Брой 25
1,50 лв.

24-30.06.2020
Год. 29

ВАЗ О В 1 7 0
 Милена Кирова

 Чавдар Ценов

 Светлана Панчева

 Гергина Кръстева

 Стилиян Чилингиров

 Владимир Трендафилов

 Петко Росен

 Христо Карастоянов

 Александър Шурбанов

 Иван Христов
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на патосите, обгърнат с митологии, с ново признание
и нови прочити, възвисен над евтините подмятания,
безцеремонни гаври и хулителства, които не са му били
спестени и приживе.
Eдин от възможните начини да преоткрием и проумеем
Вазов днес, сто и седемдесет години след рождението му,
е да си припомним важните неща, биографията на духа
му, биографията на сърцето му, простите песни, които
текат в кръвта ни, откакто се помним. Нямаме никакви
оправдания, че не сме го чели или не го четем, освен че е
непосилно да притежаваме монолитността и величието
на неговия дух, освен че се разпадаме на отломъци бит и
отчаяние, освен че се давим в стихията на езика му: “от
руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост
жива”.
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Опожареният сопотски дом сякаш завинаги лишава
Вазов от възможността да се завърне в приветливата
и уютна патриархалност на своето начало. В една
от автобиографиите си споменава: “Записах стихове
– зачиракувах в поезията – от 18-ата си година. От
20-годишната ми възраст се захвана периодът на
моите безконечни скитания из странство, имайки
два неотлъчни другаря: бедността и вдъхновението.
Нуждата и съдбата ме развождаха (из Румъния, Турция,
Русия, Гърция, Швейцария, Франция, Италия и прочие)
– винаги сиромах, винаги богат със звучни рими и
песни... Творческият демон постоянно ми нашепваше:
„Работи!“. Вазов пътува и пише, лекува любовните
си рани и носталгиите си по родината със слово,
всеки от случайните си домове превръща в кабинет
наместо в семейно огнище, създава книги наместо деца.
Цялото благородство на осанката му, сдържаният му
аристократизъм, самотността му на духовен колос
излъчват мисията, която съзнато е следвал и назовал:
„Работех и изливах съдържанието на моята душа в
песен. Дадох всичко добро, каквото можех да дам на
отечеството. Малко бе, но толкоз имах“.
Малко ли е? Не е ли достатъчно, че и цял век по-късно
ние живеем във Вазовия роман „Нова земя“, че можем
да се припознаем във високите стремления на неговите
хъшове или в жалките брътвежи на сопотските чичовци,
че обитаваме едновременно и завинаги кръчмата на
Странджата и Ганковото кафене?
В сборника „Помен за Иван Вазов“, съставен от Стилиян

Чилингиров по заръка на тогавашния министър на
просвещението Стоян Омарчевски, и издаден почти
година след смъртта на поета, редом със спомените, с
безбройните съболезнователни телеграми, с отзивите
на цялата европейска преса от онова време, има и една
трогателна случка, разказана от Александър Кипров.
Дни наред пред гроба на поета се събира огромно
смълчано множество. Един следобед млада жена довежда
детенцето си, четири-пет годишно. То се промушва
сред хората, спира пред купчината пръст, отрупана
с цветя, и с ясното си гласче започва да рецитира
Вазовата „Молитва“: „Дядо Господи, прости ме, моля ти
се от душа...“. Един несдържан, страшен вопъл разкъсва
мълчанието, множеството се разридава, разлюлява се от
плач.
Днес този плач е непонятен, невъзможен и неназовим,
но тогава за младия ни, изпълнен с енергии и пориви
народ той има и име, и единен смисъл, той е началото на
духовното му сирачество. Изгубеното упование.
Днес Вазов, който никога не си е тръгвал, се завръща
във всекиго от нас според личните ни избори: у едного е
словесен необят, у другиго – висок и кънтящ национален
патос, у трети – молитва, с която благославя всяко
българско дете, у четвърти – наръчник по усвояване
на сложните взаимоотношения между българина и
свободата, у пети – любов до несвяст към България, у
шести – невъзможната утеха, че „и ний сме дали нещо
на светът“, у седми – модерният патриархален класик, и
така до безкрай...
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Възкресение Христово e тематичният
център на новия 149-и брой на сп.
„Християнство и култура“. В него са
представени проповедите на митрополит
Антоний Сурожки за Вход Господен
в Йерусалим, Страстната седмица и
Пасха, както и текстовете на членове
на Френската академия, посветени на
Кръстния път, обединени в проект под
ръководството на кардинал Жан-Мари
Люстиже.
Друг акцент в броя е отношението
на църквите към Холокоста по време
на Втората световна война. Темата е
представена с основополагащия доклад от
1978 г. на немския богослов Йохан Баптист
Мец За отношението между християните и евреите в Германия, както и
с историческите текстове на Франклин Х. Лител Германските църкви в
Третия райх, на Джонатан Горски Папа Пий ХII и Холокостът, и на Ицхак
Арад Християнските църкви и преследването на евреите в окупираните
територии на СССР. Българският случай е представен с показанията
на Пловдивския митрополит Кирил за участието му в спасяването на
българските евреи, дадени през ноември 1944 г., докато се намира в ареста
на Държавна сигурност, и е допълнен с писмото на Св. синод на БПЦ,
посветен на актуалната политическа обстановка през лятото на 1944
г., с редакционно заглавие Шумкарството е явление на днешното болно и
размирно време.
Третият тематичен център, Църквата в съвременния свят, е свързан
с отношението на църквите към пандемията от коронавирус. В него са
представени текстовете на о. Кирил Синев Църковният дебат в Румъния
и на Златина Каравълчева Мерки на поместните православни църкви за
ограничаване на разпространението на коронавируса. На същата тема е
посветено е есето на Калин Михайлов Вяра.
В броя са публикувани и разказите на Янчо Михайлов (свещ. Йоан
Карамихалев) „Няма кой да ме чуе“, Болнична стая, Избраникът на
камбаните, и на свещеник Николай Петков Нежни хиперболи, а в
рубриката „Забравени размисли“ е представен текстът на отец Борис
Паспалев На хорото. Първият трясък от неговата книга Дневници
на един селски свещеник, издадена през 1942 г.. В броя е представена и
последната лекция на прот. Александър Мен Християнството, изнесена
на 8 септември 1990 г. Рубриката „Християнство и изкуство“ е
представена с текста на Ивайло Борисов Църковната музика и времето,
а рубриката „Нови книги“ съдържа откъс от книгата на Лоренцо Скуполи
Духовната борба, ново издание на Фондация „Комунитас“. Броят е
илюстриран с творби на Любен Зидаров.
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ЕСЕННО СТУДИО ЗА ЛИТЕРАТУРЕН
ПРЕВОД
25. – 27. септември, 2020 г.
Работилници за литературен превод,
лекции, практически модули, срещи с
колеги, дискусии

Сто и седемдесетата годишнина от рождението на
Иван Вазов е темата на брой 06 на сп. „Култура”.
Дали творчеството на Вазов е единственият
и голям български проект? И как днес четем
творбите му? Отговорите – в статиите на
Мирела Иванова и Митко Новков, както и в
разговорите с проф. Милена Цанева и режисьора
Борислав Чакринов. Темата „културата след
вируса” намира продължение в анкетата с Мариус
Донкин, Даниела Димова и Красимира Александрова.
А също и в текстовете на Орхан Памук, Реми
Браг, Петер Слотердайк, Жан-Люк Нанси, Пламен
Антов. Поетът Иван Ланджев обговаря „въпросите
на сърцето”, Джонатан Гудакър се пита как в
днешната ситуация „зрителите вдъхват живот
на театъра”, а пианистите Аглика Генова и Любен
Димитров разказват за проекта си „Рахманинов
за четири ръце”. Разказът „Признание за таланта”
в рубриката „под линия” е на Михаил Вешим, а
фотографиите в броя на Александър Иванов.
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Второто Студио за
литературен превод
на български език е
насочено както към
преводачи в ранен
етап на кариерното си развитие, така
и към професионалисти с натрупан опит и
публикации.
Студиото предлага разнообразна
програма от практически занимания,
лекции и дискусии, които ще обогатят
уменията на участниците и ще разкрият
нови похвати от „кухнята“ на превода,
редактирането и книгоиздаването.
Студиото създава творческа атмосфера
и условия за неформално професионално
общуване с мотивирани колеги, и
дава ценен достъп до алумни клуба,
благодарение на който обогатяването на
преводаческия опит се простира извън
времевата рамка на обучението.
Заявете интерес за участие сега като
ни изпратите кратък мейл на autumn_
school@npage.org.
Местата са ограничени!
За да кандидатствате, изпратете ни
автобиография, кратко мотивационно
писмо и откъс от ваш превод до 2 стр.
(моля, приложете и изходния текст,
който не трябва да има друг превод
на български език). Кандидатурите
се изпращат до 19.07.2020 г. на имейл
autumn_school@npage.org.
Таксата участие е в размер на 150 лв. и
включва 3-дневно обучение, кафе-паузи и
социални събития, ако обстоятелствата
позволяват.
Прочетете повече за Студио 2020 на
http://www.npage.org/page?id=188.
Очакваме ви!
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Панихида за демокрацията
Радиоесето на Петър Увалиев за Христо
Явашев е част от сборника под печат
„Петър Увалиев. Пет минути с Петър
Увалиев - част 2“, ИК Агата-А.
Мадридският ежедневник „Ел Паис“, един
от най-меродавните вестници в Европа,
помества в ред седмични притурки списък
и кратки очерци на „Хилядата избраници“,
които са оставили най-ярки следи в
живота на двадесетия век. В този списък
е включен и един българин.
Нека почнем това похвално слово за един
българин с още по-похвално предисловие
за българската кирилица. Понеже сме си
свикнали с нея, хич и не се замисляме, че
в тази азбука всеки звук си има отделен
знак, който си е негов и само негов: в
никакъв случай „х” не се смесва с „к” или
„ч”. Не е така в английския език, в който
„х”, „ч” и „к” се указват с един и същи знак
– съчетанието на две латински съгласни
“c” и “h”. И поради това в азбучния
поменик на „Ел Паис“ на „Хилядата
избраници от двадесетия век“ нашенецът
Христо Явашев най-неочаквано е подреден
между Кристи, Агата и Чърчил, Уинстън.
Има наистина от какво човек хем да
се зарадва, хем да се зачуди. На какво
дължи наш Христо тази висока чест? На
необичайната му художествена етика,
пояснява „Ел Паис“.
Христо пръв се откъсва от
самомнителната
надменност на художник,
който си въобразява, че
твори за вечни времена. Той
съзнателно и старателно
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изразява, даже възпява преходността,
отлика на нашето стремглаво съвремие.
Дори най-величествените му замисли,
като покритието с цветна тъкан на два
километра австралийско крайбрежие, са
обречени да траят две, три седмици. Но
тяхната мимолетност не се родее само с
нетрайността на цигарените кутии или
книжните кърпи.
Става дума за друго усещане на
преходността, за която скромно, но
проницателно пише Георги Мицков,
когато си спомня младежите, които
ходели на гарата в Белово
„не толкоз да посрещнем влака, който
ще отмине,
а да посрещнем онова голямо нещо,
потулено и смътно в жаждата на
нашето очакване“.
На това нашенско, провинциално
„голямо нещо“ мечтателят Христо
даде планетарни размери. Светът стана
гара Белово, през която стремително
профучава животът, който за никого
никога не спира. И все пак всички
живеем. Та нали още Гьоте пророчески
бе възкликнал: „Спри, миг – ти си тъй
красив!“.
Но за Христо тази красота не е
бездушното шаренило на амбалажната
хартия – безогледна, безразборна,
безчувствена към онова, което обвива.
За Христо в опаковката важи опакото
– онова, което бива скрито, за да бъде
разкрито с цялата му невидима мисловна
глъбина. И навярно това предчувствие за
„нещо потулено в жаждата на нашето
очакване“ бе станало причина да се
уреди в Берлин изложба на един все още
неосъществен Христов проект – и то не
изложбица на дребни рисунчици и чертежи,

а внушително тържество, открито със
слово от председателката на Германския
парламент Рита Зюсмут. Животворно
снаденият, без-стенен Берлин честваше
една дълголетна мечта на Христо: да
обгърне в бяла тъкан развалините на
Германския парламент, лобното място на
дохитлеровата демокрация.
От петнадесет и повече години знам
многобройните Христови рисунки,
чертежи, изчисления – свидетелски
показания на беззаветния къртовски труд
на този наистина единствен строителосъществител на една неосъществима
мечта. На всички политолози е било
пределно ясно, че о дяволе почившата1
германска лъже-демократическа република
не би допуснала Христо да припари до
каменните останки на истинската
демокрация – Парламента, изнасилен
най-напред от Хитлер, а след това и
от помосковчените му побратими. Но
Христо не е политолог. И затова найневъзмутимо бе продължил да мечтае и да
чертае.
Ала дори и той, с цялото си безкнижно
въображение, не би могъл да повярва,
че мечтата му ще се сбъдне по такъв
необикновен начин – мисълта му да
се осъществи направо в мисълта на
хората, без да е необходимо да мине
през междинното ѝ въплъщение в
бялата обвивка на многострадалната
сграда на Парламента. И това е така,
защото призрачната берлинска изложба
идва в сгодно време: сега призракът на
демокрацията броди из цяла Европа – на

Запад, защото хората за пръв път от
години съзнават в каква благодат са
живели, на Изток, защото там хората
въобще за пръв път се питат кой е
достоен за тази благодатна демокрация
и кой не е. Но и едните, и другите
развълнувано усещат, че сега Христо не ги
кани на всеобщо веселие, както когато бе
ги повел по постланите с яркопортокален
брезент алеи на общинския парк в
калифорнийския град Ла Хоя. Не гъделичка
любопитството им, както когато
полупочтително, полупредизвикателно
бе опаковал един мост над Сена в
Париж, който отдавна се нарича Пон
Ньоф – Нов мост, – а едва сега ни се
стори наистина нов. В Берлин Христо
ни призовава на достоен заупокоен обред:
замислената бяла обвивка на обругавания,
на разрушавания Парламент тържествено
се превръща в саван, приласкал нетленния
труп на демокрацията.
Учени изкуствоведи от цял свят се
питат откъде този непритворен,
философски девствен балканец черпи
такива монументални идеи, които нямат
предци в световното изкуство. Може
би на този въпрос въобще няма отговор.
Може би той е напълно неуместен. А
може би, без сам да го съзнава, габровецът
Христо Явашев е минал по същата
подсъзнателна пътека, по която е вървял
тревненецът Пенчо Славейков, когато е
написал:
„... загърнат в плащ мъглив,
възправя се Балкана горделив“.

Неологизъм, саркастичен антоним на
църковното „о Бозе почивши” пред името на
покойник. – Б. ред. (О. Ковачев).

БиБиСи, [31 януари 1993 г.]
Лондон
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Формата на окопите
Да се издава в поредици изглежда начинание
трудно за устояване. Издателство
„Лист“ се справят страхотно в една
вече тригодишна компактна поредица за
малките – „Детски шедьоври от велики
писатели”, в която един до друг виждаме
Вирджиния Улф и Никола Вапцаров,
Джеймс Джойс и Мери Шели, Гьоте
и Дилан Томас. Можем да образуваме
много такива ефектни двойки, тъй като
поредицата вече има зад гърба си двадесет
и една книги, най-новата сред които е
„Лападунди и тънкофини“ на френския
писател Андре Мороа.
Това е една книга, позната на децата
още от 80-те години в България,
които отдавна са пораснали. Поводът
за преиздаването на превода на Анна
Сталева е навършването на 90 години
от написването на тази не съвсем
детска история на Мороа, носеща
звучното френско заглавие “Patapoufs et
Filifers” (1930). „Лист“ не подминават
българското издание от 1980 година,
което включва в себе си две истории
– „Страната на хилядите желания“,
както и преиздадената „Лападунди
и тънкофини“. Преиздаването не е
практика в поредицата, но в случая
ни дава възможност да се насладим на
едно много по-съвременно книжно тяло,
което завладява както детския поглед,
така и окото на възрастния читател.
Художничка и на двете издания, Тоня
Горанова е изпълнила страниците на
историята с множество детайли, дори
с въображаеми герои, които липсват
в самия текст. Новите илюстрации
са цветни и отварят пространства
за въображението – освен описаните
жители на двете страни, на лападундите
и на тънкофините, виждаме и техните
домашни любимци, които приличат на
собствениците си – едните закръглени
и доволни, другите
сериозни и работливи.
Играта на думи, която
Мороа поддържа в целия
си текст, е представена
много звучно и плътно
от българската
преводачка, чиито
решения създават ясни

образи. Например Клечоград – столицата
на страната на тънкофините, или пък
Шкембан I – детето на вожда на лапа
и принцесата от племето на дундите,
което по-късно става управляващ на
Лападундия, или генерал Финтактик
– главнокомандващият войските на
тънкофините. Мороа прави тази игра на
имена, в която те експлицитно заявяват
характеристиките си още в собствените
имена. Това придава хумористичен дух на
цялата история.
На пръв поглед една съвсем проста
история за двете воюващи страни,
които в крайна сметка преодоляват
непредолимите-си-различия и заживяват
щастливо заедно. Още в самото началото
на читателя, голям или малък, е заявено,
че това не е нашият свят. Две братчета
от Горната земя – Едмон и Тиери –
попадат в Долната земя и там срещат
това деление по изцяло външен белег: на
слаби и пълни. Разбира се, онова, за което
тези толкова различни хора се карат и
воюват, е едно просто наименование – как
да бъде наричан техният общ остров:
Дундофин или Финодунд, а ако приемем
и двете наименования, то тогава кое ще
стои преди или-то. Темата за войната
и нейното безсмислие е просмукана
в цялата история. Tя е един втори
план, който непрестанно снове – как
да направим окопите, колко ще бъдат
жертвите, как ще промени това света
ни за едно нищо и никакво име, една
борба за територия на означаемото.
Можем да пропуснем целия контекст на
написването на тази история, а именно
преминалата Първа световна война и
задаващата се Втора, съперничество на
Франция и Германия и още по-конкретни
детайли в техните борби, но сякаш един
малък читател трудно ще улови този
скок назад в история на Европа. Онзи, на
когото се чете или който сега подхваща
самостоятелните занимания с книгите,
няма да пропусне обаче колко сходни са
нашите различия. Няма да види този
свят далечен, а напротив, с необикновена
простота Мороа успява да създаде един
фикционален план, достъпен за децата,
който изглежда като дъска, на която
човечеството разиграва конфликтите си.

S U B

Бегинажът, както ни информира карето
на гърба на книгата, представлява
специфично явление за части от земите на
Южна Холандия, днешна Белгия и Северна
Франция – вид почти монашеска общност
за жени, но с по-либерални правила,
зародила се през ХII в. Постъпващите
(най-често вдовици, но и млади девойки)
запазват социалните си роли, макар че
дават обет за целомъдрие. Това място,
колкото физическо, толкова и друго,
се съставлява от отделни къщички,
„обители“, и представлява своеобразен
град в града, отделен понякога от
останалото градско пространство с
ровове и стени. Бегинките живеят
по една или по две в тези обители,
евентуално заедно със слугинята си,
участват в общо богослужение и
упражняват ръкоделие – най-често
плетене на дантели. Авторът се движи
из тези места като свои. За българския

ФРАНЧЕСКА ЗЕМЯРСКА
Андре Мороа, „Лападунди и
тънкофини“, прев. Анна Сталева, изд.
„Лист“, 2020.

U M B R A

В северния музей
Сборникът с девет истории „Музей на
бегинки“ (1894) на белгийския писател
Жорж Роденбах (1855–1898) неслучайно
е озаглавен по този начин. Историите
в него са съчетани с кратки прозаични
паузи, наречени „натюрморти“, с които
статичното експониране на атмосферата
в бегинажа в Брюге/Брюж засилва
усещането за бродене из място от
миналото.

Темата за различния от нас е онази,
която прескача отвъд времената,
дадени контексти или езици. Тук имаме
две деца чуждоземци, които попадат в
битка, която ги разделя. Едмон прилича
на лападундите и това е причината
да стане един от тях, а Тиери попада
при тънкофините. Мороа като в
постоянна спирала обръща залога на
различието – две братчета, които не
могат да съжителстват заедно, защото
според установения закон са различни.
Тяхното вписване в един или друг закон,
който, макар и с различни нрави, ги
приема напълно в своя свят. Именно те
стават ключът към помирението, те
са най-външни на конфликта и слушат
непрестанния разказ за това колко
различен е различният от нас.
Един от най-запомнящите се образи,
който тематизира войната и нейното
безсмислие, е на формата на окопите на
лападундите. Онези, окопи по френски
модел не им вършат работа. Ето защо
те правят окопи под формата на делви –
тесни отгоре и широки отдолу. Каквито
и да са окопите – френски, немски,

лападунски или
тънкофински,
Мороа не
пропуска да
обрисува
живописно
картини
наоколо:
„Тиери никога
не бе виждал
война, но
след това
никога вече и
не пожела да
види. Той чу
над главата си
свистенето
на снарядите
(…) Видя
приятелите
си тънкофини,
разкъсани
на две от
стоманени
парчета (макар
да бяха толкова
тънки, че
мъчно можеха
да бъдат
пронизани). Чу
вечерта над лагера самолетите, които
дишаха тежко (…) Чувал ги бе някога
и над градината вкъщи, но тогава това
бяха френски самолети (...) А сега видеше
ли някой, знаеше, че само след минута
ще чуе продължително изсвирване, после
страхотен трясък, ще види силен пламък,
а после ще се появи съвсем наблизо
дълбока дупка, а в дъното - затрупани
под пръстта, четиресет или петдесет
мъртъвци“.
С различните форми на окопите Мороа
още по-ясно извежда за детския поглед
колко еднакви изглеждат войниците в
тях и последиците от войната. Така една
детска книга, съвсем непретенциозна
откъм сюжет, проиграва в универсален
език темата за другия и събития от
първата половина на XX век.

