, 
създало бомбата, е духовно мъртво 
и че би трябвало да започнем да мис- 
лим осъзнаването на реалността, а 
не толкова възможността на тази 
смърт. Ако мисълта не може разумно 
да постави проблема за края на света, 
то е, защото мисълта винаги се нами-
ра в края, тя във всеки миг преживява 
реалността, а не възможността за 
края. Войната, от която се боим, ви-
наги продължава и никога не свършва, 
както и бомбата, веднъж хвърлена 
над Хирошима и Нагасаки, никога не 
престава да бъде хвърляна.

Едва след осъзнаването на края на чо-
вечеството атомната война и клима-
тичните катастрофи престават да 
бъдат фантазми, които приземяват 
и парализират разума, неспособен да 
ги разбере, за да се превърнат в това, 
което са: политически феномени, ви-
наги актуални в случайността и аб-
сурдността си, от които би трябвало 
да спрем да се боим като от фатал- 
ности без алтернатива, защото мо-
жем да се справим с тях в зависимост 
от конкретните случаи и от силите, с 
които разполагаме. На това се научих-                                             
ме през изминалите две години пред 
лицето на властимащите, които все 
повече не могат да се справят с из-
вънредното положение, което сами 
са създали. И би трябвало да извлечем 
от това максимален урок. 

Превод от италиански Тони Николов

Джорджо Агамбен (род. 1942 г.) 
е сред най-значимите съвре-
менни философи. В Homo sacer – 
своя opus magnum (превод Сне-
жанка Михайлова, 2006 г.) – той 
преосмисля европейската мо-
дерност през идеята за био-
политика и биовласт. Втора-
та част от поредицата Homo 
sacer (превод Валентин Кали-
нов, 2019 г.) е посветена на из-
вънредното положение и граж-
данската война. На български 
са преведени и следните него-
ви книги: „Идеята за проза“ (пре-
вод Валентин Калинов, 2020 г.)                                                                   
и „Що е?... съвременно, диспози-
тив, творчески акт, заповед“ 
(превод Валентин Калинов, 
2021 г.), както и послесловът 
му към „Разходката“ на Роберт 
Валзер (2014 г.) – издадени от 
ИК „Критика и Хуманизъм“.

Джорджо 
Агамбен
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Ширин Нешат става известна в края 
на ХХ в. с черно-белите си фотографии 
на забулени, въоръжени жени, върху 
които калиграфски са изписани сти-
хове от съвременни ирански поетеси. 
Новият ѝ филм, който снима заедно със 
своя партньор, иранския видео артист 
Шойя Азари, е наречен „Страна на съ-
нищата“. Действието се разиграва 
в един дистопичен свят, в изолирана 
от света държава, където правител-
ството контролира дори и сънищата 
на хората. Сред актьорския състав са 
звезди като Мат Дилън и Изабела Ро-
селини. Автор на поетичния сценарий 
е Жан-Клод Кариер, който почина през 
февруари 2021 г. Това е последният му 
сценарий, а филмът е посветен на него. 

Вашият	нов	филм	„Страна	на	съ-
нищата“	излиза	в	силно	нажежено	
време.

В коментарите за филма се казваше, че 
това е филм за САЩ. Той е и такъв, но 
не само. В „Страна на сънищата“ става 
дума за всяка диктатура или автори-
тарен режим, които преследват и кон-
тролират своето население. И то дори 
сънищата му… Филмът не показва нас-                                                                                           
тоящето, а близкото бъдеще. Ала пре-
ди всичко това е филм, направен от 
двама души, които идват от страна 
с диктаторски режим, в която прави-
телството се опитва да контролира 
мислите на населението.  

Сънищата	инструмент	ли	са	сре-
щу	авторитарните	режими	или	
фашизма?

Вдъхнови ме книгата „Палатата на съ-
нищата“ на албанския писател Исмаил 

Кадаре. Нашите сънища са проекции 
на нашите копнежи, а кошмарите ни – 
проекции на нашите страхове. Мисля, 
че големите концерни и правителства-
та могат да използват нашите копне-
жи, за да ни ги продават отново – в 
нова опаковка.    

Става	дума	за	контрола	върху	лич-
ния	живот?

Помислете за Фейсбук, Туитър или 
Амазон и как те искат да знаят какво 
вие желаете, за какво копнеете, за да 
могат да ви го продадат. Във филма 
голяма роля играе Службата по пре-
брояването, която се оказва хибрид 
между концерн и правителствена ор-
ганизация. Ала и нашите кошмари иг-
раят роля: Джейн, героинята на Иза-
бела Роселини, сънува, че мексиканци ѝ 
вземат къщата, което издава страхо-
вете ѝ да не бъде нападната, изгонена, 
напусната. 

Известна	сте	преди	всичко	с	ваши-
те	фотографии	и	видео	инстала-
ции.	„Страна	на	сънищата“	е	едва	
третият	ви	филм.	Как	се	вписва	
той	в	досегашната	ви	работа?

„Страна на сънищата“ е много експе-
риментален, сюрреалистичен и ви-
зуален филм, той се състои от шест 
кратки истории, всяка има собствен 
сюжет и език и се занимава с различ-
на социална класа. Той не се докосва 

истински до действителността, ала 
се надявам, че въпреки това е достъ-
пен. Макар че някои неща вероятно 
ще разберат само иранците или миг-
рантите. Както и филма ми „Жени 
без мъже“, „Страна на сънищата“ се 
захранва от магическия реализъм. 

Защо	се	обръщате	отново	към	фил-
ма	като	медия?

Светът на изкуството е чудесен – 
обичам музеите и галериите, но той 
е доминиран от пазара и става дума 
за много пари. Искам да направя нещо, 
което и моята майка да може да види. 
„Жени без мъже“ е единствената ми 
работа, която хората в Иран успяха 
да видят. Другите ми произведения не 
могат да стигнат до тях.  

Вашето	изкуство	има	два	източ-
ника	на	вдъхновение:	преклонение-
то	пред	жените	и	отношението	
към	родината.	Възхищават	ли	ви	
смелостта	и	силата	на	жените	в	
Иран?

Вярно е, иранските жени винаги са ок-
риляли моето любопитство. Поколение 
след поколение те се нуждаеха от сила 
и способност за съпротива, защото 
стояха срещу вятъра. По тази причина 
трябваше да развият висока степен на 
креативност, като талантливата по-
етеса Фарук Фарокзад (1935–1967), коя-
то скъса с установените традиции и 

Жените в Иран не са жертви
„Нито	веднъж	в	моята	
работа	не	съм	изобразявала	
една	жена	като	жертва“,	
казва	художничката	
Ширин	Нешат,	която	
над	45	години	живее																																							
в	изгнание.	Фрагменти	
от	нейни	интервюта	
в	„Тагесшпигел“																																																								
и	„Франкфуртер	
Алгемайне	Цайтунг“

„Страна на сънищата“, реж. Сирин Нешат ©Beta Cinema
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за първи път превърна в тема женско-
то желание. Или Шахрнуш Парсипур, по 
чиято книга е заснет моят филм „Жени 
без мъже“, тя беше хвърлена в затво-
ра, после изпратена в психиатрична 
клиника, преди да успее да избяга в чуж-
бина, където живееше в бедност. Мое-
то преклонение пред иранските жени е 
почти обсесивно, аз се възхищавам на 
техния талант и въображение, които 
развиват при много сложни житейски 
обстоятелства. Тези жени се превър-
наха в мои идоли. 

Тогава	 познавате	 и	 тяхната	
смелост.

Моят опит с иранските жени винаги е 
бил в противоречие с публичната пред-
става, че те са жертви, достойни за 
съжаление, които са потиснати и без-
мълвни. Да, те са потиснати, ала ще 
кажа – това съвсем не ги прави жерт-
ви! Жените в Иран винаги са се борили, 
протестирали са и са се бунтували. 
Нито веднъж в моята работа не съм 
изобразявала една жена като жертва 

– нито в цикъла фотографии „Жени на 
Аллах“, нито в моите филми.

В	лондонския	Пикадили Съркъс	мо-
жеше	да	се	види	една	ранна	ваша	ра-
бота,	която	посветихте	на	днеш-
ното	движение	 „Жена,	живот,	
свобода“	–	женски	ръце,	изписани	
с	персийски	букви,	които	държат	
гилзи	от	патрони.

Моите произведения отдавна се за-
нимават с това – женското тяло се е 
превърнало в театър на военни дейст-
вия, откакто жените в Иран са мишена 
на религиозна и идеологическа рето-
рика. Реза Шах, който още през 30-те 
години на ХХ век иска да модернизира 
страната и да се сближи със Запада, 
принуждава жените да махнат покри-
валото, за да докажат, че Иран е  про-
гресивен. След ислямската революция 
от 1979 г. хиджабът отново е наложен 
на жените, като символ на ислямиза-
цията. Женското тяло винаги е изна-
сяло политическите и религиозните 
битки. В „Жени на Аллах“ показвам 
тези, които не искат да се подчинят 
на правилата, в „Жени без мъже“ дори 
ги въоръжих.

Какво	изпитвате,	когато	гледате	
как	жени	без	забрадки,	въоръжени	
само	със	своя	глас	и	своята	смелост,	
се	изправят	срещу	държавата?

Тези образи откриват едно ново, на-
пълно изненадващо измерение. От 
месеци животът на повечето иранци 
в страната и в чужбина е спрял, те ви-
сят пред екраните, следят в социални-
те медии за всяко ново видео, за всяко 
съобщение. Свидетели сме на въста-
ние на поколението Z, което е смело и 
безкомпромисно. Те казват: религията 
принадлежи на личното пространство, 
всеки сам трябва да определя облекло-
то си, никой няма право да изповядва 
религията си за тяхна сметка. Пре-
дишното поколение, което сега е около 
40-годишно, искаше само „реформи“, 
умерени правила и повече демокрация, 
като Зеленото движение от 2009 г. 
Ала днешните млади вече не се задово-
ляват с това. Няма нищо по-въздейст-
ващо от снимката на жена с развети 
коси, горда и невъоръжена, изправила 
се срещу нравствената полиция. 

Какъв	е	произходът	на	вашата	
позиция?	Има	ли	лични	и	семейни	
обстоятелства,	които	ви	превър-
наха	във	феминистка?

Бих казала, че причината е моят жи-
тейски път. От 17-годишна трябваше 
да заживея далеч от моето семейство. 
Рано разбрах, че мога да живея в чуж-
да страна, мога да преодолея болката 
от самотата и да се науча сама да се 
защитавам като жена и като човек. 
Като артистка трябваше да открия 
моя собствен глас в доминирания от 
мъже свят на изкуството и киното 
и същевременно да направя така, че 
моята работа да остане много лична. 
Творчеството ми всъщност изразява 
изпитанията, през които съм премина-
ла като жена. 

Казвате,	че	никога	не	бихте	могли	
да	заживеете	отново	в	Иран.	Все	
още	ли	мислите	така?

Често съм си задавала този въпрос. 
Вероятно не бих могла, ако трябва да 
съм съвсем откровена. Свикнала съм да 
живея на място, където не изглеждам 
и не говоря като всички останали. Ви-
наги съм била Другата, чужденката. По 
някакъв начин свикнах, че живея в Ню 
Йорк, където има хиляди „други“. Жи-
вея сред имигранти. Изградила съм си 
алтернативна идентичност. Не зная 
дали все още пазя спомена каква съм 
била преди. 

Какви	са	най-смелите	ви	мечти	за	
Иран?

За първи път от дълго време виждам 
искрица надежда. За първи път има 
консенсус вътре и извън страната. 
Дори вътрешно разделените партии 
изоставят конфликтите, за да се бо-
рят за общото дело. Стари и млади, 
религиозни и нерелигиозни, привърже-
ници или противници на шаха, всички 
искат да освободят Иран от ръцете на 
моллите. Това правителство трябва 
да си ходи. Мечтая за единство, за ново 
правителство, което някога да се влее 
в една истинска демокрация вместо в 
следващата диктатура. Зная, че тази 
надежда изглежда прекалено голяма, 
но аз вярвам, моля се – с младото по-
коление светлината да стане още 
по-силна. 

Превод от немски Людмила Димова

Ширин Нешат е родена през 
1957 г. в Казвин, Иран. Дъщеря 
на известен лекар, тя посеща-
ва католически интернат в Те-
херан. През 1979 г. напуска Иран, 
за да следва в САЩ. Завършва 
като магистър по изкуства 
Университета в Бъркли. Ста-
ва известна с фотосерията 
си „Жени на Аллах“ (1993–1997). 
През 1999 г. печели Наградата 
на Биеналето на съвременното 
изкуство във Венеция за две 
свои видео творби. През 2009 г.                                                            
получава Сребърен лъв на Ве-
нецианския кинофестивал за 
филма си „Жени без мъже“. През 
2017 г. поставя операта „Аида“ 
на Залцбургския фестивал.  

Ширин
Нешат 
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Детайл от инсталацията „Съседите“, 
куратори Джулиан Шехирян,                          
Катерина Буцева, Лилия Топузова
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Представихте	в	София	мултиме-
дийната	инсталация	„Съседите:	
форми	на	травмата“,	основава-
ща	се	върху	ваши	проучвания	от	
последните	две	десетилетия	за	

„раните	от	комунизма,	които	не	
заздравяват,	защото	са	премъл-
чавани“.	Може	ли	изкуството	да	
разказва	миналото?

Самата аз не бях сигурна в началото, 
че това е възможно. Опитах най-раз-
лични подходи, за да се изрази това 
минало. Първо чрез работата ми в 
документалното кино като илюстра-
ция на моя научен подход. След това 
потънах в архивите, пишех научни 
статии. Защитих по темата док-
торска степен, изградих академич-
ната си кариера. Но когато започнах 
да работя отблизо с историите на 
самите репресирани, на всички тези 
хора, минали през лагери и затвори, 
и на техните семейства – специално 

го подчертавам, защото това е 
травма, която минава между поко-
ленията – текстът и филмът като 
изразни средства започнаха да ми се 
струват недостатъчни. Не се полу-
чаваше това, което търсех. Зато-
ва през 2014 г., а после и през 2017 г. 
влязох в контакт с Джулиан Шехирян 
и Красимира Буцева, двама млади ви-
зуални и мултимедийни артисти. За-
почнахме да обсъждаме какво можем 
да направим със съществуващите 
интервюта. Според мен изкуството 
дава възможност дори на хора, които 
не знаят нищо за комунистическо-
то минало, озовавайки се в подобно 
пространство, да получат осезаемо 
преживяване. Тук нямаме класически 
наратив. Никой не ти разказва какво 

РАНИТЕ ОТ КОМУНИЗМА:

„Съседите:	форми	на	
травмата	(1945–1989)“,	
изложба	между	СГХГ	и	
студио	The Neighbours																																																																								
(ул.	„Георги	Бенковски“	
40),	куратори	Джулиан	
Шехирян,	Красимира	
Буцева	и	Лилия	Топузова.																														
До	3	декември	2022	г.	

паметта и болката
С	историчката			
доц.	Лилия	Топузова														
разговаря																					
Тони	Николов

Детайл от инсталацията „Съседите“, куратори Джулиан Шехирян, Катерина Буцева, Лилия Топузова
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се е случило. Има само едно табло на 
стената и една маса с книги. Човек не-
волно се вслушва в гласовете на реп- 
ресираните, усеща пространствата, 
където те витаят. Не проверява 
информацията, просто я усеща. Така 
се пресъздава интериорното прос-
транство на спомена. Сама никога не 
бих могла да постигна това – аз съм 
изследовател, който се занимава с 
текстове и с документално кино. За-
това сътрудничеството ми с Джули-
ан Шехирян и Красимира Буцева беше 
много важно – осем години на разгово-
ри и съвместна работа. 

Как	се	намерихте	взаимно?	Те	са	
съвсем	млади	визуални	артисти,	
които	няма	как	да	помнят	онова	
време,	родени	са	след	1989	г.?	

Те ме намериха. През 2014 г. получих 
имейл от Джулиан Шехирян, който 
беше гледал филма ми „Проблемът с 
комарите и други истории“, сниман 
на терен в Белене и режисиран от 
Андрей Паунов, продуценти ни бяха 
„Агитпроп“. Той ми писа, че идва в 
България като стипендиант по „Фул-
брайт“. Беше вече получил бакала-
върска степен и работеше върху со-
циалната история на психиатрията 
от социалистическия период. Много 
беше харесал филма, интересуваше се 
от психиката и травмата. Отговорих 
му, че продължавам да работя по те-
мата, и така „травмата“ ни свърза. 
Малко по-късно, в края на 2016 г., към 
мен се обърна и Красимира Буцева, 
която съвсем отделно бе започнала 
да изследва темата като фотограф. 
Тя също започна да ходи на терен в 
Белене и в Ловеч. За мен беше много 
важно, че сме от различни поколения. 
Родена съм през 1979 г., била съм пи-
онерка, но после съм заминала за Ка-
нада. Джулиан е роден в началото на 
90-те в САЩ, а Красимира в средата 
на 90-те в България. За мен беше мно-
го важно, че работя с хора, на които 
не им е ясно какво точно е било при ко-
мунизма. Смисълът на нашия разговор 
беше да извадим какво е било и какво 
се е случило, а и какво то означава. 

Искате	 да	 кажете,	 че	 хора	 без	
контекст	 могат	 да	 разкажат	

най-добре	историята	на	комуниз-	
ма	на	поколенията,	които	не	са	я	
живели?

По някакъв начин, да. Защото те гле-
дат на тази история не само като 
визуални артисти, но и като млади, 
ангажирани хора. Те, подобно на мен, 
живеят и тук, и там. Те нито са изця-
ло външни, нито са изцяло вътрешни 
на тази история. Ние нямаме поглед, 
който идва от един източник, а и тук 
няма политика. Разбира се, че полити-
ката е навсякъде, но ние нямаме цел, 
обвързана например с някоя полити-
ческа партия. Дори гледахме финан-
сирането на изложбата да бъде изця-
ло независимо. Средствата идват от 
независими канадски или американски 
академични институции, което ни 
осигурява абсолютна свобода на тъл-
куването и на разказа. 

Каква	тогава	е	вашата	цел?	Не	
искате	да	наложите	единен	исто-
рически	разказ,	по-скоро	искате	да	
подтикнете	към	какво?	Към	съп-
ричастност	с	жертвите?

Към свидетелството. Когато започ-
нах да работя с разказите на репре-
сираните, по същото това време 
започнах да работя и с разказите на 
хора, извършвали репресиите. За мен 
най-важното беше да се еманципират 
разказите на репресираните, защото 
те са абсолютно заглушени. Един-
ственото изключение е в периода 
1990–1993 г., когато те се чуват съв-
сем ясно. Ала след това са потулени, 
защото архивът на Държавна сигур-
ност е бил унищожен.

В	Комисията	по	досиетата	има	
все	пак	налични	цели	16	километра	
архиви…

Да, така е, но 43% от архива на ДС 
вече го няма. Заповедта на ген. Ата-
нас Семерджиев от 1990 г. е да се из-
чистят следите, да ги няма доказа-
телствата. Не можем да пресъздадем 
цялата история. Има го обаче филма 
на Атанас Киряков „Оцелелите“ (1990), 
където могат да се чуят разкази на 
лагеристи. Той беше един от първи-
те, с които се срещнах през 2003 г. 

Изключително ценен и много важен е 
този филм. Но как той комуникира със 
сегашното поколение? Трудно. Фил-
ма го има в интернет, но връзката се 
къса. За нас беше важно да направим 
инсталацията като свидетелство за 
тези разкази, за думите на репресира-
ните. Да се чуе това, което казват, но 
и да се усети пространството, в кое-
то живеят. Защото техният глас не 
се чува в публичното пространство. 
Няма спомен за тях. Идеята е да се по-
каже срещата между изследователя и 
репресирания човек. 

„Съседите“	е	 заглавие	находка.	
Знаем	много	малко	за	хората	до	
нас	 и	техните	 лични	 истории.	
Обърнахте	ли	внимание,	че	вто-
рата	част	на	изложбата	с	„трите	
пространства“	в	някогашната	пе-
чатница	на	ул.	„Бенковски“	40	„съ-
седства“	с	дома	на	социалдемокра-
тическия	лидер	Кръстю	Пастухов,	
убит	в	затвора	през	1949	г.?

Това е абсолютна случайност. Дори се 
стреснах първия път, когато го забе-
лязах. Той наистина е „съсед“. Повече-
то хора обаче не разбират защо сме 
нарекли инсталацията си „Съседите“. 
А ние искахме да покажем с проекта си, 
че това са нашите „съседи“. Не знаем 
кои са, но те са до нас или срещу нас. 
Има нещо много подвеждащо в Бъл-
гария. Свидетелството за лагерите 
съществува и повечето хора казват: 
„Ама вече ги чухме тия истории! Вече 
ги знаем“. А ето че Красимира Буце-
ва, която е завършила хуманитарна 
гимназия в Пловдив, не беше чувала за 
това. Идеята ни е, че тези истории, 
тези репресии, тези спомени не са важ-                                                                                         
ни само за репресираните и за техни-
те семейства. Те са важни за цялото 
общество. 

Всеки	артефакт	от	инсталаци-
ята	може	да	придобива	различно	
значение.	Когато	видях	навитите	
пожарникарски	маркучи,	първона-
чално	си	помислих,	че	това	са	хомо-
тите	за	таргите,	с	които	лагерни-
ците	са	мъкнели	пръст	на	дигите…

А идеята ни бе друга – че маркучите 
гасят пожара на миналото. Искахме да 



32

декември 2022

напомним и за пожара на Партийния 
дом… За изгарянето на архивите.

Едното	не	отменя	другото?

Абсолютно. В това може би е силата 
на изкуството. То е отвъд нас. Може 
да бъде тълкувано, както всеки реши. 
Този разказ вече не е „наш“.

Нека	се	върнем	към	вашия	изследо-
вателски	път	на	историк,	работещ	
върху	потулената	памет	за	кому-
низма	в	България.	Как	започнахте	
и	кое	ви	мотивира?

През 2003 г. правех магистратурата 
си в Университета в Торонто. Бях на-
пуснала България през 1992 г. Ненадей-
но попаднах на корицата на книгата 
на Христо Христов „Секретното дело 
за лагерите“, на която имаше няколко 
черно-бели снимки. Вече бях приета 
да правя доктората си в Университе-
та в Кеймбридж, посветен на съвсем 
друга тема – за началото на Студена-
та война. Но попаднах на тези снимки 
и те ме върнаха назад в спомените ми. 
Във времето, когато бях на 11 години 
и станах свидетел на падането на ко-
мунистическия режим. Нещо, което 
дълбоко се беше запечатало в съзна-
нието ми. Затова през 2003 г. реших 
да се завърна в България. Купих си 
еднопосочен билет. Аз никога не съм 
била изцяло навън, защото майка ми 
и част от семейството ми останаха 
в България. Тогава се видях с Атанас 
Киряков, срещнах се с бившия главен 
прокурор Иван Татарчев и с бившия 
военен прокурор Лилко Йоцов, с жур-
налиста Христо Христов, Владимир 
Бахчеванов, фотограф от в. „Демок- 
рация“, с Анна Петкова и Зелма Алма-
лех. Започнах да говоря с тях, защото 
исках да отида в Белене. Всичките ми 
повтаряха: „Недей да го правиш. Опас-
но е“. Помолих Атанас Киряков да ми 
предостави бележки от работата си 
по филма. Исках да започна отнякъде. 
Той ми каза: „Всичко изгорих“. Попи-
тах го: „Защо?“. А той ми отговори: 
„От страх. Този страх е характерен 
за моето поколение. Може при теб 
да го няма, но при нашето поколение 
го има“. Предупреди ме да внимавам. 
Молеше ме да не заминавам за Белене 

сама. Всички тези хора бяха много 
мили към мен, отделиха ми от вре-
мето си. След което направих това, 
което всеки добър западен студент 
прави – отидох в библиотеката. Посе-
тих книжарницата на Софийския уни-
верситет и поисках да си купя книги за 
лагерите. Попитаха ме за кои лагери. 
Отвърнах им – за лагерите в Белене и 
Ловеч. Отговориха ми, че няма такива 
лагери. Нямало такова нещо. 

Повечето	 от	 първите	мемоар-
ни	книги	за	лагерите	се	появиха	
„самиздат“.

Тогава отидох на площад „Славейков“, 
за да търся такива книги. Запознах се 
с различни букинисти. Повечето от 
книгите, с които се снабдих, бяха на-
истина „самиздат“, с изключение на 
„Белене“ на Стефан Бочев, издадена 
от вашата фондация. Все пак отидох 
в Белене. Постепенно дори хора, свър-
зани с репресивната машина, започна-
ха да говорят пред мен. 

Невероятен	е	експериментът	да	
редувате	разговорите	с	жертвите	
и	с	палачите.	Знам,	че	имате	дълги	
срещи	с	надзирателката	Юлияна	
Ръжгева?

Поисках информация от журналисти 
от вече несъществуващия в. „Демок-             
рация“ за нея. Научих само адреса ѝ, 
нищо повече. Реших, че ще отида 
направо в дома ѝ в Белене. Заминах с 
канадския и с българския си паспорт, 
защото двата паспорта ми даваха 
свободата да кажа, че съм родена тук 
и говоря български, но не съм израсла 
тук. Звънях отдолу, никой не ми от-
варяше. Знаех, че има дъщеря, реших 
да изчакам пред входа. Висях отвън 
няколко часа. Ръжгева беше вътре, но 
не ми отвори. Накрая дъщерята се по-
яви и ми каза следното: „Знам коя сте 
вие. Знам защо сте дошла в Белене. 
Но няма да се видите с майка ми“. Съв-
сем искрено се заговорих с нея. Казвах 
ѝ, че искам да знам какво се е случило, 
искам да чуя и тяхната гледна точка. 
Постепенно тя ми се довери и така 
получих достъп до Юлияна Ръжге-
ва. После отидох до пропускателния 
пункт на затвора в Белене и поисках 

да отида на острова. Казаха ми „да се 
разкарам“. 

Постепенно започнаха да говорят 
пред мен, а аз да правя първите си ин-
тервюта с репресираните, никой от 
тях не живееше в Белене. Направихме 
филма „Проблемът с комарите и други 
истории“ (2007), след което започнах 
работа с архива – не само с досиетата 
на ДС, но и с архива на ЦРУ, на британ-
ските тайни служби и на радио „Сво-
бодна Европа“ в Будапеща. 

Опитвах се да разкажа цялата тази 
история не от различни гледни точ-
ки, защото не това е идеята ми, а от 
различни източници. Опитвах се да 
покажа какво става, когато тези из-
точници започват да говорят един с 
друг. Да, архивът е прочистен, но ето 
какво ни казват репресираните… 

Откритията продължават. В момен-
та работим заедно с Борислав Скочев 
върху лагера в Ловеч и открихме, че 
броят на жертвите е многократно 
по-голям от този, който се обявява. 
Може би убитите са не 150 души, а 
около 3000… 

3000	убити	в	Ловеч?	

Да. Има едни описи на смъртни акто-
ве, които показват, че в периода на 
съществуването на лагера смърт-
ността в областта е скочила в пъти. 
Но това предполага много дълго и се-
риозно изследване.

Имате	ли	усещането	за	„промяна“	
след	този	ваш	проект	за	„формите	
на	травмата“?	Психотерапевти-
те	повтарят,	че	се	лекува	„мина-
лото	на	болестта“,	и	в	този	смисъл	
българското	общество	е	сериозно	
„болно“.

Историците обичат съпоставките, 
а аз съм обучавана като историк. Те 
казват: нека погледнем в Испания, в 
Южна Африка, в Германия, в бившия 
СССР и да се опитаме да направим 
паралел. Аз мисля, че това е погре-
шен подход. В България има нещо 
по-различно. 

Кое	е	то?
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В България има една странна „култура 
на мълчанието“. Но тук мълчанието 
не е изцяло безмълвие – да не казваме 
нищо. Напротив. Повечето хора от 
поколението преди 1989 г. знаят за 
репресиите при комунизма, наясно са, 
че е имало лагери. Това не е тайна. Но 
не се задълбочават в този факт. За-
щото липсва държавна политика. „Бе-
лене“ продължава да е затвор, и то за 
криминални престъпници. Вътре има 
около 500 затворници. Бях там лято-
то, за да преподавам в Беленското 
лятно училище, организирано от „Со-
фийска платформа“, заедно с Момчил 
Методиев, Даниела Колева и Борис-
лав Скочев. Оказа се, че има затвор-
ници дори на Втори обект, където 
някога е бил лагерът. Това не е „място 
на памет“. Ако беше, може би най-но-
вите поколения, които не излизат от 
Фейсбук или Инстаграм, щяха да имат 
шанса да се замислят. Да, в учебници-
те по история благодарение на усили-
ята на хора като Евелина Келбечева се 
споменава за лагерите, но това често 
става по един подвеждащ начин. 

Как	престъпленията	на	комунис-
тическия	режим	би	трябвало	да	
присъстват	в	учебниците?	

