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вите години на своята труд-
на биография режисьорът е 
работил какво ли не, вклю-
чително и в обувен завод), 
а от голяма видеостена са-
мият Коко (както приживе 
го наричат всички) внима-
телно наблюдава влизащите 
в залата с характерното си 
едновременно иронично и 
печално изражение. Но без-
спорно най-големият жест 
на професионален респект 
и творческа приемственост 
към Крикор Азарян е откри-
ването на театъра с преми-
ерата на „Чайка” на Чехов – 
любимия автор и любимата 
пиеса на режисьора.

Дори само тези няколко 
факта – откриването на нов 
театър в София на името на 
Азарян с любимия му дра-
матург Чехов, вече са до-
статъчни, за да фокусират 
вниманието на столичната 
публика и критиката върху 
появата на „Чайка” в НДК 

Театър „Азарян”, преми-
ерни представления на 26 и 
27 октомври 2015 г.

Преди броени дни, на 
26 и 27 октомври, в София 
беше открито ново театрал-
но пространство – театър 
„Азарян”. Всъщност става 
дума за напълно обновената 
и снабдена със съвремен-
на сценична и осветителна 
техника Зала 2 на Нацио-
налния дворец на култура-
та, която през последните 
две десетилетия беше за-
творена. Новият театър е 
наречен на името на един от 
емблематичните за втората 
половина на ХХ век бъл-
гарски режисьори Крикор 
Азарян (1934–2009) и всич-
ки кътчета в него, дръзко и 
изобретателно оформени от 
Никола Тороманов и екипа 
му, носят духа на големия 
театрал – в коридорите и 
фоайетата са разположени 
инсталации с обувки (в пър-
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в началото на театралния 
сезон. Но в спектакъла е за-
ложено и следващо предиз-
викателство,  натоварващо 
го с още очаквания. Негов 
режисьор е Явор Гърдев, 
който след много силната 
си постановка на Шекспи-
ровия „Хамлет” в Народния 
театър през 2012 г. през май 
тази година откри ударно 
стартиралия като ключово 
културно пространство в 
София Национален дворец 
на културата под ръковод-
ството на Мирослав Бор-
шош като нетрадиционно и 
впечатляващо театрално мя-
сто, поставяйки на сцената 
на неговата побираща чети-
ри хиляди зрители Зала 1 за 
първи път в България гран-
диозния си спектакъл-филм 
„Квартет, опасни връзки 
след края на света” от Хай-
нер Мюлер по Шодерло дьо 
Лакло (на страница „Сцена” 
спектакълът е коментиран в 
бр. 21 от 3-9.06.2015 на ЛВ).

„Чайка” на Явор Гърдев 
в театър „Азарян” е отно-
во (подобно на „Квартет” в 
Зала 1) изключително акту-
ален спектакъл за новата са-
мота на съвременния човек 
в днешния глобален и меди-
ализиран свят. В самия край 
на ХІХ век Чехов детайлно 
и с медицинска прецизност 
проследява и най-фините 
драматични трепети в ду-
шите на своите самотни 
персонажи, които са закле-
щени в безкрайни разгово-

Това остро съвременно 
преживяване на Чеховата 
„Чайка” от режисьора и еки-
па му е изразено на сцената, 
както обикновено при ар-
тистичния тандем Явор Гъ-
рдев – Никола Тороманов, 
като мощно въздействащ 
цялостен пространствен об-
раз на спектакъла, при който 
режисьорската концепция и 
визуалното решение не само 
се допълват и продължават, 
но и са органично неотде-
лими. Безспорно, едно от 
най-големите достойнства 
на първата премиера на те-
атър „Азарян” е намереният 
пространствено-визуален 
образ на градината в име-
нието на Сорин, превърната 
в единствено място на дей-
ствието. Обичайната сен-
честа алея в парка, водеща 
към езеро в дъното, масич-
ката със столове за пиене 
на чай, гостната, трансфор-
мирана в кабинет, познати 
от ремарките на Чехов и 
от различните им вариа-
ции в множество спектак-
ли и екранизации, Никола 
Тороманов изобретателно 
е заменил със строга кла-
сическа френска градина, 
построена на въртящата се 
сцена кръг и представлява-
ща почти непрекъснат лаби-
ринт от стройно оформени 
зелени плоскости от деко-
ративни храсти. Концен-
тричните кръгове на този 
лабиринт са продължени от 
редовете с места за сядане 
на публиката и пресичащи-

ри и повтарящи се срещи с 
едни и същи хора в тесни-
те интимни пространства 
на гостните и уютните гра-
дини на стари извънград-
ски имения, но не успяват 
да постигнат жадуваната 
от тях любов и близост. В 
началото на ХХІ век Явор 
Гърдев открива в съвремен-
ните хора и изговаря чрез 
вечния текст на Чехов съща-
та отчаяна и неосъществе-
на потребност от близост 
и любов, но в условията 
на една нова, диаметрално 
променена интимност. Сега 
хората са разпръснати по 
света; би могло да се каже, 
че „градината” на техните 
срещи с другите, на техните 
заминавания и завръщания 
е необозрима и безкрайна. 
За да разговарят един с друг, 
независимо дали за пътува-
не до Генуа, за нови форми 
в изкуството, или за да из-
разят любовта си, те са при-
нудени да „крещят” през 
големи пространства, да за-
явяват и показват чувствата 
и преживяванията си пред 
очите на всички (имейлите, 
разговорите по мобилните 
телефони от различни места 
на планетата, споделянията 
и коментарите в социални-
те мрежи днес са основни 
форми на комуникация). 
В съвременния забързан и 
необятен свят хората тичат 
и крещят един към друг, но 
(най-често) така и не чуват 
гласовете си, нито успяват 
да пресекат пътищата си.
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ключва при младите Лилия 
Гелева, Ованес Торосян и 
Елена Телбис богати и нео-
чаквани актьорски регистри 
и попадения.

Накратко: дръзка и про-
вокативна, „Чайка” е до-
стойна за старт на нова сце-
на, носеща името на един 
от най-проникновените те-
атрални тълкуватели на Че-
хов и пиесата му.

Камелия Николова

те ги стъпала в амфитеа-
тралната зала и завършват с 
две големи зелени ложи зад 
зрителите, в които перио-
дично се оттеглят някои от 
персонажите. Така затворе-
ното интимно пространство 
на градината в едно имение 
от ХІХ век е разтворено до 
безкрайния лабиринт на це-
лия днешен свят. Персона-
жите тичат един към друг 
по неговите непресичащи 
се траектории, без да успе-
ят да се срещнат. Актьорите 
неспирно кръжат между зе-
лените плоскости на въртя-
щата се сцена, след което се 
отклоняват и продължават 
движението си по стълбите 
между зрителите, крещей-
ки над главите им както 
ежедневни реплики, така и 
най-съкровените си изпове-
ди.

Ударното, едновременно 
ярко метафорично и макси-
мално физически конкрет-
но пространствено решение 
на спектакъла на Явор Гър-
дев изправя актьорите, уча-
стващи в него, пред сериоз-
но изпитание. Те трябва да 
ни накарат да съпреживеем 
безмълвното дълбоко стра-
дание на техните персонажи 
от непостигнатата любов и 
неслучилия се живот, изпъ-
лвайки залата със силните 
си отчаяни, гневни и нетъ-
рпеливи викове. Предизви-
кателство, с което блестящо 
се справят Христо Петков и 
Владимир Пенев и което от-

Христо Петков (Медведенко), Михаил Мутафов (Сорин) и 
Владимир Пенев (Дорн) в „Чайка” от А.П.Чехов, режисьор Явор 
Гърдев, театър „Азарян”
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експерименти и ярки сце-
нични постижения от из-
точноевропейските страни 
и от западноевропейския 
театър. През последните 
две и половина десетиле-
тия той значително проме-
ни своята формула, като се 
насочи към представяне на 
най-интересните спектакли 
и режисьори от региона и 
специално от държавите от 
бивша Югославия, вклю-
чвайки в афиша си и ня-
колко от най-новите силни 
заглавия на европейската 
и световната сцена. Селек-
цията на Аня Суша за 49-то 
издание убедително продъ-
лжава тази традиция.

В своите „думи на кура-
тора” в каталога на фести-
вала, озаглавени „В памет 
на Йован Чирилов”, тя за-
явява: „няма да кажа нищо 
за избраните спектакли. Те 
са тук, защото са – всеки по 
свой собствен начин – въл-
нуващи, непокорни, вдъх-
новяващи, еретични, нова-
торски и смели. Като самия 
БИТЕФ”. В стремежа й да 
изгради афиша на 49-то из-
дание от заглавия, носещи 
основните характеристики, 
търсени в представлени-
ята от фестивалния екип 
през изтеклите години, Аня 
Суша едновременно прави 

2006 г. към него се присъе-
динява режисьорката Аня 
Суша (р. 1973). Тази есен 
за първи път в своята поч-
ти петдесетгодишна исто-
рия БИТЕФ се състоя без 
Йован Чирилов, който си 
отиде в края на миналата 
година, но изданието беше 
посветено на него и от сво-
ята снимка на всички пла-
кати и рекламни матери-
али той продължаваше да 
наблюдава протичането му 
по своя характерен внима-
телен и ненатрапчив начин. 
Фестивалът има състезате-
лен характер, като селек-
ционираните спектакли се 
борят за двете му основни 
награди – Голямата награ-
да на БИТЕФ за най-добър 
спектакъл и Специалната 
награда на БИТЕФ за из-
ключителен принос към 
театралното изкуство. От 
1990 г., след смъртта на 
Мира Трайлович, първата 
награда носи нейното име, 
а от тази година наградата 
за изключителен принос е 
на името на  Йован Чири-
лов.