читател чуждостта сякаш не се внушава
от специфичната реалия, а от усещането
за нещо безвъзвратно изгубено, за някакъв
зев не само във времето (текстът е писан
в края на ХIХ в.), но и в душевността, с
която е наситен топосът, пък и самата
книга.
Наричан често „поет на мълчанието и
тъгата“, Роденбах насища историите си с
плътно усещане на тишина и меланхолично
притъмняване. Символистичната му
палитра умее да изкаже навлизането на
нощта през прозореца, посърналостта
на лицето като безжизнените бродирани
лилии, потъмняването на стените,
мълчанието на църковното пространство
вечерта. Роденбах обаче не потъва в
поезията в проза, а деликатно тъче
всяка от историите си, в които сякаш
съзерцателното и действеното се
съчетават в рядко срещан симбиотичен
баланс.
Макар че присъствието на „музей“ в
заглавието предвещава известен хлад
и отстраненост на наблюдението,
представените истории и натюрморти
не свидетелстват за това. Напротив,
описанието на Роденбах е пропито с
човещина, пълнокръвен хуманизъм и
вглеждане в детайлите с грижа. Тук
обектът на наблюдение не е обезкървен

и хербаризиран, по-скоро на читателя са
поднесени живи, пълнокръвни картини на
смълчаващи се привечерия, чистосърдечни,
до степен на наивност, терзания, без грам
ирония и сарказъм в щрихите.
Крехките истории, които Роденбах
сплита, сякаш искат повече да запазят
във времето духа не на мястото, а
на обитателите. Повечето разкази
са центрирани около един персонаж,
преживяващ своите битки и деликатно
тъжни терзания.
Роденбах е чудесен представител
на краевековната приглушеност и
емоционално наситена палитра, която
може да се открие в произведенията на
приятелите му художници като Одилон
Рьодон, Клод Моне, Пол Сезан и др.
Поетът на Брюж, издигнал до степента
на литературен герой собствения си град
(покрай произведението му „Мъртвата
Брюге“), оживява бегинажът в Брюге/
Брюж с премерени щрихи и емоционално
плътен и точен език.
„Бе го сполетяла някаква бавна анемия,
постепенно отслабване, което унищожава
добитите сили и пречи да се влеят нови.
Но цялата тази тишина във вътрешния
двор не е ли вече признак за болестта?
Като че ли остарелият град, този
вековен, скръбен Брюге, в своя залез, бе
разпрострял там своето безмълвие. Как

би могло да има
жива религиозна
общност
край умиращ
град? Все
едно да искаш
да съхраниш
цветя в стая
на болник.
Напротив –
старостта
е заразна, най-вече старостта на
град, който разстила наоколо своята
меланхолия, ръждивия плач на своите
ветропоказатели, ехото на редките
стъпки по звучния паваж, отекващите
камбани...
Бегинажът на свой ред беше част от
този упадък; там броят на сестрите
постепенно намаляваше, те усещаха
как линеят в летаргичен покой, както
лебедите от каналите усещат, че блянът
на живота им протича в мъртви води.“
Северните цветове на ниските земи
прозират зад думите на Роденбах пепеляво
и сумрачно, по-силно и от платно.
ИВАН П. ПЕТРОВ
Жорж Роденбах, „Музей на
бегинки“, прев. Красимир
Кавалджиев, изд. „Сонм”,
2020.
Литературен вестник 24-30.06.2020
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Миналоманите във „Времеубежище“

Зигмунд Фройд, “Тълкуване на
сънищата”, прев. Маргарита Дилова,
изд. „Колибри”, 2020, 592 с., 30 лв.
„Колибри” остават верни на себе си и
продължават своята поредица Зигмунд
Фройд. Пълният превод на „Тълкуване
на сънищата” е събитие, което не може
да бъде подминато от почитателите
на психоанализата. Фундаменталният
труд на Фройд бележи новото столетие,
излизайки за първи път през 1900 г. и ни
дава отговор на въпроса защо Фройд
често е спряган за един от тримата
мислители, променили възможностите на
интерпретацията.

Джорджо Вазари, „Животописи
на велики художници, скулптори и
архитекти”, прев. Ина Кирякова,
Никола Иванов, изд. „Изток-Запад”,
2020, 256 с., 27 лв.
От Чимабуе до самия Вазари, ама не
точно. Не се обърквайте, не си говорим
за целия трактат на Джорджо Вазари,
често рефериран и като “първата важна
история на изкуството”. Концепцията
на “Изток-Запад” е да ни представи
само животописите на Леонардо,
Микеланджело и Рафаело. Едно издание
с красиво цветно оформление, което
нагледно ни дава възможност да видим
произведенията, за които се говори.
Дотук добре, но ще искаме още от
текста на Вазари.

Мартин Хайдегер, „Битие и време”,
прев. Цочо Бояджиев, изд. “ИзтокЗапад”, 400 с., 39 лв.
Българската публика вече познава един
цялостен превод на “Битие и време”, този
на Димитър Зашев, а от съвсем скоро
разполага и с втори, а именно настоящия
превод на Цочо Бояджиев. Две съвсем
различни стратегии на превод, които
неминуемо обогатяват разбирането ни на
Хайдегер. Да четем в превод (и то не само
в един) ни доближава до онези моменти,
които остават закодирани в
тъканта на текста.
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Фасетни прозорци на миналото
Едва ли рядко се среща твърдението,
че някои творби умеят да пренасят
читателя в света на написаното, та дори
и във времето на книжното действие.
В този случай обаче четящият се
намира навлизащ, потъващ, давещ се във
време, отдалечен от брега в новото си
(старо) времеубежище. И това почти
четиристотин страници, в които
Георги Господинов въвлича събратята си
миналомани в изпреварилите времето си
(или може би вече отминали) представи
по каква пътека би тръгнал светът, ако
всяка държава можеше сама да избира своя
хронотопос.
Самият Господинов е роден 1968 г., докато
България още е под плаща на комунизма.
Период, оставил своя отпечатък върху
автора, както наблюдаваме в повечето
от творбите му. Налага се като найпродавания писател в България с романа
си „Физика на тъгата“, чиято анимация
достигна дългата листа за номинации на
„Оскарите” през 2019 г., а „Естествен
роман“ е най-превежданата българска
книга от 1989 г. насам. „Времеубежище“
е най-скорошната му творба, като
романът, излязъл 2020 г., сякаш сам усеща
времето, в което ще се появи на бял
свят. Докато стояхме карантинирани,
Господинов даде нова възможност
за укритие от вирусите на века –
времеубежището.
Обичащ странстванията писател и вече
познатият ни от „Физика на тъгата“
Гаустин дават carte blanche на идеята си
да обособят място, където хората да
се потопят в друго време. Да създадат
Времеубежище. Първоначалният
стремеж да лекуват загуба на памет
бързо се размива с разрастването на
времеубежищата и наблюдаваме срив с
размерите на пандемия, заплашващ да
изяде паметта дори на самия автор.
Привързаността на Господинов към
детайлите на двадесети век не остава
незабелязана, като дори в самия роман
бива премятана като тема между
героите. Отличава се в задълбочаването
на сцените, развиващи се във времената,
които писателят помни от дете, и
тяхната подробност, рисуваща ги
(опасно примамливо) живи. Романът
тласка безмилостно към въпроса кое
време бихме избрали за самите себе
си. От гледна точка особено на 2020
година не е незначително желанието да
избягаме обратно по часовника с карта
за четиринадесет дни почивка някъде по

Българското черноморие, а нагледно са ни
дори и примерите на псевдопатриоти,
изписани с „История славянобългарска“ (и
то няколко реда по-дълга от оргигинала).
Именно лекотата, с която бихме взели
едно такова решение, независимо дали
като „Българи юнаци“, или „Другари
комсомолци“, показва отражението на
нашата памет. В това огледало обаче
се вижда колко сме загубили от нея. Как
понякога това се усеща, когато се изсмеем
на „новите“ традиционни български
сватби или на дядо Вангел от петия
етаж, който не се отказва да търси
„Тройной“ одеколон в Lidl. Как всъщност
„омегданяването“ на (не)случайни площи
и други повърхностни демонстрации
са проявата на един страх от загуба на
памет. На усърдния опит за прикриването
му със споделяне на трибагреници из
социалните мрежи. На нежеланието да си
признаем, че се чувстваме като мухите,
така често споменавани от Господинов –
сред толкова много фасетни прозорци вече
не помним изхода.
Романа по жанр можем да определим като
постмодерна антиутопия. Връзката с
читателя е директна – той взима участие
в референдумите, обикаля улиците на
Цюрих и наблюдава любопитно плакатите
на „Бийтълс” от седемдесетте. Води
диалог с алтер егото на писателя –
или по-скоро монолог. Писателят се
припознава в Гаустин, читателят се
припознава в автора. Ролите се разменят,
докато Времеубежището не се намести
в реалността съвсем. Докато образите
и думите им не се размиват в една обща
Жълта книга, която накрая оставя
въпроса дали не е написала сама автора
си вместо той нея. Постмодернизмът
тук не само не убягва, а и изостря
релефа на творбата. Виждаме се в
писателя с разпръснатите приятели
и в стареца, чийто живот се опира на
познатото. Персонажите са не просто
съществуващи. Те тичат директно
от спомените на Георги Господинов по
страниците в разсипващ се сюжет.
От дневник за времепадението към
временните мисли, покрили се на място,
осигуряващо чиста безпаметност – храма
на вярата. Едва ли е незабележима тази
препратка към „Името на розата“, макар
че във „Времеубежище“ изоставената
любов е светът. Родината. Останали
под свлачище от минало. Към друго
намигване ни повежда самият Господинов
– филмът „Goodbye, Lenin“ декорира с
минало не по-малко умело, за да закрепи

П О Д Ч Е Р Т А Н И
*
Рано или късно всички утопии се
превръщат в исторически романи.
*
Миналото се свири само на четири ръце,
най-малко на четири ръце.
*
Някой гаси електричеството в стаите на
собственото ти тяло.
В романа героят отива последователно
на два митинга на съперничещи си
политически формации. Едните се
наричат накратко Соца, другите са
Юнаците. Първите бленуват нещата да
се върнат като по време на социализма, а
вторите още по-назад, до Възраждането.
Избухнах в смях, когато разказвачът се
придвижва към събирането на Юнаците в
Борисовата градина, облечен подходящо,
разбира се, и внезапно възкликва:
„Минавайки покрай езерото „Ариана“, ми
се развърза единият цървул и замалко да се
пребия.“
(Избор на Емануил А.Видински)
*
Там, където има тъмнина, винаги дреме
чудо.
(Избор на Ивайла Зашева)
*
Дневната беше огромна, като една
плъзгаща се врата отделяше източната
част в нещо като кабинет и библиотека.
Върху висока масичка стоеше малка
червена пишеща машина „Оливети Хермес

болна от амнезия майка. Над света на
Времеубежище обаче тегне синдромът
Алцхаймер и неговите пипала са далеч побезкомпромисни в своите кавги за време и
реалност.
Типично за произведенията на Георги
Господинов, затваряме последната
страница с отворени въпроси, а
първоначалното усмихнато настроение,
в което клиниката за памет се захранва
от топлите спомени, е отстъпило
за сметка на тъгата. Леката тъга,
като в дъждовните дни – когато ни
липсва слънцето, но и същевременно
се чувстваме мълчаливо уютно в това
ново развитие. Романът успява по същия
начин да ни покаже колко лесно могат
да навлязат облаците. За разлика от
метеоролигчните (и не само) събития на
нашето време обаче над странстващия
Гаустин с разпилените спомени вали един
далеч по-жегващ дъжд от последиците на
неговата памет.
При все постоянно търсещата ми
критика натура, мога да отбележа
„Времеубежище“ като роман, достойно
заслужил вниманието. Жегващото е
премерено, дразни те на точните места
– когато не искаш да си признаеш, че
също гледаш назад към времето с бозата
от 6 ст., въпреки сенките му. Когато
се сетиш, че и ти си споделял във
Фейсбук някоя и друга ода в главни букви
и съмнителна граматика. Типичният на
места накъсан стил на писане допринася
за утежняващата се атмосфера на
Времеубежищата – в един момент
наистина посягаш към онлайн новините
да провериш все пак фактите. Ами
ако карантината е параван? Ами ако
ни подготвят за едно такова масово
(фиктивно) връщане във времето?
Може би трябва да се притесняваме
повече за производството на машината
и годността й за работа. Я „Made in
Chinа“ ще ни запрати при Рамзес Втори,
я „Сделано в СССР“ ще отдели някоя
непозната емисия. Колкото и истинно да
изглежда всичко обаче, романът все пак
свършва, което е може би най-големият
му (но все пак нужен) недостатък.
Иначе меланхолията на Господинов, с все
притегателната си сила и уют, би ни
покрила плътно като трибагреника над
„Борисовата”.
МАРИЯ ПРОДАНОВА
Георги Господинов, „Времеубежище“,
ИК „Жанет 45“, 2020.

М Е С Т А

бейби“ със сложен във валяка лист.
Изведнъж ми се прииска, през пръстите ми
се прииска, да натаракам нещо, да усетя
съпротивлението на клавишите, да чуя
камбанката в края на реда и да превъртя с
малката метална ръчка за следващия ред.
Желание от времето, когато писането
беше физическо усилие.
Кабинетът е моя приумица, призна
Гаустин, винаги съм искал да имам
собствена стая, малък кабинет с книги
и такава пишеща машина. Не е съвсем
в стила на 60-те, тогава са държали
книгите си навсякъде, по пода, където
им падне...Но трябва да ти кажа, че
пишещата машина има голям успех. Всички
й се радват, слагат листове, удрят с
пръсти по клавишите.
Какво пишат?
Най-често името си, човек обича да вижда
името си напечатано. Разбира се, тези,
които са в по-ранна фаза на болестта.
Другите просто удрят клавишите.
Спомних си, че точно така правех
като дете на машината на майка ми,
получаваше се някакъв особен текст
Жгмцццрт №№№№кктррпх
ггфпр111111111....
внтгвтгвнтгггг777ррр...
Възможен код, който никога няма да
разчетем.
Този цитат ми напомня моята лична
стая на 90-те, с голямата и тромава
пишеща машина на майка ми. Колко
усилия изискваше да напишеш дори само
един ред…колко грешки и неправилно

„чукнати“ букви. Тогава нямаше интернет
и децата издавахме вестник в квартала, в
конкуренция със съседчетата. И макар да
имаше само 1 брой и само 2-3 екземпляра
от него още помня вълнението, с което
диктувах на мама важните новини от
улицата.
(Избор на Све Стоянова)
*
Какво правиш?
Рисувам лица, които не съществуват.
Още не са родени или вече ги няма?
Още не са родени и вече ги няма.
(Избор на Йорданка Белева)
*
Да си безмилостен към миналото. Защото
и миналото е безмилостно.
Този закърнял орган, апендикс някакъв,
който иначе ще се възпалява с времето, ще
дърпа и боли.
Ако можеш без него, режи и се махай, ако
не, по добре си налягай парцалите. Дали
това се е въртяло в главата му, докато е
стоял
в онази софийска нощ пред празната
витрина с висящата гола крушка?
Просветлението идва по различен начин.
Aнализ на миналото като лаборатория на
болката. Просветление през загубата на
идентичност.
(Избор на Александър Байтошев )

П Р О Ч Е Т Е Н О

Д Н Е С

В И Т Р И Н А

Пътуване през модерната гръцка поезия
Монографията на Фотини
Янис Христакуди, „Проблеми
на гръцкия литературен
развой 1880-1930 (етюди върху
новогръцката поезия)“ е следваща
крачка на българската наука
по пътя й в литературната
критика и сравнителното
литературознание. Акцентът
е поставен върху гръцкия
литературен модернизъм, но
всъщност пред нас е задълбочено
и интересно изследване на
гръцката действителност в
близо половинвековен период. Фотини
Христакуди ни представя аналитичен
текст, посветен на гръцката литература,
а такива изследвания в България далеч
не са много. Дори само този факт е
достатъчен, за да бъде монографията
й определена като важно и новаторско
проучване, но причините да приветстваме
труда й са много повече.
Научната биография на Ф. Христакуди
е предпоставка за високите очаквания,
с които читателят подхожда
към изследването й. Тя завършва
специалностите „Балканистика“
и „Английска филология“, както и
двугодишен курс по международни
отношения в Софийски университет
„Св. Кл. Охридски“. След това успешно
защитава докторска дисертация по
литературознание в Института по
балканистика при БАН, специализира
в много европейски университети
и понастоящем е преподавател по
новогръцки език и литература в Софийски
университет. Ф. Христакуди е автор
на редица изследвания в областта на
сравнителното литературознание,
рецепцията на символизма в новогръцката
поезия и т.н., както и на художествени
преводи от гръцки език. Отличната
филологическа подготовка, разнообразната
професионална дейност и задълбочените
научни търсения на авторката са видими
от направените в книгата й многобройни
паралели, от привлечените интересни
мнения и от оригиналните й лични
коментари.
Всъщност д-р Христакуди с вещина и
ерудиция ни повежда в изследователско
пътуване из многоликия свят на
гръцкия поетичен модернизъм,
а също и из гръцката история,
култура и светоусещане. Още в увода
на монографията тя си поставя
амбициозната задача да покаже не
само развитието на гръцката поезия в
периода 1880-1930 г., но и да анализира
връзката й с гръцката идентичност.
За нея литературата е отражение на
процесите, протичащи в обществото, и
поради това дебатът за модерния човек
се оформя като един от центровете
на изследването й. Забележително
дискретно и все пак уверено авторката
се включва със свои разсъждения в него и
ни представя виждането си за дилемите
пред съвременния човек, който трябва да
познае себе си и да намери устоите си в
миналото, за да продължи напред и да има
бъдеще.
Монографията разглежда терзанията
на гръцкия, а като цяло и на балканския
творец, принуден да съвместява
националното, родното, традиционното
с европейското, чуждестранното,
модерното. Интересни са разсъжденията
на авторката, че не само европейските
литературни процеси повлияват
творците на Балканите, но и те самите
са повлияни от балканските творци.
Това дава основание на д-р Христакуди
да говори за взаимопроникване и активен
диалог в областта на европейските
култури и литератури. Тя риторично
задава въпроса има ли „малки“ в
литературата и могат ли всъщност да
бъдат „големи“ малките литератури.
Отговорът й е, че периферните области
на Европа остават част от цялото,
макар да се отличават от него, а общото

между тях е много повече от
различното (с. 243).
По отношение на дебата
„родно - чуждо“ отлично
впечатление оставят
направените от Фотини
Христакуди паралели между
литературните дирения
на творци от Гърция и от
България. Всъщност именно
поставянето на модерната
гръцка поезия едновременно
в контекста на общественополитическите процеси и
дебати в Гърция и на интелектуалните,
литературни и художествени търсения
на Балканите и в Европа е едно от
най-забележителните постижения
на монографията. В този смисъл Ф.
Христакуди успешно изпълнява целта
си и прави съпоставително проучване
на многостранната проблематика,
предопределена от диалога на гръцката
литература с европейското изкуство,
като откроява както трансформацията
на националните модели, така и
духовния континуитет, филтриращ
външните литературни въздействия.
Напълно логично звучи заключението
й, че „гръцката литература не е
„самодостатъчна“, а целенасочено търси
контакт с „чуждото“, но неговото
възприемане не протича безкритично
и „се сблъсква със способността на
балканските култури творчески да се
приспособяват към новото, без да губят
своята идентичност“ (с. 46).
Структурата на представяната
монография не следва хронологично
развитието на модернизма в гръцката
поезия и не се стреми задължително
да разгледа поотделно всеки от
изследваните поети. Авторката е
уточнила в подзаглавие, че всъщност
представя етюди върху новогръцката
поезия, които конструира в изложение
от шест глави, обединени структурно
от встъпление и послепис. Въпреки това
налице е един цялостен труд, защото
главите разглеждат различни аспекти
и представят все нови и нови гледни
точки към поставения общ проблем. В
тях освен сведения за гръцките поети
модернисти читателят открива данни
за гръцки политици, за военни и социални
катаклизми, за споровете около езиковия
проблем в Гърция, за урбанистичните
промени на Атина, за модернизацията на
манталитета и т.н. Макар избраната
структура да предполага наличието
на повторения, в крайна сметка
изложението успява да създаде не само
знание, но и разбиране за гръцкия поетичен
модернизъм, а бих казала и за гръцката,
и дори за балканската менталност.
Сред направените констатации ми се
струва важно да откроя тезата, че
гръцкият модернизъм не фаворизира
индивидуалистичната философия и
съответно не разрушава съществуващите
връзки между модерния човек и неговото
обкръжение. Именно поради това
според авторката той остава „дълбоко
балкански“, винаги търсещ и свързан с
родното (с. 107-108).
Разбира се, в монографията не липсват
биографични справки за гръцките
поети модернисти, литературен
анализ на творчеството им, преводи
на техни стихове, с които Христакуди
аргументира възгледите си. Особено
полезен е този подход по отношение
на по-малко познатите на читателя
„космополитни поети“, които идват
веднага след края на „чистия символизъм“,
постепенно угасващ в периода 19151925 г. Едновременно с това на места
изложението е структурирано като
своеобразен диалог между автор и
читател, в който под формата на въпроси
са поставени основните проблеми на
изследването. Умението да се поставят
точните въпроси, да се формулират
значимите проблеми, да се открои
важното от маловажното е от ключово