Те се споменават в два малки парагра-
фа в учебниците за XI клас, в които не 
се говори за „трудово-насилствени 
лагери“, а за „трудово-възпитател-
ни общежития“ (ТВО). Използват се 
евфемизмите на ДС. Някой път дори 
авторите на учебници използват ду-
мата „питомци“, а това е термино-
логията от досиетата. Има и неве-
роятно проблематични заключения 
като следното: „В лагера в Ловеч са 
умрели само 152 души“. Само! Това е 
смъртност 13%. Много висока смърт-
ност. А както казах, последните ни 
проучвания показват, че броят на 
жертвите е може би многократно 
по-голям. Това, което не съществува, 
са личните истории. А от педагоги-
ческа гледна точка е известно, че за 
да може историята да се осмисли от 
някой млад човек, тя винаги се пред-
ставя и като лична история. Днешни-
те ученици не са и чували за съдбата 
на писателя социалдемократ Цвети 
Иванов, за историите на лидерите 
на БЗНС, не знаят какво е било да си 

лагерник. Лагерите са били репре-
сивни институции, свързани с кому-
нистическия режим, а в учебниците 
всичко това е извадено от контекста. 

Явно	трудно	намираме	думи	за	
този	разказ.	Може	би	болката	все	
още	е	прекалено	силна?

Болката и страхът. А и няма разби-
ране. Уж страхът се стопи, но той е в 
семействата. Наскоро бяхме в Белене 
с една от малкото оцелели лагеристи 
– анархистката Цветана Джерма-
нова, която е на 94 години. Тя дойде 
заедно с дъщеря си. Първо Цветана 
даде своето свидетелство, а после 
помолих дъщеря ѝ Елза да вземе дума-
та. И тогава Елза каза: „За първи път 
се усещам свободна да разкажа какво 
се е случвало“. А това се случи през 
юли 2022 г.! Имало е невероятно силен 
натиск върху тях. Това, което знаем 
за травмата, е, че тя се предава и по 
генетичен път. 

В	каква	степен	тази	травматич-
на	памет	продължава	да	минира	
отвътре	българското	настояще?

Самата аз усещам последиците ѝ на-
всякъде. Усещам това напрежение 
всеки път, когато се върна в Бълга-
рия. То не се усеща веднага, но аз го 
изследвам, затова може би го виждам. 
Дори на откриването на изложбата 
дойдоха хора, които говориха за свой 
чичо или дядо, който е бил в „Белене“. 
Непрекъснато получавам такива мей-
ли. Последното свидетелство дойде 
от внучката на певеца Аспарух (Ари) 
Лешников. Тя от години живее в Ан-
глия и преди няколко месеца ми писа, 
че е открила писмо на дядо си, в кое-
то се говори за „Белене“. Възможно ли 
е той да е бил там? Проверихме. Не е 
бил в „Белене“. Но се е съхранило него-
во писмо на немски език, в което той 
пише за остров Персин. Винаги се по-
явява някоя нова лична история. 

Има	обаче	и	предупреждения	за	
обсебеността	от	паметта.	Цве-
тан	Тодоров	например	настоява,	
че	„паметта	за	миналото	насилие	
подхранва	настоящото	насилие“.	
„Помирение“	ли	е	прочитът	на	
миналото?

Ние нямаме общ публичен разговор. 
Нямаме разказ в учебниците, няма-
ме „места на памет“. Изобщо не сме 
стигнали дотам да се говори за „по-
мирение“. Още Блага Димитрова през 
1990 г. в едно свое есе говори за лип-
сата на език за „комунизма“, смята, че 
ние пребиваваме в селенията на един 
„антиезик“. Използваме една и съща 
дума, за да обясним съдбата на човек, 
който е бил в лагерите и е бил прину-
ден да има нещо общо с ДС, за да оце-
лее, и в същото време, за да обозначим 
човек, който е искал да има по-голям 
апартамент и затова е доносничил 
пред ДС. Така че много път трябва да 
се измине, за да има помирение. Трябва 
да си изясним проблемите на езиково 
ниво, да имаме разговор. Да има по-
литика на памет на държавно ниво, 
която да присъства в учебниците. И 
едва следващата стъпка ще бъде да 
се говори за помирение.  

Доц. д-р Лилия Топузова е изсле-
дователка, преподавателка по 
история и директорка на програ-
мата за комуникации в Универ-
ситета в Торонто. От 2003 г.                                                                                   
в качеството си на историк 
и режисьор на документални 
филми проучва детайлно исто-
рията на българския ГУЛАГ, ра-
ботейки с множество архиви и 
на терен с очевидци. Авторка 

е на монография и на множе-

ство статии в престижни 

научни издания. Нейни са сце-

нариите на документалните 

филми „Проблемът с комарите 

и други истории“ (реж. Андрей 

Паунов, 2007) и „Сатурния“ 

(2012), който също и режисира. 

Лилия 
Топузова
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Филмът	ви	„Флорентинска	нощ“	
спечели	Голямата	награда	на	Све-
товния	фестивал	на	анимацион-
ното	кино	във	Варна.	Ангажирани	
сте	в	множество	поприща.	Може-
те	ли	да	изброите	заниманията	си?

Сотир: Трудна работа, много са. Из-
глежда като че ли нарочно си измисляме 
някакви работи и после ги правим, но не 
е така. Просто едни неща преливат в 
други, трети се е налагало да правим, 
както дойдат. Когато започнахме през 
90-те години, всяко нещо се правеше 
едва ли не за първи път в България. 
Затова ни се налагаше да поемаме 
най-разнородни задачи.

Примерно,	сами	монтирате	филми-
те	си,	предполагам,	че	никой	от	вас	
не	го	е	учил	в	Академията.

Пенко: О, не, в движение сме се учили 
на всичко. През 90-те години започнах-
ме с издателска дейност, правехме спи-
сания, дизайни, плакати, книги.

Сотир: Пенко е направил към няколкос-
тотин книги, пък и плакати имаме, а и 
той отделно има много плакати.

Пенко: По едно време бяхме и нещо 
като съдружници в едно немско изда-
телство. Българският му клон издава-
ше медицински списания. В един период 

едновременно правехме около десет 
тясно специализирани списания за ор-
топеди, интернисти, зъболекари. Пос- 
ле се заехме да правим телевизионни и 
филмови реклами.

А	до	телевизионната	поредица	
„Приказки	за	физиката	и	астроно-
мията“,	за	която	сте	заснели	около	
250	серии,	как	се	стигна?

Сотир: Ние бяхме продуценти на 
„Приказки за физиката и астрономия-
та“, а режисьорка ни беше Мария Ни-
колова, която има инженерно образова-
ние. Това е история за една вещица, при 
която живеят деца, появява се духът 
на Нютон, после този на Коперник… Аз 
пишех епизодите за астрономията, 
Мария – тези за физиката.

Отделно след това направихме преда-
ването „Добър ден, господин Жасмин“, 
което имаше 49 епизода, също образо-
вателно, но с по-общ профил. Излъчва-
ха се до 2009 г.

Нерядко	работите	за	деца.	Още	в	
детска	възраст	ли	ви	се	прииска	
да	пишете	и	илюстрирате	книги?	
В	семейството	имаше	ли	някой,	
който	да	поддържа	тези	интереси?	

Пенко:	Аз лично не помня.

Сотир: Във фамилията имаме някол-
ко художници, чичо ни беше много из-
вестен карикатурист през 70-те и 
80-те години. По-възрастното поко-
ление предполагам, че го помни – Па-
найот Гелев.

И	двамата	сте	учили	в	Асеновград.	
Там	ли	са	корените	ви?

Сотир: Там сме родени, иначе част 
от семейството ни е от Първомай-
ско, други части от гръцка Македония, 
Костурско.

Учили	сте	рисуване	при	Георги	Ко-
вачев,	характеризиран	като	един	
от	най-нежните	и	елегантни	бъл-
гарски	пейзажисти.

Сотир: Това е факт. Той беше такъв 
елегантен човек, учил и живял в други 
времена. На Георги Ковачев дължим на-
шия Музей за чуждестранно изкуство 
по един абсолютно косвен начин. Той, 
след като завършва Академията, оти-
ва в Алпите да рисува пейзажи и там 
се среща с един френски зъболекар, с 
когото се разхожда в планината и му 
говори за изкуство. Разказва му разни 
истории и след това зъболекарят се 
запалва от него и става колекционер. 
Впоследствие завещава колекцията 
си на България, която става основата 
на Музея за чуждестранно изкуство. 
Най-ценните неща, които имаме тук, 
са от неговата колекция.

На	какво	друго	ви	научи	Георги	Ко-
вачев	извън	елеганса?

Сотир: Той най-много ни научи на 
прилежност.

Пенко: И на постоянство. Аз например 
ходех при него от трети до седми клас 
всяка събота и неделя. Рисувах по цял 
ден.

Сотир: При него беше важна атмос-
ферата. Той казваше: „Хм, модернизъм, 
той Гео Милев го донесе от Германия“. 
Неща, които ние учехме от учебници-
те, той ги беше преживял, били са му 
всекидневие. И освен това общуването 
с него беше важно, защото ателието 
му беше точно като неговата къща, 
всичко изглеждаше, все едно си в Париж 
през 20-те години.

На четири ръце 

„Ние	работим	заедно,	
заедно	мислим	сюжетите,	
заедно	обсъждаме	
ходовете	и	героите.“	
Разговор	със	Сотир																						
и	Пенко	Гелеви

„Приспивни песни за фея и чудовища“
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А	 после,	 като	 преминахте	 на	
следващото	ниво	в	образование-
то	си,	имахте	ли	добър	късмет	с	
преподавателите?

Сотир:	Според мен вече нямаше тако-
ва значение. 

Пенко:	След това е въпрос на морал и 
малко съпротивление, да не те разва-
лят (смее се).

Сотир: След това проучваш, научаваш 
нови неща, опитваш се да се бунтуваш, 
примиряваш се и така нататък. Всеки 
човек минава през това.

Пенко: Е, аз случих, той (Сотир) ми 
беше учител. Той е с осем години по-го-
лям от мен. И ме тормозеше много да 
рисувам.

Не	само,	 че	продукционната	ви	
къща	се	нарича	Four Hands Studio,	
а	и	работите	прекрасно	на	четири	
ръце.	Колко	лесно	се	достига	така-
ва	хармония?

Пенко: Името е по-скоро шега.

Сотир: Просто така се стекоха об- 
стоятелствата. Като роднини си има-
ме доверие и по-лесно работим заедно, 
част от другите обстоятелства са 
икономически. Често си оказваме вза-
имно влияние един на друг. 

За	работата	във	формация	се	изис-	
ква	скромност.

Сотир: Може би пак трябва да се вър-
нем към Георги Ковачев, той ни е нау-
чил на такова смирение, показваше ни 
образци. И човек вижда, че това, което 
прави, вече е направено. Съвременният 
художник се отличава с голямо его, кое-
то аз и Пенко не притежаваме, и това 
ни помага.

Пенко:	Принципно, за да стане човек 
художник, трябва да има его. Големите 
творци винаги са имали голямо его.

Но	те	не	са	много	на	брой,	трябва	
да	уточним.

Сотир: Не са много на брой (смее се). 
Разбира се, съвременната епоха пома-
га на егото по някакъв начин, защото 
винаги можеш да си намериш някакъв 

кръг, където да ти викат: „Еее, жес-
токо, страхотно!“. И започваш да си 
мислиш, че е така.

Късмет	сте	имали	с	учителя.

Сотир: Да, той е бил учител на Иван 
Кирков, Борис Димовски, Панайот Гелев 
и Ангел Михайлов.

А	как	се	роди	идеята	за	последния	
филм	„Флорентинска	нощ“	по	мо-
тиви	на	едноименния	недовършен	
роман	на	Хайне	и	„Сонатата	на	
дявола“	на	Жерар	дьо	Нервал?	Защо	
преплетохте	двата	сюжета?	

Пенко: Той ги откри и двата. 

Сотир: Ние постоянно търсим сюже-
ти и идеи.

Пенко: И то навсякъде. Сами си измис-
ляме много нови сюжети и идеи за кни-
ги, за филми и какво ли не.

Сотир: Това е може би единственият 
ни филм, който е по автори. Като про-
дуценти имаме един скорошен филм, 
който е по френски поети романтици 
от XIX в. Мария Николова му е режи-
сьорка. В повечето случаи сюжети-
те са наши. В случая с „Флорентинска 
нощ“ едната история сама по себе си 
не е достатъчна за голям филм, но пък 
в двете, поне по начина, по който ги 
адаптирахме, има идеи, които се преп- 
литат и могат да бъдат разказани 
така. Двете истории по някакъв начин 
се противопоставят една на друга.

А	колко	време	и	продуцентски	уси-
лия	ви	отне?

Сотир: Около три години, което e нор-
мален срок за такъв филм. В нашия слу-
чай беше лесно, защото продуцирахме 
сами себе си. Е, разбира се, проблемите 
са типични, колкото и пари човек да съ-
бере за един филм, винаги не му дости-
гат. Но правим каквото можем с тези, 
които имаме. Защото нашият пъл-
нометражен филм излиза около десет 
пъти по-евтин от най-евтиния евро-
пейски в подобен формат. Просто тру-
да, който влагаме, не си го плащаме.

Как	 бихте	 погледнали	 на	този	
филм,	ако	го	гледахте	с	очите	на	
непознат?

Сотир: За този въпрос има един хубав 
отговор на един писател, чието име 
забравих. Как става човек писател? 
Чете, чете и в един момент иска да 
прочете книга, но тази книга я няма, 
не е написана и той сяда и я написва. 
Това е един филм, който бихме искали 
да гледаме, но не е направен. Когато си 
автор, си и зрител.

Заедно	ли	рисувахте	филма?	

Сотир: Да, двамата рисуваме паралел-
но, сглобяваме, решаваме в коя посока 
да вървим.

Пенко: Това спестява много душевни 
терзания, защото аз рисувам нещо и 
като се чудя, него питам какво мисли.

Сотир: Същото е и с писането. Ние 
работим заедно, въпреки че в повече-
то случаи моето име е цитирано. Общо 
взето, ние заедно мислим сюжетите, 
заедно обсъждаме ходовете и героите, 
докато стигнем до някакво решение, 
самото записване е лесно.

Гледайки	абсолютно	изрядните	па-
важи	във	„Флорентинска	нощ“,	си	
задавам	въпроса	как	се	дистанцира-
те	от	случващото	се	със	софийски-
те	паважи	и	изобщо	в	градски	план?

Пенко: Не се дистанцирам. Ако има-
ме някаква народна черта, тя е, че не 
умеем да правим хоризонтални повърх-
ности (смее се). Аз съм учил в Пловдив-
ската художествена гимназия, а калдъ-
ръмът в Стария град е отвратително 
нареден.

Сотир: На мен не ми прави впечатле-
ние. Това е средата, която ме заобика-
ля, откакто съм роден.

С	филма	се	опитвате	да	бъдете	в	
противовес	на	агресивното	кино,	
както	сами	казвате.	Противопо-
ложният	въпрос	е	какво	ви	харесва	
в	литературата,	киното	и	музика-
та	напоследък?

Сотир: Моят проблем е, че съм гледал 
ужасно много филми и съм прочел доста 
книги. И виждам във всеки кадър от-
къде авторът го е видял. Като чета 
съвременен автор, виждам той като 
млад какви книги е чел, какви филми е 
гледал, каква музика е слушал, поне за 

На четири ръце 
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мен до голяма степен става предвиди-
мо и малко ми доскучава.

Киното е индустрия, не бива да заб- 
равяме, то не е съвсем изкуство. Ин-
дустрията изисква възвръщаемост и 
точно планиране на разходите и при-
ходите. Може да се каже, че няма много 
нови идеи и оригинални неща. Ако има, 
те толкова рядко се срещат. Анима-
ционното кино може би повече се доб- 
лижава до изкуството от голямото 
кино, което шества по екраните.

Пенко: Освен това има нещо, което 
Сотир беше забелязал. В по-новото 
кино липсва невинността, която я има 
в европейското кино от 50-те, 60-те, 
70-те.

Сотир: Новата конюнктура е мно-
го особена. Тя непрекъснато се мени, 
разбира се, но да кажем, след Втората 
световна война хората са били доста 
по-свободни. Тогава е разцветът на 
киното.

Пенко: Аз през последните две години 
почти не гледам нови филми. Гледам 
френски филми от 70-те. 

„Приспивни	песни	за	фея	и	чудови-
ща“	е	толкова	хубава	книга.	Текст	
и	илюстрации	идеално	хармонират.	
Печатът	е	сполучлив.	Удоволст-
вие	е	да	разлистваш	тази	хубава	
хартия.

Сотир: Книгите ги правим, защото го 
можем.

Под	вашето	легло	живеят	ли	таки-
ва,	които	никога	не	спят?

Сотир: Обикновено да. А напоследък 
даже в известен смисъл е и модно де-
цата да имат такъв въображаем при-
ятел. Аз като дете имах въображаем 
неприятел. Според мен страховете 
са част от живота и не трябва да се 
спестяват, защото така или иначе 
човек в един момент се сблъсква с тях 
и ако се научи от малък да се справя, 
не ги приема чак толкова навътре в 
по-зряла възраст. Неслучайно приказ-
ките са страшни.

Интересно	ми	е	на	каква	рецепция	
се	радва	тази	книга,	в	която	една	
приспивна	песен	започва	със	стро-
фата	„Спи,	вампирче	синеоко“?

Сотир: Не знаем. Във всеки случай е 
книга, която хората много харесват 
или изобщо не я разбират.

Съоснователи	сте	на	секция	„Ко-
микс“	в	СБХ.	Какво	правите	там?	

Пенко: Всички съвсем съзнателно са 
влезли в тази секция, тя е малка, но сме 
доста активни.

Сотир: Откакто съществува секци-
ята, сме направили четири гигантски 
изложби. Имат много сериозна публика, 
през една наша изложба обикновено ми-
нават около 5000 души. Любопитното 
е, че хората остават с часове, поняко-
га идват втори път. Правим ги главно 

заради авторите, за да могат да ви-
дят какво правят колегите, какво е 
нивото. Появиха се млади автори, кои-
то правят много интересни неща и за 
чужбина, и тук. Дори в годишните кон-
курси за детска литература започнаха 
да награждават комикси, което също е 
добре. Нашето сдружение „Проектът 
Дъга“ всяка година дава награда за при-
нос в комикса.

Умберто	Еко,	когато	искал	да	се	
развлича,	четял	Енгелс,	а	когато	
искал	да	е	сериозен,	четял	Кор-
то	Малтезе.	Кой	сериозен	автор	
в	този	смисъл	ви	лежи	особено	на	
сърце?

Пенко: Уго Прат е сериозният автор, 
който най ми лежи на сърце (смее се).

Сотир: Един хубав пример за комикс 
литература е „Тамара Дрю“ на Поу-
зи Симъндс, излизал в подлистник на         
в. „Гардиан“. Филмът по комикса засяга 
сериозни теми за творчеството, на-
чина на живот, взаимоотношенията. 
Комиксът е написан и направен по из-
ключителен начин, който и в голямата 
литература рядко се среща. Тради-
ционно в България комиксът се смята 
за лековато изкуство, а всъщност е 
начин на изразяване и неслучайно по 
света хората много сериозно се отна-
сят към него.

И	в	други	европейски	страни	ко-
миксът	не	е	равнопоставен	и	води	
периферно	съществувание	в	море-
то	от	думи.

Сотир: Проблемът е, че да се направи 
хубав комикс е трудно, защото тряб-
ват добър художник и добър писател. В 
точно тази област те трудно се сре-
щат. Когато пък се комбинират добре, 
стават такива световноизвестни не-
ща, като Астерикс и Обеликс. 

Издаването на комикси за малък пазар 
като нашия, пренаситен с издания, е 
особено трудно. Един комикс излиза 
най-много в 1000 бройки. Производ-
ствените разходи на такъв тип кни-
га са огромни – тя е в голям формат, 
с пълноцветен печат, ако е авторска, 
това означава художникът и писате-
лят да получат някакъв хонорар. 

„Флорентинска нощ“
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Какво	ви	радва?

Сотир: Мен ме радва, че можем да пра-
вим неща, които искаме и които, ако 
живеехме на някоя друга ширина, може 
би нямаше да бъде възможно да правим. 
Аз правя само неща, които харесвам.

Живеете	в	блаженство.	

Пенко: Е, постарахме се да стигнем до-
тук, доста години ни отне.

Сотир: Защото сме правили какво ли 
не през годините, но в един момент 
решихме да се занимаваме само с неща, 
които ни харесват.

Пенко: А иначе аз гледам да се радвам 
на всичко.

Жив	ли	е	Никодим1?

Сотир:	Да, ние сме направили втора 
книга, която предстои да излезе. Не 
знаем още кога, защото търсим финан-
сиране. Сами я издаваме.

Пенко: В нея Никодим е в Космоса.

По	какво	работите	сега?

Пенко: Завършваме една детективска 
детска коледна книга за издателство 
„Ентусиаст“. 

Сотир: Започваме и два анимационни 
филма, но те ще са по-кратки. Единият 
се казва „Балада за самозвания рицар 
Желязко и огнедишащия дракон Димчо“. 
Започваме и „Хартиен минотавър“, 
един филм на Мария Николова, за един 
минотавър, който живее в лабиринт 
от книги и се грижи за тях.

Пенко: И преживява истории с някои 
герои, които излизат от книгите. Има 
едно светещо табло, което показва 
коя книга се чете в момента. Когато 
някоя книга престане да се чете, тя 
полека избледнява и изчезва. Минота-
върът има любима книга, която се на-
лага да препрочита, за да не изчезне. 
Той има и функции на домакин, поправя, 
когато някой герой се оплаче, че има 
теч. На Дон Кихот му смазва мелници-
те, защото много скърцат и притес-
няват съседите. Пази Малката кибри-
топродавачка да не запали лабиринта. 
От Моби Дик изтича вода непрекъсна-
то и минотавърът я попива.

Многообещаващо.	Кой	е	най-скъпи-
ят	комплимент	за	вашата	работа?

Сотир: Аз поне се радвам, като ми 
дават добри съвети. Ето например 
„Флорентинска нощ“ беше предвиде-
на да има трагичен край. Сменихме го 
в последния момент, един приятел ни 
закле да го променим.

Трудно	ли	ви	беше?

Пенко: Не, трябва да има и светлинка. 
Аз също съм на мнение, че филмите не 
трябва да са толкова тъжни. Двата 

1  Героят от „Обикновени разговори“.

Сотир и Пенко Гелеви са родени в Асеновград. Сотир през 1960 г., а Пенко през 
1968 г. Сотир е завършил Училището за сценични изкуства в Пловдив. През 1982 г.    
прави анимационния филм „Пилето“, който участва на Берлинале 1984, а същата 
година печели Златен гълъб в Лайпциг. Докато учи в Художествената академия, 
рисува комикси за списание „Дъга“. Пенко е учил в художествените гимназии в Плов- 
див и София. През 1991 г. двамата създават списанието за комикси „Рикс“. Пенко 
създава 22 комикс албума за британското издателство The Salariya Book House. 
След 2009 г. двамата работят над поредица от анимационни филми – „Дорога“, 
„Керата“, „Орбис“, „Вектор и Лектор“, „Имаго“, „Противогаз“ и „Лабиринтът“. През 
2011 г. Пенко продуцира телевизионния филм „Жълто куче“ по сценарий на Сотир 
Гелев и Мария Николова, а Сотир създава авторския анимационен филм „Пилета“. 
През 2013 г. Пенко илюстрира мултимедийния проект „Приказка за вълшебната 
флейта“, за който е отличен с Националната награда Константин Константинов 
и наградата на Асоциация „Българска книга“ Златен лъв. Двамата са автори на 
книгата „Обикновени разговори“, на поредицата „Илийчо и Август“ и др. Книгата им 
„Приключенията на господин Боровинка по вода и суша“ е носител на Националната 
награда Христо Г. Данов. През 2021 г. Сотир Гелев печели Националната награда 
Константин Константинов за книгата „Приспивни песни за феи и чудовища“. 

Пенко: От една страна, ми е малко не-
удобно, от друга, тази работа, която 
вършим, не е състезание. Има един миг, 
в който ти става леко приятно, той е 
много кратък. 

Какво	друго	бихте	могли	да	си	пред-
ставите	да	правите	професионално?

Сотир:	 През годините съм овладял 
доста професии. По принцип съм нелош 
дърводелец, така че ако се налага, дър-
воделството е много приятна творче-
ска работа. Бих бил и нелош бояджия.

преплетени филма имат различни фи-
нали, не съвсем щастливи, но не и съв-
сем нещастни. Все пак в романтиче-
ските произведения финалите винаги 
са мрачни. 

А	какво	означават	наградите	за	
вас?

Пенко:	На мен ми е абсолютно безраз-
лично, това е истината.

Сотир: От практична гледна точка е 
хубаво, защото, когато имаш награди и 
кандидатстваш с някакъв проект, мал-
ко повече тежиш. Практически това е 
един начин да си покажеш нещата.

Пенко: Аз може би бих станал добър 
програмист. Имам талант за тази 
работа.

Обичате	ли	да	пътувате?

Пенко: Не, категорично и за двама ни 
важи.

Сотир:	Това ме изнервя до крайност.

Въпросите зададоха Марта Монева и 
Елена Енчев
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„Мими Николова, Росица Николова, 
Маргрет Николова… Бяхме много Ни-
колови!“ – смее се Мими. И само една, 
на която цяла България отреди веч- 
на младост с легендарния шлагер от 
филма „Любимец 13“ – „Замълчи, за-
мълчи“… Разбира се, помнех топлия 
кадифен тембър на Мими Николова, 
но не си представях навлязлата в ос-
мото си десетилетие вокалистка да 
излезе на сцената и да запее като в 
онзи капсулиран във времето кадър 
от 1958 г. Само че тя запя. И не само, а 

изнесе едночасова програма, „на един 
дъх“, с най-популярните заглавия от 
репертоара си и джаз стандарти, в 
аранжиментите на партньора ѝ на 
рояла Самуел Ефтимов – по покана на 
фестивала „Дни на музиката в Бала-
бановата къща“, Пловдив, 2022. Слу-
шахме я омагьосани. Една малка же-
ничка, подобна на Пиаф, не по силата на 
гласа, а по неподражаемото излъчване, 
отдаденост, музикантски императив. 
Която е дотолкова в крак с времето, че 
и изкуството ѝ няма възраст.

Споменът за сините ѝ засмени очи ме 
преследваше и когато я чаках за на-
срочената ни среща в София в любез-
но предоставената ни „гостна“ от 
програмния директор на Jazz FM радио 
Светослав Николов. И ето я, забърза-
на по коридора – и усмивката, и поход-
ката ѝ са така жизнени, че те карат 
неволно да изправиш гръб, облякла е 
някаква блузка фантазе, закичила е и 
диадема в косите, в чантата си носи 
захарчета за кафето. „Аз не съм до-
макиня за себе си, само за другите“, 
моментално те приласкава, усетила 
взаимността. 

Откъде да започнем
От соя, естествено. Потеклото е 
най-важното... „Винаги се интересувам 
от произхода на човека. И от отноше-
нието към музиката в семейството…“ 
В рода им по бащина линия всички са 
свещеници. Още прадядото и дядото 
в Костенец. После тримата синове – 
баща ѝ и чичовците. Всички завърш-
ват Духовната академия в София, там 
баща ѝ остава да служи в подуенската 
черква „Света Богородица“. Вкъщи по-
стоянно се пее. Но не само православ-
ни песнопения. „Баща ми беше бохем, 
много обичаше компаниите, знаеше 
всякакви песни, изпълняваше на френ-
ски известни шлагери… Бях съвсем 
малка, когато ми купи акордеон – ита-
лиански, и започнах да вземам уроци. 
Но все ме избиваше на танга и вал-
сове. Свирех „По върховете на Ман-
джурия“. С него – разказва смеешком 
Мими – е свързан и първият ми провал 
на сцена. Аз съм във второ отделение. 
В училището до нас има новогодишно 
празненство. И трябва да изсвиря 
валса „По върховете на Манджурия“. 
Салонът е студен, отопляван само 
от някакво кюмбе, аз съм издокарана 
в тъмна плисирана поличка, бяла блуз-
ка, бели къси чорапки, с бели панделки 
в косите и излизам да свиря. Излизам, 
обаче ръцете ми са замръзнали, нати-
скам клавишите на акордеона, но звук 
не се чува. Стоя вцепенена и започвам 
да плача. Учителката дойде да ме из-
вини: „Замръзнали са ѝ пръстите…“. 
Прибрах се безславно.“

Любимката
 Мими Николова

Олга Шурбанова

Мими Николова, 1970 г., личен архив
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При целия професионализъм на Мими 
Николова е почти невероятно, че тя 
никога не е сядала на музикантска 
скамейка, нито гимназиална, нито 
академична. Само че певческото ѝ об-
разование не отстъпва по тежест на 
традиционното. Започва да шлифова 
гласа си в училищните хорове, а после 
в „Бодра смяна“ – в Хора на девойки-
те, в школата на Бончо Бочев, която 
е парекселанс консерватория. „Всеки 
месец се правеха изпити, пишеха се 
оценки, учеха се наизуст всички песни, 
пеехме най-разнообразен репертоар, 
класика, „Човекът, когото обичам“ на 
Гершуин, народни песни в обработ-
ка на Кюркчийски… Когато отидох в 
Хора на девойките, там имаше един 
квартет, а аз се чудех – как пък не се 
объркват, като пеят на четири гла-
са? После едната певица напусна и ми 
предложи да я заместя. Голяма радост! 
Била съм 15–16-годишна. Правехме кон-                              
церти и в зала „България“.