БИТЕФ 2015 – в търсене 
на вълнуващи, еретични и 
смели спектакли

До 1990 г. БИТЕФ е пре-
ди всичко платформа за 
показване на театрални 

БИТЕФ 2015: В памет на Йован 
Чирилов

Предистория. БИТЕФ и 
Йован Чирилов

От 17 до 24 септемв-
ри в Белград се проведе 
49-то издание на БИТЕФ. 
Основан през 1967 г. от 
известната режисьорка и 
дългогодишен директор на 
АТЕЛИЕ 212 Мира Трай-
лович (1924–1989) и те-
атроведа Йован Чирилов 
(1931–2014), през 70-те и 
80-те години фестивалът се 
утвърждава като най-пре-
стижният международен 
театрален форум в Източна 
Европа, на който могат да 
бъдат видени емблематич-
ните спектакли и личности 
на театралната сцена от 
двете страни на желязната 
завеса. След политически-
те промени от края на 80-те 
БИТЕФ запазва значимото 
си място на фестивалната 
карта на Европа, продължа-
вайки да бъде важно про-
странство за среща и дебат 
между различни театрални 
гласове и култури. Дирек-
тори и селекционери на 
всички издания на фести-
вала са двамата му основа-
тели, като след смъртта на 
Мира Трайлович през 1989 
г., в продължение на след-
ващите петнайсет години, 
тези функции Йован Чи-
рилов изпълнява сам. През 
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атър, общинския театър 
в Любляна и Цанкар хол 
(Словения) и „Ние сме кра-
ле, не хора”, хореография и 
режисура Матия Ферлин, 
Хърватски народен театър, 
Загреб (Хърватска); 1 ма-
щабна копродукция между 
четири страни от региона 
като „Комплексът Ристич”, 
режисьор Оливър Фрлич, 
копродукция на Младеж-
кия театър в Любляна, Хъ-
рватския народен театър в 
Риека, Театър „БИТЕФ”, 
Белград и фестивала МОТ, 
Македония и 3 спектакъла 
на домакините, два от които 
са копродукции с Норвегия 
и Холандия – „Смъртта на 
Иван Илич” от Л.Н.Толстой, 
режисьор Томи Янежич, 
Сръбски народен театър, 
Нови Сад (Сърбия); „Дис-
кретния чар на марксизма”, 
авторски спектакъл на Боян 
Джорджев, копродукция на 
DasArts, Амстердам и TкH 

век театрални постановки, 
разговори на творчески-
те екипи с публиката след 
представленията, теоретич-
ни дискусии.

Основната програма 
на БИТЕФ 2015 включва-
ше 10 спектакъла: 4 от 
Германия, Франция и Ру-
сия – „Мурмел, мурмел” 
по Дитер Рот, режисьор 
Херберт Фрич, Фолксбю-
не, Берлин и „Common 
ground” на израелския ре-
жисьор Яил Ронен, Театър 
„Максим Горки”, Берлин 
(Германия); „Сбогом”, ав-
тор и режисьор Джонатан 
Капдевил, Бюро Касио-
пея, Париж (Франция)  и 
„Мъртви души” по Гогол, 
режисьор Кирил Серебре-
ников, Център „Гогол”, Мо-
сква (Русия); 2 от Словения 
и Хърватска – „Илиада” по 
Омир, режисьор Йерней 
Лоренци,  копродукция на 
Словенския народен те-

ударна ретроспекция на из-
вървения полувековен път 
на форума под ръковод-
ството на Йован Чирилов и 
демонстрира потенциала на 
неговата програмна фило-
софия за бъдещето. Важен 
фокус на тази философия 
е открояването на новите 
театрални тенденции през 
изтеклия сезон чрез подбо-
ра на част от постановките 
в основната програма. В 
своята селекция, като нала-
гаща се нова тенденция на 
днешната сцена, Аня Суша 
посочва заемащия все 
по-голямо пространство и 
разнообразни форми съвре-
менен политически театър.

Афишът на фестивала по 
правило се състои от ос-
новна програма от селекци-
онирани сръбски и чужди 
спектакли и от съпътства-
ща програма от няколко 
модула, предлагащи про-
жекции на ключови за ХХ 

„Илиада” по Омир, режисьор Йерней Лоренци, копродукция на Словенския народен театър, 
Общинския театър в Любляна и Цанкар хол (Словения)  
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ния в областта на ритъма 
на словото и експресията 
на жестовете и движени-
ята на сцената, изразени 
чрез музиката. В първата 
част на представлението 
Йерней Лоренци просле-
дява разказа за Троянската 
война и съпътстващите я 
страсти и събития сред гъ-
рците, в дома на Хектор и 
на Олимп, в света на Зевс и 
боговете, по изключително 
майсторски начин. Той по-
следователно и детайлно 
следва Омировия епос и ед-
новременно с това ударно и 
сгъстено го изговаря в рам-
ките на малко повече от  час 
сценично време (безспорна 
е заслугата тук и на добрата 
адаптация на Ева Маковиц 
и Матич Старина), като фо-
кусът не е върху значения-
та на изговорените думи, а 
върху енергията, закодира-
на в тях и пренасяна през 
вековете. За отключването 

„Илиада” на Йерней Ло-
ренци – голямото попаде-
ние на БИТЕФ 2015

От тази широка програ-
ма гледах няколко спек-
такъла. Сред тях безспорно 
се открои дръзкото и ори-
гинално представление  на 
нашумелия през послед-
ните години словенски ре-
жисьор Йерней Лоренци 
„Илиада” по Омир. Българ-
ските зрители вече добре 
познават страстния експре-
сивен театър на Лоренци от 
спектаклите „Буря” и „Бес-
ният локомотив”, селекци-
онирани и показани у нас 
в основната програма на 
Международния театрален 
фестивал „Варненско лято” 
и неговата столична плат-
форма „Световен театър в 
София” през 2013 и 2014 
г. В новия си спектакъл, 
представен на БИТЕФ ре-
жисьорът и екипът му 
продължават своите търсе-

(Теория коя хода), Белград 
(Холандия/Сърбия), „Иб-
сеновата „Враг на народа” 
като Брехтова пиеса-урок”, 
режисьор Златко Пакович, 
копродукция на Център за 
културно обеззаразяване, 
Белград и Ибсенови сти-
пендии, Скиен (Сърбия/
Норвегия). Пет от тези де-
сет заглавия са подбрани 
от Аня Суша като специал-
ната група в афиша, пред-
ставяща откроената от нея 
нова тенденция на днеш-
ната сцена –„Комплексът 
Ристич” на Оливър Фрлич, 
„Ибсеновата „Враг на наро-
да” като Брехтова пиеса-у-
рок” на Златко Пакович, 
„Дискретния чар на марк-
сизма” на Боян Джорджев, 
„Сбогом” на Джонатан Ка-
пдевил и „Common ground” 
на Яил Ронен показват ня-
кои от различните лица и 
стратегии на съвременния 
политически театър.

„Сбогом”, автор и режисьор Джонатан Капдевил, Бюро Касиопея, Париж ,Франция – Голямата 
награда на БИТЕФ 2015 за най-добър спектакъл „Мира Трайлович”
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спектакъл „Мира Трайло-
вич” бе присъдена на френ-
ската продукция „Сбогом” 
(Бюро „Касиопея”, Париж), 
Специалната награда за 
изключителен принос към 
театралното изкуство „Йо-
ван Чирилов” получи „Ние 
сме крале, не хора” на ре-
жисьора Матия Ферлин и  
Хърватски народен театър 
в Загреб (Хърватска), а на-
градите на в. „Политика” и 
на публиката единодушно 
бяха дадени на „Илиада” 
на Йерней Лоренци (Слове-
ния).

Завършилото преди бро-
ени дни 49-то издание на 
БИТЕФ не само потвърди 
важното място на този фе-
стивал на театралната карта 
на Европа, но и зададе важ-
ни естетически и социални 
въпроси, чието решение те-
първа предстои.

Камелия Николова

тези представления стояха 
в двата края на спектъра на 
театъра, фокусиран върху 
думата. В  необичайния и 
майсторски като режисьор-
ско и актьорско присъствие 
спектакъл на Херберт Фрич 
и Берлинското Фолксбюне, 
водещата идея е, че думите 
нямат значение, а са само 
случайни образувания, в 
които експлодира движеща-
та (както ежедневния, така 
и цялостния живот на чо-
века и обществата) енергия 
на телата, емоциите и вза-
имоотношенията. В продъ-
лжаващото час и двайсет 
минути представление са 
показани множество случ-
ки, ситуации и връзки, 
задвижени от различното 
изговаряне на единствена-
та дума „мурмел”. Точно 
обратното място заемат ду-
мата и словото в безспор-
но смелия театрален екс-
перимент на Томи Янежич 
по прекрасния едноименен 
разказ на Толстой. В продъ-
лжение на 3 часа и 40 ми-
нути зрителите и актьорите 
са поставени едновременно 
в игрова и непосредствена 
житейска ситуация (като 
седящи за известно време 
един до друг хора), които 
четат за себе си, четат един 
на друг или четат едновре-
менно с актьорите (като 
прожектиран на екран) тек-
ста на Толстой.

Наградите
Голямата награда на БИ-

ТЕФ 2015 за най-добър 

и избухването на тази енер-
гия днес режисьорът и ак-
тьорите се съсредоточават 
върху метричната стъпка на 
древногръцкия стих (хек-
заметъра), което превръща 
репликите им в мелодии, а 
ударенията върху сричките 
се отмерват с потупване на 
изпълнителите (наредени в 
кръг като оркестър) по ми-
крофоните, стоящи пред 
всеки от тях. След като на-
чалото на спектакъла ни 
припомня архетипната, 
трагична и разрушителна 
енергия на първата и съот-
ветно на всяка следваща 
европейска война, втората 
част ударно го достроява с 
мощно експресивен визуа-
лен образ на войната въоб-
ще, превръщайки битката 
между Ахил и Хектор в ек-
статична космическа касап-
ница, в която накрая остава 
само огромното, мъртво и 
кървящо тяло на света, бук-
вално показано чрез пола-
гането на сцената на голям, 
разполовен и обелен от ко-
жата труп на животно.