значение за изследователя, който търси
и се опитва да открие отговори. За да
се намерят верните отговори обаче
е нужно и задълбочено познаване на
изследваната материя. Ф. Христакуди
не само е отлично осведомена за творби
и биографиите на поетите модернисти,
но и ги е осмислила всестранно, което
е видно и от авторските й преводи на
част от представените в монографията
стихове. Задълбоченото вникване в
изследваната проблематика позволява на
д-р Христакуди не просто да привлича
мнения на авторитетни познавачи на
гръцката литература, но и на моменти
аргументирано да оспорва техните тези.
Специално искам да подчертая
направените разграничения между
различните поколения гръцки символисти
и неосимволисти. Фотини Христакуди
уверено и с вглеждане в детайла превежда
читателя през характерните за ранния
гръцки символизъм белези (потапяне във
вътрешния свят на индивида, разкриване
на психологически състояния чрез символи,
музикалност, сугестивност и т.н), за да
разкрие спецификите на символизма на
гръцките поети от поколението на 20те години на ХХ в. (обръщане към Аза и
миналото, романтични нагласи, отчаяние,
меланхолия, космополитизъм, отсъствие
на идеали и т.н.) и да го доведе до зрелите
творби на К. Кавафис и Г. Сеферис.
Въпреки направените разграничения
авторката напълно основателно прави
извода, че едната епоха (90-те години
на XIX в.) „огледално се е отразила по
спиралата на времето“ в другата (20те години на ХХ в.), „предизвиквайки
сходни поетически рефлексии“, тъй
като събитията, довели до появата
на символизма в Гърция се оказват
повторени тридесетина години по-късно
(с. 178).
Накрая ми се иска да се върна отново към
един от поставените в монографията
проблеми – този за кризата на
идентичността на модерния човек. Той
е централен не само за гръцките поети
модернисти, но и за човечеството като
цяло, поради което логично фокусира
вниманието на авторката. Ф. Христакуди
разглежда гръцката поезия, създадена
на прелома и в първите десетилетия на
ХХ в. като носител на историческата
памет и като координатна система
за определяне на идентичността.
Тя стига до извода, че изкуството е
призвано да замени „мъртвите богове“,
да бъде морална алтернатива в „края на
цивилизацията“ и да запълни етичния
вакуум на съвременността (с. 241).
Пътуването на читателя през поетичния
свят, из който го води д-р Христакуди,
завършва с оптимистичната „светла“
страна на живота, макар творчеството
на поетите символисти чрез тъмната
дълбочина на символите да отразява
дълбоко смутния им вътрешен живот.
Гръцките поети обаче придават на
символистичната естетика багрите на
целия светлинен спектър, характерен за
ширините на топлия Юг (с. 244).
В монографията „Проблеми на гръцкия
литературен развой 1880-1930 (етюди
върху новогръцката поезия)” прозира
дълбоката любов на авторката Фотини
Христакуди към поезията, която според
нея прави света по-добър, по-красив и
по-възвишен. И вероятно тази любов
превръща книгата й от интересна и
познавателна в проникновена и красива.
Тя е едно естетически издържано,
интелектуално наситено и едновременно
с това много приятно четиво, към
което всеки изкушен от духовността би
трябвало да посегне.
ЮРА КОНСТАНТИНОВА
Фотини Христакуди, „Проблеми на
гръцкия литературен развой 1880-1930
(етюди върху новогръцката поезия)“,
изд. „Ни плюс“, 2020.

Аристотел, „Метафизика“, прев.
Николай Гочев, Университетско
издателство „Св. Климент Охридски“,
С., 496 с., 32 лв.
Публикуването на български език
на превода на Аристотеловата
„Метафизика“ в превод само на един
преводач и в подредбата на 14-те книги
по начина, по който ги е подредил
Андроник Родоски векове след смъртта
на Аристотел, е истинско събитие.
Преводът е направен по изданието
на гръцкия текст на Имануел Бекер
(Tredennick, 1933-1935). В книгата има
встъпителна студия от преводача
Николай Гочев, обилни коментари, огромен
индекс от 100 страници, в който има
повече от 820 думи, термини и гнездови
понятия (с. 361-459), както и няколко
тематични библиографии. Редактор на кн.
IV-IX е Иван П. Петров, а редакцията и
коментара на кн. I-III и X-XIV е на Димка
Гичева-Гочева.

Люк Джерод Камър, „Picasso. Синият
период“, прев. Росица Тодорова, изд.
„Плеяда”, С., 345 с., 19 лв.
Приблизително по същото време, в което
Фройд издава „Тълкуване на сънищата”
започва и така нареченият син период на
Пикасо от 1900 до 1904 г.. Той е свързан с
пренасянето му в Париж и в знаменития
квартал „Монмартър”. Люк Джерод
Камър се опитва да разкаже този период
под формата на историческа фикция,
подплатена с детайлни проучвания и
приятен стил. Едно увлекателно четиво,
което най-добре се чете на син фон.

Джонатан Сафран Фоер, „Всичко е
осветено”, прев. Петя Петкова, изд.
„Лист”, 448 с., 22 лв.
„Всичко е осветено” е първият роман
на вече утвърдения Джонатан Сафран
Фоер. Рамкиращата история е на спасения
от една жена по време на Втората
световна война дядо на главния герой
и как години по-късно тя бива търсена
само по снимка. Романът е разказан през
погледите на няколко персонажа, без това
да затормозява или затруднява четенето.
Няколко гласа в няколко
времена от един писател,
един-двама дядовци, обединени
в традицията на магическия
реализъм.
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Най-доброто изкуство много често е силно неуместно
Разговор с Едвин Франк
Едвин Франк е поет, редактор и
основател на NYRB (New York Review
Books) изданието „Класики“. Той е
издател на класически книги с нови
преводи. Измежду авторите в неговия
еклектичен списък са Ийв Бабиц, Колет,
Мейвис Галант, Туве Янсон, Оливия
Манинг, Джанет Малкълм, Александър
Пушкин, Елизабет Тейлър и Стефан Цвайг.
Изданието „Класики“ на NYRB празнува
своя двадесети рожден ден. Годишнината
беше отбелязана през октомври 2019 г.
с публикацията на “Червената нишка”
(The Red Thread), антология, издадена
под редакторството на Франк. Книгата
съдържа откъси от някои от книгите на
изданието „Класики“.
Когато за пръв път споделихте идеята
си за списък с класици на Реа Хедерман,
собственичкта на NYRB, звучеше ли тя
абсурдна – дори на Вас?
По онова време не мисля, че не знаех
колко невероятна инициатива беше това.
Около шест месеца след като започнахме,
разговарях с един много известен издател
относно Джойс Кари [англо-ирландския
романист] и той каза: „О, да… колко от
неговите книги продадохме миналата
година? Може би около 69? Никога не ми
беше минавало през ума, че всяка книга,
която ми се стори интересна, ще продаде
толкова малко копия”.
И все пак списъкът е
успешен. Как достигат
книгите до читателите?
Преди казвах неща от типа
на: можем ли да определим

това като стария „Сексът и градът“? Но
не мисля, че читателите се заблуждават.
Те знаят, че старият „Сексът и градът“
не е новият „Сексът и градът“. Има
начин, по който сериалите продават
продукта си. Искам да кажа, че в нашата
еклектика има определена логика: тя има
множество входни точки. Хората може
да видят книга, за която си спомнят,
че са я обичали, да си я вземат наново и
това от своя страна, може да ги накара
да разгледат книги, също публикувани от
нас, за които никога не са чували. Те са
събудени от проекта като цяло.
Колко е важно да се публикуват гласове
от други места във време, когато
правителството на САЩ насърчава
страната да се обърне към себе си?
Може би се заблуждавам, но мисля, че е
много важно. Нашето начинание, както
и това на други малки издателства,
процъфтява в този период, тъй като
хората са се опълчили първо срещу
Америка на Буш, а сега и срещу
Америката на Тръмп. Спомнили са си, че
има живот и другаде.
Кое е онова, което кара книгата да
устоява на времето?

Н А

Търся книга, която все още има силата
да изненада: не само да предизвиква
шокиращи ефекти, но да носи някакво
усещане за житейски опит, което
все още е осезаемо. Склонен съм да се
интересувам от книги, които имат
някакво усещане за исторически хоризонт
и случай: схващането, че макар това да е
било в други времена, можем да видим и
собственото си време в него.
Хората използват много думата
„уместно“ днес. Трябва ли една книга да
е уместна?
Изключително съм подозрителен към
това понятие. Струва ми се, че то
просто служи, за да връща хората обратно
към тях си. Най-доброто изкуство често
е много неуместно. Предпочитам идеята
за валута, която не е съвсем същата
като релевантността. Книга, която има
валута, поставя настоящите ни проблеми
в различна, но отчетлива перспектива.
Успокояващо ли е да се работи най-вече
с починали автори?
Е, не е нужно да се занимавате с авторска
суета! Вярно е също, че и други хора са
издавали тези книги. Не е нужно да даваме
най-висока цена, за да ги издаваме.
Трудно ли намирате жени писателки?
Търсите ли ги?
Когато се занимавате с миналото, това
е проблем: мъжете просто са имали
по-стратегически достъп до света на
литературата и издателствата. Но ние
издаваме Барбара Коминс, Мей Синклер,
Силвия Таунсънд Уорнър, Елизабет
Хардуик, Елизабет Тейлър... Мисля, че все
още хората не са взели правилна преценка
за Тейлър. Тя е толкова непоколебима.
Има ли книга, която Ви се иска да бяхте
забелязали повече? Или книга, за която

малко съжалявате?
„Тристана“ е роман на испанския писател
Бенито Перес Галдос от 1892 г. Превърнат
е във филм от Луис Бунюел през 1970 г.
Става дума за правата на жените и се
развива в затворено общество, толкова
затворено, че е почти сюрреалистично.
Много е усъвършенстван относно
човешкото поведение.
Кои нови заглавия се очакват в
близкото бъдеще?
Ще издадем „Дневник на чужденец
в Париж“ от Курцио Малапарте
(италианският военен кореспондент,
починал през 1957 г . – най-известен като
авторът на “Капут”). Той е толкова
ненадежден разказвач. В тази книга той
твърди, че не са приветливи към него
където и да отиде; той е в изгнание и
има приятели само сред кучетата. Също
така ще издадем един френски роман
„Malicroix“, който ни препоръча Майкъл
Фрейн. Романът е на Анри Боско от 1948
г. Става дума за човек, който наследява
къща на остров в река в Камарг. Но за да
го получи, той трябва да живее там сам
три месеца.
Работата Ви кара ли Ви да се
чувствате обнадежден за бъдещето на
книгите и четенето?
Да, и продължава да ме изненадва това,
че хората харесват тази или онази книга.
Това е прекрасно.
Превод от английски: ЛИЛИЯ
ТРИФОНОВА
Източник: „Гардиън“, 2.11.2019 г.

Б А Л К О Н А

Естетиката на тривиалността в „Относно
безкрайността“ на Рой Андершон
Във време, в което киноизкуството
все повече разширява своите визуални
възможности и експериментира
посредством движения и техника,
подходът и визията на Рой Андершон
остават нещо, което можем да
определим едновременно като класическо,
някак старомодно, но и смело.
Защото структурата на неговите
филми както като изграждане на
сюжета и характерите, така и като
кинематография, стоят встрани от
така наречените „тенденции” и типични
похвати.
Андершон е сред малкото останали
режисьори, които вярват във
въздействието на така нареченото
„театрално кино“ – за което е характерна
статичната камера.
Това е неговата своеобразна запазена марка
и до голяма степен е основна причина за
забележителността на неговата „човешка
трилогия“, включваща „Песни от втория
етаж“, „Вие, живите“ и „Гълъб, кацнал
на клон...“. Съвсем спокойно можем да
кажем, че „Относно безкрайността“,
последният филм на режисьора, се вписва
като допълнение и надграждане спрямо
нея. Не само заради визуалните решения,
но и заради тематичната линия.
И макар някои критици да обвиняват
Андершон в повторяемост, всъщност
става дума за нещо друго – за
последователност и разглеждане на
проблема за човека и човешкото през
различни визуални разкази и ъгли. В това
отношение “Относно безкрайността”
е и най-човешкият му филм. Самият
Андершон казва, че това е
филм най-вече за човешката
уязвимост, защото “Ако
сте наясно с уязвимостта
на съществуването,
можете да станете
уважителни и внимателни
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сина си”. Лицата са сиви, някак
безлични и еднакви. А имената
са съвсем излишни. Защото са
просто частици от цялото, от
кръговрата, от безкрайността.
Единствената история, която се
повтаря и търпи развитие е тази
за свещеник, който сънува, че
нацистите го разпъват на кръст,
а когато се събужда, той започва
да се съмнява във вярата си и дори
да я губи.

към това, което имате”.
По синтезиран, минималистичен и
наситен със символи и препратки начин
този филм е една история за баналното
и ежедневното, той представлява
колекция от всички онези малки моменти,
които са част от съществуването ни.
Като това да завали сняг или да обичаш
шампанско. Да се влюбваш или още да
не познаваш любовта. Да носиш вина
за унищоженото си семейство или да
четеш урок по физика. Една естетика на
тривиалността.
Цялата тази обикновеност става
интригуваща заради специфичния стил на
Андершон и похватите, с които работи.
Той отново си служи с архетипи вместо
с герои. Няма особен сюжет, а различни
кратки разкази. Вдъхновен от Шехерезада
използва женски глас зад кадър, който
“описва” ситуациите. Многократно във
филма чуваме “видях жена, която… “ и
„видях мъж, който...”. Сякаш това е глас
на безпристрастен наблюдател или на
един Бог, който е забравил хората, а те на
свой ред губят вярата си в него.
“Видях мъж, който искаше да изненада
жена си с хубава вечеря”, “Видях жена,
която имаше проблем с обувката си”,
“Видях родители, които са изгубили

Тези малки кратки разкази обаче
са подплатени с историята
на времето. И това внася
допълнителна дълбочина и
болезненост във всичко. Това е един свят,
който е преживял нацизма и две световни
войни. Свят, който е крехък и лесно губи
устоите си. В един кадър ще видим как
три момичета безгрижно танцуват, а в
друг как военнопленник се моли за милост.
Основната визуална тема, а и
откриващият кадър на филма ни
представя двама влюбени, които подобно
на безплътни ангели се носят по небето.
Това съвсем не е самоцелно. А е вдъхновено
от картината на Марк Шагал „Над града“.
Самата идея на картината често се
свързва и с идеята за неспиращия ход на
времето. А един от най-силните визуално
образи във филма представя как двамата
влюбени летят над руините на Кьолн
– през Втората световна война градът
претърпява 262 въздушни нападения и
накрая населението му намалява с 95%.
Това е всъщност поредният филм, в който
Андершон се вълнува от екзистенциални
въпроси и изглежда загрижен за
човечеството. Наред с усещането за
безвремие се улавя и една все по-засилваща
се меланхолия. Но защото нищо не се губи
(първи закон на термодинамиката) тук
има контрасти - съвсем не всичко е грозно
и студено, един лъч светлина се прокрадва
винаги.

Филмите на Андершон винаги са силно
повлияни от изобразителното изкуство и
това винаги се усеща. Кинематографията
(Палош Гергели) е повече от великолепна.
Цветовете са избледнели, в гамата на
сивото, бежовото и жълтеникавото.
С изключение на една-единствена
сцена целият филм е заснет в студио,
с помощта на макети и различни нови
техники. Заснемането се случва със
статична камера, тук няма движения и
обрати (tableaux vivants). Цялостното
усещане е за сюрреализъм и изкуственост.
Визуалният език на филма носи много
от театъра (да, Андершон е като
един своеобразен Бекет в киното), а
изказът и усещанията са като от досег с
минималистична поезия.
За разлика от другите си филми, в
“Относно безкрайността” Андершон е
по-задълбочен в контекста – критика
към историята, към човешкото
и нечовешкото, към социалните
конструкти, а и дори към самата Швеция,
нещо, което беше загатнато и в “Гълъб,
кацнал на клон…”.
“Относно безкрайността” е особено
съчетание между “бавното кино”
(визуалната стилистика на филма)
– онази киноформа, чиято цел е да
представи живота по възможно найавтентичен начин и “театъра на
абсурда” (изграждането на диалозите и
героите). Такива са и другите му филми
от споменатата вече трилогия. Но
тук езикът сякаш притежава една още
по-засилена абстрактност и особена
поетичност. “Относно безкрайността”
още по-категорично заявява колко крехко
и уязвимо нещо е човекът, а оттам и
самата човечност. И се явява нещо като
обобщение и заключение на всичко, малко
или повече загатнато в трите предходни
филма.
РЕНЕТА БАКАЛОВА

П Р И П И С К И

Език за непредставимото
„Нощта“ е една от първите
документални книги-разкази за Холокоста
на оцелелия от зверското време на
Втората световна война и носител
на Нобелова награда за мир Ели(езер)
Визел. Той е едва петнадесетгодишен,
когато попада в затворения кръг на
концентрационните лагери на смъртта
заедно със семейството си. Визел и
двете му по-големи сестри оцеляват, но
родителите му и по-малката му сестра
Ципора не доживяват свободата си.
Подобни книги са тежко четиво и трябва
да сте с ясното съзнание, че за тях
не би могло да се говори без емпатия.
Не е възможна съвсем остранностена,
обективна гледна точка, защото
страданието притежава силата да
сближава човешките същества. Самият
Визел казва при връчването на Нобеловата
награда за мир (1986), че „човешкото
страдание, където и да е, засяга всеки
човек навсякъде“. Встъплението
на автора заявява книгата и като
наложителната памет за зверствата в
лагерите на смъртта, и като спасение,
отдушник за оцелелите от тях. Войната
на Хитлер е заявена не просто като
физическо изтребване на еврейското,
а като пълно заличаване на еврейската
памет. Най-страшното е обаче, че тази
война убива и езика, а каква по-голяма
трагедия от липсата на средства, с
които да се освободиш от тегобата на
случилото се. Езикът на самия текст не
е много раздвижен, повечето изречения са

кратки и отсечени, с което се постига
усещане за невъзможност да се изговори
всичко, невъзможност дори пръстите да
си поемат дъх под съкрушаващата болка.
Това е една от най-големите трудности
на подобни разкази – словото, в което
да облечеш нещата, които дълго са
премълчавани или скривани, за да бъдат
забравени. Визел се опълчва срещу този
неподатлив език, създавайки един от
многото разкази за „живот на свидетеля,
който се чувства морално и човешки
задължен да попречи на врага да постигне
посмъртна, сетна победа, като изличи
престъпленията си от паметта на
хората“.
Нощта, тъмнината, мракът са
лайтмотив в творбата – героят
постоянно чака да отминат и това
отминаване му служи за отмерване на
времето, което вече не се състои от
минути, часове, дни, а от смяната на
светлото и тъмното. Това е и времето на
най-голяма неизвестност, но и на затишие
и глътка въздух, чрез която героят
осъзнава, че все още е жив и очите му
ще видят светлината на утрешния ден.
Повествованието се отличава с липсата
на сантименталност, защото Визел
осъзнава обречеността на всички около
себе си. Ужасът, пред който са изправени,
е умопомрачителен – кой би предположил,
че човешкото същество е способно на
подобни нечовешки действия. Затова и
лудостта е присъща или приписвана на
героите, които по-късно ще се окажат

С Ъ В Р Е М Е Н Н О

пророци на станалото – такива са Моше
Клисаря, който се опитва да предупреди
евреите, но никой не чува думите му,
и госпожа Шехтер, чиито викове пред
пламъците и дима от комините на
газовите камери ще бъдат заглушени
насилствено.
Разкази като този по никакъв начин не
могат да бъдат напълно разбрани, защото,
както казва и самият Визел – „единствено
онези, които са били в Аушвиц, са наясно
какво беше там. Останалите не ще
го узнаят никога“. Затова и книгата
представлява постоянно и трескаво
бързане към финала – нощ след нощ –
за да се свърши с възродената мъка
по загубените родители и близки, с
ясната мисъл, че това е завършек само
на едно откровение върху белия лист,
но не и на спомените. Най-важното,
което подобни откровения носят като
послание, е съхраняването на паметта
чрез индивидуалните злощастни опити на
оцелелите, както и опитите за съхранение
на човешкото във време, когато то е
третирано и започва да се чувства все поблизо до инстинктивното животинско.
А това доближаване до примитива е
характеристика не само на насилниците,
но и на затворниците, които превръщат
златните си коронки и обувките в
разменна монета за допълнителна
коричка хляб, още една порция гъста
супа („Единствено стомахът, долявяше,
че времето минава“) или в най-добрия
случай по-снизходително отношение от