След време квартетът 
става трио
С ръководител Джеки Леви. „Джеки 
получаваше плочи от Запад, от Аме-
рика, изготви ни богат джазов репер-
тоар. И той правеше изпити и веднъж 
ми писа шест минус. Понеже разбрал, 
че съм започнала да пея самостоя-
телно различни от тези на триото 
песни, „лека музика“… – смее се Мими. 
Но му отдава дължимото: – Моята 
кариера може би започна оттам, от 
Джеки. Петър Ступел го срещнал 
веднъж на улицата и споделил, че за 
новата си песен „Замълчи, замълчи“ 
за филма „Любимец 13“ е прослушал 
много певци – оперни, оперетни, вся-
какви, но иска някоя, която да я изпее 
„естествено“. Джеки му казал: „Имам 
едно момиче, да знаеш, че ще ти свър-
ши работа“. И ме изпрати на пробен 
запис с оркестъра на Радиото в зала 
„България“. 

Като я вижда, диригентът Васил Сте-
фанов я разпознава от предишни общи 
изяви и изрича одобрително: „А, Хо-
рът на девойките, спокоен съм!“. Кач-
ват Мими на четири маси една върху 

друга – техниката е още допотопна – 
вокалната и оркестровата партия се 
записват едновременно. После Петър 
Ступел ѝ поверява „Малката креолка“ 
и други хитове, а и колегите му песен-
ници не закъсняват да я привлекат. 
Йосиф Цанков написва шлагерите „Ко-
гато луната изплува“, „Недей ми казва 
тази вечер сбогом“, „Приказка“… Иван 
Стайков създава едни от най-ембле-
матичните заглавия в артистич-
ния ѝ репертоар, някои вдъхновени и 
във времето на семейния им тандем: 
„Синьо“, „Мостчето на влюбените“, 
„Вървим по улицата двама“, „Двата 
бряга“… Тя е изпълнителка и на всички-
те му песни във филма „Бягство в Ро-
потамо“. „Тогава работех на „Златни 
пясъци“, в бар „Кукери“. На сутринта 
вземах самолета за София, записвах 
в Киноцентъра и вечерта се връщах 
обратно. 12 песни.“ Сред тях е и чуде-
сният дует с Борис Гуджунов „Двата 
бряга“. 

Мими не таи никаква неприязън към 
бившия си съпруг. И изключително го 
цени като музикант. „Той беше много 
добър аранжор, но е имал и много до-
бър учител – Димитър Ненов. Беше 
написал една пиеса за Радиооркес-
търа, „Весело и приятно“. А те я на-
рекли „весело и неприятно“. Защото 
била много трудна за изпълнение. Но 
щом някой се оплачел на записа: „Това 
не може да се изсвири!“, Иван буквал-
но му нареждал пръстите на грифа – 
„Ето че може“. И го правеше с всички 
инструменти, владееше инструмен-
тознанието в детайли. Можеше да 
покаже всичко на всеки. Даже на тим-
панистите разпореждаше къде да 
сложат палката… Много взискателен 
беше. Не правеше компромиси. Голям 
оригинал. Чешит.“

Паралелно с кариерата си на певи-
ца Мими Николова записва английска 
филология в Софийския университет. 
Езиците ѝ вървят от малка. Учи ги в 
училище – френски, испански… Май-
ка ѝ е завършила френски колеж, но я 
насочва към английската паралелка в 
гимназията, защото „това е модерни-
ят език“. 

При кандидатстването в универси-
тета, където влиза сред първите, в 

„Личен състав“ я осведомяват, че има 
донос срещу нея – била от фашистко 
семейство, свещеническо, единият 
чичо даже е в затвора… Но че „не об-
ръщат внимание“ на това. Може би 
защото вече е известна певица. След 
„Любимец 13“ и не само, името ѝ се 
чува отвсякъде. Междувременно се 
изявява в стария цирк на Солни пазар, 
в ревюто „На 33 оборота“ с „Джазът 
на оптимистите“. „Беше направе-
но като мюзикъл, три месеца всяка 
вечер имаше представление. Голяма 
програма. Имаше балет, Боби Ковачев 
от Музикалния театър беше поста-
новчик. Имаше песни. Пеехме аз, Кирил 
Семов, Лиана Антонова, бяха поканили 
и една избягала от Куба певица – Мар-
гарита Кантеро, която се обличаше в 
бомбастични тоалети... Освен това 
имаше много хумористични сценки, 
тогава се запознах с Лора Керанова, 
Леда Тасева, Живко Гарванов… А в ин-
термедиите пък участваше Апостол 
Карамитев. Не можех да откъсна очи 
от него през цялото време. После той 
ме покани на два негови спектакъла – 
„Скандал в Брикмил“ и „Двама на люл-
ката“ със Славка Славова. Страхотни 
спектакли! В Народния театър и в 
„Сълза и смях“. И ми подари снимка, на 
която беше написал: „На Мими с въз-
хищение за нейния огромен талант“. 
Такива комплименти…“ – завършва 
щастливо Мими. 

В думите є винаги има 
молекула щастие 
И добронамереност. Ах, каква добро-
намереност към всеки и към всичко в 
днешното ни наежено време! Пак от 
майка си знае: „Ти гледай хубавото. 
Гледай напред!“. Благодарна ѝ е и за 
езиковата си култура. Дикцията ѝ е 
като на обучен по времето на Славка 
Славова актьор. Произношението ѝ 
в чуждоезичните песни – без никаква 
драскотина. А колкото до музиката, 
има най-добрите учители – компози-
тори, аранжори, диригенти, артисти. 
Животът я среща с едни от най-голе-
мите в попа и джаза – Емил Георгиев, 
Милчо Левиев, Йосиф Цанков, Петър 

 Мими Николова
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Ступел, Морис Аладжем, Иван Стай-
ков, Ангел Заберски, с кого ли не… Била 
е солистка на Биг бенда на БНР, на ор-
кестър „Балкантон“ и на „Джаз фокус 
'65“.

Питам я за едно или друго име. А тя 
въодушевено пресъздава някоя жива 
картина: „Емил Георгиев беше дири-
гент на Биг бенда на БНР. Имахме го-
лям концерт в зала „България“, къде-
то стана и голям скандал. Наредиха 
ни да пеем без микрофони, защото го 
излъчваха директно по радиото. Ка-
заха: „Оркестърът ще свири по-тихо, 
за да се чуват певците в залата“. Емил 
Георгиев отсече: „Дума да не става! 
Хората са дошли на концерт, платили 
са билети. Певците ще пеят с микро-
фони!“. И го уволниха дисциплинарно. 
После Милчо Левиев пое оркестъра, 
започна да прави аранжименти. Тога-
ва се основа и квартетът „Джаз фо-                                                                                 
кус '65“. И ме покани да пея с тях. 
Можеше да се пее и на английски. На 
концерта, който изнесохме за годиш-
нина на Гершуин в зала „България“, 
дойдоха представители на американ-
ското посолство, седяха на първия 
ред. И после ни поканиха на прием. Ама 
смеем ли да отидем!... С Милчо станах-
ме приятели. Като се ожени за Росица 
Николова, ни канеше с „кака Маргрет“ 
(Николова) у тях на гости. А с Росица и 
с Иван (Стайков) през лятото ходехме 
в село Лозенец на море. И на път за мо-
рето, минавахме да го вземем от къ-
щата им в Пловдив. Голяма богаташка 
триетажна къща в центъра. Звъним. 
Излиза прислужница. Казваме: Търсим 
Милчо Левиев. А тя: Аа, гюзел Милчо, 
сега ще дойде. Хубавият Милчо! Той 
беше не само хубав, но и много голям 
музикант, много сърдечен човек. Не 
правеше никакви компромиси по от-
ношение на свиренето. Ядосваше се 
много, като не ставаха нещата…“

А Леа Иванова? „Запознах се с Леа по-
край Вили Казасян. Той направи едно 
комбо „Студио 5“ с петима души от 
Радиооркестъра и с този състав, в 
който пеех и аз, отскачахме много 
често до Пловдив. А всички знамени-
ти артисти от Сатиричния театър, 
цяла плеяда, участваха с хуморис-
тични сценки – Стоянка Мутафова, 

Татяна Лолова, Калоянчев, Парцалев, 
Анани Явашев, кой ли не… Ходехме и 
в Плевен, в Шумен, във Варна, Бур-
гас, Малко Търново… Вили живееше на 
„Денкоглу“ с баща си, майка си и брат 
си Еди, който вече беше женен за Леа. 
Тогава се виждах с нея и тя ми казва-
ше: „Остави го тоя Иван, той е рев-
нив. Тръгни с мене по света, да ста-
неш човек!“. Ей така говореше! (Смее 
се.) Имаше куче, един черен пудел със 
скъпоценни камъни на каишката, кой-
то ядеше отбрани лакомства, а музи-
кантите го ритаха под масата: „За 
нас каквото дойде, а него го тъпчат 
с пържоли!…“. Леа беше много широко 
скроена. И неимоверно щедра. Като ѝ 
отидеш на гости, отваря гардероба 
и почва да раздава подаръци – чора-
погащници, парфюми, дрехи – тогава 
нали нищо нямаше тук… Като рабо-
тех на „Златни пясъци“, веднъж се съ-
брахме голяма компания в ресторанта 
на хотел „Черно море“ и Леа през цяло-
то време не спря да черпи наляво и на-
дясно. И накрая заяви: „Сметката ще 
заплати арменецът!“ (съпругът ѝ Еди 
Казасян). Имаше страхотно чувство 
за хумор!“

Мими си спомня с обич и за Стефан Во-
ронов, с когото са пели заедно в БИАД, 
със „Студио 5“ на Вили, на „домаш-
ните концерти“ в събота и неделя 
– „красиво, много възпитано момче с 
чудни сини очи и руса коса, от бело-                                                                           
гвардейско потекло, пееше прекрас-
но!“. Което я изпращало всеки път 
през затрупания със строителни от-
падъци заден двор, за да излезе без-
препятствено на „Гурко“, и ѝ целувало 
галантно ръка. Помни и любезността 
на Емил Димитров при едно заминава-
не на двете им артистични групи на 
турне. Дошъл специално от „своята 
група“, докато чакали рейсовете, за да 
се запознае с нея и да ѝ изкаже възхи-
щението си. „Сега кой ще дойде да ми 
се представи и да каже нещо подоб-
но!“ – пита се реторично Мими.

Всъщност не ѝ е липсвало възхище-
нието на много лични мъже, като се 
започне от Апостол Карамитев и се 
стигне до… Фидел Кастро.

На фестивал в Полша аранжимен-
тът на Иван Стайков и изпълнение-
то на Мими Николова впечатляват 
до такава степен не само автора на 
„Песничка за Беата“ Йежи Поломски, 
но и импресариото Сомавия от Ку-
бинската концертна дирекция, че той 
моментално ангажира българската 
певица за фестивала във Варадеро. 
На Мими не ѝ се вярва, че ще я пуснат 
на гастрол в Куба – „сигурно от „Бал-
кантон“ ще пратят някоя друга…“, но 
поканата е лична и не търпи замяна.

„Бяхме с Йорданка (Христова) и Бисер 
Киров. Един месец кръстосвахме цяла 
Куба, после още един пяхме в хотел 
„Капри“ в Хавана, където имаше две 
вариетета. Интересувах се от Фидел 
Кастро, обаче там много го пазеха, не 
дойде на нито един от концертите, 
никой не можеше да припари до него. 
Затова пък го видях в България, като 
пеех на „Златни пясъци“. Беше дошъл 
по покана на Тодор Живков. И го водят 
в най-хубавия ни, престижен курорт 
на морето. Бяха аранжирали бар „Ка-
ней“ в кубински стил, близо до хотел 
„Шипка“. Спомням си как едни циган-
ки метоха, миха, триха до последния 
момент в шест часа, началото на 
коктейла. Аз пеех тогава в бар „Ку-
кери“ с братя Калъчеви – съпруга на 
Катя Филипова, Крумчо и Георги, кои-
то бяха работили в Германия, много 
добър оркестър. Та с тях щяхме да се 
представим пред гостите в „Каней“. 
Бяхме се издокарали – аз бях с една 
червена рокля с гол гръб, на гърдите с 
бяла роза, с морски тен… Готвех се да 
взема автограф от Кастро, но дойде 
охраната и нареди: „Ей от тези очер-
тания няма да мърдате!“. Пътуване-
то ми в Куба беше още много прясно 
и избрах да изпея една песен, в която 
се казваше: „Куба, колко си хубава, 
колкото си по-далеч, толкова повече 
те обичам“. Масичките са на няколко 
нива, артистите сме долу. Делега-
цията влиза, оркестърът засвирва 
една мелодия на Сантана, много беше 
на мода, и аз излизам да пея. На испан-
ски. Кастро ей така се е облакътил на 
масата (показва позата му наляво). С 
голямо внимание слуша. А бай Тошо, 
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от другата страна, и той така се е 
облакътил (огледално, надясно)… Беше 
претъпкано с кубински журналисти. И 
по едно време всички прожектори се 
насочиха към мен. Кастро слиза отго-
ре, от високото, идва да ме поздрави 
лично, ръкува се с мен и аз, нали съм 
учила испански, му казвам: „Много съм 
щастлива, че пях за вас този химн на 
Куба!“. И тогава чувам някой боботи 
зад гърба ми: „А къде сте се научили да 
пеете така хубаво по кубински?“. Бай 
Тошо! После, както бяхме облечени за 
сцена, ни заведоха в бар „Кукери“. Фи-
дел Кастро ни поканил на вечеря.“

Мими Николова                      
е изпяла и записала        
над 300 песни
През активните си години е обико-
лила доста страни по света. Но пък 
есента на 2022 г. ѝ подари прекрасно 
„циганско лято“ по родните сцени. 
Гостувала в Зелен, Шабла, Велинград, 
Синеморец, извисила гласа си и на връх 
Хухла – „Само на връх не бях пяла!“, 
стигнала чак до Камен бряг, на самия 
нос Калиакра, свързан с едноименната 
балада на Ангел Заберски и първата ѝ 
професионална победа през 1965 г. при 
прохождането на „Златният Орфей“. 

Но голямата концертна изява на име-
нитата ни певица бе гастролът ѝ в 
Пловдив. И понеже тя също като Леа 
Иванова обича да прави подаръци, в 
„Дни на музиката в Балабановата 
къща“ поднесе две предвидени спе-
циално за възлюбения ѝ град заглавия 
– „Вечерен сняг“ от Георги Генков, по 
текст на пловдивския поет Иван Те-
офилов (изпълнена за първи път на 
живо тук), и „Вечер над Орлов мост“ 
на Милчо Левиев (и двете записани 
през далечната 1967 г.).

Преди да се разделим, я питам как е 
успяла да съхрани гласа си, каква е 
рецептата ѝ за дълголетието. Мими 
изстрелва на секундата: „Пия ракия и 
бира!“.

Радва се, че ме е разсмяла, и продъл-
жава: „Не съм от тези, които си пазят 
гласа. Те мъжете го правят главно. 

Помня, на турнета пътуваме с Мар-
грет и с Кордов. И е лято. Жега. Той 
с шалче около врата, пие чай с мед… 
В началото на кариерата ми се каня 
да пея с Радиооркестъра в зала „Бъл-
гария“. А долу има барче. Тогава бяха 

излезли на мода кренвиршите, ама 
много хубави, не като сегашните. И аз 
изяждам два кренвирша, изпивам една 
лимонада и излизам да пея. Въобще не 
съм се замисляла. Никога нищо не ми е 
пречело, нищо“.

Мими Николова, фотография © Кемилев
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През 1986 г. бях призован запас в редо-
вете на Българската народна армия. 
Предстояха ми пет дни оловна тъ-
пота, които ми се струваха непрео-
долими, защото бяха изминали само 
пет години от онзи двегодишен срок 
зад оградата, който, наред с приятел-
ствата, насади в гърдите ни тежки 
чугунени слитъци от пиянство, без-
различие, леност. Успях да преодолея 
тези пет дни тъпота по силата на 
щастливо стечение на обстоятел-
ствата – на път за казармата хлът-
нах в една книжарница и си купих кни-
гата на непознат за мен руски автор, 
Константин Воробьов. Книгата се на-
ричаше „И дойде великанът“. Вътре се 
разказваше за невъзможната и обре-
чена любов между начинаещ писател 
и жената на началника на местния 
затвор. Смела и опасна книга, по чудо 
излязла в онези години в СССР, а после 
и у нас. Тъкмо неистовият, не от мира 
сего, благодатен светлик на любов- 
та, описан в книгата, се оказа моето 
лекарство.

Разказвам това, защото при четене-
то на романа „Нас, които ни няма“ от 
Антония Апостолова изпитах също-
то – същия триумф от възможнос- 
тите на словото да осигури гориво за 
човешката душа и да преработи угне-
тението в лазур.

Това е роман, който се е отказал от 
обичайните атрибути на романа, от 
сюжета, от фабулата, от събитий-
ността, за сметка на живеенето в 
мисълта и езика, тоест в самата 
органична тъкан на романа, както 
проницателно отбелязва проф. Иван 

а после изтлява и така спасява от по-
ражение нетрайната човешка памет. 
Холограмата на времето е свръхточна, 
а любовта е кодът, чрез който става 
разчитането на изображението. 

Това обаче не е роман за любовта. Или 
ако е за любовта, то любовта е стък-
лото, през което се вижда всичко ос-
танало. Нещо повече, „археологията 
на чувствата“ в романа поради своя-
та пълнота и прецизност го превръ-
щат и в социално, и в политическо че-
тиво. Защото това е по-скоро роман 
за израстването, за изграждането на 
човешкото в самото осъзнато начало 
на човешкия път, за взаимната помощ 
при това израстване. За готовност-
та да отдадеш цялата си душа на 
другия и да приемеш неговата душа, 
докато не станете едно. 

Това е роман за доверието.

Нека да не забравяме нещо изключи-
телно важно. Действието на рома-
на се развива през лятото на 1994 г., 
най-мрачните мутренски години, ко-
гато мутрите бяха затъкнали с длан 
дишането и на най-малката българска 
„клетка“ и навсякъде се стелеха руи-
ни и беззаконие, навсякъде се чуваше 
ревът на „джунглата“. И изведнъж 
едно момче и едно момиче се опит-
ват да изградят крепост от любов и 
вътре да опазят всички неща, които 
са ценни за тях – музиката, книгите, 
приятелите, родителите. Или както 
съвсем точно подчертава самата ав-
торка, „това е моят роман за прехо-
да“. Точно така – роман за прехода, къ-
дето знак „минус“ е заменен със знак 
„плюс“. А нетрайното, неуловимото, 
неизказаното се сдобива с почти епи-
ческо величие. За доказателство ще 
направя още един литературен па-
ралел. Втората част на романа, раз-
казаното през очите на героинята, е 
истински шедьовър и по нещо ми на-
помня за „Мястото“ на Ани Ерно, таз-
годишната нобелова лауреатка.

Деян Енев

Роман за доверието
„Нас,	които	ни	няма“,	
Антония	Апостолова,	
„Жанет	45“,	2021.			
Награда	за	проза																										
на	Годишните	награди													
на	Портал	Култура	2022

Станков; в самата сърцевина, заради 
която, в крайна сметка, съществува 
писането. Тази ядка, тази сърцевина, 
а не нещо друго оправдава създаване-
то на една книга и ако резултатът е 
толкова блестящ, както в нашия слу-
чай, то той разширява и украсява на 
свой ред представата ни изобщо за 
една национална литература. 

Разбира се, романът има своята кон-
струкция, наподобяваща множество 

от концентрични кръгове, които се 
срещат, наслагват и сподирят, но тя 
е толкова фина, че може да бъде раз-
шифрована и изследвана пълноценно 
само от много задълбочен литера-
туроведски анализ.

Авторката е избрала най-трудното, 
да описва състояния, а не събития, но 
успява да облече в думи цялата неви-
дима мрежа на живота, която е жива 
и пълнокръвна само в настоящия миг,                                                                             
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Фактът, че книгата е създадена в 
една-единствена година, ирационал-
ната според всеки мащаб 2020, е съб-                                                                                         
лазняващ куриоз, без обаче да има 
решаващо значение. Много по-съ-
ществени са изборът на жанра и осъ-
ществяването на завършен текст в 
него. 

Докато „фрагментите“ на антични-
те автори са ефект от несъхранява-
нето на цялостните им произведения, 
романтизмът развива целенасочена 
теория за фрагментарното в изкус- 
твото и философията. След пъте-
водното поведение на Ницше цяла 
епоха, ранният модернизъм, приема 
фрагмента като свое стилово опреде-
ление. Оттогава той има устойчиво 
място в европейската и световната 
литература.

Този фрагмент съзнателно избягва 
близостта с морализаторския афо-
ризъм или философско-критичната 
ентимемна рефлексия. Той, пише Ан-
тов, „е най-играещият жанр и играта 
е непоклатимото му алиби. Той вина-
ги е по-голям от себе си и по-малък от 
себе си. Това го отличава от афориз- 
ма, който е самотъждествен“. Фраг-
ментът гледа себе си като синтез на 
мисълта и средствата, пряко и пълно 
изразяващ стила – колкото собстве-
но литературния, толкова повече 
мисловния. Стилът, доведен докрай, 
ражда фрагмент – пише Гео Милев. 
Тъкмо той и Чавдар Мутафов узаконя-
ват в българската литература жанра 
в модернистичния му профил. Но той 
не пуска силни корени в нея. Върхов-
ното постижение са фрагментите на 
Атанас Далчев. 

Именно Далчев. Защото на пръсти се 
броят онези, които могат да бъдат 

литературна теория, а „отвътре“ – 
със силно омекотения, поетично-син-
тетичен и понякога преднамерено па-
радоксален език на фрагмента.

Антов коментира дълъг ред харак-
теристики на жанра. Нека се споме-
не основното: фрагментът е плътна 
мисловна и литературна структура, 
ударно събираща в себе си ясно из-
кристализирала позиция, камшичен 
изказ, еднозначно заключение. Когато 
е изграден според мярата си, фрагмен-
тът може да бъде приеман или от-
хвърлян, но не и дискутиран. Силата 
му е тъкмо в тази индиферентност 
спрямо релативирането.

Огромната част от фрагментите в 
тази книга са точно такива. В осно-
вата им ляга ерудиция, впечатляваща 
даже трудно впечатляващите се, и 
то с много широк спектър: философия, 
литература, езикознание, история, 
религия, социология, изкуствозна-
ние… За разлика от мнозина еруди-
ти, разливащи се в ширина, Антов 
демонстрира способност за концен-
трация, за фиксиране върху сърцеви-
нен проблем. Усилието е да се открие 
„абсолютното, независещо от нищо 
начало, природата на изкуството в 
чистото си състояние“.

В неговото търсене Пламен Антов 
обрисува собственото си лице и заед-
но с това тематизира фундаментал-
ните проблеми на човешкото битие. 
С едно огромно предимство: поста-
вя ги като въпроси, а не ги монтира 
като отговори, при което застава 
„над всякакви дисциплинарни или жан-                                                                        
рови партикулации“. Пътеводен в 
тази посока е, не на последно място, 
принципът: „Не мога да се очаровам, 
когато искат да ме очароват“. Скеп-
тицизмът, усъмняването в общова-
лидно видимото, е задължителен за 
автора на фрагменти от този вид. 
И – „външният поглед на пришълец“. 
Никакъв парадокс не е, че тъкмо тази 
перспектива му осигурява възмож-
ността да съгради своята истински 
плероматична книга.

Георги Каприев

Една плероматична книга
„Фрагментът,																													
фрагментарно“,																																																																	
Пламен	Антов,	
издателство	„Ерго“,	2022	г.

определени като автори на философска 
художествена литература, резултат 
от рефлектирана, а не интуитивна 
или акцидентална причастност към 
философското в собствения смисъл 
на думата. В пълна мяра под това оп-
ределение освен Далчев попадат Пен-
чо Славейков, Стоян Михайловски, Гео 
Милев, Александър Шурбанов, Цочо 
Бояджиев, Кирил Мерджански, Илко 
Димитров и още съвсем малко некол-
цина, сред които и Пламен Антов.

Сам той определя книгата си като 
съставена от разнородни рефлексии 
върху теми и проблеми, които интер-
ферират в широко, трудно разграничи-
мо поле между теоретично-аналитич-
ното, белетристично-есеистичното 
и лирическото. Книгата, пише той, е с 
„мрежовидна, айнщайнианска структу-
ра, всяка точка от която е равноотда-
лечена от всяка друга, без да я предхож-
да или следва във времето на разказа“. 
Тя същевременно дискутира собстве-
ната си жанрова същина, като го пра-
ви не „отвън“, на езика на строгата 
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Заглавието на новата книга на Вла-
димир Левчев, както обикновено, ако     
познаваме предишните му книги, не из-
ненадва. И както обикновено, е много 
добре намерено. То синтезира важни-
те, екзистенциално важните за поета 
теми, същини, бих казала, над които 
той размисля и на които дава поетичес- 
ки израз в не една от своите творби, в 
не една и от предишните си книги. 

Има нещо много важно за него, недава-
що му покой, ненапускащо никога ми-
сълта му – какво е вярата, как според 
нея на човека се явява Бог, кои са опо-
рите ни в този свят, свят, какъвто е. 
Каква преданост към теми и мотиви, 
преданост, която означава, че тук не 
говорим само за поетическо изразява-
не, тук говорим за дълбинно философ-
ско питане и размисляне върху тях. Не 
от сега, не и от вчера. 

Владимир Левчев е автор на много кни-
ги с поезия, на книги с есеистика и дори 
само припомнянето на някои от загла-
вията им ще подскаже на читателя 
накъде ще върви поетическата мисъл 

в „Смъртта и Бог“. Ще припомня само 
„Любов и смърт“ или „Моят бог и мо-
ите демони“, „Точно време“ и „Писмо в 
небето“ от 2020 г. Като че ли най-при-
същият начин на Левчев да „говори“ са 
поезията или есеистичната проза. И 
новата му книга е точно такава – тя 
събира стихове и есета в едно чер-
но-бяло тяло, за да ни поведе към „райс-   
ките градини“ на детството или пък 
към „тъмната кула на времето“.

Много пътища има в „Смъртта и Бог“. 
Много, защото тя признава на човека 
собствената мисъл за света, свобода-
та да мисли, избира и да обича.

Ако трябва да посоча сезон за стихо-
вете, а и за есетата в книгата на Вла-
димир Левчев, това ще е есента. „Жъл-
тият килим от листа / в хралупата 
на градска улица…“ и побягващи „към 
стълбите … две есенни листа“. Веро-
ятно тази леко меланхолична есен-  
ност е най-подходящият интериор за 
един самотен човек. Самотата. Но не 
самота на отхвърления или изгубилия 
се, а другата – в която можеш да се съ-
береш със себе си: „Вечерям сам / с хляб, 
зехтин / и чаша червено вино./ Све-
тът е свят!“. И в есето „Смъртта и 
Бог“ отново самотата отключва важ-   
ните прозрения. Светлината! „Бог е 
светлината“, но и тя е „вътре в теб“.

Много говори тази книга за нея и това 
се превръща в известен смисъл в пред-
ложение за избор, за избор на път. 
Светлината може да противостои не 
просто на мрака, на ада, тя е спътни-
ца, същина на любовта. Любовта, коя-
то за поета е важната опора на чове-
ка, негова изначална даденост, която 
той трябва не просто да съхранява, а 
да ѝ се остави. Доверчиво. Да го води.

Не е лесно да се обобщи важното в 
новата книга на Владимир Левчев. Но 
е хубаво, че тя дава на читателя въз-
можности. Да се намери в нея, да от-
крие своето важно.

За мен една от темите, които не мо-
жем да пренебрегнем, е за паметта. В 
„Нито една секунда от живота ти не 
изчезва“ авторът ни припомня Фунес 
Паметливия. Да, същият, който помни 
всяка секунда от живота си. Фунес на 
Борхес. Но оттам стига до същност-
ното за него, че забравените спомени 
остават. Води ни към „поезията на 
малките неща“. Към признаването на 
„личната мисия“ на всеки един отделен 
човек. И кога се случват най-важните 
неща. „Най-важните неща в живота / 
се случват / в хаоса, на площада, между 
другото.“

Тъй като говорим за памет и спомени, 
къде да се върнем? В детството. В 
книгата то е и метафора за чистота, 
непредубеденост и радост в отноше-
нието към всичко, към живота.

И преди съм го казвала, не се разколеба-
вам и сега. Владимир Левчев е дълбоко 
християнски поет. Но в етическия сми-
съл. Неслучайно отварящите цитати 
са както от Ваклуш Толев, така и от 
Кришна и Евангелие от Тома.

Не стана дума за смъртта. Но тя ви-
наги присъства, нали. Като мисъл за 
края, като другото на безсмъртието, 
като превръщането ѝ в друг живот. В 
стиховете си поетът я гледа в очите. 
Разбира я и мъдро ни оставя и ние да се 
опитаме да я проумеем. Да я приемем. 
Да я осветлим.

Катя Атанасова

Най-важните 

„Смъртта	и	Бог.	
Откровения“,																	
Владимир	Левчев,	
издателство	„7	лъча“,								
2022	г.

неща
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Мисля, че не сме ослепели, мисля, че 
сме слепи, Слепи, които виждат, Сле-
пи, които, виждайки, не виждат.