„Мурмел, мурмел” на 
Херберт Фрич и „Смърт-
та на Иван Илич” на Томи 
Янежич представиха дру-
ги „еретични” (по думи-
те на Аня Суша) вариан-
ти на експериментите със 
словото и потенциала му 
за създаване на сценично 
събитие – безспорно една 
от най-важните и опреде-
лящи тенденции в съвре-
менния театър. Всъщност 
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Изложбата. Не бих могла 
да я опиша, не бих успяла и 
да я пресъздам. Необходи-
мо е да се преживее. „Райко 
Алексиев” има нова визия 
– формално и смислово. 
Пространството е обжи-
вяно по нов и неповторим 
графичен и монументален 
начин. Малкото бяло пред-
дверие е фланкирано от две 
бронзови скулптури и сем-
пъл надпис, за да се открие 
пред посетителя основната 
изложбена зала – преобра-
зена, одухотворена, въл-
нуваща. Сцена. Сцена без 
излишни декори и детай-
ли. Сцена, в която са важ-
ни само действащите ге-
рои. Герои, които не играят 
роля, а са самите себе си, 
самите нас, носители на из-
конните истини. Съвремен-
ният прочит на тези истини 
винаги е вълнувал въобра-

предизвика обичайната 
приятна суетня и трепетно 
очакване. Пристигна ско-
ро. Както винаги, усмихнат, 
ведър и с бутилка хубаво 
вино.

Подаде два плика. С 
красив, едър шрифт върху 

единия бе написано:

„За приятелите от сп. 
Архитектура”,

а върху другия:

 „За приятелите от ИИ-
Изк”.

Трогнах се.

Да, дошло е време за 
изложба (та)!

И, да, той ни бе поста-
вил в графата „приятели”.

Умиротворена страст

Точно когато безкрайно-
то циганско лято реши да 
свърши, в първия или вто-
рия мокър октомврийски 
ден телефонът звънна и чух 
познат глас.

Професор Старчев!

Цяло лято очаквам това 
обаждане. Видяхме се през 
август, в ателието му. Ра-
ботеше трескаво и зараз-
яващо вълнуващо, защото 
готвеше изложба… защото 
ставаше на осемдесет… 
защото имаше какво да 
каже… Стоеше, запретнал 
ръкави пред Авел, и вадеше 
от едрата форма и първите 
щрихи на Жертвоприноше-
нието.

Не знаех защо се обаж-
да проф. Старчев. Каза, че 
ще дойде на гости. Това 
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най-близко до неясното 
понятие „мъдрост”. Усе-
щаш на най-дълбоко ниво, 
че скулпторът е постигнал 
някаква особена вътрешна 
хармония. Всичко е пласти-
чески израз на една дълбо-
ка душевност.” 1

Отидохме няколко часа 
по-рано преди откриването 
на изложбта, за да напра-
вим наша фотосесия – за 
сп. Архитектура, за Плат-
формата на ИИИзк. Но ня-
маше нужда от часове. Все-
ки кадър се получи от пръв 
път.  Бе така перфектно, ня-
маше нищо излишно, а усе-
щането – така силно.

Тръгнах от най-далечния 
ъгъл. ИЗГОНВАНЕТО ОТ 
РАЯ. Това е началото на чо-
вешката история, изборът, 
възможностите и крехкост-
та на безкрайното щастие 
пред любопитството и по-

сред четири искрящо бели 
внушителни скулптури, об-
ляни щедро от естествената 
светлина, нахлуваща през 
оберлихта.

Изложбата бе открита 
без официалности, микро-
фони и много думи. А и 
какво ли ново може да се 
каже? Толкова много силни 
и хубави думи са казани и 
изписани, че могат само да 
се повторят отново.

„В скулптурите на Ва-
лентин Старчев може да се 
види в най-голяма степен 
понятието „вечност”. Не 
само това, че е стъпил мно-
го сигурно в територията на 
нашата, а и на европейската 
модерна класика. По-скоро 
в нея прозира една овла-
дяна драматична чувстви-
телност, а така също пра-
ви трайни естетически и 
духовни изводи, които са 

жението на проф. Старчев 
и библейските послания са 
закодирани в настоящата 
му изложба по-уверено от 
всякога.

Посетителите – прия-
тели, хора, занимаващи се 
или пишещи за изкуството, 
млади и стари, различни… 
Всички те тихо се пре-
топиха в огромното сиво 
пространство на галерията 
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мент импулсивно се питам 
дали можем да продължим 
напред, без да сме получи-
ли прошка. Аз, ти, всеки 
от нас може ли да продъл-
жи, без да е поискал/полу-
чил прошка от тези, които 
е наранил. Дали цялото ни 
съвремие не трябва да по-
иска прошка от Старчев. 
„Светът ни е предвидимо 
перфиден, уви…”2 а може 
би той (Старчев) вече е 
простил!

Стори ми се важно да ви 
споделя за своето прежи-
вяване.

 

Изложбата на проф. 
Старчев.

Галерия „Райко Алекси-
ев” между 7 и 24 Октомв-
ри/2015 г.

Защото „Фигуративен, 

дъх, без излишни детайли 
и ювелирни гънки Сало-
ме танцува, неосъзната, 
съблазнителна и фатална.

До тях, на достатъчно 
разстояние, смирено стои 
Авел. Онзи Авел, който 
видях лятото в ателието 
на Старчев. Смирен, бла-
годарен и готов за ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ. Това 
може би е най омиротво-
рената скулптура не само в 
тази изложба или в творче-
ските търсения на автора. 
Това е олицетворение на 
сдържаната благодарност и 
(жертво)готовност, изразе-
на с един щрих в изкуство-
то по принцип.

Пред Авел е застинал 
БЛУДНИЯТ СИН. Дали 
иска прошка? Дали вече я 
е получил? Бащата е свел 
глава, приел е ръката на 
сина и това може да озна-
чава само едно. В този мо-

следствията от взетите ре-
шения. Тази скулптурна 
група за мен бе най-драма-
тичната в изложбата. Едра-
та форма е експлоадирала  
и е придобила целеустре-
меност в неяснотата на по-
соката, в която Адам и Ева 
ще поемат.

Заставам пред САЛО-
МЕ. Фигурата вибрира в 
изкусителния танц на нео-
съзнатата греховност. Това 
е най-динамичната фигу-
ра от този цикъл. На един 
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3 Русев, С., март 2002, СБХ, 
Портрет на проф. Валентин 
Старчев

Мария Давчева

без да е илюстративен, пла-
стичен, без да е абстрактен, 
Валентин Старчев носи дъ-
лбоко в себе си както уро-
ците на европейската пла-
стичност, така също и не 
по-малко от суровата пър-
вичност на националната 
традиция. Скулптор, кой-
то владее пространството, 
познава вътрешния живот 
на формата и нейните пла-
стически характеристи-
ки. Днес той разговаря със 
света за трайните духовни 
истини и, като посветен в 
техните тайни, съдбата го е 
дарила с възможности да ги 
реализира пластически.”3

1 Минчева, Д. въпреки.com, 
Рефлексии

2 Минчева, Д. http://www.
sbhart.com/bg/exhibitions/177
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категоричното опровер-
жение на версията Ви за 
ползване на оригиналния 
текст през руски е самият 
факт, че неговата поста-
новка в Телевизионния 
театър (със сърежисьор 
Асен Траянов и велико-
лепни пеещи драматич-
ни актьори) предхожда с 
цели 4 години появата на 
мюзикъла на руска музи-
кална сцена (1972).

Нещо повече – първата 
българска постановка на 
„Човекът от Ла Манча” е 
реализирана по времето, 
когато генерален директор 
на Българска телевизия 
е изтъкнатата писателка, 
преводач и полиглот Леда 
Милева (дългогодишен 
председател и на Съюза на 
преводачите в България). 
И ако не сте си направи-
ли труда да проверите, 
преводът на диалогичния 
текст (на Дейл Уасърман) 
е на Григор Павлов – ав-
торитетен преподавател 
по английска филология 
в Софийския университет 
(работил и като преводач 
в мисията ни в ООН в Ню 
Йорк, със значими за бъл-
гарската култура преводи 

(1968), която фактиче-
ски е първа за България, 
е ползвала превод от ру-
ски език. Именно на така-
ва безогледна подмяна на 
историческата истина би 
следвало да се отговори с 
донкихотовска неприми-
римост и най-вече с доку-
ментирани факти.

Уважаеми Господин Ре-
жисьор,

Не мога и да допусна, че 
не ви е известно, че либре-
тото на мюзикъла Man of 
La Mancha (1964) по моти-
ви от романа „Дон Кихот” 
на Мигел де Сервантес 
всъщност е базирано на 
нашумялата телевизионна 
пиеса „Аз, Дон Кихот” на 
Дейл Уасърман (1959), ко-
ето е и една от причините 
мюзикълът у нас да се по-
яви първо на телевизион-
ния екран. И ако оставим 
настрана, че проф. Гриша 
Островски (с когото съм 
имала честта да работя 
като гост-режисьор в Му-
зикалния театър) свобод-
но владееше няколко за-
падни езика и познаваше 
не по-зле от Вас театрите 
на Бродуей и оф-Бродуей, 

Господин Режисьор, извинете се за 
некоректните си изявления по 
електронните медии!

В масираната медийна 
кампания през послед-
ните дни за софийското 
представление (17 октом-
ври, Зала 1 на НДК) на 
класическия бродуейски 
мюзикъл „Човекът от Ла 
Манча”– успешна про-
дукция на Пловдивската 
държавна опера от мина-
лия сезон, с гост-солисти 
Орлин Горанов и Мариан 
Бачев, режисьорът Борис 
Панкин направи официал-
но изявление, че за първи 
път в България се поставя 
оригиналната лицензира-
на версия на мюзикъла, 
при това в негов превод!