Е В Р О П Е Й С К О

останалите.
Примитивът
разкъсва
връзките
на кръвта,
синът забравя
за бащата
– това са
моментите,
от които
Визел ще
се срамува
до края на
живота си, но те са доказателство за
пречупения дух на петнадесетгодишното
момче. Лейзър (Елиезер на идиш) мечтае
да стане равин и навлиза в концлагерите
с упованието си в Бог и чудодейната
сила на вярата, а на изхода от неговото
заточение той е обезверен от пътя на
страданието си, изпълнил антирелигиозна
молитва, след като е видял цялото
немислимо зло, което човекът причинява
на човека и срещу което Бог стои тихо и
безучастно.
Новото издание на „Нощта“ е в превод
на Калоян Праматаров и е само първата
част от трилогия, която вярвам, че ще се
появи в завършения си вид благодарение на
издателство „MyBook”.
ИВА АНАСТАСОВА
Ели Визел, „Нощта“, прев. Калоян
Праматаров, ИК „MyBook”, 2020.
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„Отведи ме на някое хубаво място“ (2019)
Пълнометражният дебют на
нидерландката от босненски произход Ена
Сендяревич „Отведи ме на някое хубаво
място“ спечели специалната награда на
журито в Ротердам през 2019 г. Сега,
година по-късно, стрийминг платформата
MUBI разпространява филма за зрители
във време на социална изолация, когато
въпросите за идентичността пристягат
европейците не по-малко от затворените
граници. Филмът разказва историята
на тийнейджърката Алма (Сара Луна
Зорич), родена и израснала в Нидерландия,
и по-точно, случките на едно нейно лято
в босненската провинция. Действието
сякаш може да се развива навсякъде, тъй
като сценографията, актьорската игра и
операторската работа са изключително
стилизирани и дистанциращи, но
едновременно с това Сендяревич не
спестява китни пейзажи, имена на малки
градове и прашни магистрали. Път и
безпътица водят Алма до свиждане с
болния й баща, който по думите на майка
й се поболял от носталгия и изоставил
семейството си, за да се завърне в Босна.
Двойната принадлежност е проблем,
който режисьорката третира първо като
свой (самата тя част от босненската
диаспора), и след това като опорна
точка, според която героите ще се
дефинират. Братовчедът на Алма Емир
(Ернад Пняверац) е пълен с ресентимент
към „уредилата се“ девойка, а неговият
приятел Денис (Лазар Драгоевич) се
обръща към нея с прякора „Холандия“
вместо име, без да крие апетитите си
към нейния двоен граждански статут.
Сендяревич откровено свидетелства
стремежа си да представи свят, който е
и не е нейният собствен. В географски (и
политически) план това е особено важно,
тъй като нейното поколение (тя е родена
през 1987 г.) режисьори емигранти твърде
лесно бива обвинявано във „фетишизация“
на родината, в която не са стъпвали
от малки. Затова и филмът, трябва да
се отбележи, носи своята двойствена
идентичност – като копродукция, като
диалог, смесица от два езика – и сякаш се
гордее с нея. Подобна линия на възторг от
собствените противоречия се открива и

в естетическия план на филма. Филмът
е заснет с широкия 25 мм обектив,
който се различава достатъчно от
човешкото око (еквивалент на 35 мм),
за да породи усещане за несъответствие
между видяно и случващо се, и събран
компактно в модерния мащаб 4:3 (почти
квадратен), който режисьорката свързва
с поколението Z. Цветовете са пастелни,
игриви – лятото е морно, но не насища
картините с очакваното дълбоко жълто
или червено. Напротив, горещината сякаш
е изолирана по почти обезцветените
крайречни камъни, които стават фон на
една изключително интимна сцена, както
и в отразяващото се слънце в материите
– кадифе, плюш и пайети покриват
героите, макар и да не сменят често
дрехите си. Лятото се поглъща и от
изобилието от сцени, заснети с помощта
на огледала и по-често образът на екрана
представлява отражението. Играта с
идентичността тук не е объркваща,
а хаплива и предизвикателна, когато
камерата остава дълго в статично
положение, наблюдавайки хората през
огледалата. Филмът започва с огледална
пробна в магазин за дрехи, а ветрилото от
отражения разпластява героинята още
преди да сме се запознали с нея. Трезвият
и любопитен поглед на камерата не бърза
да настига своите герои, а по-скоро ги
заключва в необичайни ъгли – обикновено в
долните, с алюзия към предстоящото им
израстване, както и към рамките, с които
ще се сблъскат, запълвайки ги или не.
Поредица от абсурдни ситуации
изпълват това пътуване към себе си, а
героинята е по-скоро антигероиня на
своя Bildungsroman. От една страна,
летището, на което каца, е напълно
празно. Идеята, че никой не я очаква,
вече разомагьосва западняческата й
привилегия, а целият филм оттук насетне
я подлага на все по-нелепи изпитания, като
например колко дни ще може да носи само
лятната си рокля, когато куфарът й е
изгубен, дали ще успее да се къпе с вода от
пластмасови бутилки, или да се разбере с
лелката на гишето, която повтаря „Ако
дойде влакът, дойде“. Забавните моменти

на местна обърканост
са предадени с финес,
без да екзотизират
образа на държавата,
в която Алма е само
посетител, почти
чужденка сред своя
език. Времето сякаш
се разстила вечно –
дните и нощите се
сменят нескончаемо,
а пътуването все
повече се отдалечава
от своята крайна
дестинация. В
кулминационния
момент се оказва, че
по време на всичките
завои (забежка с богат
политик, престой в
мотел, продажба на наркотици и още)
баща й е починал, преди тя да успее да го
види в болницата.
Дори и трагичният елемент тук е
преформулиран от абсурдността, когато
полицай спира гаснещата кола на Емир,
а дървеният ковчег с покойника стърчи
от багажника. Загубата на бащата е
актуализация на загубената родина,
а целият филм предлага поредица от
замествания. Още в първия си ден в
Босна Алма спонтанно сменя цвета на
косата си. След това взема чужд куфар
за свой и облича дрехите на непознатия,
а наследената от баща й къща не успява
да извика привързаност там, където тя
липсва. Подмяната на идентичността
е сякаш вечно преобличане – не е
драматично, но изхабяващо безсилие.
Опозицията родина - бащиния тук
се разпада, докато стилизираният
свят удържа своите строги контури.
Въпросите за унаследяването,
традицията, родовата и националната
принадлежност постепенно се развързват
и отказвайки се от твърдите дефиниции и
бинарните опозиции, филмът утвърждава
вече познатата антиесенциалистка
истина, че младите са отникъде – в което
се таи и свободата им да бъдат навсякъде.

Към края на филма се появява следният
казус: какво правиш, когато любим човек
има забито стъкло в петата? Дали
твоето действие би било обусловено
от любов, или от омраза? Ако извадиш
стъклото и шурне кръв с цената на
още по-силна болка, ще си го спасил от
неудобството, но това ли е любовта?
Или пък е по-добре да останеш при
морализиращите съвети да се внимава
повече следващия път? А ако изобщо не
му позволиш да ходи заради опасността
от стъкла? Всичките тези варианти не са
проявления на етическа каузалност, нито
чисто реторични механизми. По-скоро
Ена Сендяревич обглежда своя филмов
свят от всевъзможни ъгли, построявайки
паралелни светове, които след това
оставя да съсъществуват. Самата
режисьорка посочва за влияние филмите
на Райнер Вернер Фасбиндер и Аки
Каурисмаки, а общ знаменател помежду
им е Бертолд Брехт. В съгласие с неговата
естетика „Отведи ме на някое хубаво
място“ представя действителността
като един от възможните светове, но не
и по необходимост най-добрия, в
което се намира и политическата
провокация, макар и остранена.
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Сценографията в Народния театър
и театралната критика в периода
1944-1968

Във времето на комунизма периодичните издания
списание „Театър” и списание „Изкуство” са две
от знаковите медии, където критиката оценява
постиженията на театралните художници. Именно в
тях се отделя и най-голямо внимание на сценографията
и нейното значение за спектакъла. Тук се публикуват
най-обемните материали, засягащи проблемите
на сценографията, въпреки че и двете издания не й
посвещават отделна рубрика.
Материалите могат да се обобщят в няколко групи
– рецензии за конкретни спектакли, които изказват
мнение и за сценичното оформление; рецензии,
коментиращи представлението през сценографското
решение; обзорни статии за сценографски изложби
и/или прегледи; материали (авторски и преводни),
коментиращи сценичната техника и историческото й
развитие; програмни статии, оценяващи развитието
на българската сценография; и не на последно място –
биографичните материали за отделни творци.
В следващите няколко страници ще разгледам няколко
рецензии, написани както за конкретни представления
от репертоара на Народния театър, както и материали,
очертаващи развитието и проблемите в българската
сценография, публикувани главно в десетилетието между
1958 и 1968 година.
По това време сценографията е обект на професионални
обсъждания, също както драмата и театъра.
Организират се сценографски прегледи, годишни
национални и бенефисни изложби, където се показват
най-добрите проекти на театралните художници.
Критическата рефлексия върху тези форуми се
проявява предимно на страниците на сп. „Изкуство”,
където сценографията е разпозната като част от
изобразителното изкуство. Именно и художническият
профсъюз „приютява” сценографите. В секцията
„Приложни изкуства” към Съюза на българските
художници членуват и те.
През лятото на 1964 г. се провежда Първата изложба на
българска сценография в рамките на Третия национален
преглед на българския театър. Тя е с национален статут
и обхваща театрите и художниците в цялата страна.
Една от важните обзорни статии за това събитие е
на Вера Динова-Русева, където авторката коментира
значимостта на изложбата за професионалната
общност и популяризацията на сценографските
събития. Формата на тази изложба е подобна на
живописните и графичните общи изложби, които се
организират от 1947 г. през няколко години от СБХ.
До този момент в общите изложби участват със свои
проекти и сценографите като част от приложния
отдел. Авторите кандидатстват с творбите си, а
жури определя работите, които ще бъдат изложени.
Рецензентите подчертано обръщат внимание на
факта, че сценографията, подобно на спектакъла като
цяло, принадлежи на две изкуства – изобразителното
изкуство и театъра. Чрез участието на сценографията и
представянето й в художествени форуми се легитимира
и нейното самостоятелно съществуване – извън
конкретната сценична постановка: „… сценичната
декорация навлиза все по-устойчиво и чрез различни
форми в нашия културен бит и се налага на вниманието
на зрителя не само чрез театъра”1, отбелязва Ани
Павлова в статия по повод Обща сценографска изложба,
организирана през 1969 г.
При отразяването на театралните проекти критиците
най-често прилагат подхода, характерен за коментара
на живописните творби. В рецензиите се говори за
сценографските проекти като за картини, които не
предвиждат участието и присъствието на актьорите. И
няма как да бъде друго, тъй като проектът, представен
на изложбата е изваден от контекста на конкретното
режисьорско решение за спектакъл, а в немалко случаи
той изобщо не е имал своята сценична реализация, за
да могат да бъдат направени препратки към сценичния
живот на проектното решение. Провеждането на такива
изложби не е строго регулярно през годините, както
е и при националните прегледи на драмата и театъра.
От друга страна, осъществяването на такива големи
специализирани форуми и включването на сценографията
в тях насочва и провокира критиката, както и
професионалната общност към дебат на театралното
оформление. Именно след провеждането на преглед на
драмата и театъра се публикуват обзорни статии,
запознаващи читателите с тенденциите и проблемите
в българската сценография. Отправят се упреци и се
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подчертават „постиженията”.
Такива са публикуваните в сп. „Изкуство” статии
на Иван Йорданов „Художественото оформление на
спектаклите – III Национален преглед на съвременната
драма и театър” (1958), Жак Авдала „Наболели
въпроси” (1959), Вера Динова-Русева „Очи в очи със
съвременността” (1959), „Първа изложба на българската
сценография” (1964), Ани Павлова „Нашата сценография”
(1969) и др.
Жак Авдала недвусмислено изразява мнението и
недоволството си от недостатъчното и неуместното
дори анализиране на ролята на сценографията
в спектакъла, провокиран от лошото ниво на
сценографските решения на част от Прегледа. „Другите,
които трябваше да се изказват […] не успяха да
направят дълбок професионален анализ на повечето
от декоративните оформления на постановките.”2
Авдала продължава с размислите относно театралната
критика и впечатленията си от изминалия преглед:
„… в редица критики се говори за постановката,
говори се за режисьора, за актьорски постижения или
за проваляне на образи, а никой не споменава, че тези
актьори пребивават в определена обстановка – дали тази
обстановка пречи или помага за техния верен живот
на сцената и най-вече дали декоративното оформление
допринася за цялостното разкриване на спектакъла ...”3.
В рамките на Третия национален преглед на българската
драма и театър изпъкват наболелите проблеми
на сценографията. Авторите, които отразяват и
коментират събитието не само отбелязват, но дебело
подчертават това слабо място в представленията. „…
някои „нови” прийоми, показани в Националния преглед,
най-ярко прозвучаха именно в декоративното оформление
на спектаклите. Разбира се, на техния фон застарялото
още повече изпъкна. Този факт особено задължава да
поговорим за декоративното оформление на спектаклите
от Националния преглед”4 – констатира Вера ДиноваРусева.
Тези критики са свързани с променената политика
на Партията след Априлския пленум от 1956 г. и
осъждането на култа към личността. Жаждата за
свеж полъх и излизане на изкуството от строгите
догми на илюстративността се усеща особено силно в
сценографията. Текстове, свързани с това „размразяване”
и развитието на сценичното оформление са публикувани
от режисьора Вили Цанков и Вера Динова-Русева
отново в сп. „Изкуство”. Те имат за цел да направят
равносметка за процесите, които са били преодолени и
„новите хоризонти”, които се откриват пред творците.
Появява се нов основен въпрос, върху който се разсъждава
– как да бъде реабилитирана условната сценография.
Режисьорът Вили Цанков е един от защитниците
на условността в театъра. В неговата статия,
публикувана в списание „Изкуство” през 1962 г. той
анализира ползите от прилагането на този метод и
осъжда като вехто и назадничаво неприемането й:
„Въпреки сложната картина може да се каже, че един
проблем намери правилно и категорично решение. Това
е проблемът за сценическата условност. […] Впрочем
победата на сценическата условност, признаването й
като реалистичен прийом всъщност означава победа
на младите съвременни тенденции над консерватизма
и закостенялостта”5. Разбира се, крайността не стига
чак дотам, че да се отрече изцяло илюстративният
похват и да се допуска „всякаква” условност. Пример
е по-сдържаната оценка на Вера Динова-Русева:
„Реакцията на многословните сценографски решения,
създадени преди години чрез илюзорен, наподобяващ
само действителността посредством живописта
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декор, доведе до друга крайност в съвременния театър.
Повишената условност и конструктивния декор …”6
– отбелязва авторката в статията си за Първата
сценографска изложба, проведена през 1964 г., осем
години след Априлския пленум. Именно след 1964 г. се
публикуват редица статии с исторически характер,
посветени на развитието на сценографията, сравняващи
постиженията на българските художници отпреди 9
септември 1944 г. с настоящите възходи (между 1956 и
1968 г.) и заклеймяващи като догматични реализираните
проекти в периода на култа към личността.
Ще се спра накратко върху няколко статии за спектакли,
реализирани в Народния театър между 1944 и 1968 г.,
решени в условна посока, като: „Млада гвардия” (1947),
реж. Боян Дановски, сценография Асен Попов; „Към
пропаст” (1958), реж. Стефан Сърчаджиев, сценограф
Асен Попов; „Антигона” (1958), реж. Такис Музенидис,
сценограф арх. Георги Трендафилов и „Живият труп”
(1962), реж. Николай Люцканов, сценография Асен
Стойчев. Това са спектакли, чиито сценографски решения
ярко се отличават от илюстративно-наподобителния
подход, който масово се прилага на сцената на Народния
театър в този период. Предложените постановки
използват противоположния принцип. Сценографите и
режисьорите решават средата изцяло в условна посока,
което провокира и критиката към реакция.
„… верно, строго обмислено и вдъхновено изпълнено
декоративно и пространствено решение, желязна, логична
до последния детайл композиция и умело използване на
звуковите, светлинните и др. сценични ефекти.”7 Така
започва своята статия Арманд Барух, подчертавайки
необходимостта от по-условно решение и неговата
аргументация чрез режисьорското решение на Дановски
в „Млада гвардия”. Спектакълът е свален от сцената
само след няколко представления, въпреки че отразява
комунистическите борби и подържа официалната
идеология.
Друга статия, анализираща представлението през
сценографското решение е рецензията на Вера ДиноваРусева за „Живият труп”, поставена през 1962 г. Според
нея пространственото решение има ключова роля за
успеха на спектакъла. Тук Русева спори с друга рецензия
за същия спектакъл, която омаловажава сценографското
постижение на Асен Стойчев, а то наистина може
да се нарече революционно за времето, в което е
създадено: „Условно решената обстановка, изградена
във всички картини […] предразполага зрителя към
активно и задълбочено възприемане на съдържанието на
пиесата”8. Статията има за цел да утвърди това иначе
неприемливо в тогавашния идеологически контекст
абстрактно решение. Въпреки това в края на текста си
авторката поставя и няколко уговорки: „Утвърждавайки
по-условното декоративно оформление и осветление
на спектакъла […], далеч съм от утвърждаването им
като мода, развила се в застрашителни размери в нашия
съвременен театър”9.
Друго провокативно решение е това на Асен Попов
за спектакъла „Към пропаст”, поставен от Стефан
Сърчаджев през 1958 г. „В проектите за декори […]
личи добре пространственото решение, което създава
условия за раздвижен мизансцен. Художникът е набелязал
и намерението си за решаване на осветлението, което
в последните години играе все по-значителна роля в
изграждането на нашите спектакли. Оформлението
в проектите за „Към пропаст” носи конструктивен
характер и е далеч от театралната бутафорност. Асен
Попов всъщност само се върна към този тип декор,
който е работил още през 30-те години заедно с Иван
Пенков, Макс Метцгер и др. Конструктивният декор е
намирал тогава своето конструктивно приложение. В
30-те години въпросът за многообразието в решението
на сценографското оформление е бил правилно разбиран
и днес можем да го прием като традиция в нашата
театрална декорация.”10 След 1956 г. се реабилитира до
известна степен и конструктивизмът от 30-те години
след заклеймяването му като формалистичен метод във
времето на култа към личността. А спектакълът на
Сърчаджиев е широко обсъждан в този период.
Показателно е както за времето като цяло, така
и специално за критическите текстове относно
образността на сцената, че в коментарите си за
пространствените решения те избягват всякакви
референции с европейските съвременни тенденции.
АЛБЕНА ТАГАРЕВА
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Софийските разкази на Иван Вазов*
Милена Кирова
Иван Вазов пристига в София почти четиресетгодишен,
в ранната пролет на 1889 година. Последните две години
е прекарал като доброволен изгнаник – отначало в
Цариград (каква ирония на съдбата: да избяга в Турция
от свободна България!), после в Одеса. Напуснал е
Пловдив след опита за преврат срещу княз Батенберг
на 9 август 1886 година. Новото правителство на
обединена България начело със Стефан Стамболов е
започнало гонения и репресии срещу всички, които са
поддържали отрицателната политика на Русия към
Съединението. Цялото семейство Вазови са били сред
тях и сега плащат тежка цена: капитан Георги Вазов,
активен участник в преврата, избягва в Македония;
младият поручик Михаил Вазов е убит по време на
контрапреврата; Иван Вазов – заместник-председател
на Източнорумелийското правителство преди
Съединението, се крие в продължение на няколко седмици
по мазетата и таваните на свои съседи, след което
успява да стигне до Цариград.
През лятото на 1888 г. Народното събрание разрешава
на емигриралите в Русия да се върнат обратно. Вазов
се колебае и не потегля, преди баба Съба да е получила
уверения за безопасността на сина си лично от
министър-председателя Стамболов.
Пристигнал в София, сякаш за да навакса заточението
от последните две години, Иван Вазов подема бурна,
включително писателска дейност; само шест години
по-късно ще бъде официално честван като Народен
поет. През април 1895 г. започва да строи къща на ъгъла
на „Раковска“ и „Вълкович”; в средата на септември
вече живее там. (Вазов има специално отношение към
притежанието на свои къщи; строи навсякъде, където
се засели за по-дълго време, и това е вече третата къщадом след Берковица и Пловдив.) В тази къща насред
София поетът ще живее в продължение на четвърт
век, до смъртта си; тя се превръща в знаково място
за обитателите на столицата, а влиза и в българската
история заради своя балкон. Само че историята не
винаги се пише чрез факти, една от най-важните й задачи
е да митологизира действителността според нуждите
на някаква общност. Така се случва и с балкона на
Вазов. Всеки „помни“, че след подписването на Ньойския
договор софиянци се събират на траурен митинг около
дома на своя Народен поет, който излиза на балкона и
отправя към събраните толкова прочувствено слово, че
те заплакват на глас.
Истина е, че има митинг на 27 ноември 1919 г.; истина
е, че Вазов импровизира трогателно слово, само че не от
балкона на своята къща, а от един прозорец на близкия
Юнион клуб, където пие кафе с приятели, а малко покъсно и от балкона на Министерския съвет. Фактите
обаче нямат голямо значение пред легендата, която
свързва в една драматична история българския народ,
неговия символичен баща, Дома на бащата и цялото
отечество като общ, колективен дом.
Разкази Вазов започва да пише през 80-те години на
XIX век и най-известни сред ранните опити остават
„Хаджи Ахил“, „Иде ли?“, „Вълко на война“. Тук обаче
трябва да спомена една особеност, характерна за
цялата българска проза от края на XIX век. Краткият
разказ – на пръв поглед „бърз“ и нетруден жанр, в
действителност се оказва истински препъникамък в
нейното модерно развитие. Дори повестта изглежда полесна за овладяване, особено ако си спомним класически
постижения като „Чичовци“ и „Немили-недраги“,
създадени само две-три години след като Вазов изобщо е
започнал да пише проза.
Проблемите с краткия разказ са преди всичко проблеми
на опита и дисциплината. Трудността се оказва в
това да фокусираш цялото повествование върху еднаединствена случка, да изрежеш всичко странично, да
надмогнеш две големи съблазни за българския писател:
дидактизма и многословието. Самият Вазов не се
справя много добре; огромна част от неговите разкази
носят предвидливите означения очерци, скици, случки,
„драски и шарки“. Само на този фон можем да си
представим силното впечатление, което произвеждат
ранните разкази на Елин Пелин: стегнати, лаконични,
целенасочени.
Силни или слаби, ранните разкази на Вазов се появяват
събрани в три тома „Повести и разкази“, издадени
в периода 1891-1893 г.; Патриарха не е човек, който
обича да разхищава труда си. Тук обаче софийски
разкази все още няма. Те се появяват в периодиката
* Текстът е вариант на предговора към сборник „Иван Вазов.
Софийски разкази“, който ще се появи скоро като издание на
„Колибри”.