Какво е окото? Сложно огледало, в 
което откриваме отражението на 
света, или обикновен орган на хищ-
ник, който преследва плячката си? В 
„Слепота“ нобеловият лауреат Жозе 
Сарамаго ни показва как без зрение-
то си човечеството бързо може да се 
разгради до племена от безпомощни 
и егоистични същества, тръгнали на 
поход срещу себе си. Има я и другата 
страна на монетата – в нашата крех-
кост е закодирана възможността да 
покажем състрадание. Десет години 
преди „Пътят“ на Кормак Маккарти 
този безпощаден роман алегория ни 
задава въпроса имат ли значение доб- 
рите постъпки, когато светът е из-
губил бъдещето си.

Нормален ден, кръстовище, зелена-
та светлина на светофара внезапно 
изчезва за нищо неподозиращия мъж, 
който първи ослепява. Привидно доб- 
рожелателен непознат предлага да 
се погрижи за пострадалия, но тайно 
цели да открадне колата му. Докато 
се двоуми къде да скрие автомобила, 
той също губи зрението си. Така за-
почва невъобразимата история на 
една пандемия на слепотата, която 
удавя образите на света вместо в не-
прогледен мрак – в млечна белота.

Офталмолог, проститутка, възрастен 
мъж с едно око – всички те са в каби-
нета, когато първият ослепял чака за 
преглед. Правителството е убедено, 

че болестта е заразна, затова изоли-
ра слепите заедно с контактните в 
специален интернат. Помещенията 
скоро се превръщат в преддверие на 
ада, в което излизат наяве най-гроз-
ните страни на човешката природа. 
Подобно на концентрационен лагер, 

реч, думите им се сливат с описания-
та и със света наоколо по такъв на-
чин, че усещането за идентичност се 
разтваря като самата слепота. Това 
създава и илюзията, че романът е пи-
сан от човек без зрение, сякаш до нас 
е стигнал артефакт от историческо 
минало. И действително, малко преди 
финала, в един от най-сърдечните и 
човешки моменти, писателят се по-
явява на страниците на творбата си 
като един от пострадалите. Загриже-
ният, разбиращ тон, с който е опис-     
вал трагедията през цялото време, 
намира своето обяснение – авторът 
не е повече от героите си.

„Слепота“ е книга за проглеждането. 
Алегория за имплозията на общес- 
твото, за силата, която един зрящ 
притежава, както и за отговорност-
та на тази роля. Ако търсим месия в 
романа, то безспорно съпругата на 
офталмолога се доближава най-много 
до архетипа. Тя е водачът, човекът, 
който жертва себе си за слабите, из-
губени същества наоколо, и плаща це-
ната, като става свидетел на грехо-
вете им. Товарът е почти непоносим, 
а слепотата подозрително прилича на 
горчив урок, екзистенциален експери-
мент, който да помогне на хората да 
прогледнат, да се спасят, да станат 
най-после човечество или да се уни-
щожат завинаги.

Аз съм само пътьом, беше казал писа-
телят, и това бяха знаците, които 
оставяше, минавайки. Жената на ле-
каря постави ръка върху рамото му, а 
той я взе в своите ръце и бавно я под-
несе към устните си, Не се губете, не 
позволявайте да се изгубите, каза, и 
тези думи бяха толкова неочаквани и 
загадъчни, че сякаш не бяха казани на 
място.

Новото издание на романа „Слепота“ 
е с твърди корици, в него е включе-
на илюстрация на Теодор Ушев, а ху-
дожественото оформление е на Иво 
Рафаилов.

Мартин Касабов 

Книга за проглеждането
„Слепота“,																													
Жозе	Сарамаго,	превод	
от	португалски																					
Вера	Киркова-Жекова,	
издателство	„Колибри“	
2022	г.

пазачите третират болните нечовешки, 
а в мръсните коридори на сградата започ-
ват да се формират непохватни опити 
за общество. Съпругата на офталмолога 
единствена не губи зрението си с остана-
лите, така с нейна помощ очакваният край 
се отлага.

Сарамаго не именува героите си, всеки е 
отбелязан с качество, принадлежност 
към другиго или посредством физически 
белег. Изгубени в лабиринта на състоя-
нието си и отдалечени от предишното 
си „Аз“, те опипват в тъмното новите 
измерения на затвора си и търсят в мра-
ка бъдеще, било то и хладната целувка 
на смъртта. Без необходимост от пряка 
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Жанрът литературна анкета в бъл-
гарското писмовно поле е с богати 
традиции. Отдавна, още от 1895 г., 
когато проф. Иван Шишманов задава 
знаменитите си въпроси към Иван 
Вазов и Алеко Константинов, пре-
върнали се в сакрални (едва ли има 
български писател, неотговарял им). 
Литературна анкета прави проф. Ми-
хаил Арнаудов с Пейо Яворов и Кирил 
Христов, Спиридон Казанджиев с Йор-
дан Йовков, Иван Сарандев с Емилиян 
Станев, Вихрен Чернокожев с Радой 
Ралин, Мариана Фъркова с Александър 
Геров, Кирил Гоцев с Христо Фотев, 
Георги Гроздев с Генчо Стоев, Ивайло 
Петров, Йордан Радичков, Вера Му-
тафчиева и Георги Мишев, Светлозар 
Жеков с Кирил Кадийски, Николай Ди-
митров с Владимир Зарев, Антония 
Велкова-Гайдарджиева със Светлозар 
Игов… Институтът по литература 
на БАН удържа традицията. Първият 
избор е поетът Ани Илков, разговaря 
Боряна Владимирова. Заглавието на 
анкетата е изцяло в духа на Ани-Ил-
ковото писане – „Сеч и меланхолия“. 
Седем разговора с човек и творец, ко-
гото Боряна Владимирова определя 
като „див петел и елен едновремен-
но“. И уточнява: „Ани Илков е свръхе-
рудиран, провокативен и див човек“. 

Епитетът „див“ се повтаря и ми е 
ясно защо: Ани още в началото на ан-
кетата слага маркер, за да се знае: „аз 
съм селско дете“. А селското дете е 
диво дете, необуздано, първично – 
аз също съм селско дете и знам, че е 
така, живял съм го. Важен маркер е 
тази искреност, защото тя е, която 

задава тона на разговора – малко 
троснат, малко предизвикателен, 
малко грубичък. Човекът, написал 
„Сбъркали сте километъра, комуняги!“ 
и въвел в тукашното литературно 
поле съкращението „Е.С.М.“, не цепи 
басма: „Хората са естествено лоши“; 
„Мразя образованието“; „Повечето 

побеждават простаците“; „Колко 
странен е един поет днес? Обичайно 
е шушумига“; „Следващото поколение 
олигави с азовите си лирически уме-
ния – от техния аз и досега по небе-
то текат слуз и слюнки“… И накрая, за 
да си дадем сметка не само за тона и 
съдържанието на анкетата, но и за ха-
рактера изобщо на творчеството на 
Ани Илков: „[П]исането не идва от бо-
говете, от доброто начало. Писането 
идва от телесно-злостното начало; 
началото на насилие и доминиране […]“. 
По парадоксален начин писането като 
агеластично раблезианство… 

Четейки това, оставаш с впечатле-
ние, че за Ани Илков писането и особе-
но поезията е не благодат, а по-ско-
ро проклятие. Да, той има поетични 
предпочитания: „Харесвам само Гео 
Милев и Смирненски“, както и Геор-
ги Рупчев, когото смята за гениален 
(абсолютно вярно). Не скрива лите-
ратурните си митарства, говори за 
стиховете си, но тръпка му е наука-
та, защото съревнованието е обек-
тивно: „И къде е силна Нобеловата на-
града? Тя е изключително силна там, 
където можем криво-ляво обективно 
да премерим. Тя е много популярна в 
научните среди на физиците, награда 
по физика“. Ала Нобелът по литера-
тура: „Аз например ръмжа, че не са я 
дали на Кормак Маккарти […] Виждате 
ли колко е несправедливо?“. Литера-
турата всъщност се оказва място на 
неправда, нищо почтено… Но от друга 
страна: „[М]исля поезията като едно 
възможно отърваване от този свят, 
от тегобата, че светът е такъв и че 
въобще тази форма на съществуване 
ни се налага“. Литературата едновре-
менно като спасение и позор, награда 
и наказание…

Ани Илков е най-радикалният жив бъл-
гарски поет, истински следовник на 
Константин Павлов (за когото има 
книга). „Сеч и меланхолия“, литератур-
ната анкета на Боряна Владимирова, 
затвърждава тази радикалност…

Митко Новков

Ани Илков, искрено и лично
„Сеч	и	меланхолия.	
Литературна	
анкета	с	Ани	Илков“,	
Боряна	Владимирова,	
издателство	„Боян	
Пенев“,	2022	г.	

от поетите са пияници или във вре-
мената назад – злоупотребители с 
различни изкуствени средства“; „[Н]
ашия край трябва да го приемем за 
просташки край“; „Старческата мъд-
рост е фалшификат, измислица“; „Сега 
е по-добре […] да си по-скоро хитър и 
не много умен. Хитър и глупав едно-
временно. Това е време на чудовищ-
ни несъчетаемости и гротески. Това 
е сегашното време“; „Бих им сложил 
четири ноздри, дяволски опашки, са-
танински рогца… Бих ги лишил от 
сексуално здраве и дори от сексуална 
определеност (тия страшни закани 
са към комунистите – М.Н.); „Винаги 
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Иска се време може би, стечение на 
обстоятелства или изложби, за да 
се получи ясна моментна картина на 
българската арт сцена. Това си по-
мислих наскоро, разглеждайки някол-
ко художествени събития. Случайно 
съвпадение е, че са на чуждестранни 
автори, свързани по различен начин 
както с българската, така и с между-
народната арт сцена – и разликите 
между тях на практика изчезват. Или 
по-скоро стават формалност, за коя-
то можем да се сетим или не, докато 
гледаме произведения, в които доми-
нират общите неща – общият начин 
на живот, общите вълнения, общите 
страхове в общия ни объркан голям 
свят. И в него неусетно, попътно ня-
как, незабележимо, но и много естест-
вено някогашната мечта се е сбъдна-
ла и българската арт сцена е станала 
международна.

Изложбата	 на	 Ленка	 Клодова	 „От	
черната	сянка“ в САМСИ (20 октом-
ври–4 декември 2022, куратори Вера 
Борозан и Франтишек Заховал) има 
формален повод: Чехия е председател 
на Съвета на Европейския съюз до 
края на годината. А едно от произве-
денията на художничката препраща 
към предишното ѝ европредседател-
ство. Когато през 2009 г. художникът 
Давид Черни представи в Брюксел 
пластиката „Ентропа“ и предизвика 
бурни реакции, включително и осо-
бено в България. Изображението на 
държавата ни като система от то-
алетни клекала бе счетено за обидно, 
в един момент беше покрито с черно 
перденце, което сякаш само влоши не-
щата, после имаше извинения, обясне-
ния и какво ли още не.

Ленка Клодова припомня този скан-
дал с произведението „Давид черни-
ят“ (2009–2022), влизайки в задочен 
диалог с колегата си. Но този диалог 
е построен на друга плоскост – засяга 
половите стереотипи, ролите в обще-
ството, а и в изкуството, полюсните 
възприятия в черно и бяло. Тези теми 
художничката извежда отчетливо и 
почти декларативно в произведения, 

които комбинират скулптура и пър-
форманс. „Давид черният“ е схематич-
но копие от полистирен на известната 
статуя на Микеланджело, която в пър-
форманса си Ленка Клодова постепенно 
„облича“, рисувайки по нея с черна боя: 
окосмяване, бельо, татуировки, които 
после покрива с различни облекла, за 
да стигне през официалния костюм до 
изцяло черна фигура. Тя бе представе-
на в експозицията, а серия от фотоси 
наблизо проследяват пърформанса. 
Важно е да отбележа, че при откри-
ването на изложбата в САМСИ худож-
ничката, докато е „обличала“ Давид, 
същевременно е събличала своите 
дрехи.

Голото женско тяло в неговата ес-
тествена красота и некрасивост – 
възприемано според ролите, в които 
го виждаме, е темата в серията „Тор-
сове“. Телата на жени от семейството 
на художничката се явяват постамен-
ти за монитори, които представят 
кратки пърформанси на Ленка Кло-
дова, посветени на сексуалността и 
майчинството. В „Орален стриптийз“ 
мъчително изважда от устата си час-
ти от дамско бельо, на друг монитор 
между голите ѝ бедра се оказва албум 
с рисунки на децата ѝ, на трети върху 

Тъкмо така – в драстични разделения, 
както то битува в публичните диску-
сии в съвременните социални мрежи.

Подобно колебание, предполагащо 
обаче „превключване“ на гледната 
точка, има и в скулптурната серия 
„Геохора“ (2012). Бели статуетки на 
мъжки и женски фигури се трансфор-
мират в своята противоположност в 
сенките си на стената. Реалността 
се оказва измамна. Тя става въпрос на 
избор в крайна сметка – през социал-
ните роли към общочовешките проб- 
леми. И ако хуморът на Давид Черни е 
сатиричен, то този на Ленка Клодова 
е по-скоро отрезвяващ. Но на финала 
са еднакво разобличителни за съвре-
менността ни.

Отрезвяваща бе и изложбата	на	ху-
дожници	от	Косово	в	„Топлоцентра-
ла“	–	„Клубно	настояване:	афтърпар-
ти“	 (27 октомври–30 ноември 2022, 
куратор Хана Халилай). Необходи-
мостта от среда, носеща усещане за 
общност, приятелство и близост, же-
ланието за откъсване от безразлич-
ния, а понякога и враждебен външен 
свят, са двигателите на този фено-
мен. Едновременно културен и субкул-
турен сякаш, плуващ неопределено в 
различни социални пластове и тери-
тории, създаващ временни защитени 
зони за крехкия и самотен индивид. 
Художниците от Косово представят 
афтърпартито в двусмислието на 
думата: като празненство след арт 

Диана Попова

В общия ни свят 

гърдите, които изважда от разкопча-
ната си блуза, са нарисувани бебешки 
лица… И всички те буквално налагат 
на зрителя колебанието между при-
емливо и неприемливо, срамно и пох-
вално, осъдително и героично даже. 

Юл Джафери, „Южно сияние“

Ленка Клодова, „Геохора“, 2012 г.
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събитие, но и като униние и празнота 
след неговия край.

Като че ли само Юл Джафери показва 
идилична картина на домашно пар-
ти в „Южно сияние“ (2020). Създаде-
на в годината на пандемията, тя е 
по-скоро идеализиран спомен за нещо 
отнето в принудителната обща изо-
лация. Именно нея искаме да забравим 
всъщност – и успяваме. Доколкото 
извън своето време и контекст, на-
ситени с извънредност, картината 
вече стои като самотно отклонение 
от обичайните днес и може би вечни 
напрежения между обществото и 
индивидуалността.

Умора и отегчение излъчват образи-
те в картините на Арбнор Каралити 
„Афтърпартита“ и „Тя пуши цигара“, 
също рисувани през 2020 г. И ето те 
се явяват извънвременни, доколкото 
„запечатват“ само момент. На пов-
тарящо се отрезвяване след парти-
то, което съпътства връщането към 
текущата реалност.

И ако отрезвяването е размисъл при 
Арбнор Каралити, то е драматично, 
угнетяващо и разголващо в картини-
те на Мимоза Сахити „Мона Лиза – още 
ли се усмихва“ и „Изплачи си очите“ от 
2022 г. В които партито от очаква-
но и приятно бягство се превръща в 

травма с трайни следи върху уязвимо-
то човешко същество.

А може би идеалното парти не е за 
хора, а за други същества или в друг 
виртуален свят. Положен някъде в 
бъдещето според инсталацията на 
Лаурета Хайрулаху „Цветя на Мно-
ксид: феи с изтекъл срок на годност“ 
(2022). Свят без войни и безотговорен 
поради това, свят на чисто парти 
или изобщо без необходимостта от 
парти като съпротива и антидот на 
действителността…

Нашият не е такъв обаче. „В крехкия 
ни свят всичко е свързано с деликат-
ни връзки…“ бе изложбата	на	Марина	
Демченко	 също	 в	 „Топлоцентрала“			
(28 октомври–13 ноември 2022). И тя 
бе за болката, която „войната внесе в 
нашия живот“. Изразена с изящни ри-
сунки върху коприна и едва прозирни 
текстове, изписани на ръка и видими 
само при докосване, от руската ху-
дожничка, която вече живее и работи 
в България.

Войната оставя трайни следи и не-
обратими последствия за бъдещето. 
С болката в настоящето, с разруше-
ните човешки връзки, с напускането 
на една все по-невъзможна за общу-
ване Русия. Може би тъкмо поради 
това светът, а в частност и съвре-
менното изкуство, отговаря с повече 

и по-близки контакти, с разбиране, 
съдействие и съпричастност.

Тази година ИСИ-София бе партньор 
на пътуващото международно бие-
нале Манифеста в проекта „Западни 
Балкани“ в Косово. И направи в Прищи-
на изложбата Self-Splaining (Триумф на 
емпатията). После по инициатива на 
фондация ДОМА косовските художни-
ци от Манифеста бяха представени в 
Топлоцентрала в София. А междувре-
менно в галерия ИСИ-София се откри 
изложбата	на	Ларс	Нордби	„Възста-
новяване	на	паралакса“	(17 ноември–17 
декември 2022, куратор Снежана 
Кръстева).

Тя е „подвеждащо минималистична“, 
както пише в кураторския текст. 
Състои се единствено от преградна 
стена от насекомоубиващи ултрави-
олетови лампи, която разделя галери-
ята на две. Пространството зад лам-
пите е видимо, но недостъпно. И това 
сякаш на първично сетивно ниво прив- 
лича зрителя към него, прави го осо-
бено желано, може би тъкмо защото е 
непостижимо. Усещането е за привли-
чане, но и за капан, в който светлина-
та е в двойствената роля на примам-
ка и препятствие едновременно. Така 
работи идеологията днес, смята Ларс 
Нордби – „обединява ни в ултраагре-
сивно „обещание“ от изкуственост и 
манипулации“. Можем ли и как да събе-
рем привличането и отблъскването, 
и въобще полярните гледни точки в 
обща визия. Като същевременно из-
бегнем капаните и манипулациите в 
света, който обитаваме…

Общ проблем и обща задача е това. 
Непосилна за индивида, но възможна 
за обществата и общностите. Вклю-
чително и чрез изкуството на меж-
дународната българска арт сцена. 
В която норвежкият художник Ларс 
Нордби управлява галерия за съвре-
менно изкуство във Велико Търново, 
а Снежана Кръстева, доскоро старши 
куратор на московския музей за съв- 
ременно изкуство „Гараж“, подготвя 
Триеналето за съвременно изкуство 
от Източните Балкани, което ще се 
проведе в България през 2024 г.

Ларс Нордби, „Възстановяване на паралакса“, фотография Теодора Джерекарова
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Аугуст Стриндберг1 описва отношени-
ята между мъжа и жената като война. 
Пиесата му „Госпожица Юлия“ (1888 г.) е 
за тази най-древна война, когато в нея 
се отваря втори фронт – класовият. 
Но това е и зората на психоанализата. 
В духа на времето, освен от желанието 
за надмощие над противоположния пол, 
персонажите са задвижвани и от свои-
те нагони, от инстинкта към живо-
та (слугата Жан) и от инстинкта към 
смъртта (господарката Юлия). Като 
ключ за разчитането на характерите 
в пиесата немалка роля имат и сънища-
та: Жан сънува, че е под ствола на ви-
соко дърво, но първият клон е прекале-
но високо, за да го стигне и да се изкачи 
нагоре. Сънят на Юлия е, че се е пока-
чила на върха на висок стълб и „ужасно 

инстинкти на майката“ и „неправилно-
то възпитание на дъщерята от стра-
на на бащата“, както пише авторът в 
пространния предговор към пиесата.

Сред множеството теми, заложени 
в пиесата на шведския драматург, 
най-виден е любовният триъгълник. В 
нощта срещу Еньовден, когато според 
езическия обичай моралните задръжки 
падат и до настъпването на утрото 
всичко е позволено, графската дъще-
ря Юлия пред очите на готвачката в 
имението прелъстява нейния годеник, 
слугата Жан. А той е влюбен в госпо-
дарката още от дете.

Именно любовният триъгълник е сре-
доточието в спектакъла	 на	 Йосиф	
Сърчаджиев,	режисьор	на	„Госпожица	
Юлия“	в	Театър	199. Неговата поста-
новка не се занимава да дълбае в не-
съзнаваното, нито изследва тъмните 
страни на човешката психика. Тя е из-
цяло фокусирана върху трагичната раз-
връзка на една несъстояла се любовна 

и се варят любовни отвари. Сценогра-
фията на Невена Белева също не търси 
подтексти, а просто създава адекват-
на среда за режисьорската идея.

Екзалтирана от танците около еньов-
ската клада, младата господарка връх-                                                                                          
лита в кухнята подир лакея. Тя го прес-          
ледва настоятелно и кокетничи с него, 
игнорирайки присъствието на готвач-
ката Кристин, негова годеница. Но по-
ведението ѝ не е водено от господар-
ско всевластие. Когато Юлия казва на 
Жан: „Сега трябва да целунете и обув-
ката ми“, това не е заповед, а женско 
кокетство.

Юлия на Йоана Буковска-Давидова е 
непораснало дете, дошло нежелано на 
този свят, лишавано цял живот от ро-
дителска обич, което отчаяно търси 
любов. И което усеща, че чрез своето 
привилегировано социално положение 
може да си осигури тази любов.

В ролята на Жан Калин Врачански до-
развива типажа на парвенюто, което 
използва жените, за да си проправи път 
към по-горни слоеве на обществото. 
Първият от тези образи беше негови-
ят Жорж Дюроа („Бел Ами“, МГТ „Зад 
канала“). Жан е син на ратай, който се 
е самообразовал, добил е тщеславие 
и смята, че животът му дължи много 
повече. По душа обаче си остава серви-
лен слуга и е достатъчно да чуе позвъ-
няването на графа или да види някъде 
неговите ръкавици, за да се парализи-
ра волята му. Любовната нощ с госпо-
дарската дъщеря за него е шанс да се 
домогне до ново обществено стъпало. 
Еснафската му мечта е двамата да из-
бягат в Швейцария с нейните пари и да 
отворят хотел.

За нея тази нощ е грехопадение, което 
ще бъде наказано с низвергване. Тя е из-
губила своята невинност, своето лично 
и обществено достойнство, надежда-
та за истинска любов. И няма сили да 
понесе презрението на „праведните“. 
Единственият изход е самоубийство-
то, но дори на това не може да се реши 
сама, а очаква Жан да ѝ „заповяда“. 

Йоана Буковска-Давидова и Калин Вра-
чански изпълняват дуета Юлия/Жан 
като танго, в което водещ е ту еди-
ният, ту другият. Но изходът от този 

Анелия Янева

„Написаното от мен е наказание“
„Госпожица	Юлия“																							
в	Театър	199	и	театър	
„Възраждане“

ми се иска да падна, ала не падам“. У нея 
напират тъмни ирационални сили, кои-
то я тласкат към саморазрушение.

„Всички наши бълнувания се крият под 
черупката на възпитанието“, заявява 
Стриндберг. И предопределя трагич-
ната съдба на Юлия, като обременя-
ва героинята си с „лошите глъбинни 

история, обречена още в зародиш зара-
ди непреодолимите социални прегради. 
Тук нощта срещу Еньовден не е време 
на „бесовски игри“, когато се развихрят 
нечистите сили (какъвто е според 
църквата езическият празник на лят-
ното слънцестоене), а е „празникът на 
невинните игри“ (реплика на Юлия), ко-
гато се берат билки и лековити треви 

„Госпожица Юлия“, Театър 199, фотография Павел Червенков
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танц на смъртта е предрешен – жерт-
вата ще бъде тя.

Единствената цялостна, макар и огра-
ничена личност в този триъгълник е 
Кристин (плътно, органично присъст-
вие на Мира Върбанова). Нейната ця-
лост се дължи на вярата в Бог, на тър-
пението, упованието в традициите, 
нравствения дълг и поддържането на 
реда. И в крайна сметка тя излиза по-
бедител, защото си връща Жан.

В	„Госпожица	Юлия“	на	Антон	Угри-
нов	 (театър	 „Възраждане“)	 нощта 
срещу Еньовден освобождава демони-
те. Неговата постановка подлага на 
психоаналитична дисекция несъзнава-
ното у персонажите, мрачните дълби-
ни на психиката и първичните нагони. 
Жан отначало се явява в костюм на го-
рила и разиграва пантомимно спомен/
подсъзнателно влечение, свързано с 
Юлия. А в своите сомнамбулни бълну-
вания Кристин души и се движи като 
животно. По-късно и тя ще сложи мас-
ката на горила.

Сценографията на Никола Тороманов 
и музиката на Калин Николов допълни-
телно нагнетяват това спускане през 
деветте кръга на човешката душа. 
Поглъщащо черно, метал, отразяващи 
повърхности, кожа, удесеторен символ 
на диктата на един човек над друг – 
ботушите; яростен електронен бийт 
и класика.

Репликата на Жан (Боян Младенов) „Тая 
вечер госпожица Юлия пак е пощуряла“, 
с която започва пиесата, вече не оз-
начава „разлудувала се, буйна“, както 
тръпнещо възбудено, но и смутено я 
произнася Калин Врачански. Тук тя носи 
смисъла на „разбесняла се, дива“, нато-
варено с неодобрителна конотация. 
Юлия на Виттория Николова е самка, 
свикнала сама да си избира мъжкарите. 
Тя връхлита агресивно в кухнята при 
Жан и Кристин, дегизирана с мустаци, 
мъжки костюм и ботуши. Войнстве-
ната решимост, с която съблазнява 
лакея, е като тактика на военна опе-
рация – има елемент на изненада, дезо-
риентация на противника, прилагане 
на сила и плен. Разглезената господар-
ска дъщеря, свикнала да взема всичко, 
което си пожелае, отдавна е загубила 

способността за взаимност.

Но тази Юлия има и друга страна. Тя 
е изключително самотна и нещастна. 
(Великолепно и завладяващо превъп- 
лъщение на Виттория Николова от 
„тиранин в пола“ в крехко и невинно 
момиченце с дълги разпуснати коси и 
бели чорапки.) Грубостта ѝ се дължи на 
това, че никога не е била обичана. Май-
ка ѝ я отглежда като момче, от нея ус-
воява омразата към мъжете. А от баща 
си – презрението към собствения пол. 

Жан на Боян Младенов е направил 
всичко възможно да изличи детското 
си въжделение по дъщерята на графа. 
Примирил се е с мисълта, че рано или 
късно ще заживее семейно с готвачка-
та. Животът му е вече разумно пла-
ниран и подреден. Но в миг на отчаяно 
безумие (или каприз) Юлия, която е 
едновременно привлечена от него и го 
презира, преобръща всичко. Той вече 
има шанс да сбъдне онова, за което 
толкова дълго се е готвил – да се раз-
граничи от своя произход и социално 
положение и да стане нещо друго. Оба-
че заради начина, по който Юлия го пре-
лъстява, той вече я презира. Тя е погу-
била най-светлото у него – мечтата по 
нещо съвършено, недосегаемо и чисто. 
Мечтата по нея. (Отричането на ав-
тентичността на тези чувства след 
любовния акт е просто самозащита.) 
Лишен от мечта, той става циничен 

повелител, който с наслада я унижава. 
А когато обува ботушите на господаря, 
самият се превръща в него. И ще се въз-
ползва от тази новопридобита власт, 
за да я тласне към смъртта, да ѝ от-
мъсти. Но в постановката на Антон 
Угринов Юлия не се самоубива, защото 
не може да понесе срама и отхвърляне-
то от обществото, а защото осъзнава 
безсмислието, несъстоятелността на 
своето съществуване.

В спектакъла на „Възраждане“ само ти-
хата и безлична Кристин (Лили Шомова) 
успява да даде отпор на моралния те-
рор на Юлия. Колкото по-настоятелно 
Жан се съпротивлява на Юлия, толкова 
по-агресивна става тя. Кристин сто-
ически понася всичко. (Единствената 
физическа агресия в отговор на пре-
любодеянието тя извършва като сом-
намбул, не в будно състояние.) И накрая 
триумфира, колкото и да е съмнителен 
този триумф – привидно морално пре-
възходство в очите на обществото. Но 
все пак не бива да се прибързва със за-
ключенията. В този спектакъл нищо не 
е еднозначно. Както пише Стриндберг, 
всяко нещо е „предизвикано от цяла 
поредица повече или по-малко глъбинни 
мотиви, но зрителят избира най-често 
онези, които му се струват най-понят-
ни или особено ласкаят оценъчните му 
способности“.

1 Заглавието е цитат от Аугуст Стриндберг.