Post factum репликирам:

– И текстовете на музи-
калните номера ли са Ваш 
превод, уважаеми Госпо-
дин Режисьор?

Пропускайки по извест-
ни съображения ембле-
матичната постановка на 
Леон Даниел в Държавния 
музикален театър (през 
1973 г.), режисьорът спо-
мена някак между дру-
гото, че телевизионната 
постановка на неговия 
учител Гриша Островски 
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ко Босев (в ролята на Сер-
вантес/Дон Кихот), Видин 
Даскалов (Санчо Панса) 
и Зорка Димитрова (Ал-
донза), буквално взривява 
залите и изправя на крака 
публиката на Московската 
оперета и Ленинградския 
театър на музикалната ко-
медия.

И това далеч не е цяла-
та истина, Господин Ре-
жисьор!

В анонса на настоящата 
постановка никъде не спо-
менавате с каква оркестра-
ция „Криейтив комънс” 
е преотстъпил правата на 
мюзикъла на Пловдивска 
опера, при положение – 
надявам се, това също да 
Ви е известно – че ориги-
налната оркестрация на 
Мич Лий е написана само 
за духови инструменти и 
две нестандартни групи 
перкусии, т.е. – липсва во-
дещата група на щрайха 
от оперно-симфоничния 
оркестър. По този повод 
в поредицата от блестящи 
български постановчици 
на мюзикъла не мога да 
пропусна и името на Кон-
стантин Драгнев, един 
от най-талантливите ни 
аранжори и диригент на 
телевизионната поста-
новка, по чиято оркестра-
ция мюзикълът се игра в 
продължение на няколко 
сезона и в Музикалния те-
атър при препълнени зали, 

Леда Милева и поета Нико-
лай Парушев. Неслучайно 
при последвалото турне на 
Музикалния театър в бив-
шия Съветски съюз, спек-
такълът на Леон Даниел (в 
екип с диригента Виктор 
Райчев, хореографа Бог-
дан Ковачев и художнич-
ката Мариана Попова), с 
участието и на незабрави-
мите премиер-актьори от 
Музикалния театър Мин-

на книги и пиеси от амери-
кански автори, между ко-
ито и „Кой се страхува от 
Вирджиния Улф” от Еду-
ард Олби). А стиховете на 
песните (на Джо Дариън) 
за сценичната адаптация 
на другото знаково име 
в българската театрална 
режисура – Леон Даниел 
(който тогава е щатен ре-
жисьор в Музикалния те-
атър), са превод именно на 

Открита реплика към режисьора Борис Панкин
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лнителски състав на Плов-
дивска опера, която още 
от средата на 60-те години 
на отминалото столетие е 
сред театралните инсти-
туции в България с осно-
вополагащ принос за по-
ставянето на световната 
мюзикълна класика.

Всичко останало е про-
сто безмерна суета…

(в Обедния информа-
ционен блок на Програма 
„Хоризонт”  12 + 3 на БНР 
и предаването „Денят за-
почва с култура” на БНР)

Румяна Каракостова

а през 2006 – и на сцената 
на МДТ „Константин Ки-
симов” – Велико Търно-
во (с режисьор Димитър 
Шарков).

Неглижирането на твор-
ческите достижения на из-
ключителните личности, 
сътворили живата история 
на българския драматичен 
и музикален театър мно-
го преди Вас, Господин 
Режисьор, най-малкото е 
признак на неуважение 
към собствените Ви учи-
тели, както и към безспор-
ните качества на днешни-
те солисти и усилията на 
целия постановъчно-изпъ-

Снимка от постановката на Леон Даниел в Музикалния театър
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болка, когато ги бият, 
обиждат и унижават. На 
децата с усет към краси-
вото обаче не посягайте!

Емануел Мутафов
 

лигенцията, която не сe 
поддава на елементарни-
те им манипулации, не 
гласува под строй, не се 
възторгва от дирижирани 
победи, задава въпроси 
и се бунтува. Така някак 
логично псевдопатриотът 
Сидеров нахлу с фашизи-
раните си лакеи във ВУЗ, 
където се възпитава не-
стандартност, за да по-
търси причините, поради 
които българската инте-
лигенция не му се възхи-
щава. Формалният повод 
е да се търсят наркотици 
там, докато, ако всъщ-
ност такива имаше, може 
би някой от оредялата ни 
интелигенция сигурно би 
гласувал за овластената 
простотия.

Затова, скъпи депута-
ти, не правете популист-
ки жестове за снемане на 
имунитета от народните 
представители в подобни 
случаи, а направете задъ-
лжителна дрогата за инте-
лектуалците, за да забра-
вят колко малко са парите 
за култура, изкуство, на-
ука и образование, за да 
са по-успешни пажове 
на властта, за да са вечно 
замаяни и да не чувстват 

Легализирайте дрогата за 
интелектуалци!

В навечерието на из-
борите (23.10.) и в деня 
на вота (25.10.) подпий-
нали патриоти атакува-
ха по свои си причини 
НАТФИЗ “Кръстьо Сара-
фов” на ул. “Г.С. Раков-
ски”. Пак там, където са 
съсредоточени и повечето 
столични театри, депута-
тите Волен Сидеров и Де-
сислав Чуколов търсеха 
преди време наркотици в 
клекшоповете. При тези 
акции все има агресия и 
неизменно се намесва по-
лиция. Метафора на хала 
на държавата ли е това, 
или зловещ симптом?

От Античността хра-
мовете и школите са не 
само автономни, но се 
ползват и със статута на 
убежище (asylum) дори 
за престъпници. Там вла-
стите – изпълнителната и 
законодателната – не би 
трябвало да имат достъп. 
Там свободата е висш 
идеал, тържествува духът 
на творчеството и вглъбе-
ността.

Политическата бута-
фория около тези избори 
обаче ескалира агресията 
на политиците към инте-
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За разлика от по-консерва-
тивните изложбени форми, 
например в Историческия 

и Археологическия музей, 
в МИС е възможно да се 
докосват или снимат ре-
дица експонати – търсена 
е интеракцията и заиграв-
ката с публиката. Затова, 
когато разглеждате залата 
на софийската улица, не се 
колебайте да поседнете в 
градския трамвай и да по-
гледате старите кинопре-
гледи. Впрочем помощ, 
мултимедия, пултове и 
екрани има навсякъде.

Разбира се, ценните при-
тежания са зад витрина…

трябва да отделят поне три 
спокойни часа, за да се на-
сладят изцяло на постоян-

ното музейно представяне. 
Сбирката обхваща 8 тема-
тични зали, като през ок-
томври, когато го посетих, 
все още се разработваше 
градското ретрокафене и 
временната зала за излож-
би и работилници. (Веро-
ятно след отварянето им 
нужните часове ще бъдат 
доста повече.) Експозици-
ята е решена по начин, сил-
но подчертаващ ролята на 
София като център и сто-
лица – средище на държав-
ни и духовни институции, 
силни личности и автен-
тични културни пластове. 

МИС – Музеят за история на София

На фона на отварянето 
на Квадрат 500 (по-изве-
стен като Български Лувър) 
и епичното завършване на 
Музейко, откриването на 
Софийския исторически 
музей остана не съвсем 
оценено от публиката. Но 
това е събитие, което тепъ-
рва ще оформя културния 
живот на столицата по нов 
и, надявам се, по-добър на-
чин.

Според брошурата на 
музея, той е основан през 
1928 г., а в него институци-
онално са се съчетавали и 
градска библиотека, и ар-
хив. Първата музейна из-
ложба е от 1941 г. и въпреки 
липсата на експозиционна 
площ досега са положени 
много усилия за съхранява-
не и обновяване на фонда. 
Резултатът им може да се 
види днес в сградата на 
преустроените Софийски 
бани на адрес: пл. Бански 
1, София – 1000, макар че в 
епохата на комуникациите 
хубавите неща са ясно за-
бележими и онлайн (http://
www.sofiahistorymuseum.
bg/) с пълнотата, добрата 
подредба и ясна информа-
ция.

Посетителите на МИС 
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Имате възможност да 
проследите застрояването 
на много райони, паркове 
и ключови сгради и поч-
ти неусетното, но видимо 
впоследствие, вдигане и 
падане на завеси и концеп-
ции. И да се убедите за се-
тен път, че добро или лошо, 
право или грешно, нищо в 
този град не е случайно, а е 
плод на битки, усилия и… 
мечти.

Разбира се, музеят тряб-
ва да е още по-голям. Ня-
кои от залите, особено бив-
шите бански помещения 
или дългите коридорни 
връзки, могат да намерят 
още по-добра подредба. И 
София също, тя може да 
бъде все по и по-хубава. 
Но именно днес и именно 
сега нашият град е неу-
стоимо чаровен, а Софий-
ският градски музей ни 
припомня царствената му 
същност, древната му при-
рода и любовта, с която е 
изграден и живян.

На ваше място не бих 
отлагала повече – МИС ви 
очаква.

Стела Ташева

планове и регистри на гра-
да, удобно предоставени 
в папки с лупи и до места 
за сядане, художествените 
макети на загадъчната зла-
тарска чаршия, картини на 
Феликс Каниц и Обербау-
ер, табла на прочутия план 
на професор Мусман и тек-
стовете с различни оценки, 
поставяни във времето на 
неговия проект, кадри от 
изграждането на комплек-
си и пътища.

Или зад ограничителни 
въжета…

Но са все така впечат-
ляващи.

Няма да издавам повече 
изненади, но ще спомена 
нещо професионално въл-
нуващо, а именно градо-
устройствената изложба 
„Пулсът във времето“, из-
готвена от експертен екип 
на музея и външни кон-
султанти, и скрита, макар 
и малко нагъсто, в подпо-
кривното пространство на 
сградата.