от началото на 90-те години и след това в пет
последователни сборника, съставени само от разкази.
Най-общо можем да кажем, че Вазов системно пише
разкази в продължение на петнайсет години: от
1890 до 1905 г.; тогава излизат и петте споменати
сборника: „Драски и шарки“ в два тома (1893 и 1895),
„Видено и чуто“ (1901), „Пъстър свят“ (1902), „Утро
в Банки“ (1905).
Не съществува група, наречена от самия него „софийски
разкази“ – не на последно място защото голямата част
от всички разкази в петте сборника са на софийска
тематика и разказват непосредствените впечатления
на своя автор от столичния живот. Много от разказите
са пряко отнесени към конкретни събития: появата
на първия електрически трамвай през януари 1901 г.,
голямото наводнение в Ючбунар, политически сътресения,
някоя особено тежка зима… Последователността ни
дава възможност да видим София в процеса на нейното
историческо развитие, т.е. така, както са я преживели
нейните жители преди сто и двайсет години, както я
вижда Вазов. Няма да бъде пресилено, ако наречем автора
летописец на своя град. Това особено ясно се вижда в една
група произведения, които нямат литературен характер
и не влизат в никой от изброените сборници, но ясно
показват, че Вазов се е стремял да знае всичко интересно,
което се случва в града.
През 1897 г., след като напуска поста министър на
просвещението, по покана на Михаил Маджаров, главен
редактор на софийския всекидневник „Мир”, Вазов
започва да публикува памфлети и антрефилета (бележки
на злободневни теми). Има си дори това, което днес
бихме нарекли „колонка“, озаглавена „Ситнежи“,
в няколко варианта: литературни, столични и
световни ситнежи. Наистина Маджаров е негов близък
съмишленик и приятел, а вестник „Мир” е орган на
Народната партия, чийто представител в Народното
събрание Вазов продължава да бъде, но пък във всички
свои ситнежи той се стреми да бъде повече народен
поет, отколкото политик. Прочетени едни след други,
тези бележки са истинска хроника на живота в София
от 1899 до 1902 г. (Вазов пише за „Мир” доста подълго, от 1897 до 1912 г., но извън посочения период
публикациите му нямат строга последователност,
появяват се от време на време, създадени са по-скоро по
настроение, отколкото по задълженията на колумнист).
От тях можем да научим колкото любопитни, толкова
и характерни случки от живота на София между XIX
и XX век. Вазов изглежда вездесъщ пътешественик из
улиците и в околностите на столицата; способен е да
пропътува цялата линия на електрическия трамвай
(от кино „Граф Игнатиев“ до Централна гара) само за
да наблюдава поведението на другите пътници. Той
внимателно следи как Черната джамия се превръща в
днешния християнски храм „Свети Седмочисленици”;
посещава Народния музей специално за да види една
новозакупена картина от чешкия художник Холарек.
И не остава доволен, защото картината изобразява
ослепяването на Самуиловите войници върху фона
на мразовит зимен пейзаж. Само че „каква зима
през лятото в Македония?”, пита той. Явно е, че
художникът е биел на трагически ефекти в ущърб на
историческата истина1.
Понякога ходи на театър, макар че изводите, които
си прави, могат да се сторят странни на днешните
зрители. Гледа например „Отело“ в салона на „Славянска
беседа”. Вярно, че Шекспир не е писател, когото
харесва, и винаги е „остаял хладен“ към неговите пиеси.
Зрелището от 13 февруари 1899 г. обаче го измъчва по
нов и различен начин: с играта на българските актьори.
„Боже мой, споделя Вазов с читателите на в. „Мир”, за
да изобрази припадъците на ревността, на какъв злочест
урод успя да се престори тоя актьор [става въпрос за
Неделчо Щърбанов в ролята на Отело] с почерненото
си като на дявол лице, с неестествените си и грозни
кривления и страшни пуления на человек луд или който
е турен в мъките на инквизицията. Това мъчително
зрелище беше изтезание за публиката.“ И Вазов завършва
с тона на родител, който дърпа своя син настрана от
неподходящо зрелище: „Не, класически пиеси у нас още е
рано да се играят. Що не ни дават Съгревачка2? Поне ще
Според исторически данни ослепяването е станало в края на
лятото през 1015 г.
2
Вазов навярно има предвид „Съгревачката“, комедия в
4 действия от Анри Мейлак, вече играна от трупата
„Сълза и смях“ в „Славянска беседа”; тя е публикувана като
самостоятелна книжка през 1903 г. в Пловдив. Що се отнася до
нейните качества, Вазов го казва честно: „Груб смях, наистина,
но весел“. Очевидно е гледал тази комедия. Вазов изобщо обича
комедиите, подобно на цялата българска публика. Гледал е дори
„Женският въпрос“ (това трябва да е „Das Recht der Frau“, или
„Правото на жената“) от немския драматург Лудвиг Фулда,
макар че немският хумор не е по вкуса му.
1

се смеем“.
Дори когато си седи у дома, „осъден от доктора на
затвор“ (поради настинка), Вазов продължава да следи
столичния живот, макар и чрез пресата. И научава
престранни неща. На 27 ноември например открива във
„Вечерна поща” съобщение, че в цирка щяло да се състои
представление, на което един народен представител ще
се бори с мечка.
В това, че Вазов обича да обикаля софийските улици,
понякога с чисто туристическа цел, друг път – в лов
на интересен персонаж и събития, няма съмнение.
Виждаме го не само в документалните хроники, но и в
литературните разкази, много от които са написани
тъкмо на репортажен принцип, в отглас от всичко
„видено и чуто“. И ако софиянци са се забавлявали,
разпознавайки своето ежедневие, а и самите себе
си, обобщени в литературен типаж, далече не така
изглежда отношението на литературната критика
към разказите на Вазов. В края на XIX, а и в началото на
новия век границите между литературните жанрове,
от една страна, и между литературно и нелитературно
писане, от друга, съвсем не са били така ясно очертани
и стриктно спазвани, както би се искало на онези
критици, които ратували за модерна европейска култура
в България. Те наистина не са твърде много, но пък
сред тях е продуктивният и нападателен редактор на
„Мисъл“.
След като излиза първият том на „Драски и шарки“,
д-р Кръстев започва да пише срещу прозата (и особено
срещу разказите) на Вазов; нарича я популярна, дори
„жълта“ литература, сензационна и злободневна,
тенденциозна в посланията си, елементарна в
изображението… Вазовите разкази изобщо стават
прицел на модерната критика (към Кръстев се
присъединяват Пенчо Славейков, а понякога и другите
двама от „Мисъл”), защото представлява всичко онова,
което те смятат за масова литература, вредна за
възпитанието на българския читател. Вазов обаче не се
стряска от тези обвинения, отговаря им с подобаваща
злост (включително с разкази, които мистифицират в
подигравателен план неговите обвинители) и най-вече
продължава да пише по същия начин: не знаем дали от
някакви убеждения, от инат или защото не може да
пише иначе. (Знаем обаче, че тази война го изнервя много
и не след дълго престава да пише разкази; Кръстев, от
своя страна, започва да изпитва угризения за нападките,
особено след смъртта на Славейков, когато предприема
опити за сдобряване с Вазов.)
Във всички Вазови разкази, посветени на София, градът
не е просто среда, сбор от обстоятелства, сред които
се случва действието, сюжетен декор, а пълнокръвно и
живо присъствие, обсебило въображението на автора.
Вече нарекох Вазов летописец на столичния живот,
но това определение, оставено самó, ражда грешната
представа за един спокоен и дистанциран наблюдател
на действителността. А Вазов не е нито спокоен,
нито дистанциран: той е влюбен в София и трепетно
следи всяка промяна в нейното състояние, вживява се
в нейните настроения и държи да разкаже на другите
хора (включително на бъдещите поколения, защото има
ясно съзнание за историческото значение на своето дело)
всичко, което му е направило впечатление. Разбира се,
такова е отношението му не само към София, а към
България изобщо. София за Вазов е сърцето на България:
неспирно туптящо, изтласкващо енергия към всички
краища на голямото тяло; пишейки за София,
той държи ръка върху пулса на българския
на стр. 15
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Иван Вазов и театърът

Не значи нищо въпросът, отгде писателят е донел
камъните за градежа на зданието си, дали ги е довлякъл
от неначенатите девствени скали на Витоша или е
измъкнал мраморите си от един палат. Той е постигнал
целта си, щом успял да завладее душите. Защото каква
друга би могла да бъде целта му? Кой пише драми без
намерение и без надежда да разтресе зрителите чрез
магическата мощ на словото си, с яркостта, верността
на чувствата и въплотените му на сцената образи?”
Иван Вазов, „За „Казаларската царица”,
сп.„Българска сбирка”, 1912 г.

или

Между тези две изречения е събрана една значителна
по постиженията си и важна по духовното си
наследство епоха от живота и развитието на
театъра ни. През целия си живот Иван Вазов е
писал, мислил и обичал театъра. Създавал е живо
театрално слово, възкачвал е на сцената своите
безсмъртни хъшове, своите царе, водещи страната
към пропаст или устремени към престола, своите
герои, загиващи за родината или своите дребнаво
интригантстващи вестникари, препъващи се в
собствената си несъстоятелност службогонци и
кандидати на славата. Отношението на Вазов към
театъра е изразено в изключително разнообразни по
тон, изказ, патос или хумор текстове, писани през
целия му творчески живот, в който Театърът е сред
главните действащи лица. Нека да си припомним само
някои от тях.
Светлана Панчева
И друг път сме говорили за нуждата да имаме вече
един народен театър, влиянието на който върху
облагородяването на нравите и развитието на
книжнината, е вън от всяко съмнение. Ний не се двоумим
да кажем, че вече имаме донейде си постигната тая
цел, чрез образуванието на трупа българска, която
вече действува от няколко месеца и стана ядка на
бъдещето наше артистическо тяло. При всичко това
ний сме чували и още чуваме разни роптания от страна
на някои твърде скептически умове, в отношение към
успеха на театралното дело у нас, или обезсърчителни
отзиви за ония, които са положили труд и време за
осъществението му. И действително, тоя ропот и тия
отзиви, колкото и неприятни да бяха, се оправдаваха
от факта, че основаната театрална трупа, за жалост,
разделена сега на две съперничествующи трупи и
следователно парализирующи една друга силите си, не
вирее и не направи много нещо, за да се тури по-високо
от любителските трупи, които едни от времето
още на покойний Войников даваха представления из
отечеството ни. Причината, т.е. главната причина на
това скръбно явление, е антагонизмът, който още в
първий час съвсем не навреме, се появи у някои си лица в
трупата, на които беше препоръчано водението й.
Печатът именно най-много е длъжен да окаже
съдействието си и да хвърли светлина въз това дело.
Апатичното поведение, което до днес всички сме
държали в отношение към това, трябува да престане.
Интелигенцията ни, която никога не е се отказала да
съчувствува на всяко добро явление у нас, също има
обязаност и в тоя случай да се отнесе по-горещо към
народното дело.
Срам е, наистина, да виждаме днес, че в София играе една
сръбска трупа, а в Пловдив - една гръцка трупа, пратена
от Атина. А между това тия градове са две столици и
два центъра. Ни средства, ни човеци, ни насърчение не
липсуват: трябува само повечко добра воля и повечко
народно честолюбие.
Иван Вазов, „Българский народен театър“, в. „Народний
глас“, 1884 г.
Аз имах вече и по-високи мечти. Почнах по това
време (1868- 1870 г.) да съчинявам именно една драма
„Светослав Тихо“, предполагаем син на Константин Тиха.
Не помня вече плана на първия си драматически опит, а
само едно-две имена: войвода Дан и царица Ирина. Върху
тая драма работих много, но я тя изгоря в Сопот.
проф. Ив. Д. Шишманов, „Иван Вазов – Спомени и
документи“, 1930 г.
Една покорна забележка към театралния комитет. Няма
ли възможност да се повърне старата традиция и да ни
даде пак оркестъра? Без оркестър сега театралната
зала е глуха, унила и тъжна, като душата на един уволнен
разсилен, а дългите антракти правят дългото чакане
още по-досадно. Една каква да е музичка, макар оная с
трите барабана, би услаждала с шума си нашите слухове,
които все продължават да са ориенталски... Тъй ли?
И не може ли комитетът да си позволи още един
харч – запалването на повече електрически ламбици?
Какво е сега, с осем убоги ламбици – зрителите се
чувстват в полумрака на една манастирска църква...
Давайте представленията си при музика и при светлина!
Театърът ще се пълни винаги от шума на повече
ръкоплясканета, ще се пълни сигурно и от повече публика.
Иван Вазов, „Театрални бележчици”, сп. „Българска
сбирка“, 1901 г.
Това настроение, тая жажда у нашето общество да
иска да види в литературата, особено в драмата,
отражението на народния живот,
минал и сегашен, обяснява едно
явление, въз което малко ще
се поспра. От откриването на
нашия Народен театър са се

10

Литературен вестник 24-30.06.2020

Атанас Кирчев и Шенка Попова в „Към пропаст”
от Ив. Вазов, постановка Иван Попов, 1907 г.

от „Театърът е най-достойния способ, чрез който може
да се възпроизведе, изтълкува и проведе в народната
среда една патриотическа мисъл и да се възбуди в нея
въодушевлението и пламенът на решителността и
самопожертването” до „А майка ми в Ямбол нищо не
подозира!”.

играли в него стотина драми преводни, драми из живота
на чуждите общества и народи. С изключение на няколко
само – те се четат на пръсти, и то руски – почти
всички тия пиеси са били снимани от репертоара след
няколко представления, които най-много са достигали
до седем, осем. ... А доста от тия пиеси са написани от
драматурзи с име в Европа. И въпреки това апатията
на публиката растеше и тя бягаше. Напразно бяха
гръмливите реклами в печата, написани от хора, едни,
искрено възхитени от пиесите, други, по мода, по
привичка, хвалящи чуждото само затова, защото е
чуждо: драмите изчезваха от сцената. И веднага – вопли
за безвкусието и неразвитостта на публиката.
А ми се чини, че тия господа се мамеха, а публиката
имаше право. Тя отиваше в Народния театър да дири
заедно с естетическата наслада и храна за душата си,
да дири онова, което е близко до сърцето й, което би
тълкувало нейните собствени чувства, би отражавало
живота й.
Какво би трябвало да се прави прочее? Отговорът
е прост: дайте ни българският живот на сцената.
Ето една широка задача за нашите писатели. Нека се
опитат да ни изкарат на сцената картини от него,
било из миналото му, било из настоящето му. Нека
вложат таланта си в художественото му изображение,
но освободени от всяка подражателност на чужди
модели, без символистическа мъгла и без модернистични
тенденции, които им пречат да бъдат естествени и
верни. И нека не бъдат скучни...
Имаме великолепен народен театър, имаме и трупи. И
драмата е вече застъпена от няколко души у нас....
Не трябва да се обезсърчава и театралното управление,
а съчувствено да посреща новите трудове, когато се
предлагат от писатели надеждни, а такива имаме.
При това, как ще се създаде българската драма, ако
й се закриват вратата на театъра и я лишават от
преценката на самата публика, върховен съдия там?
Скуката е най-опасният враг за едно произведение,
особено от сцената. Припомнете си Волтеровите
думи: „Tous les genres sont bons hors l’ennuyeux”. Истина
е, че драмата е най-високия род литература и изисква
много качества у писателя. Но защо да губим надежда
в появяването и на драматически таланти у нас? Това
е залог, че можем да имаме и добра драма. И тя ще се
появи.
Иван Вазов, „Национализмът в нашия театър и
изкуство”, сп. „Българска сбирка“, 1910 г.
Невярното игране на един актьор е пак тъй лошо, както
и преувеличаването и невежественото пъчене и кривене
на сцената; и първото, и последните са фалшиви.
Иван Вазов, „Бележки към статията на д-р Кръстев
„Столичний театър“, сп. „Денница“, 1891 г.
Някои са ми вменявали в грях – и сега сториха това –
извличането сюжети за драми из моите повести и
романи. Видите ли, не било добро (защо – не казват) един
автор да използува един роман за драма; учат ме, такава
драма не може да е художествено произведение, защото,
защото – кой защо! И забравят всесветски известната
„Дамата с камелиите“ на Дюма-син, извлечена от романа
му под същото име, когато стотина негови самостойни
драми са забравени. Не, един писател може и има право
да пише тъй, както умее и както намира за добре.
Аз съм правил същото и никога не съм се вслушвал в
чуждите съвети, когато те са противоречили на моето
вътрешно творческо чутие, па макар че били подкрепени
с мненията на авторитети.
Една драма, била извлечена от роман или съвсем
новоизлязло произведение – та какво от това? Важното:
написана ли е с талант, хубаво ли е построена, вярно ли
са разкрити характерите, пленява ли зрителите, вълнува
ли ги с добри и високи чувства, прокарва ли здрави идеи в
общественото съзнание, разтърсва ли с галванически ток
умовете и запечатва ли дълбоко в душите изнесените
на сцената образи. Ако има тия качества, тя е хубава
драма, тя е едно красиво дело.

Пред градската градина сега расте зданието на
Народния театър. Скоро гордият му купол с фронтона
и гранитната аркада на преддверието му ще омайват
очите; столичните жители ще изпитат справедливо
гордост от това ново труфило на града си; любителите
на сцената ще изпитат очарованието на вълшебството,
което тя обладава. Чел съм някъде Белински да казва,
че колчем се намирал в театър, пред чудесата на
осветлението и декорациите, той се усещал като в
някое сказочно царство. Ние не можехме да изпитаме
това чувство в тясната сравнително, инак хубава зала
на „Славянска беседа”, не можехме да го изпитаме не само
поради техническите несгоди на постройката, но още
и заради господстващата у нас тирания на … horrible
dictature – дамските исполински капели… Тая дреболия
извиква смях на пръв път, но тая дреболия отравяше
душата на всички ония нещастни зрители, които не
стояха на първия чин.
Иван Вазов, „Столицата и живота й”,
сп. „Българска сбирка”, 1905 г.
Защо допускате тия върли отрицателни статии против
Народния театър? Всичко лошо, всичко грозно, всичко
сбъркано там! Турете ръка на гърдите си и признайте, че
тия нападки са в голяма степен несправедливи. Подобни
се сипят въз храма на нашата бедна Мелпомена още от
откриването му. Как? Нищо ли няма добро в живота на
нашия театър? От 13 години той е доставял душевна
храна на столичното общество, възпитавал е по силата
си естетически вкус, будил е хубави чувства, извиквал е
благородни вълнения в душите; той е дал възможност да
се зароди и развие нашата домашна драма; отрасъл е рояк
таланти на истински артисти, с които можем да се
гордеем и пред чужденците. Значи, бил е полезен.
Българска, архибългарска черта е да се самоотричаме, да
не признаваме нищо свое – добро е само чуждото, макар и
да е най-нефелното.
„Писмо от Иван Вазов”, в. „Развигор“, 1921 г.
Изкуството е дар небесен
за человеческий род и слава;
народите велики прави,
сърцата облагородява.
Тия горещи строфи бяха изречени на сцената на Народния
театър от една прелестна елинска Муза, дошла от
Олимп на 13 януари 1907 г. Тя бе поканена на гости от
нашите балкански вили за тържественото откриване на
Народния театър. И оттогава той съществува, работи,
живее. И изкуството по думите на елинската Муза,
„зацъфна, завиря, загрея”.
Вечер, при електрическото осветление, от фронтона
му двете бронзови богини в своите колесници, возени
от лъвове, гледат мълчаливо на гладната за духовна
наслада тълпа, която бърза към театъра. Светят, горят
прозорците. Голямото безмълвно здание се одухотворява.
То се превръща в едно чудовищно, апокалиптическо
животно, чийто ярко осветлен търбух диша, пъха, тресе
се от шумни ръкопляскания, от възторзи. Вътре става
някаква литургия – защото това е храм, – литургия
в чест на едно велико божество, бога на изкуството.
Вътре се подвизават вдъхновени жреци на тоя бог;
те пеят молитвите, които душата на твореца-поет
е родила; те предават тая душа на други души; те ги
заразяват с вълшебното си слово, те будят в тях наймогъщите вълнения, най-нежните трепети.
София слави днес един от тия боговдъхновени жреци,
гордост на нашата сцена, любимец на нашите благодарни
сърца и души.
Аз назовах Кръстя Сарафов.
Иван Вазов, „Народният театър. Картина”, 1921 г.
Борислав! Никога не мога да си спомня за Кирчева, без да
свържа с него това име… Истина, Кирчев се прояви като
силен художник и в други роли, но в Борислав той беше
недосегаем, величествен. Когато пишех тая роля имах
предвид него, аз почти за него я пишех. Каква пламенна
буйност, каква стихийност, каква вихрена сила вееха от
него на сцената. Това беше образът на един класически
Ахил под бронята на един български юнак от ХІІІ
столетие; това беше въплотената душа на Балгария през
най-славните дни на нейния политически живот, живият
израз на духовната мощ на българина, когато той е любел
до самозабрава отечеството си и е умеел да го създава
велико.
И сега – Кирчев го няма, смъртта ни го отне в найцветущата възраст, при разцвета на неговите
необикновени дарования на рядък артист и страстно
чувствующ човек. Казвам страстно чувствующ,
защото той не представяше на сцената героите си, а
живееше в тях, влазяше в душата им и искреността на
чувството, сгрявано от голям талант, с неотразима
сила завладяваше сърцата и душите на зрителите,
подчиняваше си ги, заразяваше ги с настроението си или с
ентусиазмът, от който сам гореше.
Иван Вазов, „Атанас Кирчев”, 1913 г.