„Госпожица Юлия“, театър „Възраждане“, фотография Стефан Н. Щерев
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Преди 60 години в България се пос- 
тавят основите на висшето обра-
зование за куклен театър. От 1982 г.                                                                             
проф. Жени Пашова е сред препода-
вателите, които го развиват в Те-
атралната академия. Започнала е 
професионалния си път в началото 
на 80-те години в Държавния куклен 
театър в Пловдив, където заедно със 
съпруга си Петър Пашов участва в 
представления, които се помнят и до 
днес. Впоследствие е актриса в Цен-
тралния куклен театър и в Театър 
„Ателие 313“. Играе и режисира и в 
Театър 199. Тя е сред най-награждава-
ните актриси в кукления ни театър. 
Играла е в „Карнавал на животните“ 
(реж. Н. Георгиева); „Светлосиният 
Петър“ (реж. П. Пашов); „Мечето Рим-
Чим-Чи“ (реж. Ат. Илков); като Ариел 
в „Бурята“ (реж. П. Пашов); Дулсинея 
в „Дон Кихот“ (реж. П. Пашов); Мар-
гарита в „Майсторът и Маргарита“ 
(реж. Сл. Маленов) и др. Режисирала е 
„Пепеляшка“, „Котки върху старите 

покриви“, „Безсъние“, „Отвъд грани-
ци“, „Джак и бобеното стъбло“, Кра-
савицата и звярът“, „Танго“ и др. в 
България, Хърватия, Чехия, Унгария и 
Румъния. 

Кои	са	вашите	учители	в	професията?

Аз съм учила при проф. Атанас Илков, 
чрез него съм се докоснала до това 
изкуство и съм му много благодарна. 
Беше изключително ерудиран, та-
лантлив човек с една особена мето-
дология на работа, в основата на коя-
то лежеше труд, труд и пак труд. Той 
казваше: „Много талантливи хора се 
загубиха“. В кукления театър не е дос-
татъчно само да си научиш текста и 
да разработиш взаимоотношения-
та, трябва да овладееш куклата, да 
ѝ вдъхнеш живот, да започнеш да се 
изразяваш чрез нея, да действаш на 
сцената спрямо драматургията, коя-
то ти е предложена. Работата е мно-
го сериозна и изисква отдаденост.

По	какво	се	различаваше	начинът,	
по	който	на	вас	ви	преподаваха,	от	
този,	по	който	вие	преподавате?	

Тогава учехме паралелно актьорско 
майсторство за куклен и за драма-
тичен театър. Професорът ни пре-
подаваше и двата варианта, имахме 
дипломни спектакли, които бяха чис-
то актьорски и куклени. Постепен-
но проф. Илков и проф. Николина Ге-
оргиева оформиха актьорството за 
куклен театър. Успяха да обединят 
много принципи от драматичния и от 
кукления театър и създадоха методо-
логия на актьорското майсторство 
за куклен театър, която е валидна и 
до днес. Това стана поради налагане-
то на един различен от традиционния 
театър – вече я няма пълната илюзия 
на кукления свят, актьорът не е зад 
паравана, а в жив план също има своя-
та роля на сцената. Днес светът се 
променя, театърът като цяло се про-
меня, кукленият театър разширява 
своето поле. И се налага съвременни-
те артисти да бъдат универсални, да 
могат да играят всичко – да боравят 
с материалния свят, да използват 
предметите в техния метафоричен 
смисъл и в същото време да бъдат 
класически куклени артисти, които 
могат да работят с всякакви системи 
кукли. Светът вече е много по-отво-
рен и обучението в последните двай-
сет години се разкрепости.

Самите	студенти	изненадват	ли	
ви	и	с	какво?

Аз винаги ходя на срещите си с тях 
подготвена, но ме изненадват като 
мислене и въображение. С всеки ви-
пуск откривам съвършено различно 

Куклената сцена
„Още	в	самото	начало	
казвам	на	студентите,	
че	в	НАТФИЗ																																								
ще	се	изграждат	като	
актьори,	но	и	ще	работят	
върху	характерите	си.“	
С	проф.	Жени	Пашова																																																	
разговаря																									
Людмила	Димова

обича младите

„Пепеляшка“, моноспектакъл на Жени Пашова
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поколение. Преди, когато им говорех, 
записваха в тетрадки, постепенно 
започнаха да се появяват лаптопи, 
днес просто включват своите теле-
фони. Установявам, че съвременните 
младежи много неща не знаят, защото 
по-малко четат, но пък имат амбици-
ята да научат. И когато им кажеш да 
обърнат внимание на някой актьор 
или филм, още на секундата те са 
влезли в интернет и са ги открили. 
Пътят до информацията вече е много 
къс… блазе им.

Колко	випуска	студенти	обучихте	
през	тези	години?

Аз съм в НАТФИЗ от1982 г., започнах 
като асистентка на проф. Богдан 
Сърчаджиев. Самостоятелен клас 
поех през 2000 г., настоящият ви-
пуск май е шестият. Ето как лети 
времето… 

Как	избирате	вашите	студенти?

Ние, общо взето, гледаме да ги под-
готвим – преди изпитите имаме 
консултации. Но в никакъв случай не 
могат да ме заблудят с подготвени 
материали, защото имам контра- 
хватки, така да се каже. Те са подгот-
вени много добре, имат самочувствие, 
но когато им махна опорките, искам 
да ги видя в чист вид – какво е въоб-
ражението им, колко бързо могат да 
реагират на някаква задача. Естест-
вено, трябва и да са сръчни, защо-
то с ръцете си работят. В кукления 
театър най-важното е да провериш 
дали кандидатът има онова специ-
фично куклено въображение, което му 
позволява да мисли и в метафоричен 
план. Затова давам и такива зада-
чи – да направи импровизирана кукла 
от най-различни материали. И като я 
види как изглежда, да си представи ка-
къв характер има, как може да се дър-
жи, какви са целите на този персонаж. 
Накрая водим разговор с всеки един 
от тях, за да разбера дали наистина 
искат да попаднат тук, или това е 
резервният им вариант, само и само 
да влязат в Театралната академия. В 
този клас например повече от полови-
ната кандидатстваха само „Кукли“, с 
което наистина ме изненадаха. Аз на 
тяхно място щях да пробвам и двете 
възможности. 

Вие	как	стигнахте	до	кукленото	
изкуство?

Съвършено случайно. Въпреки че жи-                      
веех близо до кукления театър в пар-
ка „Заимов“. Ходила съм да гледам 
постановки от детските, но не съм 
била почитателка на това изкуство, в 
интерес на истината. Даже не знаех, 
че има и такъв клас. Кандидатствах 
за драматичен театър и когато си 
подавах документите, се заговорих 
с момичето, което ги приемаше. Тя 
ме попита: „Ти защо кандидатстваш 
само драма? Има и куклен театър. Я 
запиши втора специалност! Може пък 
проф. Атанас Илков да те приеме“. И 
така попаднах при него.

Какви	са	предимствата	на	фор-
мата	на	обучение	в	НАТФИЗ	–	в	
класове	с	ръководители?	

Ние все още сме по руската школа – 
художественият ръководител поема 
отговорност за групата от първа-
та година, докато тя завърши. В по-
следните години започваме с доста 
големи класове, но те оредяват. Ето, 
моите студенти сега са 17, в първата 
година бяха 22. Разбира се, в екипа на 
художествения ръководител има пре-
подаватели, които поемат отделни 
блокове в зависимост от методологи-
ята на ръководителя. Не зная доколко 
ще оцелее този начин на преподава-
не. На Запад и в Америка студенти-
те влизат на голям поток, както е 
при нас в кинофакултета, след това 
по съвет на преподавателите от 
втората година се профилират. При 
нас художественият ръководител е 
съществен фактор, аз съм учила по 
тази система и по нея преподавам. 
Мисля, че е много добра. Може за ня-
кои да изглежда старомодно, но ръ-
ководителят има пряко наблюдение 
върху всеки студент през четирите 
години и много добре знае как може да 
му се помогне, за да се развие. Вярвам 
в тази система и съм видяла резулта-
тите от нея.

Колко	часа	в	седмицата	сте	със	
студентите?

Преди да се пенсионирам, идвах всеки 
ден, независимо дали ми се плаща, или 

не. Сега идвам по три пъти в седми-
цата, плаща ми се за един път. Казвам 
го не защото се жалвам, а в подкрепа 
на казаното преди малко – трябва да 
имаш персонално отношение към все-
ки студент и той да ти стане важен. 
Колкото и часове да ми сложат, аз пак 
ще идвам, защото студентите имат 
нужда от повече внимание. 

Имам асистенти, които много ми по-
магат. Подготвям ги, когато се от-
дръпна след една година, те да про-
дължат тази мисия. Аз присъствам 
на повечето отделни блокове, разпре-
делям часове и на асистентите, а на-
края сядаме целият екип и започваме 
да строим изпита. Сега студентите 
ми са трета година. Ако минете на 
първия етаж, ще видите кукли, деко-
ри – състезават се кои спектакли ще 
останат за дипломни. 

Какво	подготвят	сега?

Приказки, от литературен матери-
ал. Работят в групи, те си избират с 
кого. Аз ще преценя кой спектакъл е 
най-добър. А другите продължават, 
даже на изпит ще се явят. Онези, кои-
то не са довършили спектаклите си, 
също имат шанс. Дори да не отидат 
на дипломен спектакъл, те са минали 
през целия процес – как от литера-
турен материал да направят поста-
новка. Като завършат след година и 
половина, могат да довършат тези 
спектакли и да започнат веднага да 
работят. Дали ще ги предложат на 
някой театър, или ще си направят са-
мостоятелни трупи, каквито се наро-
иха сега. Не е изгубено времето. 

Предишният	ви	випуск	подгот-
ви	„Кръговрат“	като	дипломен	
спектакъл.	Той	участва	на	много	
фестивали,	беше	оценен	високо	от	
критиката.	

Този клас имаше и още три детски 
дипломни спектакъла. За съжаление 
започна пандемията. „Кръговрат“ 
вече беше приютен в Младежкия те-
атър, идеално пасваше за камерната 
сцена, но не било писано. Започнахме, 
както сега – студентите учат им-
пресии, как да се изразяват с предме-
ти, без текст, да могат да ползват 

Куклената сцена
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материалния свят в неговия метафо-
ричен смисъл. И така се събраха някол-
ко миниатюри, намерихме връзките, 
откъде да започнем и къде да завър-
шим. И се получи. Някои студенти от 
този випуск продължиха заедно, чети-
рима играят в „Ателие 313“, в „Пиано 
на луната“. Ако не сте го гледали, горе-
що го препоръчвам. Прекрасни са там! 
В Пловдив има една група, един човек 
е в Стара Загора, двама са във Варна. 
Взеха ги като топъл хляб в театрите. 
Обаждат се, когато имат премиери. 

Един	от	вашите	студенти	си	спом-
ня,	че	посрещате	първокурсници-
те	с	изречението:	„Характер	мой,	
враг	мой“.

Още в самото начало им казвам, че тук 
ще се изграждат като актьори, но и 
ще работят върху характерите си. 
Защото един актьор, ако няма стаби-
лен характер, не може да издържи на 
напрежението. Или пък ако е прекалено 
егоцентричен, не може с никого да ра-
боти. Наистина съм го казвала на мно-
го от тях. Който се е вслушал, мисля, 
че е спечелил. 

Как	 вашите	 студенти	 се	 под-
готвят	за	срещата	с	детското	
въображение?

Те учат детска психология, литера-
тура и драматургия за деца. Водим и 
много разговори – какво ще разбере 
детето, как трябва да подходим, за да 
ангажираме вниманието му. Ако един 
актьор не е подготвен, детето може 
да го превземе. Преди десетина години 
се появиха тези шоупрограми, които 
стимулират агресията в децата. До 
такава степен, че после те не могат 
да се съсредоточават върху някакъв 
сюжет, искат да ги залива емоцията, а 
не да следят историята, не да бъдат 
съпричастни на съдбата на героите. 
Допреди три години все още играех 
представления. И никога не излизах не-
подготвена на сцената, а преди това 
„шпионирах“ залата. Защото тя всеки 
път е различна, трябва да имаш изра-
ботен подход, да утолиш страстите, 
да въведеш в историята. 

Вече двайсет години обучавам сту-
дентите да ползват всичко като 

възможност да се изразяват на сце-
ната. И това е много стабилна база за 
комуникация с детската аудитория, 
а пък с възрастните още повече. За-
щото възрастният може по-бързо да 
разчете символа. Детето носи това в 
себе си, но когато е минало през пери-
од на хаотично възпитание в детска-
та градина и училище, когато някак 
първобитно изразходва енергията си, 
трябва да го предразположиш как да 
мисли, да разсъждава и да усеща. 

Наричате	вашия	театър	аскетичен.

Аз започнах точно така – с прости 
неща, „от нищо нещо“. И сега аудито-
рията ни е претъпкана от всякакви 
боклуци на пръв поглед. Студентите 
понякога се надпреварват с клоша-
рите за кашони, от тях изработват 
декорите си. В момента от шишарки, 
от пънчета, от всякакви природни 
материали се строи една приказка за 
деца – „Шишарко“. Други пък работят 
върху приказка на Карел Чапек – само с 
кашони. Трети – с ластици и хартиени 
кукли, които сами си правят. И така 
се развива вкусът им към съвременна 
естетика, към съчетаване на мате-
риалите. Работят… Да видим кой ще 
спечели конкурса. 

Имат	ли	сценографи,	или	правят	
всичко	сами?

Има едно момиче от сценографския 
клас, което през цялото време е в мо-
ите часове. Толкова присърце прие 
участието си в тези приказки, не само 
рисува и когато ѝ правя забележки, ко-
ригира според това какво трябва да се 
получи като сценография и кукли, ами 
ги и прави заедно с актьорите. Не знам 
с какво заслужих това добро дете, то 
помага много на моите студенти сти-
лово да изчистят представлението. 

Какви	умения	ще	имат	вашите	
студенти,	когато	завършат?	

Всичко могат да играят, защото ние 
ги подготвяме много стабилно в ак-
тьорски план, обучаваме ги и на всички 
системи кукли, работим върху словото 
и пеенето. Словото е много зле, някак 
мърляво говорят и пишат. Но това е 

сериозно изискване, за да си добър ак-
тьор, особено ако работиш за деца. 
Ако детето не те разбере, веднага 
започва да пита, други пет започват 
да му обясняват и ти вече си изгубил 
вниманието на половин салон. В чет-
въртата година студентите ще учат 
марионетки, сега са вече на естрадни 
кукли. Започнаха от ръце, главички – с 
проста топка, постепенно оформи-
ха персонажи, минаха през петрушки, 
явайки, през сенки. Учат задължител-
но импресии още от първата година. В 
момента работят по един много осо-
бен начин – през предмет – откъси по 
разкази на Чехов. 

Учат се да работят в колектив, да ди-
шат в един ритъм. Обаче колективът 
се изгражда от индивидуалнос- ти… 
Кукленият театър по принцип е ко-
лективно изкуство. Виждаш само два-
ма куклени герои, но отдолу има още 
трима-четирима души, които пода-
ват реквизит, правят ефекти, пома-
гат на актьора с куклата. В следващия 
момент е обратното – тези, които са 
били с куклите, са асистенти. 

Вие	как	преминахте	от	актьор-
ството	към	режисурата?

По естествен път, със студентите – 
започнах лека-полека да работя върху 
спектаклите им. Тогава, разбира се, 
беше жив доц. Петър Пашов и рабо-
техме в екип. Той в голяма степен ми 
е помагал, но аз добих кураж и сама да 
се изразявам. „Пепеляшка“ сама си я на-
правих – и драматургията, и режисура-
та, и си я изиграх.

Този	ли	е	най-награждаваният	ви	
спектакъл?

Да, също и „Дон Кихот“ на Пловдивския 
куклен театър, където играех Дулси-
нея. Но откакто направих „Пепеляшка, 
съм изиграла над 1500–1600 спектакъ-
ла, обиколих половината свят с нея, чак 
до Мексико стигнах. Преди три години 
я спрях в Театър 199, защото искам да 
остане онова качество, което е било. 
Куклената сцена обича младите хора. 
Но не се чувствам ограбена, защото 
работя с млади хора, изразявам себе 
си чрез тях. Искрено им се радвам, ко-
гато успяват. 
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„Какво е театърът днес, след като 
очевидно не може да променя дейст-
вителността? Зона на предчувст-
вие, място на защита или територия 
на споделена отговорност...“ Този ци-
тат от Майя Праматарова, макар и 
по повод работата на Оскарас Коршу-
новас1, бих използвала да опиша кон-
струирането на независимия спекта-
къл, който имаше своите засега само 
три представления в софийската га-
лерия „Кредо Бонум“.  

Като	зона	на	предчувствие	(Репети-
ция). Писането на текста, кандидат-
стването за субсидия (с подкрепата 
на Национален фонд „Култура“) и ра-
ботата на екипа започват преди вой-
ната в Украйна. Но ние, зрителите, 
сме потопени в нея, отделни реплики 
и предмети отключват непрестанни 
и търсени асоциации: студът и стра-
хът в мазето, черното облекло на ак-
трисата, вратата с формата на из-
правен гроб – една условна и въпреки 
това непреодолима граница.

Когато Ахматова преживява звездни 
мигове в Париж с Модиляни или в Пе-
тербург с Гумильов и елита от каба-
рето „Бродячая собака“, тя все още 
е част от Сребърния век в руската 
култура. Декадансът с неговата еу-
форична аура проблясва в простран-
ството на галерията чрез сребърно 
сако, златна рокля, червени пера… Но 
разказът е спомен след „години със 
стиснати устни“, със знанието за 
всичко, което могат да донесат една 
революция и две войни. Портретът 
с изискания профил на Анна в синьо 
(цвета на тъгата?) е на фона на руини 
от сграда – може от ХХ век, но може и 

от 20-те години на XXI век. 

Актрисата в раздаващото се изпъл-
нение на Линда Русева заличава гра-
ницата между свои думи, стихове на 
Ахматова и откъси от нейни и чужди 
писма, за да загубим представа за кон-
кретна личност и конкретно време. Тя 
няма възраст, няма собствена форма – 
готова е да се излее в различен калъп: 
от поза за фотосесия до грохналост, 

бездарна страна, където дори свет-
лите подвизи са само стъпала към 
безкрайни пропасти“, както ужасен 
ще изпее друг руснак2. Не, Анна в този 
смисъл е без националност, една „без-
делница“ между Париж и любимия Пе-
тербург, между поезия и преводи, лю-
бови и падения. Както няма такава и 
героинята от предишната пиеса на 
Праматарова „Бяло върху бяло“, ма-
кар да става дума за Емили Дикинсън. 
Тяхната родина е езикът им, гласът 
им, през които преминават наблюде-
нието и болката на света – спасени-
ят език. Актрисата драска и записва 
непрекъснато върху листове или във 
въздуха, рови в телефона. В „епохата 
на страх и сенки“, където „тъгата 
дебне отвсякъде“, само поезията ос-
мисля замяната на видимото със съ-
нувано и въображаемо. 

Като	територия	на	споделена	отго-
ворност	 (Допълнена	 реалност).	По-
край Ахматова все си мисля за онова, 
което като неизречен упрек по думи-
те му усещал Пастернак: „А ти защо 
остана жив, как оцеля?“. Струва ми се, 
че спектакълът дава своеобразен от-
говор на този въпрос – Анна не оцеля-
ва, а се разтваря. В не-битие. 

На сцената виждаме духа на убити, 
починали или напуснали – дървените 
небоядисани ковчежета с малки ла-
терни като урни с праха им; реката 
от черен найлон, която напомня също 
чували с трупове, пътища към лагери 
и тъмните води на Сена и Нева. 

Историята на Анна в представле-
нието свършва рано, твърде рано 
в нейния противоречив живот. Тя е 
сред онези, които няма да тръгнат с 
кораба. От спектакъла при привидна-
та му кабаретна игривост лъха тре-
вожност, страх, болка и гняв – ами ако 
мултиплицираме нейния образ и съдба 
в множествено число с днешна дата? 

Петя Александрова

Плач по Анна
„Анна.	Допълнена	
реалност.	
Репетиция“,	режисьор																															
Катя	Петрова,	актриса	
Линда	Русева,	автор																																																		
Майя	Праматарова,	
сценограф																																																		
Тита	Димова-Вантек,	
премиера	11,	13,	17	ноември	
2022	г.

1 Праматрова, Майя. „Театърът днес? Отгово-
рите на Оскарас Коршуновас“, сп. „Култура“, бр. 
5, 2022 г.
2 Вертинский, Александър. „То, что я должен ска-                                                                                                                                  
зать“, романс, 1917 г.

от Колумбина до „Веселата смърт“, 
от рисунка до синя птица. Актрисата 
репетира живота. А така нареченият 
„философски параход“ с емигрирали 
интелектуалци преди сто години е 
репетиция за следващия кораб днес.

Като	място	на	защита	(Анна). Защо 
сега, каква ни е тя на нас? Само с мал-
ко име, с руския му начин на изписване, 
с тази огледалност на две букви. Ря-
дък случай на космополитно мислене в 
българската драматургия, когато не 
сме взрени в пъпа на своето перифер-
но съществуване. 

Следиш предпазливо гледната точ-
ка – дали не е симпатия към „тази 

„Анна. Допълнена реалност. Репетиция“, 
фотография Кайя Христова 
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Кинофестивалът   
в Солун

Димитър                 
Коцев-Шошо

Дария Симеонова

Деян Статулов

Кадър от филма „Майка“, 
реж. Зорница София
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Фестивалът в Солун е забележително 
международно културно събитие с из-
граден безспорен авторитет. Появя-
ва се преди 62 години като национален 
преглед на гръцкото кино. През 1991 г. 
прераства в международен кинофес-
тивал, при това с особен неформален 
статут на своеобразна годишна рав-
носметка, тъй като е последен в със-
тезателния маратон на всяка кален-
дарна година. А през 1999 г. посрещна 
новото хилядолетие по достоен на-
чин, като „отгледа“ и своя нова рожба 
– специализиран международен фес-
тивал на документални филми (март 
всяка година), който много бързо се 
утвърди сред най-важните световни 
форуми за този вид кино. 

И тази есен Солун отново потвърди 
своя профил на доказано амбициозен 
кинофестивал в пълен обем на про-
грамата с разнообразни конкурсни и 
информационни категории. Солун ус-
пешно поддържа безспорно завоюва-
ното международно равнище и след 
голямата икономическа криза в Гърция 

преди години, и сега след световната 
ковид криза. Дори е прибавил нови сек-
ции в програмната схема, например 
конкурсната категория „Да срещнем 
съседите“ (10 филма). 

Основният конкурс винаги има амби-
цията да подбере важните филми от 
годината, макар и вече показвани на 
някои големи фестивали („Тори и Локи-
та“ на братя Дарден или изненадващо 
силния дебют „План 75“ на японката 
Чие Хаякава, вече покорили Кан). 

Наред с тях, в официалната програма 
селекционерите винаги предвиждат 
нови силни филми от безспорни ав-
тори, които, макар и да не са „фести-
вални хитове“, са желани и харесвани 
от зрителите. Така програматорите 
постигат баланс в подборката, без 
да правят компромиси с качеството. 
Затова съвсем обяснимо новият филм 
на Спилбърг „Семейство Фабелман“ 
или „Империя на светлината“ на Сам 
Мендес попаднаха сред най-харесва-
ните в Солун, като и двата филма са 

великолепен авторски реверанс към 
магията на киното. А за местните 
гръцки зрители не по-малко интерес-
на и важна е селекцията от 23 нови 
национални филма, която неизменно 
се радва на внимание. 

За нас, хората от Балканите, особен 
интерес представляват филмите от 
региона, които успяват да уловят и 
представят на екрана спецификата 
на всекидневието в неговите различ-
ни варианти, и то в контекста на на-
ционалните исторически и културни 
традиции, удачно акцентирани и от 
актуални текущи проблеми. Впрочем 
интересни програми от балкански 
филми показват и много други фести-
вали на полуострова: нашият София 
Филм Фест, форумите в Сараево, Ис-
танбул, Белград, Битоля, Подгорица. 
Солун обаче, макар и под скромното 
название „Балкански преглед“, подна-
ся своята регионална селекция чрез 
внимателно подбрани нови заглавия 
с амбицията да освети своеобразна 
екранна картина на Балканите. Така 

Божидар Манов

БАЛКАНСКИ ФОКУС В СОЛУН

63-ти	международен	
кинофестивал,																								
3–13	ноември	2022	г.	

Малин Кръстев и Герасим Георгиев-Геро в кадър от филма „Добрият шофьор“, реж. Тонислав Христов
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фестивалът успява да очертае не 
само текущия статус на киното в 
региона, но и да изтъкне актуалните 
важни автори (сред тях и новопоявили 
се дебютанти), да улови общи социал-
нозначими процеси или неизбежни ге-
ополитически рефлекси в актуалния 
европейски тренд.

И тази година Балканският преглед 
поднесе чрез своите 10 игрални и            
6 късометражни филма безспорно 
тематично и жанрово разнообразие. 
При това важно е да се отбележи, че 
жанровите определено печелят ауди-
торията, защото предлагат на еру-
дираната фестивална публика нес-
тандартно и увлекателно сюжетно 
кино.

Талантливият турски сценарист и 
режисьор Eмин Алпер с четвъртия си 
игрален филм	„Изгарящи	дни“ смело 
залага на остър сюжет за неизбеж-
ния сблъсък на млад прокурор с ко-
рупционната практика в отдалечен 
провинциален град, потопен в атмос-
фера на местно „феодално владение“. 
Разказът е стегнат и овладян, а про-
вокативният сюжет и добре изграде-
ните конфликтни взаимоотношения 
между персонажите тласкат филма 
към увлекателен криминален трилър 
с очевидни политически рефлекси. Не 
е изненадващо, че единствената На-
града на публиката в тази категория 
бе тъкмо за този филм. 

Много приятна жанрова изненада под-
нася румънският филм на Пол Негоеску 
„Мъже	на	делата“ (с български мино-
ритарен копродуцент компанията 
Screening Emotions). Разказът за ленив 
селски полицай неусетно се превръща 
в черна кънтри комедия, а към фина-
ла и с насилие по балканска рецепта в 
румънски контекст. Увереният режи-
сьор очевидно е поел риска да направи 
жанров микс, много точно оправдан 
като художествена задача, който 
в крайна сметка печели зрителите. 
Защото те разчитат и възприемат 
режисьорската смелост да излезе 
от битовизма на възможния банален 
разказ, за да го оцвети хем като увле-
кателно зрелище, хем с достатъчно 
ясен критичен патос за разрушения 

морален контекст, в който се разви-
ва сюжетът. 

Друго силно попадение от региона се 
оказа сръбският филм „Героите	 на	
работническата	класа“ (реж. Милош 
Пушич) – брутална социална драма за 
безскрупулната строителна мафия, 
която експлоатира работниците, 
а същевременно мами клиентите и 
партньорите си. Този силен акцент е 
разработен на сюжетно равнище, но 
безспорно обобщението засяга цяла-
та обществена структура. 

При такава силна конкуренция наши-
ят филм „Добрият	шофьор“ – игрален 
дебют на вече изявения документа-
лист Тонислав Христов, стоеше добре 
в селекцията, прие се с отзивчивост 
от зрителите, но все пак отстъпи 
като цялостно впечатление в под-
борката „Балкански преглед“. Може би 
защото темата за принудителната 
икономическа емиграция на младите 
хора не само от България, но въобще 
от бедния Европейски изток, вече 
е достатъчно експлоатирана като 
сюжетен повод за иначе убедително 
защитените психологически наблю-
дения върху основните персонажи в 
нашия филм.

За съжаление, в основния конкурс, къ-
дето е борбата за Голямата награда 
Златен Александър, нашето скромно 
участие се оказа само в петорната 
копродукция „На	север“ (реж. Михай 
Минкан) с мажоритарен продуцент 
Румъния, подпомогната от копро-
дуценти в Гърция, България, Чехия и 
Франция. Подобни многостранни про-
дукции вече са обичайна практика за 
европейското кино с цел концентра-
ция на бюджетни средства и съще-
временно полезно разпространение 
поне в участващите страни. 

При толкова голям фестивал с пре-
димно млада публика (Солун е универ-
ситетски град, а студентите полз-
ват абонаментни карти с отстъпка 
в цената) много важна е паралелната 
филмова и културна програма, която 
съпътства официалните конкурси и 
придава на фестивала облик на истин-
ски културен празник! 

Сред тях са няколко почетни панора-
ми на забележителни световни ки-
нематографисти като югославския 
(сръбски) режисьор Александър Пет-
рович (1929–1994) и великия Федерико 
Фелини (1920–1993). Специалната ве-
чер, посветена на него, бе великолепен 
танцов пърформанс на италианска 
денструпа от Сиена, която претво-
рява знаменити епизоди от филми 
на Маестрото по музика на неговия 
постоянен композитор Нино Рота. 
В културната програма бе и богата 
фотоизложба за гения на гръцкото 
кино Тео Ангелопулос (1935–2012) по 
повод десетгодишнината от смърт-            
та му. Подобни събития са не само 
реверанс и почит към великите имена 
от екрана, но и гонг за внимание към 
съвременното кино, за да не губи то 
вярната посока сред изкушенията на 
новите технологии с тяхната агре-
сивна стихия в комерсиалното кино. 

В деловата си част фестивалът не 
пропусна новите и перспективни 
тенденции в развитието на екранно-
то изкуство. И затова в търговския 
сегмент на паралелния филмов пазар 
(удачно назован Agora) бе отделено 
специално внимание на актуалната 
тема за производството на сериали с 
професионална дискусия под название 
The Triangle of Happiness: International 
Series – Entertainment Services – Movies. 
Находката е в хитроумно промене-
ното заглавие на много успешния 
шведски филм The Triangle of Sadness 
на реж. Рубен Остлунд (Златна палма, 
Кан 2022). Четливото намигане е как 
днешното екранно изкуство трябва 
да намери пътя от „триъгълника на 
тъгата“ към „триъгълника на щасти-
ето“. Не че някой знае спасителната 
формула, но поне звучи интригуващо.