Пригответе се да бъдете 
очаровани от любовта, с 
която градоустройството, 
в цялата му суха и научна 
мощ, е разтворило сърце-
то си за всички живеещи 
в града посетители, пре-
дизвиквайки познанията и 
спомените им. Можете да 
видите копия от първите 
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на изкуствата с помощта на 
талантливата Боряна Въл-
чанова – изкуствовед, кура-
тор на последните изложби 
на проф. Газдов.

Юбилейната излож-
ба на проф. Иван Газдов 
Синтетична графикатура 
може да бъде видяна в га-
лерия „Червената точка” 
в периода 04-24.11.2015 г.

Проф. Газдов, честит 
юбилей! За мен е изклю-
чително удоволствие да ви 
отправя най-сърдечни по-
желания за много здраве, 
щастие и още дълги твор-
чески години, белязани 
от откривателски успехи. 
Вие проявявате интерес 
към изобразителните из-
куства още от ранна дет-
ска възраст, посещавал 
сте и уроци по рисуване. 
Кога разбрахте, че иска-
те да станете художник и 
имате ли силен спомен, 
свързан с тoзи момент?

Срещу нашата къща на 
дядо ми, д-р Бояджиев, 
беше забележителната сгра-
да на театъра (строен и с не-
гова подкрепа). Там кипеше 
самодеен живот с курсове 
по цигулка, танци, пиано, 
акордеон, хорово пеене и, 
разбира се, рисуване – за 

започне своето самоубежде-
ние, че „няма нищо по-важ-
но от свободата”2. И така до 
днес, до своята „благодатна 
годишнина” 3 и за миг няма 
да престане да флиртува с 
най-различни музи, да е от-
кровен със себе си и с изку-
ството, да създава с еднак-
ва лекота нови стилове, да 
рисува, пише и „думка на 
барабани”. Твърди, че „чо-
век може да бъде какъвто си 
иска, докато не почувства 
„тягостната омала на въз-
растта и битието”. После 
става добре информиран 
хипохондрик или досаден 
бъбрихондрик” 2. На 70-го-
дишна възраст той се при-
съединява към втория вид, 
доказателство, за което е дъ-
лгото, епистоларно и много 
откровено интервю, което 
предстои. То бе реализира-
но специално за читателите 
на Платформата за изкуства 
на Института за изследване 

Синтетична графикатура

Проф. Иван Газдов е 
една от онези личности, 
които всеки човек е важ-
но да срещне поне вед-
нъж през живота си, за да 
не е живял напразно, като 
в черно-бял филм. Газдов 
е сложен и многопластов 
творец, най-многоликият в 
своята последователност, 
най-пъстрият в своя чер-
но-бял език, най-земният 
във висотата на своите про-
изведения, неуморен нова-
тор и откривател по душа 
и професия. Казват, че кол-
кото по-дълбоки корени 
има едно дърво, то толкова 
по-голяма корона ще напра-
ви. Короната – голяма, нео-
бятно голяма. А корените? 
Корените на една от знако-
вите фигури в съвременно-
то изкуство са заплетени в 
Ямбол, близо до тамошното 
читалище. Именно там Газ-
дов ще вкуси от „възторга 
докато (и да) твориш”1 и ще 
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но от това възрастен човек 
да се лигави и глези като 
дете… Така че, хайде да не 
вярваме много на позлатени 
величия и техните търгов-
ски изявления… Но това 
също е част от историята 
на изкуството. Много „ху-
дожници” си живеят добре 
с ранга на мошеници.

 Чувала съм хора от 
творчески професии да ка-
зват, че за тях изкуството е 
игра, в която те участват 
и се забавляват. Поза ли 
е това, кокетиране…? За-
бавление ли е изкуството, 
или непресекващ труд?

Изкуството е влечение 
на база дарба, талант, вдъх-
новение, както го наречете. 
То е толкова  обсебващо, че 
трудът става поносим и на 
някой му се струва и като 
игра. Все пак да отбележа, 
че творчеството не може да 
бъде професия. Няма нищо 
по-достойно от това поет да 
спре да пише и художник да 
спре да рисува, когато няма 
идеи. Ама, де тоз късмет!

 Талантът е най-голе-
мият съюзник  на успеха. 
Талант преди всичко или 
смелост, вяра, ентусиазъм. 
Как бихте ги подредили?

Отговорът е във въпро-
са. По-скоро дарба, от коя-
то произтичат всички неща. 
Само че си струва да се по-
разсъждава що е то успех.

вот да се научи да рисува 
като дете. Смятате ли, че 
един творец трябва да за-
пази частица от детската 
си емоционалност?

В изкуството, както на-
всякъде другаде, трябва да 
има напредък. От рисуване-
то по натура (копиране на 
модел) до рисуване по фан-
тазия (чрез ума) съвестните 
и талантливи  хора са из-
градили и изграждат исто-
рията на изкуството. След 
откриването  на фотогра-
фията художниците вече са 
освободени да мислят с об-
рази, а не да ги копират. Из-
вестно е, че Пикасо и други 
„импулсивисти” са се нари-
чали иронично „рисуващи 
прасета”. Тоест „цапащи” и  
„драскащи”. Детското тук 
няма нищо общо. Детето 
не рисува, то има импулс. 
Та с това приобщаване към 
импулса и неговото обще-
ствено величеене Пикасо 
дава кураж за свобода, но… 
толкова! Поражението, ко-
ето е нанесъл върху масата 
наивни творци, е невъобра-
зимо. Няма нищо по-смеш-

деца, кандидат-студенти и 
възрастни. Аз бях при де-
цата. Притичвах от нас до 
залата в т.нар. „син салон” с 
наръч дърва за горене  (така 
се топлехме тогава) – всеки 
донасяше по малко дърва и 
печката бумтеше 1-2 часа. 
Един ден моят скъп учител, 
художникът Стефан Бъчва-
ров, ни сложи малка дърве-
на стълбичка да я рисуваме 
и си излезе. Такава мъка не 
бях изпитвал дотогава, а и 
досега не съм. Изпотих се 
от зор, защото рисунката не 
ставаше и не ставаше. По-
лучаваше се все изкривена, 
докато след голямо усилие 
и триене линийките като 
че ли се получиха в хармо-
ния. Бъчваров дойде и каза: 
„Браво, сам си открил пер-
спективата – това загадъчно 
събиране на успоредните 
линии в пространството, ко-
ето осигурява достоверност 
на образа”. Бях мокър като 
щангист и щастлив като ту-
рист в друг свят… Открих 
своето влечение.

Пабло Пикасо казва, че 
му е отнело цял един жи-
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или и късмет…

Правилно мислите, тряб-
ва и работа и всичко остана-
ло, само че от посветен чо-
век, иначе много се работи, 
много се излага, ама залудо.

Вашата запазена марка 
и собствен стил графика-
тура©, която преобърна 
представите за графично-
то изкуство, сега навърши 
28 г.  Променя ли се гра-
фикатурата с времето?

Разбира се, че се променя. 
Тя премина през много сти-
лови разнообразия. Имаше 
„наративна графикатура”, 
„епидермална”, „аналитич-
на”, „оптична”, докато тази 
година успях да постигна 
форма, която ме грабна – 
„синтетична графикатура”, 
с цикъла „Майковци и тат-
ки”.

Един от циклите ви е 
озаглавен „Нещо е излиш-
но, нещо не достига“. Как-
во е „излишно“ и какво 
ви липсва в живота? А в 
изкуството?

В живота ми липсва всич-
ко, което го прави поносим. 
В изкуството нищо не ми 
липсва. Рисувам с молив и 
гума върху бял лист (после 
с черно и сериграфската 
техника) и като че ли рису-
вам с всичките бои на света 
от огромна палитра. Неве-
роятна радост. Но имайте 

бихме могли да пропуснем 
закачливите „Bestсмис-
лици“ и последната ви 
книга, която излезе от пе-
чат тази година, „Двама в 
Алабама“. Какво най-че-
сто провокира творческа-
та ви реакция за рисуване 
или писане?

Колкото и да изглежда 
неуважително, в действи-
телност няма отговор на 
въпроса „Какво провоки-
ра”. Няма формула, не е ин-
женерна наука или образи и 
думи идват или не. Три го-
дини писах стихове в някак-
ва еуфория. После всичко 
стихна. Остана рисуването.

Да си наостря бавно мо-
лива като игла за шиене, 
това ме провокира. Всъщ-
ност обичам да рисувам. 
Изпадам в транс в нощите в 
Медвен, а напоследък през 
деня, защото очите започват 
да отказват.

Мисля, че няма обясне-
ние на това, как се претво-
ряват идеите в реалност. 
Само работа ли трябва, 

 Вие сте от хората, кои-
то вървят преди събития-
та в изкуството, които ги 
предизвикват. Трудно ли 
се върви по този път?

Имам две мои добавки 
към изкуството на изобра-
жението – стила или гра-
фичния почерк „Графика-
тура”, запазена артистична 
марка за Европа ® и опре-
делението за световното 
явление „Авторски плакат” 
©, защитено наименова-
ние, което популяризирах 
в големия теоретичен труд, 
с който защитих докторат. 
Трудно е, разбира се, но ста-
ва фатално, като разбереш, 
че живееш в естетическа 
пустиня.

Познат сте на широката 
публика като художник, 
илюстратор, плакатист, 
основоположник на сти-
ла графикатура©, но не 
на последно място, и като 
автор на редица книги. 
Наред с фундаменталния 
ви монографичен труд 
„Авторски плакат©“ не 
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Има ли връзка темата с 
Вашия юбилей?

Мисля, че няма директна 
връзка, това са нови цик-
ли „Човешка КОмедия” и 
синтетичната графикатура 
„Майковци и татки”. Също 
и много автопортрети, не-
показвани, и портрети на 
мои близки и приятели: 
уникален портрет на Ивай-
ло Петров (скулптурен и 
живописен), на Татяна Ло-
лова, на Кръстю Лафазанов, 
на Радой Ралин.