Сто години назад
Стилиян Чилингиров
Юбилейният ден на Вазов – 24 октомври 1920
година – беше страшно много претрупан. Неопитен
в устройството на подобни тържества, юбилейният
комитет създаде такава претрупана програма, че при
нейното изпълнение паднаха от умора самите нейни
изпълнители. В един и същи ден се струпа всичко.
И чествуване, и банкет, и представление, и народна
манифестация, и всичко друго, което съпровожда едно
подобно тържество.
След като се свърши чествуването на юбиляря, точно в
един и половина часа след обяд, и ние едва сколасахме да
се понахраним, трябваше да бързаме към дома на Вазова.
В три часа бяхме длъжни да бъдем там, за да причакаме
манифестантите, които щяха да почнат да минават
точно в този час. В къщата се събраха по това време,
пък и преди него, мнозина от поканените, пък и някои от
неканените на тържеството. В подобни случаи все ще
се намерят охотници за зрелища, които без тях сякаш
нямаше да придобият необходимия блясък и не биха били
достатъчно украсени без техните фигури.
Манифестацията предстоеше да бъде приемана от
балкона на къщата. Ние излязохме в уреченото време на
него. Повика ни френетическото ура на потеглилите към
дома ученици. На балкона в едно с юбиляря се озовахме
и ние, членовете на комитета, ведно с министъра на
просвещението. Балконът се задръсти така, че почна да
скърца под тежестта ни. Някой ни предупреди за тая
несъобразителност: да се отстраним, ако не искаме
да предизвикаме катастрофа. Това уплаши мнозина,
влязохме в етажа, а по-любопитните се прехвърлиха
към прозорците. Аз, макар не твърде куражлия, останах
на балкона, защото трябваше да си държа бележки за
тържеството, описанието на което беше възложено на
мене.
Долу улиците бяха препълнени с народ. По тротоарите
нямаше къде да се мине. Оставена беше само една
ивица по платното на улицата, по която трябваше
да минат дефилиращите манифестанти. По него сега
се мяркаха парадно облечени полицаи; с гумените си
палки пазеха линията на зрителите. А зрителите,
въпреки полицейските грижи нееднъж я нарушаваха,
пристъпили напред и проточили вратове към началото
на улица „Раковски“, отгдето щяха да се зададат
манифестантите. Други се повдигаха на пръсти в
желанието си да зърнат по-добре Вазова. А той с белите
си власи, изпъкнал една глава над нас, гледаше срамежливо
пред себе си. Сякаш се боеше да не посрещне погледите на
многото си почитатели.
Не само улица „Раковски“ от двете си страни, но и
тогавашната улица „Вълкович“ гъмжеше от народ. Той
беше се стълпил и по нея. Сякаш се беше разпростряло
едно дълго и пъстроцветно знаме, полюшвано и
вълнувано от вятъра на любопитството. Кои ще
минат най-напред, кога ще минат, как ще минат и

Вазов в Бургас
Петко Росен
На 8 юни тази година1 някой ме срещна и дума: „Вазов е
тук, питал за тебе.“ Отседнал в хотел „Континентал“
и се записал: „Иван Минчев, вестникар от Пловдив.“ Но
това му инкогнито трая, докато излезе на улицата.
Намерих го в ресторанта на хотела. Дошъл бил със
сестра си, госпожа Фетваджиева, по някаква нейна
работа. За първи път в Бургас и почти никого не
познавал… Дойде един учител и един свещеник и питат:
„Учащата се младеж иска да ви каже „добре дошли“… Где
и кога?“
- Тук, в кафенето, към два и половина часа.
На уреченото време се чу глъч, песни и музика.
Поизлязохме. По главната улица, с музики и знамена
иде голяма навалица. Казах му: „За вас.“ Дядо Вазов се
много смути. Започна да се оглежда… Поиска да промени
пътнишкия си костюм. Но беше вече късно.
Ами как, где ще може да види, да го види толкова свят…
Прошепнах му да отидем в Търговската гимназия. Има
площад, балкон, тихо е.
Първите от приветстващите бяха дошли, когато
ние бърже се промъкнахме по тясната уличка
към Търговската гимназия. Видяха ни и настъпи
смущение. „Дядо Вазов не ще“… Обясни им се – и ето,
манифестацията кривна след нас. Заредиха се ученици от
всички училища, войници, дружества, граждани, стече се
всичко, що има живец в душата си.
В неудържими вълнения дядо Вазов се появи на балкона…
Ек, вихрове от гласове, като почнеш от тънките
пискунчета на пешпеделчетата, та свърши с гръмкото
войнишко ура.
Започнаха се приветствия, декламации, редувани с хорово
пение. В миг всичко занемя. Дядо Вазов заклима с глава
и едвам развърза език: „Драги деца, мили братя българи!
1
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какво впечатление ще направят те
на юбиляря? Но гаданията им не бяха
задълго. Като никога друг път у нас
манифестацията почна навреме.
Събраните на площада „Александър
Невски“ потеглят точно в определения
час и след десетина-петнайсет минути
минават под балкона. Първи идат
децата. Отдалеч и отвисоко ние ги
виждаме като един малък поток,
който се движи бързо, тласкан от
буйните вълни, които напират след
него. Когато наближиха, ние видяхме,
че те носят плакарди със заглавия на
Вазови съчинения и пеят негови песни.
Най-високо се носи песента „Тих бял
Дунав се вълнува“. Явно е, че нея я знаят
повече ученици и че тя буди по-живо техния възторг не
само с думите си, но и с подвига на възпявания в нея поет
и революционер. Други пеят „Пределите на България“,
трети „Питат ли ме де й зората“ и пр. Учителите им,
доволни от пеенето на учениците си, махат ръка пред
тях и дирижират песента. Сега те са диригенти. Но
кога достигат до балкона, повдигат ръка и френетическо
детско ура разцепва въздуха. Вазов трепере и плаче.
Но дали ведно с него не плакахме и ние, трогнати от
непресторения детски възторг? Та кой може да стои
непокъртен пред тази детска гледка? Гледката на
утрешната ни родина? Министърът на просветата
маха с две ръце и също взема ролята на диригент, който
направлява необузданото ура. Ние побутваме Вазова да
каже няколко думи на децата, но неговият глас се запъва
и едва излиза от устата му. Гласът е толкова глух и
незвучен, че ние едва го чуваме.
С всяко отминало отделение овациите ставаха побурни. Идеха вече учениците от прогимназиите. А
когато наближиха гимназиалните ученици, улицата
гръмна от звукове. Свириха музиките им и съпровождаха
ликуващите гласове на учениците. Улицата заприлича на
едно живо ура, което се движи непрекъснато напред и се
блъска в стените на високите здания. На някои места
урата на учениците биваше съпроводено и от урата на
струпаните по двата тротоара. Може би пригласяха
родителите на тия ученици. И те не искаха да останат
по-назад от децата си във възторженото чествуване на
великия български син.
Когато гимназиите наближаваха, музиките се отделяха,
спираха за миг, за да заемат място отстрана и започваха
отново. Свиреха дотогава, докато отмине гимназията
им и тръгваха веднага след нея. Така минаха трите мъжки
гимназии.
На всяка от минаващите гимназии Вазов сколаса да
каже по няколко думи поне на челните им редове. Той
вече почна да се съвзема, надделя вълнението си, съвладя
и гласа си и вече можеше да се чуе как изразява своя
възторг и своята благодарност. На учениците от Първа
мъжка гимназия каза: „Деца, аз съм безкрайно щастлив,

Трогнат съм, до неиздържимост съм трогнат
от вашето внимание, от почитта, която ми
оказвате. Не мога да ви изразя чувствата,
които ме вълнуват, но едно ще кажа: докато
България има такава въодушевена младеж, тя
ще има светла бъднина. Обичайте я, служете й
вярно с идеализъм, вдъхновени като днес, и не се
съмнявайте в нейното светло бъдеще. Ура, да
живее България, да живее нейната вдъхновена
младеж!“
Екът на урата бе шеметно стихиен, до последен
дъх на гърдите. Зер с него надмогнато се
засвидетелствуваше покрусеното родолюбие. И
то пред кого! Пред този, който 50 години само
на това ни е учил: беззаветно да любим род и
родина.
Водейки го под мишница, слязохме долу. Обсипаха
го с цветя – порой. Свърши се. Тръгнахме към
хотела. В миг учениците от горните класове го грабнаха
и понесоха… Счухме само: „На морския бряг, на морския
бряг“. Бре стига, бре оставете го, ще го изтървете“.
Кой чува! Море от младеж и над вълните на това море се
носи като свещена скиня бледен и занемял дядо Вазов.
Целият град е обхванат от една същинска подлуда. Защо,
откъде тази френезия – всичко това? Не от това ли, че
в нашите покрусени души се мярна образът на нашата
гордост, на нашето национално величие? Не беше ли това
едно: ето ни, това сме ние… все пак нещо, щом имаме
такива великани. И всеки виждаше, чуваше, че дядо Вазов
бди над всекиго в душта и над всички като библейски
великан, когото, за да постигнеш, трябва подлуден подем
на духа.
Сложиха го да го целуват морските вълни, ръсиха го кой
как знае, венчаха го за морето. Пак го понесоха. През
приморската градина, през центъра на града отнесоха го в
хотела. Надвечер разходка из залива. Морето е бурничко.
Вместо успокоение нов шемет от морската стихия.

като ви виждам събрани при мене. Приемете моите
благодарности и моите благопожелания! Да се гордее
България с вас“. На Втората мъжка гимназия каза: „Драги
младежи, като ви виждам, че сте дошли тука на един
празник на българската просвета, аз не мога да не вярвам
в бъдещето на България. Виждам, че вие ще станете
достойни българи. Да живеете, да живее българският
народ, да живеят вашите учители!“
Тия благодарности, добили характера на малки речи,
биваха изказвани с множество преглъщания, ахкания и
предъвквания. Те по-бавно биваха изговарвани и по-лесно
се чуваха от манифестантите, та нямаше защо те да
спират своите приветствия и да зяпат чествувания в
устата.
По едно време Вазов усети видима умора. Умори се и
да стои на крака, и да говори. Той неволно се поозърна
да види дали няма стол. Някой от младите долови
това мълчаливо изразено желание и домъкна стол от
стаята. Вазов го погледна, но вместо да седне, улови
се за облегалото и с едната ръка на него, а с другата на
парапета продължи да посреща манифестиращите и да ги
поздравлява.
На опълченците, всички до един стари и с калпаци, чиито
дъна сякаш говореха за пролятата от тях кръв, извика:
„Опълченци, здравейте! Поздравлявам ви. Моята любов
за честта, която ми правите. Живейте! Да живее и
България.“
Тука вече и ние не можахме да си сдържим сълзите,
мислено сравнили войните за свободата на България.
От опълченците сега са останали старите спомени
от миналото, шаткавите стъпки по равния тротоар
на улицата и вече отслабналите очи. Обърнати към
юбиляря, те се мъчат да видят тоя, който така
възторжено ги възпя. Снемаха си с разтреперани ръце
калпаците и ги размахваха досам главата си и развяваха
няколкото влакна, останали по нея.
Манифестацията продължи дълго. Когато се изтегли и
последната вълна, един от нас обхвана Вазова през кръста
и го сложи на едни стол вътре в стаята:
- Уморихте ли се?
- А че…
И ние, младите, бяхме паднали от умора.

Дядо Вазов е цял в истома, но
все запазва горда величавост пред
всички тия стихийности: на
народната душа и на морската
хала.
А вечерта банкет от
гражданството. Инициативата
е на музикалното дружество
„Родни звуци“. Почна се в 9, за да
свърши уж към 11 часа, защото
дядо Вазов е много изморен, а на
сутринта ще пътува. Заклина
ни да не го задържаме, по-право,
да го не оставяме по-късно от
11 часа. Но пред светналите
от радост лица той се тъй
отпусна, разнежи, та се почти
забрави. Едвам след полунощ се
откъсна, и то след като аз бях станал досаден на всички
с подканванията си да ставаме. На банкета „Родни
звуци“ пяха сърдечно, вдъхновено като никога. Държаха
се тостове, даже и аз казах нещо, но що, бог знае, съвсем
не това, което мислех. А в ума ми, в душата ми щракаха
мисли, притискаха образи като на кинематографен филм.
Тъй шеметно бързо преходни, изтласквани един към друг.
Сякаш всички герои на Вазова – не! – целият наш народ
пееше в някакъв грамаден хор безчетните песни на Вазова
за милия ни род и ненагледната родина.
На сутринта отивам в 5 часа, за да го събудя. Той вече
станал, умил се, облякал се и дори облечен, „смръкнал“
още един сънчец. Щастлива натура. Всяка свободна
минута той клюмва глава, дръпва му
един „солук“ и пак буден, пак бодър.
Така бе през цялото пътуване. На
Айтоската гара бе целият град.
Приветствия, песни, ура до изнемога.
Придружих го до Ямбол...
Литературен вестник 24-30.06.2020
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Вазов е другото име на
България
Вазов е чудото, което възниква сякаш от нищото,
за да постави една възкръснала от пепелищата нация
на картата на цивилизования свят. Едновременно с
излизането си на българския книжен пазар „Под игото“
става и европейско литературно явление. Романът още
тогава, през 1893 г. е обявен за шедьовър от влиятелния
английски критик Едмънд Гос. Всеобхватното вдъхновено
творчество на този удивителен писател дава и на
отечеството му увереност в себе си, чувство за обща
съдба и нерушимо единство. Вазов е това, без което
нас просто нямаше да ни има – дори в собственото ни
самосъзнание.
П.П. Самото споменаване на Вазов ни изпълва с
гордост, но и със срам за мудността, с която вървим по
проложения от него преди цяло столетие широк и светъл
път.
АЛЕКСАНДЪР ШУРБАНОВ

ВМЗ
Иван Вазов е инструментален завод в българската
словесност. Затова мисля наследството му през
арсенала на Вазовски машиностроителни заводи (ВМЗ).
С благодарност за плуговете и разораното в езика. За
редосеялките (всеки ред и всяка страница), за лемежите,
браните, култиваторите за земята, за Нова земя. За
пръстените за водосточни тръби, цитатите текат
с пълна сила във всяко българско училище и сърце. За
гранатохвъргачките и мините – за новите и старите
екове. Особено благодаря за запалките (Не се гаси туй, що
не гасне). За взривателите, макар тъгите на България да
се прераждат последователно. Благодаря за будилниците
и неувяхващите часове на пробуждането. За гранатите
във всеки стих. За снаряжението на майчината обич, за
победите на сина. За ръчните мелнички тип „Родина“:
смилат еднакво добре епопеи и забрава. Благодаря за
дамските обувки „Роза блу“, в сърдцето всявга требува
любов.
ВМЗ е метафора. За стоковия фонд на знаците. За
паметта и заглавията на спомените. Метафора и
за индустриалното литературно производство на
България: все по-малко шлифовайни машини и все повече
копиршлайфмашини.
Цалувка, поклон и связ, скъпи Вазов!
ЙОРДАНКА БЕЛЕВА

С

ъс сигурност личното ми усещане за изначално
запознанство с Вазов е обичайно. В моя случай
то беше предписмено и предпаметно – повтарях
„Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа…“,
наизустено заедно с изричното указание, че не бива да
го казвам вън от дома. Малко по-късно, благодарение
на мой чичо, възторжен почитател на „Епопеята“,
репертоарът ми включи „Опълченците на Шипка“.
Предвидимо въведението е било над възможностите
ми, но стиховете от „О, Шипка!“ нататък ме очароваха
неизтощимо, вероятно заради тръпната озадаченост от
места, недоразбрани поради липсата на писмен текст
(как така например горските долини „повтарят, на боя
реват“). Оттогава е и срещата ми с „Раковски“, като
пародия от ученичеството на майка ми (и до ден днешен
в паметта ми след „Историята има да се позамисли…“
се намества „че твойта проклетия я познава всеки и ще
я разнася от нине до века“). А после дойде училището,
с „Питат ли ме де зората“, когато нетърпеливо,
изпреварващо спрямо задължителните списъци, изчетох
„Под игото“, със стария правопис, в умилителни пет
томчета, издание на Борис Вазов.

Думи за Вазов

Посипване на главата
с пепел по повод
годишнината на Вазов
Какъв да е новият български канон? Този въпрос
започна да вълнува литературознанието ни още през
89-а и продължава да го вълнува и до днес. И това не е
случайно. В началото беше важно той да се освободи
от идеологическите наслоения, да се допълни със
забраняваните и забравените автори. А после беше важно
да се покажем в крак със световните търсения. Затова
и заговорихме за подмяна и окастряне, но и за допълване
и метаморфози по линия на политическата коректност,
женското присъствие, алтернативността. И едно
от ключовите имена, около които се концентрираха
споровете, разбира се, беше това на Иван Вазов.
Самата аз минах през модата на политическата
коректност и се питах не трябва ли да извадим от
канона най-идеологическите текстове на Вазов, за да не
куца възпитанието на бъдещите европейски граждани,
за които толерантността и зачитането на другия
би трябвало да са водещи ценности. Тревожеше ме
опасността от припламването на националистическа
искра в преекспонирането на „Аз съм българче“; срамният
спомен за възродителния процес някак изтласкваше
плама на „Епопеята“ и още по-пламенните поуки
на литературните анализи относно омразата към
врага. Неслучайно заради тезите си получих етикета
„отродителка“, включително от персони като Слави
Трифонов. Сега, години по-късно, без да съм отстъпила
от вярата си в идеята за толерантността, виждам
отчетливо вредата от всевъзможните крайности в
прочитите на Вазов.
Да, все още смятам, че когато се преподават някои
от неговите творби, е важно да се правят нужните
уговорки. Но тези уговорки трябва да кажат така:
Иван Вазов през своите художествени текстове
пише историята на един болезнен и травматичен
период. Четете ги в контекст, имайте съзнание за
интерпретациите, давайте си сметка, че преди век
и половина е било важно да се изработят национално
самосъзнание, усещане за общност, да се култивира
самочувствие. Но не пренасяйте това към настоящето.
Не превръщайте патриотизма на Вазов в национализъм,
защото това не е урок от него. Отвъд това, четете
творбите му като история на езика, през която отново
можете да реконструирате другата история. Но не
спирайте и дотук. Защото Вазовото творчество е
източник на познание и относно много други неща –
създаването на нови жанрове в българската литература,
първите опити в преводачеството, осъзнатия преход
от романтизъм към реализъм и раждането на милостта
в писането. И най-сетне, четете го заради красивите
любовни истории – между мъж и жена, между майка и
дете, между човек и слово, между човек и природа.