Съвсем сигурно не я знае и гръцкият 
министър-председател Кирякос Ми-
цотакис, който въпреки това намери 
време и на 10 ноември бе официален 
гост на фестивала. Очевиден знак за 
сериозно отношение към гръцката 
национална стратегия за подкрепа и 
развитие на аудио-визуалния сектор! 

Ето така е в Солун, при съседите, 
само на 300 километра от София.
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Автобиографичният роман „Следени-
ят човек“ на сценариста, режисьор и 
писател Веселин Бранев е публикуван 
през 2007 г. Подзаглавието на книгата 
е „Спомени, предизвикани от докумен-
ти“, защото тя представя разказ за 
живота на самия Бранев, направен през 
призмата на разсекретеното му досие 
в комунистическата Държавна сигур-
ност. През 2022 г. излезе едноименни-
ят документален филм на Димитър Ко-
цев-Шошо, създаден по книгата.

Какво	провокира	вашия	интерес	
към	романа	на	Веселин	Бранев,	за	
да	направите	филм	по	него?

Темата за близкото ни минало ме въл-
нува, защото то се отразява директно 
както на настоящето, така и на бъде-
щето ни. Няколко поколения българи 

живеят по-зле и по-бедно от останала-
та част на Източна Европа и аз вярвам, 
че коренът на тази бедност се крие 
именно в годините на комунистическо 
управление на страната. А романът на 
Веселин Бранев по един изключително 
интересен и талантлив начин прави 
скенер на онези години. Книгата преми-
нава през личното към общественото 
и обратно без притеснения, искрено и 
изключително интелигентно. Така ус-
пяваме да видим и да проумеем много 
фактори, които тровят България и до 
днес. И над всичко, разбира се, стои ли-
чността на автора, който е интелек-
туалец от европейски мащаб. Пожелах 
да направя документален филм, чрез 
който хората да чуят неговия глас и да 
се докоснат до специфичния му, често 
ироничен поглед към себе си и към на-
шата най-нова история.

В	книгата	има	потенциал	за	игра-
лен	филм,	но	вие	сте	заложили	на	
документалното	кино.	Кое	предо-
предели	този	избор?

Не мисля, че бих могъл да направя игра-
лен филм по книгата. Не си представях 
кой и как би изиграл пълноценно ролята 
на Веселин Бранев. Но това е лесно да 
бъде формулирано със задна дата. Ре-
ално основната причина да се заема с 
документален, а не с игрален прочит на 
този автобиографичен роман е много 
по-тривиална. Можех да си позволя сам 
да финансирам създаването на доку-
ментален филм – на игрален, при това 
в епоха, щеше да е невъзможно.

Защо	Веселин	Бранев	не	е	заснел	
собствен	филм	по	този	роман?

Когато излезе романът, Веселин Бра-
нев вече не беше действащ режисьор. 
Доста години бяха минали от послед-
ния му филм. Дори не е ставало дума за 
подобна адаптация от негова страна. 
А и не мисля, че той би искал да го на-
прави, ако имаше възможност. Тук спе-
кулирам, но според мен той щеше да 
предостави на друг възможността да 

Непостигнатата

„Моят	филм	е	само	един	детайл	от	многопластовата	
история	на	Веселин	Бранев	–	многопластова,	каквато	
е	всяка	човешка	съдба.	В	случая	тази	съдба	е	имала	
своя	съвършен	летописец.“	С	Димитър	Коцев-Шошо	
разговаря	Деян	Статулов	

вътрешна свобода
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интерпретира неговия роман. Докол-
кото знам от самия него, той е получил 
предложение от режисьор за подобна 
игрална адаптация, но беше избрал да 
даде правата за документален филм.

Романът	„Следеният	човек“	излезе	
през	2007	г.	Защо	чак	сега	се	появява	
филмът	по	него?	

След като прочетох романа и се свър-
зах с Веселин Бранев, изминаха една-две 
години, преди да се уговорим за кон-
кретната реализация на документал-
ния филм. Самото заснемане отне още 
година, в рамките на която снимахме 
в София, Берлин и Квебек – мястото, 
където Бранев живя през последните 
години от живота си. После се започна-
ха истинските творчески перипетии. 
Оказа се, че доста самонадеяно съм смя-
тал, че ще успея в документалния филм 
да побера всички теми, мисли, събития, 
цялото многообразие на романа. Раз-
брах по трудния начин, че няма как да го 
постигна. Работата по монтажа, изо-
ставянията на проекта и завръщания-
та към него ми отнеха години. Беше ми 
все по-трудно да си спомня какво ме е 
накарало да искам да създам този филм. 

Минах през доста сериозна творческа 
криза, докато стигна до решението. 
А то се появи с известна доза късмет, 
когато открих уникални обучителни 
филми от архивите на Държавна сигур-
ност. Те се оказаха ключ към монтажа, 
но и ключ към драматургичното реше-
ние на филма. А то беше: да се върна 
към основната нишка в романа, иначе 
казано, към „следения човек“. Да просле-
дя тази червена линия, която пресича 
цялото повествование на романа. И да 
се опитам да разкажа на зрителите ос-
новно за този фасет на диаманта, без 
да се опитвам да го пресъздам целия – 
нещо, което се бе оказало невъзможно. 
Докато търсех решението, мина дос-
та време. За съжаление междувремен-
но героят на филма и автор на книгата 
Веселин Бранев почина. Но не преди да 
ме освободи от отговорността, която 
чувствах към него. Преди да си отиде, 
той ми написа мейл, в който ми каза, че 
разбира какво е да попаднеш в твор-
ческа безизходица и че не трябва да 
завършвам филма само защото съм му 
обещал да го направя. Каза ми, че този 
филм ще се случи чак когато е готов 
да се случи, и ще се случи по начин, по 
който не съм предполагал. Така и ста-
на, а с тези свои думи той ме спаси от 
много притеснения по отношение на 
самия него. Когато най-сетне филмът 
се случи, неговият син Владислав беше 
на премиерата и прие филма от името 
на баща си.

Наскоро	излезе	ново,	разширено	
издание	на	романа.	Къде	свършва	
историята	на	Веселин	Бранев	и	за-
почва	вашият	филм	за	него?

Моят филм е само един детайл от мно-
гопластовата история на Веселин Бра-
нев – многопластова, каквато е всяка 
човешка съдба. В случая тази съдба е 
имала своя съвършен летописец – са-
мия Бранев. Той гледа навътре в себе 
си и навън към обществото с погледа 
на ироничен интелектуалец. Но този 
поглед често е изпълнен с тъга по из-
губената или никога непостигната 
вътрешна свобода. Това е тема, която 
силно го вълнува и която трябва много 
силно да вълнува и нас, защото е една 
от най-сериозните пречки пред раз-
витието на България. Несвободата 
отдавна не представлява концентра-
ционни лагери или затвори. Вследствие 

на комунизма тя е закодирана в ДНК-то 
на поколения българи, дори на такива, 
които са родени след промените и не 
подозират за своите травми. 

Историята	на	„Следеният	човек“	е	
историята	на	хиляди	хора	с	подобна	
съдба.	Защо	все	още	толкова	тихо	се	
разказва	за	тези	драматични	лични	
и	обща	истории	от	комунистиче-
ския	период?	

Общественият наратив от времето 
на прехода беше и е доминиран от ня-
когашните тайни служби. Това изобщо 
не е тайна и е трагично за страната 
ни, защото е попречило да осмислим 
какво точно ни се е случило и как ни се е 
случило. На практика три десетилетия 
ние слушаме версията на комунисти за 
комунизма и версията на Държавна си-
гурност за Държавна сигурност. Ето 
защо гласовете на истината си оста-
наха тихи на фона на общата шумоте-
вица, в която тон задаваха и продължа-
ват на задават медии, контролирани 
от същите тези хора от сенките.

Мислите	ли,	че	ако	имаше	лустра-
ция,	ако	бяха	разкрити	досиета-
та,	животът	ни	щеше	да	изглежда	
по-различно?	

Неведнъж съм говорил за това, че лус-
трацията щеше да има съвсем ясен и 
пряк ефект върху българското общес- 
тво. Щяхме да сме по-богати. Това е 
толкова просто, че чак е болезнено 
да си го повтаряме отново и отново, 
без да сме направили достатъчно лус-
трацията да се случи. Обществата, 
в които миналото е показано такова, 
каквото е било, в които виновните за 
репресиите са наказани, а сътрудници-
те на тайните служби са извадени на 
показ, са видимо и категорично по-бо-
гати от страни като Румъния, Бълга-
рия, Сърбия, Северна Македония…

Кога	българското	кино	и	общество	
ще	бъдат	готови	за	филм	като	гер-
манския	„Животът	на	другите“?	
Ще	стигнем	ли	до	нашия	катарзис?

Обществото ни отдавна е готово за 
подобен филм. Въпросът е кога някой 
български кинотворец ще е способен да 
направи подобен филм. И този въпрос, 
уви, е риторичен.

Димитър Коцев-Шошо е писа-
тел и режисьор. Завършил е 
английска филология в СУ „Св. 
Кл. Охридски“ и филмова и тв 
режисура в НАТФИЗ „Кр. Са-
рафов“. Автор е на романите 
„Лора от сутрин до вечер“ и 
„Скарида“. Режисьор е на сери-
ала „Четвърта власт“, на играл-
ните филми „Лора от сутрин 
до вечер“, „Баща ми, майка ми, 
сестра ми“, „Маймуна“, на късо-
метражния „Шопинг“ и на мно-
жество рекламни клипове, кон-
церти и документални филми.

Димитър                         
Коцев-Шошо 
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Да получиш за пръв път главна роля 
в игрален филм и нито кадър без теб 
– мечта за всяка актриса. За 33-го-
дишната Дария Симеонова тя вече е 
сбъдната. Видяхме я като Елена от 
новия филм „Майка“ на Зорница София, 
с който бе открита тазгодишната 
„Киномания“ в НДК – донякъде реална 
заради вдъхновителката на сценария, 
донякъде художествено претворена. 
Очевидно не е било лесно на актриса-
та от Театър „София“ да извърви пред 
камерата пътя на театралната ре-
жисьорка Елена Панайотова от сиро-
питалището и ромската махала в Ши-
рока лъка до кенийското гето Кибера 
в опита ѝ чрез изкуство да направи 
по-щастливи децата там. Но със 
Зорница София търсят и друга, фил-
мова Елена. Нейната Елена стига до 
ръба на поносимата болка, за да заб-                                                                                          
рави, че не може да има деца, и дарява 
с чувствата си чуждите. Много деца, 
една майка…

Дария,	за	вас	ролята	в	„Майка“	е	пър-
ва	от	този	мащаб	в	киното.	Опит-				
вахте	ли	се	да	доближите	Елена	
до	себе	си?

Не, по-скоро заедно със Зорница из-
следвахме каква е тази наша Елена. 
„Нашата Елена“ и „реалната Елена“ са 
две доста различни жени. Някои чер-
ти си ги припознах още в началото, а 
други трябваше да ги търсим. Зорни-
ца ме насочваше, особено в сцените, 
в които не бях сигурна. Не искахме, 
а и реалната Елена Панайотова не 
желаеше аз да играя нея и да търсим 
визуална, характерова, манталитет-
на и емоционална прилика. Водехме 
се от историята ѝ – как една жена 

професионалист и визионер, театра-
лен режисьор, борбена, пълна с идеи, 
научавайки тежка истина за себе си, 
започва да се справя с нея.

Сложен	образ,	драматична	исто-
рия…	изплашихте	ли	се?

Да. След като кастинг режисьорката 
ми се обади, за да ми каже, че Зорни-
ца много ме е харесала и съм избра-
на, последваха 45 секунди на еуфория 
и… изведнъж се притесних. С всеки 
нов ден все повече осъзнавах колко 
отговорно е това, колко наистина е 
голямо, как подобно нещо не ми се е 
случвало и нямам опита да се справям. 
И това, че със Зорница преминахме 
през няколкомесечна работа преди 
реалната подготовка за филма, впо-
следствие много ми помогна. Защото 
снимачният процес беше интензивен 
и без предшестващи натрупвания със 
сигурност щях да се чувствам по-не-
сигурна. На снимачната площадка 
просто събрах цялото си същество и 
всичко, което съм проучвала, изслед-
вала, осмислила в разговорите със Зор-    
ница и записвала в тефтера си, и си 
казах: „Скачай!“.

Когато	снимате	филма,	вече	сте	
майка	–	по-трудно	ли	ви	беше	да	
усетите	чувствата	на	героинята?

Това, че вече бях майка, всъщност 
много ми помагаше. Този дар, който, 
слава богу, имам, личното осъзнаване 
колко голямо нещо е да бъдеш роди-
тел, за да мога да го превърна в лип-
сата му, със сигурност ми беше от 
помощ за образа. 

А	коя	е	сцената,	при	чието	засне-
мане	според	Зорница	София	сте	
плакали	шестнайсет	пъти?

Емоционално това може би беше най- 
сложната сцена. В много малка църква 
на един баир в Широка лъка трябваше 
да сме аз и четири дечица от сиропи-
талището, три момичета и едно мом-
че. Двайсет минути преди началото 
на сцената момченцето каза, че няма 
да се снима, и избяга. Накрая в църква-
та бяхме аз и трите момичета, опе-
раторът Крум Родригес и звукарят. 
За други нямаше място. Сцената е 
много емоционална, а децата не бяха 
особено съсредоточени, не помнеха 
репликите си, шокираха се, че аз на-
истина плача, и тотално излязоха от 
филма. Зорница влезе, преговориха ре-
пликите, но в мига, в който тя излезе, 
най-малкото започна да ми показва 
някакви свещи, друго пък отиде при 
камерата на Крум и го попита: „Бате, 
бате, ти тука ли гледаш филма“ (смее 

Дария Симеонова

Една майка, много деца
Актрисата																																		
от	Театър	„София“																																												
с	първата	си	главна	роля																																							
в	киното.	Режисьорката																					
Зорница	София	є	
повери	образ,	вдъхновен																										
от	реална	личност,																					
във	филма	„Майка“

 Кадър от филма „Майка“
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се), а героинята ми е в крайно емоцио-
нално състояние. Трябва да държа 
тази емоция… не е лесно.

В един момент положението ста-
на толкова безнадеждно, че си казах: 
„Добре, аз съм в тази църква с тези 
деца, трябва да намеря начин това да 
бъде заснето“. И започнах да прегова-
рям с тях: „Аз ще те попитам това, а 
ти трябва да ми отговориш еди-как-
во си – ще ми го кажеш, нали? Добре“. 
Почваме да снимаме, а тя бърза. Не, 
не, казвам ѝ, първо аз ще те попитам 
и ти ще ми отговориш. Миг изчакване, 
вземам си четири стотни и половина 
въздух, за да вляза в емоция, питам 
момиченцето, то ми отговаря, по-
глеждам Крум: „Това имаме ли го?“. Той 
казва: „Имаме го“ и минаваме на след-
ващото дете: „Сега ти какво тряб-
ва да ми кажеш?“… Минаваме отново 
през целия текст, пак питам Крум: 
„Това имаме ли го“, той потвърждава 
и… минаваме на третото дете.

И	Дария	плаче	всеки	път?

Дария плачеше през цялото време, за-
щото нямаше как да знам какво точно 
се снима в даден миг и какво се хваща 
от камерата. Освен това осъзнавах, 
че не мога да маркирам, трябваше да 
подавам на децата, за да могат да бъ-
дат емпатични и верни в тази ситуа-
ция. И когато излязох от църквата, не 
знам как да го опиша, все едно за пръв 
път дишах и виждах слънце.

А	емоцията	в	Африка	каква	беше?

Огромна, несравнима. Африка зави-
наги ще остане в душата, в сърцето 
ми, в емоционалната ми памет, в ха-
рактера ми, нещо, което ме беляза по 
прекрасен начин. Това са белези, които 
човек си ги обича… Всеки път, когато 
си мисля за Африка, съм много по-бла-
годарна, много по-ценяща, дори много 
по-добър родител. Снимачният про-
цес там направи това преживяване 
огромно – нямам друга дума.

Обикновено	си	я	представяме	в	
ярки	 краски	 –	 каква	 е	 вашата	
Африка?

Не е много цветна. За мен е между ка-
фяво и сиво, към синьо.

Земя	и	небе?

Да, земя, но тъмна, мръсна, кална. 
И небе. И големи бели очи – да, те са 
тъмни, но очната ябълка на хората 
там е голяма и много бяла.

А	душите	им	какви	са?

Чисти. На фона на цялата мръсотия 
те са много чисти. Не са като нашите 
деца – до някаква степен са обреме-
нени от осъзнаването, че много скоро 
ще трябва да си изкарват прехрана-
та някак, на улицата. Носят и някак-
ва мъдрост, не са толкова палави и 
безотговорни като нашите деца.

Преди	години	видната	изследова-
телка	на	Африка	Сълза	Петкано-
ва	ми	подари	книга	с	африкански	
пословици	и	поговорки.	Спомням	
си	следната:	„Една	гривна	сама	не	
звънти“.	Означава	заедност	–	по-
чувствахте	ли	я	там?

Абсолютно! Няма такова силно общес-      
тво, дори в гетото Кибера. А може би 
там го виждаш най-ярко, защото хо-
рата живеят в много лоши условия и 
са невероятно сплотени. Не можете 
да си представите колко са единни и 
грижовни, как се пазят един друг. Де-
цата там не са на този или на онзи – 
те са децата на гетото, на всички и 
всички ги пазят. В неделя имат три-
буна, на която всеки може да сподели 
какво го терзае, а гетото взема мерки 
за проблема. Невероятно общество, 
сплотено и силно. Разбира се, живе-
ят на племена, имат вековни вражди, 
но въпреки това мнозина от тях не 
искат да излязат от гетото именно 
заради усещането за принадлежност 
и сигурност.

Бихте	ли	се	върнали	там?

Със сигурност. Разказвам на сина си 
за кенийските деца, той е прекале-
но мъничък, за да осъзнае думите ми, 
но със сигурност някой ден ще го за-
веда, за да види какво означава силен 
човек. И колко може да си щастлив с 
малко, с много малко; колко трябва да 

си благодарен за всичко, което ти е 
дадено.

Сега	киното	е	на	втори	план	и	на	
дневен	ред	при	вас	е	театърът.	
Струва	ми	се,	че	толкова	екстрем-
на	емоция	имахте	преди	пет-шест	
години	с	ролята	на	Хора	в	„Анти-
гона“,	или	може	би	греша…

Не, не грешите. Със сигурност мога да 
сравня двете роли като обем на емо-
цията. Коренно различни, но близки 
именно заради тази екстремност и 
мащаб, съчетани с адска трудност и 
отговорност. Впрочем аз съм малко 
екстремен човек извън професията 
си и мога да ги сравня с адреналина, 
когато човек изпитва здравословен 
страх, но мотивира всичко в себе си 
и се гмурка в дълбокото, което не 
познава. Светът на „Антигона“ ми 
беше непознат, светът на Кения – 
също. Така се чувствах и като Камий в 
„Презрението“ – толкова непознато 
нещо, което те повлича, започваш да 
присъстваш само и единствено там 
и губиш излишното от своя Аз. Като 
лук, люспа след люспа, стигаш до сър-
цевината на ролята. Това за мен е ис-
тински смислен процес, водовъртеж 
от случване. Малко са подобни роли, а 
аз имам цели три – значи съм щастлив 
актьор.

Правителството	обеща	още	18	
млн.	лева	за	сценичните	изкуства,	
но	тече	скандал,	излизащ	от	рамки-
те	на	изкуството	–	от	какво	освен	
от	пари	има	нужда	театърът?

От свобода. Театърът ни има нуж-
да от свободата да не робува, да не 
трябва да се ограничава и да може да 
възпитава вкус.

Има	ли	реална	личност,	която	бих-
те	искали	да	изиграете?

Първа асоциация – Жана д’Арк. Харес-
ват ми жени с мисия, с безпрекословна 
отдаденост на нещо, заради което 
са готови на всичко; жени, които не 
мислят за себе си, а за друго, много 
по-голямо. Ако говорим за българки, 
Яна Язова е жена, от която няма как 
да не се възхитиш.

Разговаря Виолета Цветкова
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Този месец косвено или пряко погле-
дите на милиони хората са насочени 
към Катар. Футболното първенство 
провокира и хазартната страст, и 
стремежа към печалби. Това е добър 
повод да си припомня защо така и не 
се научих да играя на карти. Главният 
виновник за травмата от детство-
то е баща ми. Той ми забраняваше. 
Смяташе, че се започва с невинна игра 
на Черен Петър или Кент купе и се 
свърша със залагане на дом и кола, до-
като не останеш гол на улицата. Така 
разсъждаваше, но и не подозираше, че 
играта на карти не е единствената, 
която може да се превърне в хазарт. 
Малко по-големи вече се бяха при-
страстили към джагите и често иг-
раехме на вързано. Докарвахме си по 
някой и друг лев, за да ходим на кино. 
Това, което не разбра (и не искаше да 
знае) баща ми, е, че в хазарта трябва 
да има залог. Тъкмо той го превръща в 
опасна и непредсказуема игра. Често 
тъкмо това правят някои продуцен-
ти в Холивуд, а понякога и в Европа, а и 
в България. Залагат пари, репутация, 
кариера, за да направят големия фил-
мов удар или… провал. 

То е като да заемеш мястото на Крис-
тофър Уокън с пистолет, опрян в 
слепоочието, както го направи в „Ло-
вецът на елени“ на Майкъл Чимино. 

Руската рулетка във филма е една от 
най-силните метафори в световното 
кино. Неслучайно сравнително бързо 
се превърна в класика, а режисьорът 
получава Оскар и празен чек за след-
ващия си филм „Вратите на рая“. Кой 
продуцент или студио не би го напра-
вил? Чимино получава пълен контрол 
над продукцията и неограничено фи-
нансиране, като български истори-
чески филм по време социализма. Проб-           
лемът е, че този път има патрон в 
цевта. За филма са поканени да игра-
ят Крис Кристофърсън, Изабел Юпер 
и Кристофър Уокън, а първоначалният 
бюджет е приблизително 7,5 милиона 
долара. Снимките продължават бли-
зо една година, заснет е 220 часа су-
ров материал, разходите набъбват до 
50 милиона, а на режисьора му излиза 
прозвището Аятолаха заради деспо-
тичното му поведение на снимачна-
та площадка. След дълъг период на 
монтаж филмът излиза по кината в 
219-минутна версия, но критиката и 
зрителите са безпощадни. Компания-
та „Юнайтед Артистс“ стига до ръба 
на банкрута (МГМ я спасява, като я ку-
пува), а режисьорът никога повече не 
получава шанс да снима. 

Залог, но с лични средства прави и 
режисьорът Франсис Форд Копола. 
Той решава да адаптира романа на 

Джоузеф Конрад „Сърцето на мрака“, 
като го превръща във военен епос за 
Виетнам. Снима в най-дъждовния пе-
риод на Филипините въпреки предуп-                                                                         
реждението на колегата си Роджър 
Корман. Крайният резултат от залога 
е 238 дни снимачни дена, 250 часа ма-
териал, 3 години монтаж. Бюджетът, 
който в началото е бил 13 милиона, е 
достигнал до малко над 30 милиона. 
Франсис Форд Копола отслабва с 30 
килограма. Първоначално премиера-
та е трябвало да бъде през 1976 г., но 
първата прожекция е едва през 1979 г. 
Получава Златна палма и осем номина-
ции за Оскар и става един от най-доб-      
рите филми не само за войната във 
Виетнам.

Правенето на кино е хазартен биз-
нес, въпреки че често изглежда, ся-
каш продуцентите, подобно на Дъс-
тин Хофман в „Рейнман“, много бързо 
и точно броят картите на масата 
в казиното. Неслучайно актьорът с 
разочарование споделя, че в Холивуд 
вече управляват счетоводителите, 
които често пропускат златни въз-
можности, защото не разбират от 
кино. Факт е, че невинаги на рулетка-
та се пада числото 21. Така се случва 
през 1999, годината, в която филмът 
„13-ият воин“ с Антонио Бандерас 
трябва да е най-големият хит. Уви, 
рулетката се е завъртяла, така че пе-
челившият филм е „Шесто чувство“, 
а епосът излиза от филмовото казино 
със загуба от 94 милиона долара. 

Хазартът е зависимост. Има клиники, 
в които се лекува. Например Бен Афлек 
и Тоби Магуайър имат силно влечение 
към покера. Дори като един истински 
Маверик Афлек печели шампионата по 
покер през 2004 г. Същият късмет не 
спохожда някои продуценти. В стре-
межа си да намалят бъдещите загуби, 
те продължават да наливат още пари 
в обречения си проект. С надеждата, 
че при следващото завъртане ще се 
падне по-добра карта. 

Хазартът освен забавление или за-
висимост е добър повод за вдъхнове-
ние. Има десетки филми, посветени на 
тази тема, разгледани от най-плоския 

Деян Статулов

ГОЛЕМИЯТ ЗАЛОГ

„Ловецът на елени“, реж. Майкъл Чимино, 1978 г.
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и скучен ракурс, до шедьоври на седмо-
то изкуство. Естествено, най-скучни-
те и банални филми са тези, в които 
млада двойка се разделя, защото мъ-
жът има тежка зависимост от хазар-
та и разчита само на него, за да опра-
ви семейния бюджет. Това, разбира се, 
води само до дългове, а мъката се пре-
одолява с море от алкохол, може и мал-
ко домашно насилие за капак. Обикно-
вено финалът е добър и благополучен 
както за героите, така и за зрители-
те. Но филм няма. Рискът е минима-
лен, защото и залогът е такъв. 

Другият обичаен сюжет е за младо 
момче с голям талант, което винаги 
ще си намери майстора в лицето на 
стар играч, отдавна минал по пътя на 
главния герой. 

Разбира се, колкото по-висок е зало-
гът, толкова по-добър е филмът и 
това зависи от играчите, поканени 
на филмовата маса. Особено когато 
говорим за покер – с диалога, жестове-
те, погледите, ракурсите, а залогът е 
оцеляването на света. На масата иг-
рае Агент 007, а репликата му е: „По-
следното раздаване едва не ме уби“ 
(„Казино Роял“).

Майсторите в киното обаче не се ин-
тересуват от хазарта като обикно-
вено житейско събитие, а по-скоро 
като фон, повод, провокация. Правят 
разрез на обществото, на отделния 
индивид, на сложните взаимоотно-
шения между героите, поставени в 
критична ситуация. Цяла една вселе-
на разкрива Мартин Скорсезе в „Кази-
но“, за да надникнем в задкулисието на 
престъпния свят и душите на герои-
те в него. Бари Левинсън пък героизи-
ра образа на създателя на Лас Вегас 
в „Бъгси“. Киното създава легенди. 
Дори и когато разказва за игрите на 
късмета. Но те имат и своята тъм-
на страна. Зависимостта от хазарта 
има дълбоки психологически причини, 
увлечението към играта не е само 
за спорта и печалбата (без да ги из-
ключваме). Какво например може да 
провокира един свещеник да бръкне в 
касичката за енориашите, за да залага 
(„Оскар и Лусинда“). Как се променя жи-
вотът на героя на Робърт Редфорд в 
„Хавана“ – от едно обикновено пъту-
ване до кубинската столица само за да 
поиграе, до неволно въвличане в рево-
люцията. Истината е, че като всяка 
друга игра и тази е непредсказуема и 
води след себе си житейски обрати, 
често трагични.

С изненада откривам, че в най-добри-
те филми за хазарт играят най-голе-
мите звезди на своето време. Не само 
добри актьори, но любимци на публи-
ката, в които тя безрезервно вярва. 
Доверието е важно, защото във всеки 
един момент зрителят се отъждес- 
твява не само когато героят печели, 
но и когато губи всичко. Как може да 
се вярва и как биха звучали думите на 
Стив Маккуин в „Синсинати Кид“, ако 
беше някой друг актьор: „Ти си пла-
щаш, за да ми видиш картите, уроци-
те се плащат допълнително!“. 

В „Ужилването“ играят Пол Нюман 
и Робърт Редфорд (замалко да го за-
менят с друг). Цялата схема, която 
измислят, не е просто за да мамят 
или да спечелят много пари (не че са 
излишни), но за да отмъстят за свой 
приятел. Тук има рядко и добро съ-
четание на оригинален и остроумен 
сценарий, дяволска режисура и любими 
актьори. Финалът е повече от добър 
– седем награди Оскар, включително 
за най-добър филм. Филмът е толкова 
успешен, че преодолява дори Желязна-
та завеса на социалистическия блок. 
Подобна формула в по-ново време 
ползва Стивън Содърбърг за „Бандата 
на Оушън“, но се концентрира повече 
върху обира и финалния обрат, както 
и върху численото превъзходство от 
филмови звезди. 

Най-честият жанр, в който се ситу-
ира хазартът, е комедията. Вероят-
но така по-лесно зрителите преглъ-
щат евентуалната загуба, но той 
предполага и много възможности за 
остроумен диалог и гегове, за неочак-
вани сюжетни обрати, както се случ-
ва например в „Маверик“ или „Послед-
ният ергенски запой“.