В сегашната изложба 
са включени и няколко 
автопортрета. Вие зася-
гате този жанр във ваше-
то творчество, но сякаш 
по-рядко представяте ав-
топортрети пред публика-
та. Какво място заема ав-
топортретът във вашето 
товрчество? Обичате ли 
да се самоанализирате и 
самоиронизирате?

Не са няколко, а 20, и са 
избрани от натрупаните в 
годините, правени в Медвен 
в чест  (а сега и в памет) на 
майка ми, по един годишно 
за рождения й ден. Това, че 
днес рисувам, е благодаре-
ние на нейното усилие и не-
описуем възторг от всичко, 
свързано с изкуството.

 
След толкова успехи, 

награди и признания, 
чувствате ли се усмирен, 
щастлив и удовлетворен, 

дългогодишен препода-
вател в Националната 
художествена академия, 
ръководител на катедра 
„Плакат и визуална кому-
никация“, бил сте и рек-
тор в периода 1999–2003 г. 
С какво искате да Ви за-
помнят вашите студенти?

Не само искам, а и изис-
квам да ме запомнят с това, 
че непрекъснато повече от 
40 години изтъквам и из-
дигам най-комерсиалното, 
плаката, в ранг на велико 
изкуство. Неслучайно нала-
гам определението „автор-
ски плакат”. Смея да кажа, 
че никъде, дори и в чужби-
на, плакатът не се препо-
дава като изкуство, а като 
обслужващ най-голямата 
измама в естетиката, т.нар. 
реклама. Но имам последо-
ватели „до прага”. Излязат 
ли в живота, компютърна-
та мелница не си поплюва. 
У нас школата в изкуството 
съществува, докато нейният 
основател е фактор.

Как се роди идеята за 
настоящата Ви изложба? 

предвид, че аз не съм „ис-
тински художник”. У нас 
„истинските художници” 
рисуват с маслени бои вър-
ху платно, а аз съм график, 
т.е. маргинал. Обществото 
не е узряло да приеме вели-
ката условност на графика-
та (в природата няма черно, 
та затова). Векове са нужни, 
за да се утаи естетиката на 
условността като в Япония 
или в Германия. Тук „пито-
реска” е успехът, образната 
чалга и „м.б. върху платно”, 
ако обичате.

 Кои са принципите, ко-
ито никога не престъпвате 
в изкуството и в живота?

Какви принципи от един 
темерут, на който му се 
пее; на график, на който му 
се свири на китара, ама не 
може; който има барабани 
„Амати” в Медвен, на кои-
то вече не свири (не думка); 
на злояд човек, който иска 
да е дебел; на облечен през 
лятото с балтон и пак му е 
студено?

 Проф. Газдов, Вие сте 
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 1 Джамбазов, С. Не знам 
дали имам чувство за ху-
мор. – въпреки.сom и Днев-
ник, 08.11.2015.

2 Атанасова, А. Детството 
ръжда не хваща. – Стандарт, 
05.11.2015.

3 Прието е 70-годишен 
юбилей да се нарича „бла-
годатен”, както 50-тият е 
златен, 60-тият е диамантен 
и т.н.

самостоятелна изложба в 
Ямбол (покана), от САЩ 
покана с художници от цял 
свят в изложба в Колорадо, 
САЩ, по повод 70 години 
от трагедията в Хирошима, 
„биенале по покана”. А сега 
и тази изложба с 60 работи. 
Илюстрирах книга на Ми-
хаил Вешим, която скоро 
ще излезе. През февруари 
излезе моята книга-роман 
„Двама в Алабама”, а скоро 
излезе книгата „Черно сия-
ние”  – научен труд на Пет-
ко Петков за графикатура-
та… Така че темпо и факти 
не липсват.

Мария Давчева и 
Боряна Вълчанова

октомври, 2015

или отново сте подвластен 
на нови предизвикател-
ства?

Наградите са за споделя-
не, а това, както е известно, 
е колегиално противопоказ-
но. След всяка от моите из-
ложби, а те са вече повече от 
50, престават да ми говорят 
няколко приятели. Но днес 
вече е различно: никой не 
престава да ми говори, за-
щото никой не остана. Един 
от моите студенти ми каза, 
след като получих Бронзо-
вата награда от Япония: „Аз 
ако имах такава награда, две 
години ще спра да работя”. 
А пък аз доста се замислих 
какво точно го спира.

Тази година досега имам 
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чарова, че няма да намери 
в тези редове дълъг пре-
разказ на научните пости-
жения на доц. Е. Мусакова. 
Те могат да се видят в пъл-
ната библиографска справ-
ка, старателно изготвена от 
Бояна Минчева.

Тъй като не притежа-
вам копие от личната карта 
на Ета, разбира се, не по-
вярвах, когато разбрах за 
този юбилей. Познавам я 
от толкова години, че е ло-
гично, а и заслужено, все 

вин век живот, който няма 
как да се опише тук. Още 
повече когато този живот 
е отдаден на научна рабо-
та, съпроводен е с дълъг 
списък от публикации, 
изпълнен е с любов към 
изкуството и интерес към 
всички негови форми, кои-
то ни заобикалят. Затова се 
надявам Ета да ми прости, 
че няма да успея да кажа 
всичко, което мисля по 
повод на нейния юбилей. 
Надявам се и любознател-
ният читател да не се разо-

За един нов факт от историята на 
изкуството ни – Елисавета Мусакова 
на 60 години

Да се „затворят“ 60 го-
дини от един човешки жи-
вот в рамките на страница 
и половина е невъзможно, 
а и несправедливо. Дори и 
да приемем, че през пър-
вите десетина-петнадесет 
години доц. д-р Елисавета 
Мусакова повече е играла 
на криеница в двора на се-
мейната си къща, със си-
гурност още в този ранен 
етап от житейския си път 
тя е „залягала“ упорито и 
над книгите. Така че пак 
ще остане повече от поло-
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й е присъщо. Затова няма 
какво друго да й пожелая, 
освен много здраве и успе-
хи! Честит юбилей, Ета!

Александър Куюмджиев

мен образа на аристократ-
ката, така както въобража-
емо съм си го представял 
от художествената литера-
тура. Всеки, който позна-
ва Ета, ще разбере, че това 
не е шега или закачка, а 
реално усещане, което чо-
век изпитва в нейно при-
съствие или при досег с 
нейните маниери, възгледи 
и характер. Не е възможно 
Ета да не поддържа винаги 
това усещане у хората. То 

пак и тя да стане някой ден 
на 60, но вродените й изтъ-
нченост и финес винаги са 
й придавали в моите очи 
сияние като в мандорла, за-
пазвайки я от промените на 
времето. И тъй като пред-
полагам, че тези години не 
може да са протекли безме-
тежно, само мога да бъда 
респектиран от куража и 
впечатлен от скромността, 
които тя е демонстрирала 
винаги в живота и в науч-
ната си работа. След защи-
тата на докторската си ди-
сертация и преминаването 
на работа в НБКМ нейните 
интереси към изследване-
то на книжовното наслед-
ство се ознаменуват през 
годините с огромно коли-
чество студии и статии, 
посветени на тази научна 
проблематика. Същевре-
менно страстта й към слу-
чващото се в съвременното 
ни изкуство не само никога 
не е утихвала, но с актив-
ното си участие в редица 
творчески изяви, проекти, 
редакционни колегии на 
списания и с публикациите 
си в тази област в продъл-
жение на повече от 20 го-
дини тя направлява и худо-
жествения живот у нас.

Признавам, че съм имал 
моменти, в които не много 
възпитано и цивилизовано 
ми се е искало да проверя 
дали в жилите на Ета не 
тече „синя“ кръв. Защото 
тя винаги е онагледявала за 
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ска драматургия присъства 
най-изчерпателно и акту-
ално в българското култур-
но пространство от цялата 
преведена на български 
език европейска и светов-
на нова драматургия, кон-
курирайки се единствено 
с британската и немската 
нова драма.

Антологията ни предла-
га един много интересен 
разрез на големия масив от 
нови театрални текстове, 
които се появяват в Полша 
през последните петнайсет 
години, от 2000 г. до днес, 
направен от нейния съста-
вител – известния позна-
вач на новото драматур-
гично писане в страната си 
проф. Яцек Копчински[1]. 
Той е подбрал 11 текста за 
театър от 12 автори (еди-
ният е написан от автор-
ски тандем от две сестри с 
общ  литературен псевдо-
ним), чрез които се стреми 
да представи както общата 
картина на полската дра-
ма днес, така и основните 
тенденции и посоки в нея, 
а също и естетическия, 
професионалния и възрас-
товия профил на драматур-
зите, участващи в изграж-

предишната, е подготвена 
и публикувана на българ-
ски език по инициатива и 
с подкрепата на Полския 
институт в София. Новият 
сборник с полски драма-
тургични текстове е част 
от мащабната програма, с 
която Полският институт 
и специално българският 
му център отбелязват све-
товната Година на полския 
театър. Веднага трябва 
да кажем, че сега, когато 
и тази тази книга вече е 
факт, съвременната пол-

Полската нова драма: отвъд драма-
тичния и постдраматичния текст за 
театър*

Вече държим в ръцете си 
излязлата само преди дни 
добре оформена (художник 
Лех Майевски) и в обем от 
почти 600 страници книга 
с нови полски пиеси „На-
следници. Антология нова 
полска драматургия”. Кни-
гата е продължение на из-
дадения през 2008 г. сбор-
ник „Съвременна полска 
драма” и едновременно с 
това е нов поглед към тек-
стовете за театър, напи-
сани в Полша след 2000 
г. Антологията, както и 
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към което принадлежат) в 
един или друг конкретен 
детайл от днешния живот 
на полското общество или 
в един или друг член на се-
меството – майката, баща-
та, сина, дъщерята, най-че-
сто съдържа асоциации 
или отчетливо препраща 
към символните образи на 
майката Полша, национал-
ната съдба, националните 
герои.