КЛЕО ПРОТОХРИСТОВА

И

ван Вазов... словесната експлозия, началото,
основите, върху които се гради съвременната
българска книжнина. Сам той, неговото смайващо
творчество е една завършена национална литература.
Пише интимна, но и вековечна епична поезия, поставя
началото на българския роман с „Под игото“ и с
невероятния „Нова земя“, прекрасни са повестите му
„Чичовци“ и „Немили-недраги“, работи в областта на
драмата, прехласва се пред родната природа и възвисява
суровата прелест на Рилската пустиня.
Иван Вазов е българският език, пише с над петдесет
хиляди думи и ни завещава необята, несвършването и
величието на родния език, превръща езика ни в драма,
после в битие и най-сетне в национална Памет. Той
единствен успява да преосъществи българския език в
наша Родина. В духовната ни и най-свята Родина!
Иван Вазов е любов... срамежливата, потайна любов към
няколкото преминали като сенки в живота му жени и
възторжената, необгледна, помитаща любов към всичко
родно, към народа с неговите тревоги и несекващи беди.
Надвесен могъщо над нас, неподвластен на времето,
Иван Вазов е „Дядо Йоцо гледа“,
всевиждащата в слепотата си
любов към България.
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Всеки голям писател от една национална литература
има открояващи се шедьоври и най-вече с тези свои
творби той се е превърнал в такава крупна литературна
личност. И българският просветен читател има своите
интуиции за Вазовите шедьоври: естествено, „Под
игото“, но за други – по-скоро „Чичовци“, а може би дори
и „Нова земя“; разбира се, „Епопея на забравените“, но
за други читатели е сбирката „Сливница“ с величавия
трагизъм на „Новото гробище“; а дали това не са и
разножанровите вдъхновени слова за Великата Рилска
пустиня? Така, в търсенето, в открояването на
Вазовите шедьоври, бихме достигнали до простичката
истина: величието на Иван Вазов, на Патриарха, е в
изчерпателността, във всичкостта, в уникалната
подробност и всестранност на българските му
светове. Така е и в широтата на битоописанието и
на обхващането на всекидневната градска (най-вече)
култура, и в дълбочината на историческото представяне
на българското живеене. Тук ще се окажат значими и
малозначителните на първо четене текстове. Иван
Вазов преназова след Освобождението всички български
реалии (от личности до събития), всички делнични и
празнични явления, преутвърди названията на всички
български топоси – включително и като изпя своя песен
от всеки рид и долчинка. Иван Вазов направи видим и
общоупотребим този език свещен на нашите деди, показа
го в удивителната му способност да твори пълноценна
литература във всички жанрове на европейската
култура. Да, Иван Вазов трябва да се чете цялостно.
Всеки българин, искащ да постигне своята истинска
българска културна идентичност, трябва не само да
разтвори, но и да се потопи поне веднъж в живота си
в световете, съдържащи се в неговите 22 (20) тома
събрани съчинения (включително и с текстовете от
литературния бит – от писма до разписки, с бележките
и коментарите).
13 юни 2020 г., София
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ

170 думи за Вазов
Да се думат думи за Вазов е рисковано – лесно може
да влезеш в руслото на юбилейните труизми. Затова
обръщам вниманиесамо върху т.нар. „рецепция“ на Вазов
днес. Сиреч приемане, отношение.
Има едни, които обичат Вазов, но не го четат
(изключвам учениците). Те са мнозинство. Има
други, които отричат Вазов и не го четат – те са с
модернистична претенция пичове, някои талантливи,
други бездарни. Има и трети – малцинство – те четат
Вазов, без да има нужда да изкарват бележка в училище,
да пишат докторат или да поставят пиеса.
На третите – поклон.
На първите – нищо, да са живи и здрави.
А на вторите бих искал да кажа, че ги разбирам, но са
литературно късогледи. Защото, за да има Хармс, първо
трябва да е имало Пушкин, за да има Кафка, първо трябва
да е имало Гьоте, за да има Рембо, първо трябва да е
имало Юго и Ламартин. За да можеш да риткаш с палави
крачета, трябва да си седнал върху нечии могъщи рамене.
Слава богу имаме такива…
БОЙКО ЛАМБОВСКИ

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Н

еотдавна по повод 170-годишния юбилей на Иван
Вазов ми се наложи да изготвя онлайн експозиция
за детското творчество на Вазов. Отрупаха ме със
стари и нови Вазови издания. Откъде да започна? „Аз
съм българче“ е ясно, без него не можем, с него сме
израснали всички, но все пак… Разбира се, че започнах от
единствената стихосбирка на Вазов за деца. Разлистих
джобния формат на изданието, но вътре много малко от
стихотворенията ми бяха познати, „Аз съм българче“
още не е било написано по онова време, но имаше друго,
което баба ми някога обичаше да рецитира. „Дядо
Господи, прости ме, моля ти се от душа…“, казваше баба
ми, макар че вярата й достигаше до констатацията
„има нещо“. Стихотворението тя рецитираше с
някогашната си мимическа прилежност. Когато баба ми
рецитираше, не можех да си я представя дете, понеже
няма запазена нейна детска снимка, но със сигурност
е била скромно облечено момиче със сплетена на една
плитка коса, а когато рецитираше, тялото й се стягаше,
сякаш заставаше в състояние на пост, погледът гледаше
само напред и по-късно забелязах, че по същия начин в
храма енориашите изричат „Отче наш“. Молитвата на
баба ми беше написана от Вазов.
ЯНИЦА РАДЕВА

О

съзнах какво е Иван Вазов за българската общност
като голям, в детските си години не се замислях.
Интуитивно обаче май съм подозирал важността:
някъде в 5.-6. клас играхме по едни скали в родното ми
село Бързия цял билюк хлапета на „Опълченците на
Шипка“ и така се вживяхме, че стана играчка-плачка –
спукахме главата на едно момче с камък. Разправии,
караници: „Вие луди ли сте, бе?! Ще се изпотрепете, че
и ще се изпотрошите по тия камънаци!“. Отнесохме
боя, но остана гордостта от героичната отбрана на
Орловото гнездо.
Просветлението дойде в Славейковата къща в Трявна:
заговорихме се с уредника, изказах възхищение от
Пенчо, той ми отвърна: „Аз много повече харесвам
Вазов, когото Пенчо е нападал“. Дадох си сметка: ако
Пенчо Славейков е духът, който се спуска отгоре, за
да ни възвиси (според неговите разбирания), то Вазов е
духът, който прораства отдолу и ни възвисява някак
естествено, от само себе си. Вазов е българското в чист
вид, с всичките му красоти и кусури; с всичката му
противоречивост.
Ние всички сме донякъде Вазови дечица…
МИТКО НОВКОВ

Опит за побиране на
Вазов в 170 думи
Елементарното общо знание би казало, че Вазов – това е
абсолютният национален класик, класикът par excellence.
Онази фигура, едновременно в националния литературен
канон и в националния пантеон, интерфериращи в
„осевата” епоха на Възраждането, която в най-голяма
степен, тайно и полека, е формирала националното ни
самосъзнание.
Но в млади и литературоцентрични култури като
българската литературата е повече от литература
и от литературен метаразказ – тя е националният
метаразказ. Адекватният израз, артикулацията, или поточно самоартикулацията на едно колективно съзнание.
Или по-точно – на колективното несъзнавано, доколкото
колективни фигури като „народа“ не пребивават в
модернорационалния логос на Историята, на Хегеловия
Vernunft in der Geschichte, а в нейното несъзнавано
(Unbewußte).
И точно тук по един дълбоко необходим начин се
появява писателската фигура на Вазов като абсолютния
класик. – В анкетата на Сп. Казанджиев Йовков прави
едно проницателно наблюдение: Вазов е народен поет
не защото е близко до народа в неговото битово,
тривиално всекидневие, а защото е близко до него в
историческото му битие. Йовков рисува портрета не
на народния, а на държавния поет. Вазов действително
е такъв в целия социополитически контекст на
епохата – родоначалната, „осева”, както я нарекох,
епоха на Възраждането – концентриран глас и израз на
държавостроителните енергии на младата, раждаща се
нация. Нацията, както знаем, е модерно явление, за да
свърже, да съедини органичния, дълбок и тъмен народ с
модерната, собствено политическа етатистка идея.
И Вазов се явява по един вътрешно необходим начин
като концентриран израз (глас, самоартикулация) на
тези държавостроителни национални енергии. Той
продължава да се държи така докрай, без да отделя,
подобно на французите, народа от държавата. Това е
особено видно през Войните (включително и с неговите
т.нар. шовинистични увлечения). Това го превръща в
единствената общонационална институция в периода
на национална покруса, когато официалната фактически
липсва (старият цар е компрометиран, а младият,
току-що заел престола, още не е пуснал корени). Оттук
и държавната институционализация на Вазовата
фигура „отгоре“, буквално от името на държавата,
непосредствено след смъртта му от „народното“
правителство на Стамболийски (с особената заслуга на
министър Омарчевски).
Но преди да бъде национална институция („преди“
не в биографично-хронологичен, а в субстанциален,
вертикален смисъл), Вазов със своя здрав патриархален
консерватизъм и своята несложност, с всички черти на
характера и на творчеството си, е колективна фигура на
органичния народ – абсолютният израз на един усреднен,
масов, колективен тип мислене.
Вазов, както и Ботев, е България; но ако Ботев е
България по един ексцесивен, силно екстатичен начин,
като върховно извисяване, като надскачане над себе си,
то Вазов е България в ширина: „българското“ в цялата
му хоризонтална широта и всеобхватност. Цялата онази
пъстрота, която не се побира в никакво определение.

Иван Вазов

ПЛАМЕН АНТОВ

Изумяваме се, когато видим извора на някоя огромна
река – колко е обикновен и незабележим. Подобно е
усещането, когато застанем пред скромната къща
музей на Иван Вазов в Сопот. Какви ли ще да са
били атмосферата, духът, възпитанието в онова
патриархално семейство на заможен търговец, в
което се раждат и израстват двама славни генерали,
един политик, един лекар и най-големият ни писател,
всичките, живели и работили така, че да прославят
България.
През 1936 година генерал Владимир Вазов участва
във военен парад в Лондон. Там е посрещнат с военни
почести, минава през шпалир от английски войници,
които получават командата: „Свалете знамената!
Минава генерал Вазов – победителят при Дойран!“. Така
барон Джордж Милн, командвал по-многочислената и
по-добре екипирана английска армия, изразява уважението
си към победителя, който го е надвил с храброст, чест и
всеотдайност към Родината.
А ние, потомците на Иван Вазов, без команди, тихо
в себе си свеждаме глави, мислено коленичим пред
неговата памет винаги, когато разтворим някой от
многобройните томове, излезли изпод неуморното
му перо. Защото той е фундаментът на българската
литература, върху който ние стъпваме. А на какво ли е
стъпвал самият той, израсъл в онзи скромен дом, в онзи
незабележим подбалкански градец?
На любовта си към Отечеството, мисля си, първо на
това. Тя е вдъхновявала таланта и труда му. Няма
събитие от историята и съдбата на България, случило се
през неговия живот, което да не е минало през сърцето
му и да не е отразено в творчеството му.
ТЕОДОРА ДИМОВА

О

т няколко години работя като редактор на
учебници по литература и често се занимавам с
Иван Вазов. Понякога това ми се струва прекалено –
например в седми клас от 12 изучавани произведения
Вазови са 4. Точно докато редактирах учебника за седми
клас, телефонът иззвъня и една възмутена госпожа го
подкара направо: „Откакто махнаха Вазов от учебните
програми...“.
Кога са махнали Вазов, не знам – той се учи и в шести, и в
десети, и в единайсети клас, да не споменавам началните
класове, но госпожата беше убедена, че образованието ни
се е скапало именно тогава – когато са (сме) го махнали.
Почти се скарахме.
После ми стана смешно. Всъщност с нея изразявахме
едно и също нещо, макар и от двата му противоположни
края. Аз се дразнех от толкова много Вазов в учебните
програми, нея я изваждаше от релси „махането“ на Вазов.
И двамата се сблъсквахме с невъзможността (поне
засега) да се изучава българска литература без Иван
Вазов. Темелът – харесваш ли го, дразниш ли се – върху
него се крепи цялото ни литературно построение.
ЧАВДАР ЦЕНОВ

Памет за Иван Вазов
Юбилеите, извън конюнктурата на ритуалната почит, са
пространство, което създава така необходимата връзка
между епохите, текстовете и духовните съобщности.
Те са време за памет.
Памет, която чрез словото трябва да ни припомни, че
преди 170 г. се е родил Иван Вазов. Творецът, наричан
приживе Патриарх на българската литература, чийто
жизнен, творчески път и посмъртно битие обвързват
Словото и Паметта. Отминалото време е заличило
безброй събития, имена, житейски съдби и книги. Но
творчеството на Вазов, амбициозно осъществено
като модел за национална литература, е едновременно
памет за героично минало и предупреждение за
горчиво настояще. То е духовно пространство, отвъд
преходността на времето, което продължава да поражда
поуки, послания и познание.
Неговата поезия, проза, пиеси, пътеписи създават
традиция, върху чийто постамент, въпреки
отрицанието и обругаването, се пораждат и
модерността, и авангардът в българската литература.
Защото във и чрез творчеството Вазов е онази
цялостна – монолитна и монументална фигура, която
има мисия. Хармонично събирайки многоликите роли
на твореца, той съгражда образа на достойната и
достолепна личност на Писателя, обезсмисляйки всички
пророчества за бързопреходна слава и лесна забрава.
Той олицетворява твореца, който създава духовната
история на своето време и маркира знаците на
националната ни идентичност през следващите векове.
Личността на Иван Вазов е онзи така необходим пример
за дълг и отговорност на сътвореното със Слово, което
ни учи на сакралните, но за съжаление, доста поизлинели
днес ценности като – език, народ, родина. Творчеството
му е мост през времето, по който всяко поколение
трябва да премине, за да няма забрава.
Поклон пред Народния поет!
ЕЛКА ТРАЙКОВА

Вазов – създател на
модерната българска
литература и
държава
Вазов е създател на мощна национално-патриотична
тенденция в новата българска литература. Той създава
основите на жанровата система в новата българска
литература. А с част от творчеството си става
идеолог на новата българска държава.
Ако първите две твърдения са чисто литературни, то
третото надхвърля литературата, излиза извън нейните
рамки и става стожер в общото национално живеене.
С художествените си текстове, най-вече с „Епопея на
забравените“, „Немили-недраги“, „Чичовци“, „Под игото“,
той утвърждава национални ценности, но и полемизира
с утвърдени преди него образци – и литературни, но
и народопсихологически. Голяма част от Вазовото
творчество има по-скоро външна връзка с възрожденската
традиция, а неговата сърцевина е нова и създава основите
на модерната българска литература и държава.
„Под игото“ е случилата се европеистичност на
българската литература, защото узаконява България
пред европейския свят – и познавателно, и художествено.
Романът е голямата среща на нова България с Европа.
В творчеството и личността на Вазов е намерен и
персонифициран идейният и художественият център
на новата българска литература и държава. Народният
поет превръща Родината в Държава, а българите – в
нейни поданици.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ

А

ко твърде дълго се взираш в канона, канонът ще се
взре в теб – това си мисля напоследък, докато се
връщам към първите си впечатления относно отдавна
препрочитани автори. За добро или зло – или по-скоро
отвъд тях – Вазов се е вписал в паметта ми с една
особена житейска ирония, може би не твърде различна
от онази, с която някога ме спечели историята на
неговия Кардашев. Тогава, в гимназиалните ми години,
мои съученици упрекваха Патриарха, че не действал,
а само пишел; че не се борил, а само говорел. Същите
тогава, смятах, не разбираха колко важна е позицията на
разказвача; на поета, който може да побере даден набор
от явления и да ги осмисли, да ги сподели като събитие.
Този принцип на художествена рефлексия днес, уви,
сякаш твърде често потъва в мъртвото отражение на
социалните мрежи, а обвинителите тогава продължават
да обвиняват и сега – като пишат, без да действат, и то
съвсем нелитературно.
НИКОЛАЙ ГЕНОВ

Повече от 170 думи за
170-годишния юбилей
на Вазов
Преди 100 г. царски указ присвоява на Иван Вазов
званието „Народен поет”. Но той вече е наречен
Патриарх на българската литература от своите
съотечественици. Един от редките случаи, в които
народ и власт мислят еднакво.
Когато Вазов възлезе в литературата, художеството
ни нямаше още нищо, та той му даде всичко: образи,
жанрове, теми, сюжети, език. Свързан неразривно с
Възраждането, той е актуален и във всяка следваща
епоха, напук на амбициозните си отрицатели. А такива
всякога наспорил Бог. Ако са честни, трябва да признаят,
че им е лесно: толкова повече има да отричат, колкото
повече той е съградил.
Измеренията на българското във вида, в който го
познаваме, ги имаме тъкмо от неговите произведения.
От най-невинните детски идилии на единение с родното,
през високите регистри на националната трагика до
безпощадната самоирония на битова низост – всичко за
себе си можем да открием в неговите стихове и проза.
Няма черта на националния ни характер, която да не
е заслужила перото му, нито рана в сърцето ни да не е
отзвучала в словото му. Вазов ни даде думи за всичко:
история, памет, вечност. Неговата възторженост към
българското е понякога неразбираема за нас – твърде
делнични, готови сме да я подминем. Но когато застанем
пред колективната си съдба, с изненада откриваме, че пак
с неговите думи трябва да изразим себе си. И това вече
втори век…
И както той коленичи смирено пред България, молейки
я „моя поклон приеми“, и ние скромно
да подгънем коляно пред неговата
патриаршеска осанка. Ще подхожда и на
него, и на нас.
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Беседката на Вазов
Тя се намира в Пловдив, в двора на една от красивите
къщи, наредени в изящен архитектурен шпалир по
улица „Велико Търново“. Улицата е успоредна на ЦарСимеоновата градина, привлякла към себе си славата
на най-прекрасното зелено пространство в града.
Слава, която до началото на 90-те години на XIX век
носели Дондуковата градина и създадената малко покъсно Княжеска градина – една от многобройните
възхитителни пловдивски творби на швейцарския
градинар Люсиен Шевалас, наречен от признателните
пловдивчани „министърът на цветята”. Той създава
и Цар-Симеоновата градина, а на ул. „Велико Търново“
издига своя български дом, където живее със съпругата
си, френската благородничка София Бросар. На
някогашната прашна пътека, превърнала се впоследствие
в улица „Велико Търново“, се намира и домът на Димитър
Молле – съдържателя на най-модерния хотел в Пловдив.
Наемател на Молле бил самият Антон Безеншек –
бащата на българската стенография. На тази улица
през 1907 г. своя къща изградил и Иван Тодоров Ганев –
сирачето от Батак, което според градските легенди е
отгледано от Иван Вазов в пловдивския му дом на ул.
„Бетховен“ и от чиито устица поетът за първи път чул
паметните думи „От Батак съм, чичо…”.
А беседката на Вазов е в двора на дома на търговеца Лука
Личев на ул. „Велико Търново“ № 13, при когото, според
знайното, Вазов е гостувал при пристигането си през
ноември 1920 г. по повод тържественото отбелязване
на 50-годишния му книжовен юбилей. В тази беседка,
пред която шуртяла водата на красив малък фонтан,
Вазов си почивал. Полуразрушена години след това, тя
е възстановена отново в началото на нашия век по
инициатива на новия собственик на къщата. И днес
все още е там, в двора на този дом – макар съдбата й
да тъне в неизвестност, макар да няма никакъв белег,
посочващ важността й за духовната история на града от
следосвобожденската епоха.
Минавала съм стотици пъти покрай дома на Лука
Личев – живях десет години на ул. „Велико Търново‘.
На два пъти тайно се прокрадвах в частния двор,
за да се наслаждавам на беседката отблизо. Само на
метри от „Велико Търново“ по успоредна линия минава
някогашната голяма улица „Станционна”, а после и до
днес – „Иван Вазов“, кръстена на поета именно в онези

тържествени юбилейни дни през 1920 г. Всъщност според
прецизната реконструкция на онези години, направена от
проф. Димитър Михайлов, именно пловдивският вестник
„Марица“ първоназовава Вазов „народен поет“ – в свой
брой от октомври 1881 г. Пак проф. Михайлов разказва
и за трите къщи, построени или досъградени от поета,
една от които е пловдивската му – на ул. „Бетховен“
№ 31. Къщата много отдавна е разрушена, преди години
на мястото имаше паметна плоча, но днес и нея вече я
няма. „Вазов мисли тези къщи като свои произведения,
Вж. Димитър Михайлов. Иван Вазов. История. Поетика.
Диалози, Велико Търново, ДАР-РХ, 2015.

също толкова ценни, колкото и художествените му
творби”, пише проф. Михайлов. А то значи, че Пловдив
нехайно е позволил да бъде завинаги унищожена и стопена
във времето една от художествените творби на Вазов.
В пловдивската си тържествена реч, произнесена на
22 ноември 1920 г., Вазов признава: „Не преди много аз
посетих набързо, за един ден Пловдив. Престоях в него,
тъй да се каже, крадешком. И знаете ли защо? За да се
поклоня на всичко, останало в него и мило за сърцето
ми“. И спомня посещението си в „малката желта
къщица“, приютила го за година време под грижите на
една „восъчноцветна, винаги облечена в черно гъркиня“
– хазяйката на дома, която наричала поета „Палеос
антропос“, сиреч – „старовремски човек“, понеже „макар
и млад, бягах от веселбите на веселия тогава Пловдив
и прекарвах времето си в писане“. Дали е бил наистина
тъй стаен и скромен тогава бъдещият народен поет?
Същият, който по-рано разказва друго за това време
пред проф. Иван Шишманов: „Особено в Пловдив веселите
млади другари, настанени на доходни места, живееха
охолно като цялото общество. Така и аз се впуснах във
вихъра на удоволствията и веселбите. В тоя вихър
харчех безразсъдно младенческа енергия, сили и пориви.
Разходките, пиршествата някога през цели нощи нямаха
край“2.
А може би е вярно и едното, и другото.
В наивните си фантазии понякога мечтая за машина на
времето. Ще бъда икономичен пътник в нея – ще пожелая
да ме върне само век назад, тук, в моя Пловдив. Ще се
промъкна – и аз крадешком – измежду крехките фиданки
на чинарите по ул. „Станционна“ – към улица „Велико
Търново“, ще вляза вдвора на дома на Лука Личев. И ще
почакам от него да излезе народният поет и да се приюти
в беседката. Ще приседна до него, ще поседим заедно.
В беседката на Вазов.
И дъхът ми ще коленичи…
ГЕРГИНА КРЪСТЕВА

1

2

Вж. Пловдив в техните спомени. Подбор, съст. и предговор доц. д-р
Юлия Николова. Фондация „Балкански културен форум”, 2009, Пловдив.