Ако се питаме защо има толкова мно-
го филми с игри на късмета и толкова 
малко добри сред тях, то вероятно 
отговорът се крие някъде сред мили-
оните лотарийни билети, чипове или 
карти. Късметът спохожда малцина. 
В тази игра единственият сигурен пе-
челивш е зрителят, заложил само би-
лета си за кино или месечната сметка 
за интернет. 

„Рейнман“, реж. Бари Левинсън, 1988 г.
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Марк,	как	стигнахте	до	музиката,	
до	диригентството?

Бих казал случайно. Никога не съм имал 
претенции за големи успехи или да бъда 
„главен“ човек. Преди повече от чети-
ридесет години, стъпка по стъпка, за-
почна моето развитие. Семейството 
ми няма нищо общо с музиката. Наис-
тина, имах чичо цигулар в оркестъра 
на Мравински в Ленинград, но се за-
познах с него, когато вече бях избрал 
диригентството за моя професия. В 
детството ми нямаше нищо свързано 
с музиката. Започнах да свиря първо 

на кларинет. Мисля, че не постигнах 
нищо специално. Но в процеса на уче-
не започнах да обръщам внимание на 
дирижирането. Попаднах в класа на 
Владимир Понкин в Московската кон-
серватория и той ме насочи натам.

А	първия	си	концерт	помните	ли?

О, това беше голям ужас! Но все пак 
съм имал късмет, защото през всички 
години на развитието си съм навлизал 
постепенно в професията. Първото 
ми работно място беше в Москов-
ския ансамбъл за съвременна музика. 

Забележително начало – всички ди-
ригенти започват с Бетовен, Хайдн, 
а аз с най-трудната музика. Видях 
страшни, адски партитури, в кои-
то понякога няма ноти, а само някак-
ви знаци (смее се). Това беше огромно 
предизвикателство. Моят първи кон-                                                                          
церт беше през октомври 1991 г. Из-
пълнявахме творби на съвременни 
композитори от Южна Корея. Беше 
специално събитие по случай откри-
ването на дипломатически отноше-
ния между Южна Корея и Русия след 
промените. Имаше голяма делегация, 
дипломати от двете страни. Защо 
говоря за ужас? Партитурите бяха 
много трудни. Ето така започнах с 
първия си концерт.

Казвате,	че	ансамбълът	е	бил	само	
за	съвременна	музика.	Как	получа-
вахте	творбите?

Ансамбълът беше създаден от компо-
зитора Едисон Денисов. Заплатите на 
музикантите бяха много добри. Главен 

Професия диригент

„Никога	не	съм	обичал	да	изпълнявам	многократно	
някоя	симфония	на	Чайковски.	Дори	най-прочутите	
творци	имат	забележителни	пиеси,	които	никой																																							
не	е	чувал.“	С	главния	диригент	на	Симфоничния	
оркестър	на	Българското	национално	радио	Марк	Кадин	
разговаря	Светлана	Димитрова

Марк Кадин, фотография личен архив
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диригент беше моят преподавател 
Владимир Понкин, а аз бях негов асис-
тент и дирижирах някои концерти. 
Нямаше никакви съветски творби. Ос-
вен с Денисов работехме с Юрий Кас-
паров, Владимир Якимовски, Владимир 
Тарнополски, Ирена Фирсова, Дмитрий 
Смирнов. Това поколение беше оста-
вено в сянка по време на съветската 
власт. Смятаха ги за авангардисти, 
бяха извън линията на партията, 
извън социалистическия реализъм и 
творбите им почти не се изпълнява-
ха. Точно след промените с тяхната 
музика започна новата вълна.

Имаше	ли	интерес	към	концерти-
те?	Казвате,	че	тези	композитори	
не	са	били	известни.

Да, имаше много голям интерес. Ан-
самбълът беше нов, много модерен и 
беше единствен. Преди това Алек-
сандър Лазарев правеше такива кон-
церти със „Солистите на Болшой 
театър“, но инцидентно. Съставът 
на Денисов предизвика огромен инте-
рес, и то специално от чужбина, защо-
то беше явление. Получавахме покани 
за концерти в Европа от фестивали в 
Германия, Швеция и откъде ли още не. 
Правехме и много записи на творбите 
на тези композитори – нови, непозна-
ти за западната публика.

Колко	време	останахте	там?

Ансамбълът още съществува. Естес-                                                                            
твено, хората са други, направиха и 
някакви реорганизации, но аз не под-
държам връзка. С този състав бях че-
тири години, но паралелно моят пре-
подавател ми даваше възможност да 
дирижирам и по-големи оркестри, тъй 
като той ръководеше трите оркес-
търа на Москва. Провеждах репети-
ции и трупах опит без стрес. През 
1993 г. се създаде оркестър „Млада 
Русия“, който просъществува някол-
ко години, там спечелих мястото за 
асистент-диригент. Там бях един се-
зон, след което намерих по-добре пла-
тена работа в системата на Руското 
радио. Вече не съществуваше Всесъ-
юзното радио, но оркестърът беше 
запазен. Той беше повече оркестър 
за популярна музика. Но тогава беше 
много евтино да се правят записи в 

Русия и имаше всякакви поръчки. За-
почнаха да пристигат предложения 
за класически творби, оперни арии и 
за тази страна от работата на със-
тава отговарях аз като щатен дири-
гент. Музикантите бяха невероятни 
професионалисти. С този състав ос-
танах десет години. За мен беше мно-
го интересно, а най-интересна беше 
мобилността, необходимостта от 
бързина на реакцията. Получавал съм 
партитурата на някоя песен миг пре-
ди да светне червената лампа (знак 
за запис в студиото). А партитурите 
бяха изумителни. От шейсетте го-
дини, с всякакви отметки, направени 
с различни цветове, знаци, бележки, 
задраскани пасажи, и аз трябваше 
да се справя бързо и да направим за-
писа. Беше екстремно и се случваше 
често. Научих се да работя бързо и 
безпогрешно.

Същевременно се запознах с музикан-
тите от Руския национален оркестър 
на Михаил Плетньов, който тогава 
също беше на мода. Беше частен, ко-
мерсиален оркестър, създаден благо-
дарение на американски спонсори. Този 
състав осъществи паметни събития, 
като например първата визита на 
руски оркестър в Израел или първия 
концерт на руски оркестър пред па-
пата в Рим, първи ексклузивен дого-
вор на руски състав със звукозапис-
ната фирма „Дойче Грамофон“. Така се 
осъществиха много записи, които и до 
днес виждам в каталозите. А аз под-
готвих състава за много от тях. 

Освен с тези два състава работех и с 
Московските виртуози на Владимир 
Спиваков. Понякога имах три репети-
ции на ден – в Радиото, с Националния 
оркестър и с Виртуозите. Но това 
беше много полезно.

Един	цигулар	и	един	пианист	със	
световна	слава	създават	свои	ор-
кестри	в	Русия.	Вие	работите	и	с	
двамата.	

Това е интересно. Нито Спиваков, ни-                                                                                         
то Плетньов са професионални ди-
ригенти. Но музикантите и в двата 
състава бяха на суперниво. И подго-
товката за всеки концерт и запис беше 
много стабилна. Не бих казал, че аз съм 

ги подготвял, защото музикантите 
бяха опитни и можеха да се справят 
добре. Ще кажа, че аз научих много от 
тези общувания и от репетициите. 
Наблюдавах внимателно и разкрих 
много тайни на професията. Тогава 
те бяха най-добрите в Москва. След 
това през 2004 г. спечелих конкурс 
в Красноярск. По-рано бях имал кон-
церт там и така се случи, че техният 
главен диригент, който ръководеше 
състава над двадесет и пет години, 
почина. Музикантите заявиха, че ис-
кат аз да заема поста му. Но от адми-
нистрацията казаха, че така не може 
и ще обявят конкурс. Така цял сезон 
съставът свири с различни кандида-
ти, но накрая пак избраха мен. Гла-
суваха и така решиха. Аз помислих и 
пред трите състава в Москва, с кои-
то работех, предпочетох оркестъра 
в Красноярск, където да бъда главен 
диригент. Вече не бях младо момче. И 
в следващите единадесет години ра-
ботих там. Контактът с оркестъра, 
разбирането, музиката, която създа-
вахме, бяха с пълно отдаване.

Как	съставяхте	програмите	за	
този	оркестър?	Вече	не	е	трябвало	
да	се	съобразявате	с	някого.

Цял живот се занимавам с музика. 
Бях натрупал огромен опит, позна-
вах музикантите и възможностите 
на съставите, така че знаех кога коя 
е печелившата карта. Съобразявах се 
с нивото на оркестъра, с публиката, 
която е различна от московската. Ос-
вен обичайните пиеси направихме тол-
кова много първи изпълнения в Крас-
ноярск. Не исках да свирим едни и същи 
симфонии и концерти. Естествено, из-
пълнявахме съвременна музика, с вни-
мание и към местните творци. Беше 
хармонично и прекрасно.

А после два сезона бях и в малък теа-
тър в Литва. Това беше друга възмож-
ност, защото с европейската си карта 
можех да пътувам. Там дирижирах вече 
опери, балети, мюзикъли. След това 
получих обаждане от БНР и с радост 
приех позицията на главен диригент. 
Вече познавах добре този оркестър 
от гостуванията си още през 2003 г. 
Знаех вкуса на баницата, пържолата, 
шопската салата, ракията (смее се), но 
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и отличния професионализъм на съста-
ва. И така е до днес вече шести сезон.

Известен	сте	с	тайната	си	ното-
тека,	от	която	като	факир	току	
изваждате	нещо	нечувано	и	неиз-
пълнявано.	Откога	датира	тази	
страст	 да	 събирате	 подобни	
уникати?	

Това е нещо, което ми идва отвътре. 
Никога не съм обичал да слушам или 
изпълнявам многократно някоя симфо-
ния на Чайковски. Дори най-прочутите 
творци имат забележителни пиеси, 
които никой не е чувал. Вероятно те 
не са толкова стойностни, но си стру-
ва да бъдат представени в съвременна 
интерпретация. Важно е публиката да 
знае, че например Бетовен няма само 
три симфонии (смее се).

През	годините	тук	забелязах	заси-
ления	ви	интерес	към	българска-
та	музика.	Познавахте	ли	я	преди	
това?

Не, познавах единствено Концерта 
за кларинет и оркестър на Любомир 
Пипков, който свирих като студент. 

Естествено, бях слушал Владигеров. 
Когато дойдох, знаех, че основно задъл-
жение на Оркестъра на БНР е да запис-
ва и изпълнява музиката на български-
те композитори. Това е много важно. 
Но и при българската музика е същото 
– хората познават едни и същи твор-
би. А ето, от Лазар Николов не свирим 
Концерта за оркестър, а Сюитата за 
оркестър, оп. 1. 

Вече	започна	новият	сезон	на	Ра-
диооркестъра.	Да	разкрием	няколко	
акцента	в	него.	И	друго,	което	ми	
направи	много	добро	впечатление,	
са	музикантите,	които	каните	–	
най-вече	младите	таланти,	които	
гостуват	тук	почти	веднага	след	
като	спечелят	някой	престижен	
конкурс.

Следя всички конкурси и не само чета 
новините, но и прослушвам записите. И 
то не само на носителите на първите 
награди. Оказа се, че моите минали из-
бори са били съвсем правилни. Послед-
ният пример е Йохан Долене, шведски-
ят цигулар. Когато дойде при нас, беше 
на осемнадесет години. Тогава спечели 
някакъв конкурс в Кливланд, Америка. 
Съвсем случайно попаднах на него. На 
финала свиреше Концерта на Чайков-
ски. Първо реагирах отрицателно: „Е, 
това шведско момче свири Чайковски“. 
После се заслушах и бях учуден. Имаше 
някакво чувство. Имаше и технически 
грешчици, но бях възхитен от разби-
рането, с което свиреше. Направо се 
свързах с него и му предложих концерт. 
Освен това отидох в Шведското по-
солство и поисках подкрепа. Бях много 
щастлив, защото скоро беше избран за 
млад музикант на годината от списа-
ние „Грамофон“. 

Този сезон започнахме с Гиорги Гигаш-
вили, после беше Стоян Караиванов, за 
да разбере публиката, че бандонеонът 
не е само танго и Пиацола. Очаквам с 
нетърпение Андрей Гугнин. Той ще сви-
ри с нас Рапсодията по тема на Пагани-
ни от Рахманинов. Концертът е през 
март и е посветен на 150-годишнина-
та на композитора. Ще прозвучат още 
Симфоничните танци и симфоничната 
картина „Скалата“, а EBU (Европейски-
ят съюз за радио и телевизия) включи 

концерта за излъчване в поредица-
та „Премиум“. Нямам търпение да се 
срещна със Светлин Русев в края на се-
зона, защото той пожела да свири с нас 
двата концерта на Прокофиев. Това ще 
бъде предизвикателство и за него, и за 
нас. В същия концерт ще прозвучи и 
„Тривърхата шапка“ на Де Файя. Във 
втория концерт има много испански 
мотиви и кастанети. Изборът ми е 
специален и е свързан с личния живот 
на Прокофиев. Първата му жена е била 
испанка, била е арестувана, изпратена 
в ГУЛАГ. Страшна история… и за съжа-
ление Прокофиев не е направил нищо за 
нея. Дори Шостакович е написал пис-
мо на Сталин с молба да я спаси. След 
това Прокофиев се жени повторно, за 
дъщеря на виден партиен функционер. 
Не казвам, че е бил лош човек. Това са 
само факти. 

Марк,	няма	как	да	не	ви	попитам	
и	за	настоящата	ситуация.	Роден	
сте	в	Украйна,	учите	в	Москва	и	
целият	ви	творчески	живот	преми-
нава	в	Русия.	Съпругата	ви	живее	в	
Москва,	а	роднините	ви	в	Украйна.	
Как	се	чувствате	днес?

От 2014 г. не живея в Русия. Не се 
чувствам свързан с Русия. За мен това, 
което се случва, е много неприятно. 
И най-вече фактът, че руснаците по 
света изглеждат като чудовища. И 
музикантите страдат. Както вижда-
те, аз не съм чудовище. За съжаление 
има доста хора, зомбирани от пропа-
гандата. И тази пропаганда не е от 
вчера. Тя продължава вече двадесет 
години. Отдавна забелязах смяната 
на тоналността в руската телевизия 
например. Появи се този фалшив пат- 
риотизъм, постепенно нагнетява-
не на говоренето. Едни от първите 
стъпки бяха свързани с промяната 
на учебниците в училище. Така се за-
почна. Вече едно поколение израсна с 
идеята, че при Сталин е имало проб- 
леми, да, но е бил добър мениджър на 
държавата. Победил е руският дух. 
За мен беше страшно и разбрах, че се 
прави подмяна в лоша посока. Аз поч-
ти не съм стъпвал в Русия. Никога не 
съм гласувал за Путин. Но ситуацията 
наистина е ужасна.

Марк Кадин е роден в Крама-
торск, Украйна, през 1965 г.                                            
Обучението му по музика 
започва в Харков, след това 
продължава в Музикалния ин-
ститут „Гнесини“ в Москва и 
Московската консерватория. 
Първият му концерт у нас е на 
7 ноември 2003 г. с Оркестъ-
ра на БНР. От 2017 г. е негов 
главен диригент. Тази година 
той получи награда София на 
Столичната община за пости-
жения в музикалното изкуство.

Марк 
Кадин
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Добре	дошли	в	Пловдив	и	поздрав-
ления	за	Германската	награда	за	
джаз,	която	получихте	тази	годи-
на	за	албума	си	Flor.	Колко	важни	
за	вас	са	наградите?

Знаете ли, не се нуждаем от тях, за да 
се утвърждаваме като артисти, но 
ще излъжа, ако ви кажа, че не се чувст-
вам добре, когато спечеля награда. 
Бях приятно изненадана, че не е прос-
то трофей. Финансовите награди са 
от голяма полза за нас, артистите. 
Така че наградата помага, но пак пов-
тарям, не би трябвало да се нуждаем 
от нея, за да се утвърдим кои сме и 
какво правим.

Последните	години	на	пандемия	
бяха	доста	трудни	за	артистите.	
Вие	как	ги	преживяхте?

Едва тази година се възстановиха пъ-
туванията. Миналата година пъту-
вах съвсем малко. Необходимо е време, 
за да се завърнем на сцената, а по мес-
тата, където свирим, често казват: 
„О, обикновено имаме повече публика“. 
Хората все още не са сигурни и не сме-
ят да излизат. Хубаво е, че сме заедно 
в момента. Седим тук, навън, но ако 
бяхме вътре, щях да сложа маска, пъ-
тувам с маска. Наясно съм с факта, че 
ако се разболея, шоуто...

Шоуто	се	разболява.	Вие	носите	
отговорност	за	турнето.	Публи-
ката	на	Пловдив	джаз	фест	е	из-
ключително	щастлива	да	ви	чуе	и	
види.	Какво	носите	в	артистичния	
си	багаж?

В артистично отношение ще пред-
ставим музика от последните 15 годи-
ни – записи и албуми, репертоар, как-
то и нова музика от последния албум 
Flor. Микс от всичко – старо и ново.

Точно така. Ако синът ми беше тук, 
щеше да седи до нас и да рисува. Имах- 
ме едноседмично турне в Европа и ме 
придружи, съпругът ми свиреше на 
барабани, за да можем да бъдем за-
едно. Така че според мен си заслужава 
семейството и децата ти да са част 
от това, което правиш, да виждат 
страстта, с която го правиш, и това, 
че работата е част от това да си 
майка.

Как	промени	майчинството	вас	и	
вашия	фокус	–	в	артистичен	и	ли-
чен	план?

И двете неща вървят ръка за ръка, но 
мисля, че първото, което се промени и 
с което може би ще се съгласите, е, че 
наистина мислите за живота си преди 
и след детето. Преди да имаш дете, 
си бил толкова независим, а когато 
имаш дете, незабавно поемаш грижи 
за друг. Това е свързано с изкуството 
и музиката. Моят приоритет доби 
образ – как песните ми служат на дру-
гите хора и какъв е смисълът им, как 
детето ми ще ги слуша сега или някога 
в бъдеще, каква връзка ще има с тях. 

Какво	е	особеното	в	това	да	си	
жена	джаз	музикант?

Просто аз съм такава, музиката е мо-
ята страст и никой никога не ми е каз-
вал, че не мога да правя джаз. Мисля, 
че е така, защото съм вокалистка, 
ако бях инструменталистка, исто-
рията щеше да е по-различна, щеше 
да има повече ограничения, които да 
трябва да преодолея. Вероятно това 
е много по-трудна или по-предизвика-
телна ситуация, но тъй като жените 
вокалисти са много повече, имах мо-
дели за подражание и този път беше 
отворен.

Бихте	ли	споменали	някои	от	тях?

Първите ми фаворитки бяха Ела Фиц- 
джералд, Сара Вон и Нанси Уилсън. А 
щом изрека тези имена, се сещам и 
за мъжете джаз певци. Но на жените, 
не само в джаза, но и в други жанрове, 
по-често им се налага да работят 
сред мъже в музикална формация. И 
винаги има една негласна връзка меж-
ду нас, жените. Трябва да се научим да 

Марта Монева 

Гретчен Парлато в Пловдив
Американската	певица	
Гретчен	Парлато	бе	
гост	на	ноемврийското	
издание	на Plovdiv Jazz Fest 
в	квартет	с	пианиста											
и	тазгодишен	носител	
на	наградата Grammy																	
Тейлър	Айгсти,	
басиста	Дейвид	Гинярд																																		
и	барабаниста																																				
Джонатан	Барбър.	
Срещнахме	се																																										
с	Гретчен	Парлато																														
в	навечерието																																											
на	концерта	є

Знам	от	личен	опит	какво	се	изис-
ква,	за	да	бъдеш	майка	и	едновре-
менно	с	това	да	не	се	отказваш	от	
професията	си.	През	последните	
години	сте	били	предимно	майка.	
Как	се	чувствахте?

Имах по-малко представления, а кога-
то пътувах, водех сина си със себе си, 
беше по-лесно. Майка ми или сестра 
ми идваха с нас, а съпругът ми също 
ми помагаше. Посвещавах времето си 
основно на детето. И не съжалявам, 
защото тези години бяха толкова 
ценни и никога няма да се върнат. 

Според	мен	никой	не	може	да	замени	
майката.	

Гретчен Парлато, фотография                    
Атанас Търпанов
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държим на себе си и да бъдем твърди 
и силни, ясни и директни, но самата аз 
също така съм много отворена и мека. 

Нуждаят	ли	се	жените	в	джаза	от	
овластяване?

Тъй като жените джаз музиканти не 
са толкова много, колкото мъжете, 
отговорът е да. Изобщо е необходимо 
жените във всяка професия да бъдат 
овластени. 

Колко	време	работихте	по	албума	
Flor?

Той дойде при мен. Сега имам чувство-
то, че съм измислила много от тези 
песни, когато синът ми беше на около 
две до четири години. Струва ми се, 
че ми бяха необходими две години, за 
да мога да изляза от интензивността 
на майчинството, да мога да се върна 
към писането на музика и да създам 
песни за този ранен период.

Трудно	ли	беше	да	продуцирате	
този	албум?	

О, да. Моментът беше крайно инте-
ресен заради пандемията. Бяхме го за-
вършили, преди тя да избухне, но ня-
мах лейбъл и не знаех как ще го издам. 
И тогава се случи пандемията и цели-
ят свят просто се преобърна. Всъщ-
ност именно по време на пандемията 
се свързах с лейбъла, с който съм сега 
– Edition Records. Те ми помогнаха да го 
продуцирам и издам.

Защо	станахте	джаз	музикантка?

Слушах джаз още от дете, докато 
растях, от близките ми роднини и 
баба и дядо. Рано открих любовта си 
към изкуствата, защото се родих в 
семейство, в което всички бяха артис-             
ти. Така че рано разбрах, че това е...

Професия?

Да. И винаги съм обичала да пея. Бях в 
ранна тийнейджърска възраст, кога-
то научих за съществуването на една 
гимназия по изкуствата, и се насочих 
натам.

Кои	са	 учителите	ви?	Как	 сте	
свързана	с	Хърби	Хенкок?

Открих стила за себе си като тийн- 
ейджърка. За първи път се запознах 
с Хърби Хенкок, когато бях в колежа в 
Калифорнийския университет, а той 
беше гост артист там. Той беше и 
жури, когато се явих на прослушване в 
Института по джаз „Телониъс Монк“ 
през 2001 г. Най-важните ми учители 
са Тиърни Сътън, Барбара Морисън, 
Кармен Брадфорд. Учителите ми в 
гимназията: Пат Бас и Джон Уадел. 

Как	си	сътрудничите	със	съпруга	
си	Марк	Джулиана	в	артистичен	
план?

Със съпруга ми се опитваме да балан-
сираме живота си на родители и арти-
сти, винаги мислим първо за семейс-     
твото. Отделяме време един за друг, 
за да се развиваме индивидуално като 
артисти, и винаги е много специално, 
когато можем да работим заедно.

Какво	ви	предстои	в	музикално	
отношение	след	Flor?

През 2023 г. ще бъде издаден дуо про-
ект с Лайнъл Луеке, който ще бъде 
последван от турнета. 

Как	захранвате	душата	си?

Като съм благодарна и помня, че живо-
тът е ценен. Обграждайки се с красо-
та в природата, в хората. Отделяйки 
време за себе си, за упражнения, меди-
тация, движение и уважавайки ролята 
си на артист и майка.

Как	поддържате	гласа	си	чист?

Опитвам се да пия много вода, чай, 
да давам почивка на гласа си, когато 
не пея. Чувствам, че използвам гласа 
си по доста нежен, естествен начин, 
така че не усещам напрежение. Уве-
рявам се, че не говоря прекалено мно-
го преди и след концерт, защото това 
натоварва гласа ми. Загряването със 
сламки за разпяване също е много по-
лезно. Обръщам внимание на диетата 
си, за да не предизвиквам възпаления в 
организма си.

Не	на	последно	място,	имате	много	
изискан	стил	на	сцената.	Как	се	
получава?

О, това е много мило, благодаря ви. 
Имам чувството, че винаги се уча и 
правя опити със сценичния стил, не 
съм сигурна, че изобщо съм го овладя-
ла. Просто се опитвам да се вдъхновя-
вам от това, което ме впечатлява... 
цвят, силует, грация, настроение, 
плат, текстура, кройка. Нещо от-
близо на живо е много по-различно 
от това как се вижда на сцената 
отдалеч, заниманията със собстве-
ни снимки и видеозаписи може много 
да помогнат. Както снимки отблизо, 
така и снимки отдалеч, като се взе-
мат предвид типът на тялото, фор-
мата, височината, удобството, всич-
ко това може да помогне. Забавното е, 
че стилът се променя с напредването 
на живота ни. А начинът, по който се 
представяме визуално, всъщност е 
първото впечатление, което правим 
на сцената още преди да сме издали и 
звук. 

Гретчен Парлато е американска 
джаз певица, родена е през 1976 г.                                                                                     
в Лос Анджелис. През 2001 г. е 
приета да следва в Thelonious 
Monk Institute of Jazz от жури в 
състав Хърби Хенкок, Терънс 
Бланчард и Уейн Шортър. През 
2004 г. печели първа награда в 
Thelonious Monk International Jazz 
Vocals Competition. Дебютният 
є албум, излязъл през 2005 г., е 
награден с 5 звезди от Down 
Beat. Същата година пее с 
Уейн Шортър на La Villette Jazz 
Festival в Париж. Следват изяви 
в различни формации и няколко 
албума. Последният, Flor (2021), 
е номиниран за Grammy и отли-
чен през 2022 г. с Германската 
награда за джаз.

Гретчен 
Парлато
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Лаша Чапел (Чхапелия по паспорт) е 
феномен на новата грузинска музи-
кална сцена – първо, със собственото 
си име като електророкендрол труба-
дур в продължение на няколко години, 
макар вече да се дистанцира донякъ-
де от този период, а понастоящем и 
с проекта си „Тамада“ – сценичен пър-
форманс, смесващ по атрактивен на-
чин песни на грузински със съвременна 
електронна денс музика, комична хо-
реография и дори прогресив рок. Тама-
да, нека припомним, в Грузия се нарича 
този, който вдига тостовете, сиреч 
важна обществена фигура, пресъзда-
дена на сцената в леко комичен план 
– Лаша е едър брадат мъжага, който 
на концерти излиза „по домашному“ 
чорлав и с шарен халат и има излъч-
ването на по-млада версия на героя 
на Джеф Бриджис от „Големият Ле-
бовски“. Важна част на проекта са и 
сюрреалистичните клипове със същия 
персонаж на фона на истории за отру-
пани трапези, квазифолклорни сюже-
ти и един танцьор, когото мнозина 
от почитателите на Националния 
балет на Грузия „Сухишвили“ веднага 
ще разпознаят. 

На големите фестивални сцени Лаша 
излиза с китариста си Лексо Ратиани, 
само 20-годишен, но изключително 
талантлив, попил от традицията на 
Завинул, но и от съвременните му-
зикални жанрове. Влиянията от „Уе-
дър Рипорт“ и прогресив рока, кои-
то могат да се чуят на концертите 
на „Тамада“, не идват само от Лексо. 
Самият Лаша е излизал на сцената 
в съвместен проект с виртуозния 

пианист Георги Микадзе и американ-
ския китарен гуру Дейв Фюджински. 
От десетина години Лаша Чхапелия е 
познато име на клубната електронна 
сцена първо в Рига, а после и в Берлин. 
В София се появи в есенния цикъл кон-
церти на „Аларма Пънк Джаз“ като 
участник в програмата Liveurope за 
изгряващи артисти.

Преди	„Тамада“	имате	успехи	в	об-
ластта	на	така	наречения	елек-
тророкендрол,	имате	и	немалко	
добри	песни	на	английски.	Но	как	
и	кога	Лаша	Чапел	стана	Тамада	
на	сцената?

Един ден просто осъзнах нуждата да 
създавам грузинска музика. По това 
време живеех извън Грузия – десет го-
дини в Рига, в Берлин, за кратко в Ис-
пания и Австрия… Като млади винаги 
ни влече по-западният звук, но сякаш 
именно извън Грузия осъзнах, че цял 
живот съм бягал и съм се криел имен-
но от тази персона – Тамада, която е 
зреела у мен. Разбира се, страхувах се 
в началото, особено когато ходех да 
свиря в Грузия – беше си риск дали ще 

сработи. Намерих сили в себе си и се 
получи.

Грузинското	пеене	не	е	шега	рабо-
та.	Подхождайки	към	една	толкова	
богата	традиция,	човек	трябва	да	
е	внимателен.	Кое	беше	най-трудно	
в	началото?

Грузия е малко или повече консерва-
тивна страна и пази ревниво тради-
циите си. Но аз не се хвърлих в „голе-
мия фолклор“, а се съсредоточих върху 
нещо много по-специфично – градския 
песенен фолклор на Тбилиси, който 
има много общо дори с арменската 
традиция. Когато хората в Грузия 
искат да слушат традиционна фол-
клорна музика, те искат точно това 
и… по-добре да не им я пипаш. Аз оба-
че смесих стила на старите градски 
песни с електронна музика. Защото 
за мен времената, в които живеем, са 
времена на малките местни фолклор-
ни традиции. Светът вече познава 
„големите фолклорни традиции“, така 
че днес по-скоро идват времената 
на Тбилиси, на София, на характер-
ното и интересното, което идва от 

От сърцето и на момента
Грузинският	музикант	
Лаша	Чапел	в	разговор	
с	Цветан	Цветанов																							
за	старата	градска	
музика	на	Тбилиси,																							
за	смелостта	да	смесваш	
традиция	и	авангард																		
и	за	чувството	към	дома

фотография Леван Майсурадзе
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специфични малки места и носи очаро-
ванието на локалното.