Както вече стана дума, 
в книгата, адресирана към 
българските театрали и чи-
татели, са включени 11 тек-
ста за театър, първият от 
които се появява в Полша 
през 2002 г. (това е пиеса-
та „Денят на откачалката” 
на Марек Котерски (1942), 
която първо е филмира-
на, а след това е поставе-
на на театралната сцена), а 
последният – през 2012 г. 
(това е текстът на Малго-
жата Шикорска – Мишчук 
„Пепелушко”, разказващ 
по необичаен начин за 
съдбата и политическото 
убийство през 80-те годи-
ни на ХХ век на свещени-
ка Йежи Пепелушко, който 
тогава е изповедник на вар-
шавските работници и не-
зависимата интелигенция). 
Останалите девет пиеси 
представят още няколко 
емблематични театрални 
автори на това силно десе-
тилетие:

Известният драматург 

яваща се обща характери-
стика. Това са изключител-
но съвременни и актуални 
текстове, вгледани в про-
блемите на живота и чо-
века в съвременна Полша. 
Видяни през фокуса на 
включената в Антология-
та нова полска драма тези 
проблеми могат да бъдат 
сведени до три основни: 
1) отзвукът, влиянието и 
явните и скрити прояви на 
историята в настоящето на 
днешното полско общество 
и днешните поляци, като 
историята е представена 
най-вече от случилото се 
през Втората световна во-
йна и от комунистическото 
минало; 2) драматичните 
промени и трансформа-
ции в семейството, взаи-
моотношенията с другите 
и индивидуалните съдби 
на персонажите в днешния 
свят на телевизията, ком-
пютъра и интернет, на бла-
годенствието, забавление-
то и страха и 3) самотата, 
объркаността и обсесиите 
на съвременния поляк.

 Като цяло, всяка от 
включените в Антологията 
пиеси е фокусирана върху 
един от тези основни про-
блеми, но, с малки изклю-
чения, те присъстват и се 
преплитат по различини 
начини и в различни комби-
нации във всички текстове. 
Нещо повече – вглежда-
нето на драматурзите (не-
зависимо от поколението, 

дането й.

Книгата е снабдена с 
предговор на съставителя, 
написан на базата на добро 
познаване на процесите 
в новата полска драма и с 
ясно изразена позиция за 
тях. Яцек Копчински опи-
сва развитието на полско-
то драматургично писане 
след политическата промя-
на през 1989 г., като обосо-
бява основните периоди в 
него и коментира техните 
основни характеристики, 
пиеси и представители. 
Така, запознавайки българ-
ските читатели с история-
та, личностите и обратите 
в съвременната полска дра-
ма, той успява и убедител-
но да обясни и мотивира 
избора си точно на вклю-
чените 11 пиеси и автори. 
Изказаните от полския из-
следовател разсъждения за 
спадовете и подемите на 
полската драматургия след 
политическата промяна, за 
прекъсванията и бурното й 
„реактивиране”[2] в края 
на първото десетилетие на 
21 в. провокират и по-ши-
рок дебат и сравнителни 
анализи за развитието на 
текста за театър в Централ-
на и Източна Европа през 
последните двайсет и пет 
години.

Прочетени заедно, пред-
ставените в Антология-
та пиеси веднага заявяват 
една категорично откро-
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По много различни, но 
еднакво откровени и бо-
лезнени пътища се вглеж-
дат в баналния трагизъм 
на ежедневието на човека 
в днешния свят на вирту-
алната реалност и маски-
раното като толерантност 
безразличие към другия и 
Мачей Ковалевски (1969) 
в „Мис Спин” (2006), Ма-
рек Прухневски (1962) в 
„Луция и нейните деца” 
(2003), Зита Рудзка (1964) 
в „Цукер сутиен” (2007) 
и журналиста и драма-
тург Артур Палига (1971) 
в „Незавършена история” 
(2009).

От представените пиеси 
и техните автори веднага 
става ясно, че Яцек Коп-
чински е подбрал в своята 
Антология драматурзи от 
всички поколения, които 
изграждат образа на съвре-
менната полска драма – от 
73-годишния драматург и 
режисьор Марек Котер-
ски, дебютирал през 70-те, 
но присъстващ интересно 
и активно в полското те-
атрално пространство и 
днес, през поколението на 
50- и 40-годишните като 
Войчех Томчик, Мариуш 
Белински, Малгожата Ши-
корска-Мишчук, Марта 
Фертач и Артур Палига 
до най-младата сред тях – 
32-годишната Дорота Мас-
ловска.

По подобен начин стои 

естетика „Отгоре над нас” 
(2009).

Интересната и умело на-
писана пиеса “Daily Soup” 
на сестрите Моника и Га-
бриела Мускала, използва-
щи артистичния псевдо-
ним Аманита Мускария (от 
лат. – червена мухоморка), 
се вглежда тъжно и гор-
чиво иронично в ежедне-
вието на днешния човек 
и семейство, прекарващи 
живота си пред телевизора 
в търсене на забрава и лес-
но спасение от проблемите 
и трудностите на съвре-
менния живот в сапунени-
те опери и телевизионните 
състезания и реалити фор-
мати.

От друг, дързък и ори-
гинален ъгъл поглежда 
към същата проблематика, 
допълнена с въпросите за 
историята и колективната 
памет и вече добре позна-
тата у нас, Дорота Мас-
ловска (1983) с текста си 
„Всичко ни е наред” (2009)
[3]. Реализацията на тази 
пиеса от едно от големи-
те имена на днешния пол-
ски театър Гжегож Яжина 
в „Театър Розмайтошчи” 
през 2009 г. донася на два-
мата много награди и пока-
ни от световни фестивали 
и е приета за най-голямото 
постижение досега в по-
ставянето на новата полска 
драма.

Войчех Томчик (1960), 
завършил театрознание 
и след това магистратура 
по  киносценаристика в 
Лодз през 80-те, е познат 
с пиесите си – остри по-
литически сатири, както 
и като един от сценари-
стите на филма „Катин” 
на Анджей Вайда (2007). 
Антологията започва с не-
говата пиеса „Нюрнберг”, 
написана през 2005 г., коя-
то изследва задълбочено и 
откровено пораженията на 
комунистическото минало 
върху съзнанието и съвре-
менния живот на полското 
общество.

Нашумялата през по-
следните години с пиеси-
те и телевизионните си 
сценарии Марта Фертач 
(1975) участва с текста си 
“Trash story” (2008), който 
по оригинален и изобре-
тателен начин разглежда 
обвързаността на съдбата 
на човека и семейните от-
ношения с историческите 
травми и останалите скри-
ти истини от Втората све-
товна война.

Драматургът и ре-
жисьорът Мариуш Белин-
ски (1968), утвърдил се със 
своите постдраматични 
поетически текстове, фо-
кусирани върху морала и 
сложните психологически 
мотивации на съвремен-
ния човек, е включен с ем-
блематичната за неговата 
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трина Лау-Буковска, кои-
то не само демонстрират 
преводачески талант,  но и 
рядко срещан усет за теа-
тралността на текстовете 
и за съхраняването й при 

преноса им на друг език и 
в друга култура.

*Наследници. Антоло-
гия нова полска драма-
тургия. Съставител Яцек 
Копчински. Превод на пи-
есите: Божко Божков, Вера 
Деянова, Елжбиета Ей-
симонт, Ина Михайлова, 
Йоанна Попова, Марияна 
Минковска, Милена Миле-
ва, Правда Спасова, Боря-
на Пунчева и Димитрина 

от британския in-yer-face 
theatre и от следващия го 
германски нов експреси-
онизъм (силно повлияли 
полската драма през 90-
те), за да заеме днес нови 

територии – отвъд  драма-
тичния и постдраматичния 
текст за театър.

Ценно достойнство на 
втората антология с нови 
полски пиеси на българ-
ски език са и майсторските 
преводи на Правда Спасо-
ва, Марияна Минковска, 
Божко Божков, Вера Дея-
нова, Елжбиета Ейсимонт, 
Ина Михайлова, Йоанна 
Попова, Милена Милева, 
Боряна Пунчева и Дими-

въпросът и с драматургич-
ните естетики, използвани 
от авторите в антологията. 
В този кратък текст нямам 
възможност да се спра на 
тях подробно, но онова, 

което непременно бих ис-
кала да кажа, е, че взети 
заедно, единайсетте пиеси 
очертават едно ярко, бо-
гато и разнообразно лице 
на новата полска драма от 
началото на ХХІ век. Тази 
драма умело и изобрета-
телно използва и смесва в 
себе си както стратегии и 
средства от големите пред-
шественици – майсторите 
на полската пиеса от вто-
рата половина на ХХ век 
Ружевич и Мрожек, така и 

Сцена от спектакъла„Отгоре над нас”, автор и режисьор Мариуш Белински, от серията 
ТЕАТРОТЕКА (проект за представяне на нови полски пиеси чрез специално заснети представления)
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драматургия на град Гди-
ня.

[2] Я. Копчински. Пред-
говор. Наследници. Ан-
тология нова полска дра-
матургия. София: Black 
Flamingo, 2015, стр. 18.

[3] Дорота Масловска 
участва в първия сборник 
с нова полска драматургия, 
издаден от Полския инсти-
тут през 2008 г. (състави-
тел Роман Павловски), с 
пиесата си „Двама бедни 
румънци, които говорят 
полски”, която след това 
има вече няколко поста-
новки, а пиесата й „Отго-
ре над нас”, представена в 
новата антология, е реали-
зирана на Камерната сцена 
на Народния театър (2013) 
от режисьора Десислава 
Шпатова.

Камелия Николова

Лау-Буковска. Издателство 
Black Flamingo, 2015.