Английският Вазов: преводачът на „Под игото“
Последната книга, върху която Владо работеше, беше
едно пространно изследване за Иван Вазов като личност
и явление в българската литература – постижения,
литературни битки, спорове около творчеството
му приживе и тълкуване на приноса му по-късно в
академичната пирамида на националния литературен
канон. В основата на интереса му лежеше наблюдението,
че Вазов не е модернист, но е модерен (актуален,
съвременен, чувствителен към настоящето), докато
неговите концептуални опоненти от кръга „Мисъл”,
част от тях бивши Вазови ценители, са модернисти,
но не са модерни. Владо беше забелязал, че българската
литературна критика често смесва двете понятия,
и това, от своя страна, обърква оценностяващите й
механизми. По този начин наследството на литературно
основополагащия Вазов се оказва изместено към
национално-политическите каузи, докато това на Пенчо
Славейков бива придърпвано към централност, каквато
той не е постигнал.
Събраната доказателствена част у дома заема отделна
собствена библиотека. За съжаление, аз не съм в
състояние да продължа труда на Владо, пък и не знам кой
би могъл. Книгите и ксерокопираните материали сякаш
още го чакат да се върне, на друг нямат доверие. Но
тук предлагам началото на една статия с литературно
откритие, която беше планирана като част от книгата.
Кристин Димитрова
1
Английският превод на Вазовия роман „Под игото“ от
1893 г. е уникално явление от рецепционната история
на родната литература. Общо взето, литературата
ни е анонимна извън границите на страната. Тя няма
излъчване, не създава очаквания, не произвежда значения
вън от статистическия сбор на преведените имена и
заглавия. На този равномерно сив фон английският Вазов
от зората на новата българска литература се откроява
особено отчетливо. Той като че ли едничък има
основание да претендира, че отнесена към него, фразата
„успех за България“ не е формално
клише. Успехът му е автентичен,
обърнато му е внимание на ниво
и в мащаб, каквито друг превод
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на българско художествено произведение дори не е
доближавал. И все пак това литературно събитие няма
известността, която заслужава, а в допълнение страда
от хронична неизбистреност на най-основните детайли
във и около него. Как така става, че „Под игото“ се
появява внезапно на британската литературна сцена?
Кой е преводачът? На какво се дължи успехът, ако не
приемем качествата на романа за самодостатъчно
обяснение? Именно на тези въпроси настоящият текст
се опитва да даде що-годе удовлетворителни отговори.
2
„Под игото“ излиза на английски език в поредицата
„Международна библиотека“ на лондонското
издателство „Хайнеман“ в края на 1893 г. Вазов очевидно
се появява на високо ниво в контекста на британското
книгопроизводство. „Хайнеман“ е мощно, макар и
съвсем отскорошно издателство, основано през 1890 г.
„Международната библиотека“ осигурява на нашия
писател престижна и пъстра компания от реномирани
писатели на деня, истинска „съвременна класика“: Лев
Толстой, Бьорнстерне Бьорнсон, Йозеф Крашевски,
Ги дьо Мопасан, Хуан Валера. „Под игото“ излиза
непосредствено след тома на Крашевски. Поредицата се
води от Едмънд Гос, виден литературен критик, историк
и капацитет, който снабдява всяко от произведенията
с кратък уводно-информативен предговор. И не на
последно място, продукцията на „Хайнеман“ се ползва
с вниманието на елитната английска преса, която
превръща всеки пореден номер от „Международната
библиотека“ в литературно събитие.
Интересно, но и не много ясно е как точно е станал
преносът на Вазовия текст от България към Англия,
още повече че по същото време, в началото на 90-те
години на ХІХ век, текстът все още не е съществувал
в книжно тяло, а само в периодична публикация.1 Това,
което знаем със сигурност, е, че в самото навечерие
на „нашето“ събитие от поредицата на „Хайнеман“,
през лятото на 1893 г., Иван Евстратиев Гешов, видна
фигура в обществено-политическия живот на България
и личен приятел на Вазов, получава писмо от Едмънд
Гос (датирано от 21 юни), в което английският критик
Първото английско издание е преведено от периодичната
версия на романа в „Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина“ (1889-1890) и излиза близо година преди българското
книжно издание (1894).
1

заявява следното:
Скъпи господине,
В една серия от преводни романи, озаглавена
„Международна библиотека“, която редактирам за г-н
Хайнеман, възнамерявам да включа „Под игото“ – роман,
който получих в много добър превод.
По регламент, в началото на всеки том представям
автора с биографични сведения за него. За автора на
„Под игото“ обаче не можах да намеря нищо. Даже не съм
сигурен за името му.
И понеже знам колко жив интерес проявявате към Англия
и англичаните, осмелявам се да ви обезпокоя с молба за
съдействие. ...2
Това е първата английска похвала за романа на Вазов, още
отпреди отпечатването му. По-нататък ще има много.
Уви, Гос не споменава нищо за преводача или преводачите,
нито за това кой му е препоръчал книгата. Но е ясно,
че препоръката е дошла на нивото на ценностното му
полезрение, иначе той едва ли би дал дори най-малък шанс
на ръкопис, дошъл от някаква едва ли не несъществуваща
литература, да го изненада приятно с качествата си,
каквито и да са те. Дали това е бил преводачът, дали е
бил някой друг, не става ясно ни тук, ни впоследствие.
В изданието преводач не е упоменат. Запазени са обаче
горещите благодарности, които Гос изразява към Гешов
за предоставените данни относно автора и контекста,
най-напред в лично писмо от 8 август същата година3, а
малко по-късно и в предговора си към книгата:
За подробностите от кариерата на автора на „Под
игото“ аз съм задължен на любезността на професор И.
Е. Гешов от София, чието възхищение от английските
институции е добре известно у нас.4 (Gossevi)
Продължава в:
https://balkansbg.eu/bg/content/privileged-voices/534-vazovanglicized-who-translated.html
ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ

Архив на Ив. Ев. Гешов. БИА-НБКМ, ф. 272, а. е. 994, л. 1. Тук и
по-нататък преводът мой (В. Т.).
3
Архив на Ив. Ев. Гешов. БИА-НБКМ, ф. 272, а. е. 994, л. 3-4.
4
Цит. по Гос (2015: 478).
2

Софийските разкази на Иван Вазов*
от стр. 9
живот. Описанията на града и на неговите околности
понякога звучат толкова емоционално и романтично,
че напомнят за любовни признания, може би онези
признания, които поетът не е изрекъл публично към
нито една жена.
Как обаче изглежда истинската София в края на XIX,
та дори и в началото на новия век? Отговорът се вижда
в множество снимки, съхранени в различни архиви. Той
е такъв, че кара самия Вазов да признае драматичното
несъответствие с големите европейски столици:
сравнена с тях, София изглежда като вчерашно село.
Недоволството и разочарованието от този факт обаче
писателят бързо прехвърля върху недозрелите млади
хора, върху онези, чиито „румени бърни са засенени от
мъх вместо мустаци“. Що се отнася до улегналите
мъже, до „нашето поколение, което е още младо, защото
все работи“ (Вазов е 55-годишен в онзи момент), то е
щастливо, защото може да направи сравнение между
миналото и настоящето на своя град:
И помним ние … грухналий нечист конак, на чието място
сега е дворецът … помним ние сметта и блатата … и
нещастните и мизерни улички. Помним и издигнатата
за Левски бесилница въз буренясалата крайнина на
тогавашна София, който сега е европейски квартал…
Като всеки влюбен човек, Вазов е склонен към увлечение.
Той няма как да помни бесилката на Левски, защото
по онова време е бил учител в Свиленград; не е бил в
София и през първите десет години от нейния свободен
живот. Това обаче няма значение, защото се чувства
истински софиянец и пише за другите софиянци (впрочем
толкова истински, колкото е самият той) в първо лице
множествено число – „ние“:
Сега се навърта в столицата ни един достопочтен
арабски шейх, чиято библейска носия, обшита със сърма,
и важен ход из улиците радват погледите. Той е дошъл
в София и не иска да се върне вече в пясъците на Недж.
Казват, че попитан какво мисли за нашата София и
градините й, той дигнал ръце към небето и рекъл само
„Джиниет!“ А джиниет на езика на халифите и на „Хиляда
и една нощ“ значи рай.3
Освен хроникьор и любител на София, Вазов не на
последно място е опитен пътеписец, вдъхновен художник
на гледки. Докато се движи из софийските улици,
той често вдига поглед към Витоша – „най-голямата
хубост“ на този град; разказва как някогашната „пуста
голина“, известна като Курубаглар, се е превърнала в
цветущата „Княз Борисова градина” под вещите ръце
на „швейцарския чудотворец Нев“4; качва се на балкона
в залата на Народното събрание – колкото да послуша
яростните пререкания на избраните депутати, толкова
и да наблюдава колоритната публика, готова всеки
миг да се сбие. (Любопитно е, че в онези години всеки
е можел да присъства на парламентарните заседания,
стига да си купи билет като за театрално или цирково
представление.)
Това, което интересува Вазов не по-малко от красивите
гледки, са хората, жителите на София. Една от
неговите най-ранни повести, „Чичовци“, има подзаглавие
„Галерия от типове и нрави български в турско време“.
Петнайсет-двайсет години по-късно разказите също
подреждат галерия от портрети на хора, вече в
новото, българско време. Липсва обаче добродушноносталгичният тон, с който бяха представени
смешните недостатъци и дребните страсти на
старите българи. Доминира сатиричното изображение,
а карнавалната пъстрота на разказа в „Чичовци“ е
изместена от мрачни, тъмни тонове в нравствената
характеристика на героите.
Някогашните безобидни еснафи са се превърнали в
настървени гонители на държавни служби, в празноглави
парвенюта, в интриганти и храненици на голямата
държавна трапеза. Традиционните обитатели на
патриархалния свят – селяните, са захвърлили плуга
и ралото. Заразени от покварата на политическия
живот, те са преобразени в безочливи партизани, в
„безполезни и развалени“ хора. Семейството, някога
гаранция за смислен и полезен живот, сега се разпада под
ударите на бедността, от една страна, на изкривените
нрави, пороците и завистта, от друга страна. Майки
се предлагат, за да изхранят децата си, съпруги – за да
осигурят по-добра служба на своите мъже. „Златната
младеж“ на България учи с отвращение само за да не
работи, след като се сдобие с диплома.
В разказите на Вазов е ясно видима една тенденция,
много популярна и характерна за българската проза до
Първата световна война. Най-големият враг на хората,
„Столицата и живота й“, в. „Мир” от 28 август 1905 г.
Днес това е градинката с Паметника на Съветската армия
между улица „Гурко” и Софийския университет.
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особено на хората-селяни (а
такива са четири пети от цялото
население) е държавата. Нейните
институции: правителство, армия,
полиция, съд, дори училищата
и болниците (да не говорим за
данъчната система), са пипала,
които са стегнали здраво гърлата
на обикновените хора, задушават
ги, ограбват несправедливо труда
им. Героите с най-нисък морал
и отблъскващи лични качества
в тези разкази са тъкмо хората
на държавна служба: офицери,
политици, чиновници, съдии и
лекари. Сред тях именно Вазов
открива примери за страшно
падение и ги изобличава с
цялата сила на карикатурното
изображение, което е усвоил от
Гогол. Най-странното чувство,
което изпитва съвременният
читател на разказите, е удивление
от приликата с днешни събития и типове хора. Сякаш
историята не се е случила в полето на българските
нрави; век и четвърт са изтекли, без да доведат до
някакви значими промени.
Логично възниква въпросът: всичко ли е толкова
мрачно, няма ли поне малцинство от „добри“ герои в
блатото на упадъка, в ада на столичния живот? Найлесният отговор е да припомня, че по същото време
Вазов написва разказа „Дядо Йоцо гледа“ (1901). Все още
има хора с нежна душа, които са способни да обичат
българското с чистия трепет на възрожденското време.
Само че трябва да бъдат слепи и да не виждат какво се
случва край тях. А Вазовите разкази са „видени и чути“,
те показват действителността в нейната болезнена
голота.
И все пак Иван Вазов не е Стоян Михайловски –
безпощаден изобличител на злото в обществения живот.
Макар и рядко, в неговите разкази можем да срещнем
герои с непокварено съзнание и чувство за нравствен
дълг. Такъв е „малкият човек“ Ненко от разказа „Тъмен
герой“: прекършен от бедността, но запазил искрица
достойнство в своята „тъмна“ душа. Такъв е учителят
Петър Завоев от разказа „Хамалин“, който отстъпва
трудно спечеленото работно място на още по-беден
учител с осем деца. Дори сред младите образовани
българи, които се хващат на работа само ако получат
меко кресло, може да се намери един честен и работлив
човек, макар и евреин („Единственият млад българин,
който…“).
И в най-мрачните настроения, които изпитва, Вазов
остава Патриарх и Народен поет: изправен срещу
упадъка в поведението и нравите на всяка отделна
група, той все пак вярва в светлото колективно бъдеще
на своя народ. Дори след катастрофата с Ньойския
договор, а може би тъкмо заради нея, успява да напише
във в. „Напредък”: „Есен е вече, влазяме в зима. Господа,
пак ще дойде пролет! Вярвайте в пролетта! България
вярва в нея!“. Иска ми се и аз да вярвам, че докато
се обръща към „господата“ българи, Патриарха не е
забравил и втората половина на своя народ. Във всеки
случай той има една голяма гаранция за светлото
бъдеще на целия свят – силата на човешкия ум:
„человеческият ум, демон пощурял в устрема си към
невероятното и непостижимото“, „неуморим титан,
който трупа с вихрова скорост чудо въз чудо, подвиг
въз подвиг“ („В електрическия трамвай“). С тази вяра
в силата на човешкия разум и още повече в неговата
неизменна добронамереност Вазов си остава възпитаник
на Просвещението, „последният възрожденец“ в
българската литература, както ще го нарече няколко
години по-късно Гео Милев.
Сред всички разкази на софийска тематика се откроява
„големият разказ“ (Вазов съзнателно не го нарича повест
въпреки неговите 90 страници) „Кардашев на лов“,
публикуван във втория том на „Драски и шарки“ (1895).
Там е поставен в края, след другите разкази: авторът
е подсказал, че го разбира като обобщение-заключение и
фокус на темите, разгърнати в двата тома. Наистина
„Кардашев на лов“ може да бъде приет за програмен
текст на всички (и със сигурност на всички „софийски“)
разкази. Причините са много, тук ще посоча само
няколко.
Мозаечната композиция, както и необичайната
дължина дават възможност на автора да вмести
почти всички мотиви и теми, които са били (и дори ще
бъдат) разгърнати в сюжетите на неговите кратки
„софийски“ разкази. Героят Кардашев носи нескриваемо

автобиографични черти: писател,
който живее в София и е свикнал
да броди из нейните улици; автор
на популярни творби. Сюжетът
е изграден като пътешествие
от типа на приказния quest: след
дълги изпитания героят ще получи
заслужената награда. Това му дава и
по-модерната възможност да включи
в себе си принципите на репортажа
и пътеписа, специфични за начина, по
който Вазов пише разкази.
Тръгнал на лов за благородни характери
и възвишени теми (заради разказите си
Вазов е обвинен, че вижда само лошото
в българската действителност),
Кардашев среща единствено хора
с „ниски чела и широки джобове“ –
дребни, безлични обитатели на новия
свят. Нищо не му дава повод да изрече
красиви слова, да възпее възвишеното
в природата на човека. Отминало е
времето да се пишат оди и епопеи, да
се издигат паметници на героите –
забравени или не. Литературата в края на XIX век има
една-единствена важна задача: да изобличава упадъка в
нравите, да разголва несправедливостта в социалното
устройство на нова България. И писателят Кардашев
прави величествен жест, който е реплика на Божието
поведение в първите страници на Битие. С безбрежен
размах на умението да се съгражда чрез словото свят,
той заявява: „Нека бъде сатирата!“.
И биде сатирата в българската литература.
Особено място сред софийските разкази на Вазов има
един, навярно единственият фантастичен, който някога
е написал. С него творецът се обръща напред към подалечното бъдеще, провижда в българската история от
края на ХХ век. Впрочем той не за пръв път изразява
любопитството да узнае как ще изглежда България след
стотина години. Още през 1901 г. той признава: „Често
замижавам и се пренасям в края на тоя ХХ век и искам да
си въобразя какво има да види той и какво ще предаде в
наследство на другия, при тоя трескав творчески процес
на човешката мисъл…“ („В електрическия трамвай“).
Добре е, че Вазов не успява да види Втората световна
война, защото кошмарът на масовото изтребление
можеше да погребе завинаги вярата му в човешкия разум.
Все пак той е здравомислещ човек и знае, че войните
няма да изчезнат скоро и лесно. А що се отнася до
войните с националнообединителна цел, не би и искал
да изчезнат току-така, във всеки случай не и преди
България да се простре на три морета.
„Последният ден на ХХ век“ е фантастична сценка,
публикувана на 3 януари 1912 г. във в. „Мир”. Тя е
новогодишно послание, изпратено от Поета до неговия
народ в историческото навечерие на Балканската война.
Разказът представя България встъпваща в XXI век
като цветуща монархия, управлявана от все още младия
цар Иван (обърнете внимание на името), син на Борис.
Последната война, водена през 1972 г., е била толкова
успешна, че сега България се простира между заветните
три морета. Охрид е българска провинция, флотата
е разположена край Кавала, управителят на Одрин е
българин. Тази идилия очевидно е станала възможна с
благосклонното отношение на Русия, защото царският
син ще посрещне Нова година в Цариград, където
великият руски княз Александър дава гощавка в своя
дворец на Босфора. Да не забравяме и българската царица,
впрочем рускиня, облечена в носия на кюстендилска
селянка.
София също присъства в разказа. Нейният величествен и
прекрасен облик е огледало на българското могъщество:
дълги редици „трикатни здания, дворци и вили“;
населението изглежда щастливо, дори шопите са
облечени чисто и спретнато; снежният връх на Витоша
е украсен с кубето на гостилница „Кръгозор”, в която
се стичат туристи от целия свят. Градът изглежда
на Вазов безкраен, защото е достигнал шеметния брой
население от 350 хиляди души… Май единственото
реалистично нещо в тази картина са десетките
фабрични комини, които изхвърлят „черни стълпове
пушек“.

Литературен вестник 24-30.06.2020

15

я
о
р

е
ц
и

б
а
н

Георги Тенев: Чета ЛВ и пускам мустаци
като Вазов

Л

Иван Христов

Пътуване до Гара Бов и по-нататък
Водопадът
Керана стрелнато стъбло от моя корен –
тя иска да си има куче,
което ще се казва Коко, Скуби, Перо
И мостът, после пещерата –
аз спомням си читалище „Искра”,
в което рецитирах „Опълченците на Шипка” –
ред камъни и дървье, ред сополи
Конкурсът в Шумен – първата награда
Мирела, Митко, Пламен
О, дядо Вазов,
о, татко Яворов
о, Шипка
Сега обсъждаме породите с Керана
която заключава,
че трябва да си вземем куче от приют
Достигаме скалата – дядо Йоцо гледа
Аз пак си мисля за срама
за синилата от бича
и за следите…
И се провиквам: Кочооо, Кочооо,
                                                    Кочооо,
                                          Кочооо Чистеменски,
                                          Защо уби жинатъ
         А урвите отсреща занемяват
15.06.2020 г.

Снимка: Камелия Спасова

На 11.02.2020
отпразнувахме 29-ия
рожден ден на
„Литературен
вестник“. До
навършването на
неговата кръгла
годишнина ще излиза
рубриката „Лице на
броя“. Тук ще срещнем
автори, читатели,
приятели на вестника,
които довършват
по своеобразен начин
изречението „Чета
ЛВ…“. Защото ЛВ е
вестникът с хиляди
лица.

Н

якога – ама доста отдавна, – когато с пъшкане
довършвах безкрайното си следване в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, трябваше да
положа един с години отлаган изпит. Предметът се
наричаше педагогика ли, практика ли, а може би направо
педагогическа практика (не ми се проверява). А изпитът
се изразяваше в това, че трябваше да изнеса открит
урок в една пловдивска гимназия. Елитна гимназия.
Може би да е била и най-елитната в оная забравена вече
1981 година...
Изнесох го проклетия му открит урок. Класната
стая беше пълна, а отзад бяха насядали неколцината
изпитващи...
Темата беше „Кочо“ от Вазовата „Епопея на
забравените“. Говорих каквото говорих, а после се случи
друго. Години по-късно това друго внезапно се появи в
романа ми „Послепис“...
Така де, нали за това служи житейският опит, да го
използваш!
И тъй...
„Седем години по-късно, през топлата есен на
седемдесет и трета, когато се дипломира със златен
медал и го назначиха в гимназията – и не за стажант или
нещо подобно, а направо за учител – Фехим я помолил
да присъства на първия му час на преподавател по
български език и литература. След това Спиридонова
щеше да разправя как си била помислила, че той ще
говори на учениците пак за Ботев, но вместо това
той им дръпнал една лекция за „Кочо“. „Как мислите,
ученици? – попитал накрая. – Отвърнал ли се е Иван
Вазов от Бога, богохулства ли той, богоборец ли е бил,
еретик и антихрист ли е станал, та е написал тази
странна и всъщност неочаквана поанта? И господ
от свода, през гъстия дим, гледаше на всичко тих,
невъзмутим!... – изрецитирал. – Какво според вас –
попитал – ни казва тук поетът?...“. Класът мълчал, но
и Фехим мълчал. Чакал. Според Спиридонова тишината
в стаята била такава, че можело да се чуе как някой
драска нещо с химикалка... Белчо се подхилваше
и викаше, че как няма да мълчат нещастните
подрастващи и че момичетата сигурно са се
подмокрили, като го гледали такъв готин и с оня поглед

на Ален Делон вероятно в класната стая е избухнала
епидемия от драматични влюбвания.
„Ти с тоз твоя убийствен поглед и за Червената шапчица
да им приказваш, те пак ще те гледат, все едно че сереш
алтъни!“ – каза.
Фехим обаче го сряза да не си прави майтап с тия
работи.
(„Послепис“, ИК „Жанет – 45”, Пловдив, 2017)
ХРИСТО КАРАСТОЯНОВ

Думи за Вазов
В навечерието на сто и седемдесет годин’ от
рождението на Вазов си позволявам да разкрия една
превратност в моето четене на поета. Защото мисля,
че по свой си начин тя спохожда и други читатели.
На младини, „когато друг човек съм бил”, както рече
Петрарка, боготворях символизма на Дебелянов,
Траянов и Яворов, после и модернизма на духовните
им наставници д-р Кръстев и Пенчо Славейков.
Изповядвах не само бляновете на модерните поети, но
и отрицанието на Вазовото творчество. Нито книгата
на Искра Панова в училище, нито лекциите на Милена
Цанева в университета успяха да очистят заклеймения
от кумирите ми език „на тая, която ни роди”.
Възмутено напуснах лекция на проф. Симеон Янев, след
като чух, че „Вазов остава Патриархът на българската
литература”.
Десетилетия по-късно, преживял партизанските борби
в литературата и не само, съзнавам „младежките
заблуди”. Всеки читател има любими автори, чиито
творби го докосват вдън душа. Но само Иван Вазов
е могъл да каже величаво и смирено за своите: „те
жив са отклик на духа народни”. Гръмко хвален, грозно
хулен, често цитиран, все още имитиран дори, той е
писателят, когото поколения българи неуморно четат.
Той е класикът на българската литература, какъвто
според Т. С. Елиът е Вергилий на европейската. Затова
и песните му „все ще се четат”.
ОГНЯН КОВАЧЕВ
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