Понеже	споменахте	арменската	
традиция,	във	вашия	начин	на	пе-
ене	се	долавят	сходства	с	начина,	
по	който	пееше	Дживан	Гаспарян.	
Той	остава	в	историята	като	един	
от	най-великите	инструменталис-	
ти	на	нашето	време,	но	понякога	
и	пееше.	И	вашето	пеене	по	нещо	
напомня	именно	на	неговото.

Да, защото Тбилиси обединява всички 
тези традиции – в Тбилиси арменско-
то пеене се среща с грузинското. Ар-
менската традиция е оставила своя 
отпечатък върху културата на Гру-
зия. Имаме сходно светоусещане, ма-
кар езиците да са различни, а в крайна 
сметка сме и съседи, нормално е да 
споделяме общи неща.

„Тамада“	 стъпи	 убедително	 на	
сцената	не	само	музикално,	но	и	
с	толкова	завладяващи	видеокли-
пове,	които	сякаш	живеят	свой	
паралелен	живот.	Традициите	в	
киното	в	Грузия,	знаем,	по	нищо	
не	отстъпват	на	певческите.	Ще	
ни	разкажете	ли	и	за	този	аспект	
на	творчеството	ви?	

Върнах се от Берлин в Грузия заради 
пандемията. Вече трета година съм 
в Тбилиси. И не съм съжалил за това 
решение нито за секунда. Когато за-
почнах проекта „Тамада“, хората ся-
каш започнаха бързо да ме забелязват. 
Като че ли в Грузия, без да го съзнават 
или казват гласно, явно бяха имали 
нужда точно от подобен пърформанс. 
И когато той се появи, те го прегър-
наха. Още в началото много си паснах-
ме по отношение на вижданията ни 
за изкуството с режисьора, с когото 
заснех първите си два клипа. Творчес- 
кото му име е Ави Мусаифи, млад е и 
има наистина оригинални виждания.

Тези	видеоклипове	са	сюрреалис-
тична	смесица	от	много	и	различни	
пластове,	светове,	изкуства…

Винаги много разговаряме с режисьо-
ра преди заснемането на всяко ви-
део – за грузинската история, за моя 

вътрешен свят, за неговия, за много 
неща… Но не само режисьорът – цели-
ят екип е най-добрият, който човек 
може да си пожелае: и хореографът, 
и сценаристите, и танцьорът, ко-
гото „откраднах“ от Националния 
балет „Сухишвили“ – казва се Давид 
Чанишвили и е един от солистите им. 
Хората в Грузия обичат танца, а той 
наистина знае как да танцува модер-
но – без да се страхува от някои нови 
движения, които биха били пречка за 
по-консервативните танцьори.

Вие	също	имате	сериозно	присъст-
вие	в	тези	„кратки	филми“	–	сякаш	
умишлено	малко	в	периферията,	
но	всъщност	вписан	точно	където	
трябва.

Да, не обичам да съм в центъра, но оп-
ределено съм там.

Танцът	е	важна	част	и	от	сценич-
ния	живот	на	„Тамада“.	На	кон-
церта	в	София	останах	удивен	как	
група	млади,	красиви	момичета,	
които	се	оказа,	че	работят	в	Гру-
зинското	посолство	у	нас,	танцу-
ваха	през	цялото	време,	дори	и	след	
концерта.

Самият аз много обичам да танцу-
вам, докато свиря. Обичам да създа-
вам и среда, и настроение за танцу-
ване, което обяснява и любовта ми 
към електронната музика. Днес това 
може да се постигне само с един лап-
топ – в клуб или в собствения ти хол 
– без да е необходимо да имаш бараба-
нист или перкусионист.

Проектът	„Тамада“	борави	с	нас-	
ледството	на	старата	градска	му-
зика	на	Тбилиси,	но	вие	сте	носител	
на	повече	културни	традиции	–	се-
мейството	ви	е	от	Абхазия.	Доста	
сте	пътували,	от	друга	страна,	пък	
и	доста	пътувания	ви	предстоят.	
Чувството	за	дом	и	принадлеж-
ност	ли	е	по-силно	като	творчески	
импулс,	или	пътуването?

Роден съм в Тбилиси и съм израснал 
там, но винаги са ми казвали, че до-
мът ми е другаде. Това понякога по-
ражда гняв, защото вече 30 години не 

мога да отида там, откъдето казват, 
че съм, и не мога да усетя това чув-
ство за дом, където да се чувствам 
спокоен и на мястото си. Пътувани-
ята, от своя страна, са градивни за 
изкуството ми. Усещането, че нямам 
дом и постоянно съм на път, ме тлас-
ка към откриване на още и още нови 
неща. За музиката е полезно, макар 
да съзнавам, че в личен план това не 
е съвсем така. Винаги съм смятал, 
че е трудно да се развива и човекът, 
а и цялата страна, ако е в позицията 
на жертва. Окупацията е нещо неес-
тествено, което спира развитието, 
но човек трябва да ѝ противостои, на 
първо място, в съзнанието си – не мо-
жем винаги да искаме помощ от някого 
отвън. Това е, на първо място, голяма 
вътрешна борба, която е непреста-
нен процес.

Къде	се	намира	Лаша	между	черния	
хумор	и	съкровеното?

Има две основни положения – не мога 
да създавам музика, в която да няма 
някакъв сарказъм или поне хумор, и 
също така не мога да пиша музика, в 
която да няма и известна тъга или 
болка. Мисля, че в крайна сметка съм 
постигнал добър баланс между две-
те и това е донякъде оптимистично. 
Текстовете ми говорят преди всич-
ко за начина, по който аз самият се 
чувствам по отношение на общест-
вените нагласи и т.н. Самоиронични 
са. И са опит да бъда честен и откро-
вен в различните ситуации, пред кои-
то животът ме изправя.

Къде	се	виждате	след	пет	години?

Развил проекта „Тамада“ по най-доб- 
рия начин. Имам големи планове. Всич-
ко, което съм постигнал до момента, 
също беше резултат от план в глава-
та ми, който се осъществява успешно 
до момента. Но смятам, че всичко ще 
се развие много, много добре.

Кой	е	любимият	ви	тост?

Импровизираният. Този, който идва 
от сърцето и на момента, а не нещо, 
което вече е било написано някъде.
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Имате	богат	опит	като	оператор,	
но	как	започна	всичко?	Кога	хванах-	
те	фотоапарат?

Спомням си, че мама ми подари пър-
вия фотоапарат, когато бях на 16 го-
дини – през 1960 г., и това беше една 
източногерманска „Вера“. Бях толкова 
възхитен, че вечер, когато си лягах, 

слагах фотоапарата до възглавницата 
си. Едно лято заминах със сестра си на 
море и помня, че първите снимки, кои-
то направих с този фотоапарат, бяха 
на мрежите в Созопол – срещу старо-
то казино. Снимах залеза и още имам 
една фотография, запазена оттогава. 
Това са първите ми срещи със светли-
ната на залеза, а мен още от малък ме 
интересуваше осветлението. Спом-
ням си кристалния пепелник в хола, 
как слънцето се отразяваше с цвет-
ната дъга на стената и как аз с часове 
проследявах движението на сенките 
и петната. Имах и късмета, че наш 
съсед в кооперацията беше извест-
ният фотограф и оператор от ста-
рото кино Константин Янакиев. Той 
си беше направил фотолаборатория 
в мазето. И мама реши да му даде ма-
зето, което беше към нашия апарта-
мент, с молба и аз да имам ключ, за да 
се уча. Той беше първият човек, който 
ме запозна с фотографската естетика 
и техника. По-късно изкарах един мно-
го хубав курс в Двореца на пионерите 

и започнах непрекъснато да снимам из 
София. Помня как правех снимки на ул. 
„Граф Игнатиев“ с едно стативче, как 
броях няколко секунди, за да може да 
се експонира. Много обичам да снимам 
свободно, да обхождам града без цел и 
досега продължавам да го правя.

След казармата обаче вече имах много 
голямо желание да отида в киното и 
така 20-годишен успях да вляза като 
осветител. След петнайсет години на-
пуснах студията като втори оператор 
на игрални филми – вътре се движех по 
стълбичката.

А	фотографията?	Тя	лично	ваша	
територия	ли	си	остана?

Да, фотографията винаги се е движила 
странично, някак отделно. За мен това 
са две различни неща – филмовата фо-
тография, от една страна, и другата 
фотография, онази, която много оби-
чам. Някак в киното ти си ограничен в 
мизансцена, в сценария, който следваш. 

Граматика на фотографията

„В	кадъра	търся	
съзерцание,	едно	чувство,	
което	кореспондира																									
с	мен	–	все	едно	снимам	
собствения	си	живот.	
Като	автопортрет,	
който	се	движи	във	
времето.“	Оля	Стоянова	
разговаря	с	фотографа	
Борислав	Борозанов,	
който	живее	в	Стокхолм	

фотография Борислав Борозанов
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Но пък в тази работа има друга тръпка 
– трябва да заснемеш някои неща мно-
го специално, вярно на драматургията. 
Реденето на осветлението е много 
интересно, но както казвам – това е 
една друга граматика. Докато худо-
жествената фотография е грамати-
ка, с която трябва да си се родил. И аз 
правя разлика между тях – тази гра-
матика, при която можеш да научиш 
някои неща, след време не можеш да я 
ползваш. Докато колкото повече вър-
виш по пътя си, толкова повече полз-
ваш това, с което си се родил – то се 
е превърнало в твоя начин на виждане, 
твоята естетика, твоята култура и 
всички натрупвания, които си получил 
през живота си. 

Тогава	как	се	промени	вашият	на-
чин	на	снимане	през	годините?

И сега понякога, когато съм в Сток-
холм, излизам рано сутрин, без да знам 
какво ще снимам. Понякога ми харесва 
някаква ситуация, без изобщо да знам 
какво се случва. И когато го заснема, 
вече откривам нещо друго във фото-
графията, което не съм забелязал в 
момента на снимането. Но въпреки 
това нещо ме е привлякло в тази фо-
тография, нещо ме е накарало да оти-
да натам. Както казва Сюзан Зонтаг 
– в кадъра винаги трябва да има нещо 
мъничко, нещо беличко някъде. Това е 
много хубаво и много вярно според мен.

А	какво	търсите	в	кадъра?	Ясно	
е,	че	всеки	кадър	е	и	лична	гледна	
точка,	нещо,	типично	за	вас,	но	
търсите	ли	история?	Или	емоция?	

Не мога да кажа, че търся история, но 
търся съзерцание, едно чувство, което 
кореспондира с мен – все едно снимам 
собствения си живот. Това е като ав-
топортрет, който се движи във вре-
мето. Човек намира всички неща сам 
в себе си. Другите неща, които е на-
учил, са технически и са просто като 
инструменти. Специално повествова-
нието не ме интересува много. Мисля, 
че това човек трябва да го остави в 
кинематографията. Във фотографи-
ята трябва да търсиш своя свят и да 
имаш диалог с природата, със света, с 
нещата около тебе. 

През	какви	периоди	сте	премина-
ли	във	фотографията,	през	какви	
жанрове?	

През 80-те години снимах много мода 
в Стокхолм, но когато изчезнаха спи-
санията, изгубих интерес. Нещата 
тръгнаха в дигитална посока, която 
вече не е толкова интересна за мен. 
Навремето списанието имаше стил, 
определяше твоя почерк и ти се съ-
образяваш с неговите изисквания. 
Модната фотография е много инте-
ресна – тя е като театър. Но някак си 
съм минал през това и сега си мисля, че 
трябва да я оставим на по-младите 
хора. 

Няколко пътувания през Гърция ме на-
сочиха към една голяма тема – на Цик-                                                                            
ладските острови си бях избрал да 
снимам църкви, но исках да ги снимам 
по най-трудния начин – през деня, при 
най-силната светлина, с аналогова 
техника, обратно на правилата. Ис-
ках тези църкви да изглеждат така, 
все едно са заснети през нощта, да 
светят по особен начин. Това беше 
като духовно занимание за мен. Мно-
го ми беше интересно. Бяхме няколко 
души – компания, която се движеше от 
остров на остров, две години ми отне, 
но направих дванадесет снимки, които 
ме направиха по-известен. Тези фото-
графии в чужбина имаха много голям 
успех, показвал съм ги почти навсякъде 
из Скандинавия, имам две в Средизем-
номорския музей в Стокхолм. Направих 
в Атина самостоятелна изложба. 

След това големи теми за мен бяха 
стокхолмските прозорци, улици, сгради 
и въобще архитектурата. Даже тър-
сех известни места, които нарочно 
снимах без хора, защото за мен поняко-
га хората правят снимката туристи-
ческа. Разбира се, зависи какво търсиш. 
Но ако не правиш стрийтфотография, 
трябва да избягаш от тълпите. 

Имах и една много голяма колекция от 
многозначни контрасти, която срещ-
нах с гръцките църкви и протестант-
ската архитектура. Те се допълваха 
по особен начин – две култури, които 
имат различна естетика, но са много 
извисени.

Последната колекция, която снимах 
– Around me, е съвсем друга. За пръв 
път снимах в тъмнината в Стокхолм 
– през февруари, в най-студените дни, 
нещо, което никога не е будило инте-
рес у мен. Но дигиталната фотография 
позволява да влезеш много дълбоко в 
сенките, в тъмното. А това ми даде и 
възможност да видя неща, които самия 
мен ме изненадаха. Снимах една сед-
мица, почти всеки ден, как ледените 
блокчета се движат по стокхолмските 
улици. И поради това, че слънцето поч-
ти не изгрява и ги осветява странично, 
тези ледени блокове придобиват много 
особена, мистична форма. 

На	тези	фотографии	все	едно	наб-	
людаваме	сътворението	на	света,	
сякаш	улавяте	движението	на	кон-
тинентите	в	тези	парчета	лед.

Да, просто виждаш един друг свят, 
нещо преди теб, преди да си се родил. 
Това беше последната ми изложба 
през 2017 г. в Стокхолм, сега подгот-
вям нови неща, но ми е трудно на тази 
възраст, защото ставам твърде взис-
кателен в някои отношения и това ми 
създава проблеми. Когато бях по-млад, 
не мислех много-много, но сега съм об-
ременен от изискванията.

Какво	означава	това?	Че	сте	много	
критичен	към	себе	си	и	работата	
си	или	когато	търсите	да	снима-
те	нещо,	независимо	дали	става	
въпрос	за	църкви	на	Санторини,	
или	прозорци	в	Стокхолм,	търсите	
красота,	определен	вид	естетика?

И двете. За мен красотата е особено 
нещо. Това не е красотата на турис-
тическата картичка. Красота откри-
вам и в мистичното. Търся това, което 
мен ще ме развълнува. Доста неща съм 
видял и имам по-малък избор. А може и 
да не съм прав – човек живее в периоди, 
когато понякога нещата се случват 
по-бързо, друг път – много по-бавно.

От	 колко	 години	 живеете	 в	
Стокхолм?

Живея над 40 години в Стокхолм, зами-
нах през 1981 г. Тогава бях на 36 години 
и за мен това бе много голяма промяна. 
В живота ми има две големи промени 



78

декември 2022

по линия на фотографската естети-
ка – първата е, когато видях филмите 
на Френската нова вълна в София бла-
годарение на проф. Тодор Андрейков, 
с когото бях приятел от младите си 
години. Той правеше лектории в Сту-
дентския дом и аз толкова се запалих 
и въодушевих, защото тогава излязоха 
по-чувствителните ленти и образът 
беше много по-свободен. По онова вре-
ме нямаше толкова много осветление, 
но тези филми промениха моето виж-
дане през 70-те години. И втората 
промяна се случи, когато през 80-те 
години заминах за Стокхолм. Промя-
ната беше пълна – просто всичко за-
почна отначало. Естествено, това, 
което си носех, то ми вършеше рабо-
та, но не беше достатъчно, за да се 
справя в този живот. И тогава си ка-
зах – сега ще видиш какво можеш сам да 
направиш. 

Как	свикнахте	с	този	нов	свят?

Много ми беше интересно. И досега 
колкото обичам България, толкова 
обичам и Скандинавия. Мога да кажа, 
че там съм видял само добро от хора-
та. Естетиката им много ми харесва, 
много е близка до мен. Не е толкова 
бъбрива, не се говори толкова много 
в снимката, по-малко неща има в нея, 
по-малко детайли. И това ми повлия – 
вярвам, че колкото по-малко неща има 
в кадъра, толкова по-хубав става. Това 
е лично мое мнение, защото не може да 
се генерализира. 

Какви	уроци	научихте	там?

Първо, радвам се, че се срещнах с две 
култури. За мен това е богатство и 
човек може само да спечели от него. А 
сега, в една свободна България, е много 
хубаво, че винаги можеш да си дойдеш 
и после да си заминеш, когато решиш. 
Защото преди не беше така и първите 
десет години аз не можех да се връщам.

Споменахте	прозорците	на	Сток-
холм.	Там	има	традиция	да	се	сла-
гат	свещички	на	прозореца.	Защо	
се	насочихте	към	тази	тема?	Ве-
роятно	и	заради	отношението	към	
светлината	на	място,	където	по-
ловин	година	тя	е	оскъдна.	

Да, главно заради светлината. Пък и 
тези светлини на прозорците са много 
типични за Стокхолм. Казват, че поне-
же е морски град, са слагали тези свет-
лини като сигнал за корабите. Не знам 
дали е легенда, но шведите имат отно-
шение към светлината, към свещичка-
та. Винаги вечерята ще е на свещи, за 
тях тази естетика е много важна. Има 
значение, че през зимата денят става 
по-къс и те много ценят светлината. 
Затова е толкова голяма радост, ко-
гато има един хубав слънчев ден. Кол-
кото до прозорците – первазът при 
тях е много широк и обикновено там се 

средата на много интелигентни, спо-
собни и талантливи хора. Работил съм 
с най-големите оператори като Тодор 
Стоянов, Димо Коларов, Борислав Пун-
чев. Естествено, и от тях съм взел 
нещо. 

В	онези	години	хрумвало	ли	ви	е	да	се	
откажете	от	снимането?	Да	бъде	
човек	оператор	е	по-скоро	профе-
сия,	но	фотографията	като	че	ли	
носи	повече	свобода.	

Така е, фотографията е свобода. Осъз- 
нах го в чужбина. През 70-те години 
тук не можех да се изявявам самостоя-
телно като фотограф и да правя из-
ложби, защото някой трябваше да ми 
разреши. Но има и нещо друго – снима-
нето за филми наистина е професия, 
трябва да познаваш някои специфики 
на снимането, за да осъществиш един 
мизансцен и да работиш по определен 
сценарий. Но след като заминах, никога 
повече не го работих. 

Никога	повече	не	сте	работили	
като	оператор?

Никога повече. Работих като опера-
тор до моето заминаване. После из-
цяло съм се занимавал с фотография и 
аналогов монтаж на рекламни филми за 
индустрията. В началото с това се из-
държах. Завърших курс на „Ампекс“ за 
аналогов монтаж, а от 90-те години 
изцяло се занимавам с фотография на 
свободна практика.

Споменахте,	че	близо	две	години	
сте	снимали	на	Цикладите.	За	една	
голяма	 част	 от	фотографите,	
особено	за	онези,	които	работят	
в	медиите,	това	е	голям	лукс	–	да	
посветят	толкова	много	време	на	
един	проект.	По	кой	проект	сте	
работили	най-дълго?

Може би по този, защото в продъл-
жение на две години прекарвах поне 
по два-три месеца през лятото там, 
когато бях свободен. Но такова напре-
жение, каквото имах по време на рабо-
тата по този проект, никога повече не 
съм преживявал. Тогава си бях поста-
вил за цел да завърша проекта на жи-
вот или смърт. Исках да го постигна на 
всяка цена, а дигиталната фотография 

слагат скулптури, цветя, свещници. 
И понякога при определено осветле-
ние на тези прозорци можеш да видиш 
цели картини, когато ги наблюдаваш 
отвън. На мен графично ми харесват 
прозорците и играта на светлината. 
Понякога си мисля, че естетиката на 
Скандинавия е била в мен, когато съм 
се родил. Нищо че съм роден в София. 

Какво	виждате,	когато	се	обърне-
те	назад?

В тази моя България от младите ми 
години имаше толкова много хубави 
неща. Не само моята работа в Студи-
ята за игрални филми, но и всичките 
ми приятелства са оттогава. Бях в 

фотография Борислав Борозанов
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още не се беше появила. Но пък снимах 
с много хубави, брилянтни черно-бели 
японски ленти.

Развитието	на	фотографията	
промени	ли	начина	ви	на	снимане?

Спомням си как веднъж през 80-те 
години си зареждах камерата на една 
маса в кафенето на площад „Трокаде-
ро“ в Париж, а след двайсет години на 
същата маса сменях дигиталната кар-
та на новия си фотоапарат. Пепелни-
ците и униформите на келнерите бяха 
същите. А просто бяха минали двайсет 
години. 

Това,	че	идвате	по-често	тук,	дава	
ли	ви	възможността	да	видите	Со-
фия,	България	по	по-ясен	начин	–	да	
бъдете	обективен,	да	забелязвате	
промените?	И	как	изглеждат	тези	
промени	във	вашите	очи?

О, да, мога да ви кажа, че България се 
променя, и то се променя в хубавия 
смисъл. Много хора, които живеят 
тук, са недоволни от най-различни 
неща. Но хората често не виждат ху-
бавите неща, които се случват тук. 
Много ясно помня момента, когато за 
пръв път си дойдох в България през 
1989 г., кацнах със самолета и от Со-
фия се виждаха само някакви мъждиви 
светлинки. Помня, че имаше лека мъгла 
и тогава си помислих: „Боже, това ли 
е моят град? Къде кацаме?“. Защото 
човек има съвсем друга представа за 
родния си град. А сега, когато кацам в 
София, тя изглежда като европейски 
град. София е много хубав град – има си 
и кусури, разбира се, трябва да се опра-
вят тротоарите например, но е наис-
тина хубав град. Ето, и младите хора 
са много добре облечени, страхотни 
сладури са. 

Иначе аз много обичам да си идвам в 
България и забелязвам, че колкото по-
вече минава времето, толкова по-дъл-
го оставам тук. Някак си срещите ми 
с колеги, с хора като Николай Трейман, 
като Цочо Бояджиев, с които ходим за-
едно да снимаме из Трънския край, ми 
стават все по-важни. Правилно е да се 
каже, че аз ходя с тях, защото това е 
тяхна традиция, но тези пътувания 

страшно ме обогатяват и съм много 
щастлив от срещите ми с тези хора. 

Говорите	на	един	език,	така	ли?

Знаете ли, в България човек има друг 
разговор с колегите си – в чужбина не 
е така, но не защото аз съм чужденец 
там, а защото те помежду си общуват 
така. Няма го този близък контакт. 

Откривате	ли	смисъл	в	социал-
ната	 фотография,	 във	 фото-																																																																																												
журналистиката?

Знаете ли защо? Много пъти, когато 
е трябвало да сложа заглавие на някоя 
снимка, си казвам: „Чакай да видя име-
то на някое от старите джаз парче-
та“. И всяко заглавие пасва идеално на 
фотографиите ми, особено на онези, 
които искам да са по-абстрактни и 
по-свободни.

Да,	но	някои	от	тези	заглавия	зву-
чат	и	като	поезия.

Нали? Точно така мисля и аз.

Не се интересувам много от социална 
фотография и от фоторепортерство, 
но да се занимаваш с това е голямо 
предизвикателство. Има смисъл, има 
и бъдеще в този тип фотография, но 
аз специално не обичам да снимам не-
щастието на улицата. Тези неща ме 
огорчават. Не желая да се занимавам с 
това. Но в скандинавските страни ху-
дожествената фотография и джазът 
са на изключително ниво. Това там е 
начин на живот. И аз дори ги свързвам 
– тази музика и хубавата фотография 
за мен по някакъв начин са свързани. 

Имали	ли	сте	моменти,	когато	сте	
се	отдалечавали	от	фотографията?	

Никога! Напротив – мога да кажа, че 
фотографията ме е спасявала в много 
трудни моменти. И когато съм имал 
проблеми, просто съм взимал камерата 
и съм излизал навън, самото движение 
ми е помагало. А когато започна да сни-
мам, забравям за проблемите си. Това е 
като разходка в едно друго простран-
ство, което няма нищо общо с реалния 
живот. Там можеш да си почиваш. Там е 
по-хубав светът. 

фотография Борислав Борозанов



80

декември 2022

Ето, сякаш имам в ръката си вълшеб-
но стъклено кълбо. Като го разкла-
тиш, вътре завалява истински сняг. 
И се виждат малки фигурки.

Аз и брат ми сме на село. Зима е. На-
валял е дълбок сняг, през който дядо е 
разчистил пътечки. Ние сме на чети-
ри години, обули сме дебели плетени 
гащи, влизаме и излизаме от къщата, 
не ни свърта. Баба каза, че довече-
ра е празник, и от сутринта заседна 
край печката. Праща ни да ѝ донесем 
ту орехи, ту паница ошав, ту няколко 
глави чесън, ту от шарения боб, ту 
буркан с лозови листа, ту наниз суше-
ни червени чушки, дето са закачени 
на стената в малката пристройка с 
двете стаички и пещта. Във втора-
та, вътрешната стаичка спи вуйчо, и 
той е тук. Но той спи до късно. Вуй-
чо е ученик в техникума „Киров“, ние 
много му се зарадвахме, като дойде с 
рейса вчера. А той веднага си украси 
стаята, пусна от тавана жички с раз-
ноцветни лампички, включи ги в кон-
такта и лампичките замигаха като в 
лунапарк. А пък във външната стая, 
онази с пещта, спят двете стари 
баби. Ама те изобщо не спят, ами все 
седят в тъмното на леглата си и при-
личат на страшилища.

Докато ходим по пътечките в снега, 
се разминаваме с котараците. Те са 
пет на брой, ние вече можем да броим 
до пет, колкото са пръстчетата на 
ръката, и отдавна сме ги преброили. 
Котараците ни стигат до кръста 

и малко се плашим от тях. Добре че 
дядо излиза на стъпалата на къщата 
и вика: пррус, бе, пррус! И те избягват, 
разлитат се в пет посоки. 

Ето че и вуйчо става. Излиза на двора 
гол до кръста и се търка със сняг. Той 
тренира в техникума джудо и после ни 
е обещал да ни покаже някои хватки. 
Ние го дърпаме да ходим да нахраним 
магаренцето в плевнята. Той граб-
ва кофата с пожълтелите нарязани 
ябълки и се запътваме натам. В плев-
нята е тъмно и мирише на мишина. 
Насипваме ябълките в ясличката и 
магаренцето започва сладко да ги хру-
па, като ни гледа с голямото си добро 
око, а ние през това време го галим по 
меките бузи.

После, за да не се пречкаме на баба, 
докато тя приготвя яденето за до-
вечера, дядо ни вика да ходим с него за 
хляб. Фурната е чак на другия край на 
селото и трябва да се облечем хубаво. 
Нахлузват ни дебели плетени шапки, 
от които косата започва да ни сърби 
и ни връзват на устата по един шал. 
По пътя дядо среща различни хора и с 
всеки от тях се спира да си приказва. 
Докато го чакаме, ние с брат ми пра-
вим снежни топки и ръцете ни накрая 
се вкочанясват. На връщане е по-лес-
но, защото дядо е натъпкал три саму-
на хляб в мрежата. Хлябът пари. Той 
пак спира да си приказва, но ние през 
това време чупим през дупките на 
мрежата от хляба и ядем, а ръцете ни 
се стоплят. 

Дните през зимата са къси. Когато 
се връщаме с хляба, е започнало да се 
стъмва. Казват ни да доведем двете 
стари баби от пристройката в голя-
мата стая на другата къща, където е 
сложена масата. Ние отиваме при тях 
и започваме да ги дърпаме. Полека, 
чедо, викат те, но се надигат и започ-
ват своя поход с малки миши стъпки, 
а тояжките им почукват на цимента, 
баба Марийка, свита като кука, и баба 
Дена, изправена като свещ, и двете 
облечени в черно, с черни забрадки, по-
криващи белите им коси. По гърба на 
баба Дена пълзи малка бяла плитчица.

Най-сетне сядаме на масата. Дядо 
налива в две чаши вино, за себе си и за 
вуйчо, а на нас ни дава да си натопим 
показалците и да ги оближем. Баба 
Марийка казва:

– Жечке, да кажем молитвата!

– Мамо, децата са тук! – сопва ѝ се 
баба. Но баба Марийка започва да шеп-
ти нещо, което ми звучи странно, хем 
са нашите думи, хем не са. Различавам 
в шепота и името на вуйчо, той се 
казва Христомир.

Двете стари баби отдавна ги няма. 
Баба и дядо и тях ги няма. И вуйчо го 
няма. А и такива големи котараци ни-
кога после не видях. Но онази Коледа на 
село я има. Потънала в злато, ливан и 
смирна. Затворена във вълшебното 
стъклено кълбо, което, като го раз-
клатиш, вътре завалява истински 
сняг.
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