[1]Проф. Яцек Копчин-
ски е историк на литера-
турата, театрален критик, 
главен редактор на месеч-
ното списание „Театър”, 
специалист в областта на 
съвременната драматур-
гия. Автор е на монографи-
ите „Граматика и мистика. 
Въведение в театралната 
усамотеност на Мирон 
Бялошевски” (Варшава, 
1997) и „Вслушване. Пие-
сите за гласове на Збигнев 
Херберт” (Варшава, 2008), 
том есета и театрални раз-
говори „През къде към из-
хода?” (Варшава, 2002), 
както и на няколко учеб-
ника и сценарии за доку-
ментални филми. В своите 
книги и статии обединява 
интересите си към съвре-
менната поезия, драма и 
театър. През 2012–2013 г. 
издава двутомната антоло-
гия „Трансформация. Пол-
ската драматургия след 
1989 година”. Инициатор 
и редактор на научната 
серия „Полската театрал-
на пиеса. Реактивиране”. 
Работи в Института за ли-
тературни изследвания на 
Полската академия на на-
уките; от 2012 г. ръководи 
Центъра за изследвания на 
съвременната полска дра-
матургия там. Преподава 
във варшавски универси-
тети. Член е на журито на 
престижната Награда за 
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щите се надолу към реката 
ливади отвъд нея”[i].

 
Хобит е многоуважава-

ният Билбо Бегинс, раз-
бира се, горд наследник 
на жилище, за което (поч-
ти) всеки от нас мигом би 
заменил собственото си. 
Стига да ги има на пазара, 
би вметнал прагматикът. 
Има ги, макар и все още 
предимно като мостри. 
Подземната къща привли-
ча творческата енергия на 
съвременния архитект. Не 
само защото е професио-
нално предизвикателство. 
Защото е и социално тако-
ва. Създавайки екологични 
сгради, архитектът прави 
добро на обществото.

 
Не могъщото въобра-

жение на Толкин обаче е 
сътворило екологичната 
подземна къща. Сред пред-
ходниците й са и скалните 
жилища на индианците пу-
ебло, и подземните палати 
на номадите от Сахара, и 
землянките на китайските 
земеделци. Издълбаните в 
хълмове лабиринти давали 
убежище и от природната, 
и от човешката агресия. 
Хладни в пек и топли в 
мраз, лесни за поддържане 
и отбрана, често със соб-
ствен водоизточник – изку-
ствено създадени, но есте-

щото функционирането му 
застрашава мирозданието. 
Освен че застрашава и соб-
ствените ни всекидневни 
сюжети, които от перспек-
тивата на мръсната улица 
някак си не можем да свър-
жем с мирозданието.

 Назад към природата 
или напред към неизвест-
ното е пътят?

Напред към миналото: 
подземната къща

„В една дупка в земята 
живееше хобит. Това оба-
че не беше някаква непри-
ветлива, мръсна и тинеста 
дупка; не беше и някоя 
суха, песъчлива и праз-
на дупка. Не – това беше 
дупка на хобит, а дупка на 
хобит означава удобство. 
Вратата й водеше към ко-
ридор, който лъкатушеше 
в склона на един хълм. А 
от двете му страни се ви-
ждаха множество малки 
кръгли вратички. Спал-
ни, бани, килери, кухни, 
трапезарии – всичко се 
намираше на един и същ 
етаж, а всъщност и в един 
и същ коридор. Най-хуба-
вите стаи бяха от лявата 
му страна, защото само те 
имаха прозорци – кръгли 
прозорци, които гледаха 
към градината и спуска-

Градът: екологичен антигерой 
„Ами онова там, нали, да 

санираме сградите и да не 
изсичаме дърветата?” е от-
говорът на не един випуск 
студенти на въпроса „Що е 
градска екология?”. Тема-
та „екология и град” безот-
казно провокира обвини-
телни интонации спрямо 
нечия невъзможност да 
изчисти улиците, „които в 
Холандия открай време се 
мият със сапун!”. И с този 
отговор сапуненият мехур 
на градската ни екологич-
на култура като че достига 
най-големия си диаметър.

Живеем ли в хармония 
един с друг? Какво израз-
ходваме и какво произве-
ждаме, общувайки? Тър-
сим ли я тази хармония, 
ама честно – или следваме 
принципа „след мен по-
топ”? Това би попитала 
екологията, ако можеше да 
говори. Изсечените дърве-
та и сметищата са просто 
страничният продукт от 
неумението да съжител-
стваме със себеподобните 
си. Особено в града.

 
Съвременният град е 

антиекологичен персо-
наж. Нещо като антигероя 
в киното. „Екологичен”, 
защото обвързва хора и 
дейности в едно функци-
ониращо цяло. „Анти”, за-
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родата?

Подземната къща не е и 
българска къща, поне за-
сега. И не само защото по-
вечето от нас не могат да 
си я позволят финансово. 
Ние, южните хора – или 
може би ние, южните из-
точноевропейци – обичаме 
да създаваме гмеж по ули-
ците, да се потупваме по 
рамото и да си отскачаме 
за по кафе през ден. Паза-
руването веднъж седмично 
в търговски център насред 
полето и всекидневното 
двучасово пътуване до/от 
работа не са ни (все още) 
втора природа. Кой знае 
защо обаче това послед-
ното върви ръка за ръка с 
истинската загриженост да 
се съхрани първата приро-
да. Онази, която създава 
хълмове и дюни. Може би 
затова все още си нямаме 
Къща в Хълма (а къща в 
хълма означава удобство!).

Мисията невъзможна: 
екологичният град

Аркология (архитектура 
+ екология) нарича в нача-
лото на 80-те изобретената 
от него дисциплина амери-
канският архитект Паоло 
Солери. Пренаселеност, 
замърсяване, разхищение 
на енергия, безкрайни пъ-
тувания са болестите на 
града, които тя атакува. 
Градьт претърпява ме-
таморфоза: от изкуствен 

финансов проблем (т.е. че-
сто химера за българските 
условия). Второ: Въздухът. 
В подземната къща не ста-
ва течение, но и свежият 
въздух не влиза лесно. А 
добрата вентилация е също 
като добрата хидроизола-
ция. Трето: Огънят. „Да се 
осигури достъп за пожар-
ни коли” е основно изис-
кване пред проектиращия 
архитект. При подземна-
та къща, уви, смелчаците 
със сребърни каски могат 
само да полеят тревицата 
отгоре. Светлината, макар 
и не сред четирите стихии, 
също се опъва. Най-добри-
те стаи на Билбовата къща 
са отляво на коридора не 
само заради зашеметява-
щата панорама – онези от-
дясно просто нямат про-
зорци.

 
Подземната къща не е 

градска къща – поне до-
като не се промени съвре-
менното ни определение за 
град. Тя е къща на волния 
простор. В краен случай, 
на заможното предградие. 
Тя съхранява естетиката и 
организацията на естестве-
ното, използва ефектив-
но и пести ресурсите му, 
прави ни част от него. Да 
си собственик на подземна 
къща би било престижно… 
и скъпо. Дали семантиката 
на статуса няма да се раз-
гърне в нови измерения, 
следвайки движението на 
жилището назад, към При-

ствени екологични ниши. 
В хармония с обитателите 
си и в хармония с обкръже-
нието. Древна илюстрация 
на съвремения повик за 
устойчиво развитие.

 
Каменните обиталища 

на туарегите днес се пре-
раждат в хотели и туристи-
ческа атракция с мистичен 
чар – фолклорни и космо-
политни едновременно. А 
извън пустинята, по чети-
рите краища на света, ар-
хитектите възвръщат към 
живот подземната еднофа-
милна къща. Перфектната 
топлоизолация и мини-
малните топлинни загуби 
са второто й екологично 
достойнство. Първото е 
хармонията с обкръжени-
ето. Естетическа и функ-
ционална. От подземните 
къщи (в хълм или не) се 
виждат само кръглите про-
зорци – останалото е тре-
ва, декоративни храсти и 
Природа. Почти като във 
„Властелинът на пръсте-
ните”. Човекът е някъде 
там, вътре, на втори план. 
Хълмът остава – поне от-
вън – незасегнат от Човека.

 
Билбо вероятно би спо-

делил и неудобствата на 
подземната къща. От че-
тирите стихии идват те. 
Първо: Водата. Трудно е 
да я удържиш отвън, кога-
то стените ти са от Земя. 
А добрата хидроизолация 
е не само инженерен, но и 
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чва, гърчещите се листа на 
дърветата в съседния двор, 
над чиито отсечени коре-
ни ще се въздигнат бетон 
и алуминий. Помислете за 
детето, безхаберно изхвър-
лящо на тротоара трамвай-
ния си билет, за собствени-
ка на куче, систематично 
ароматизиращо паважа, за 
садиста, запалил в квар-
талната градинка съдър-
жанието на тавана си. За 
цигарения дим, фреона, 
пестицидите и домакин-
ските препарати си знаем.

 Да умножим това по 1 
милион, колкото са жите-
лите на София. По 10 ми-
лиона, колкото са тези на 
Лондон. По 30 милиона – 
за Мексико сити. Победа 
на социалното над еколо-
гичното в града, това по-
лучаваме. Каква екология, 
к’ви пет лева! И най-съвър-
шеният градоустройствен 
проект, и най-авангардна-
та пречиствателна станция 
рухват пред човешкия фак-
тор. Е па еле в България.

 Дали си говорим за пъ-
рвите седем години, за на-
родопсихология или кул-
турна другост, е по-скоро 
академичен въпрос. Еко-
логичният е какво да пред-
приемем? Да обясним на 
чуждото дете къде се хвър-
лят билетите? Да поискаме 
от общината да въведе (и 
да спазва) глоби за посе-
чените дървета? Да легнем 

ят им потенциал също е 
съмнителен – технологии-
те са безсилни и дори вред-
ни, ако грешно мислене 
дърпа конците им. Акро-
санти успява да съвмести 
технология и екология, но 
човеците пак не са предви-
дени в сметките. И затова 
единствено строителите 
му го населяват…

 Днес новият ни век пра-
ви опити да реинтерпре-
тира напрегнатите отно-
шения между екология и 
градосъздаване. Екологич-
ните, „зелените“ и енер-
гоефективните сгради са 
всекидневие в живота и в 
специализираните изда-
ния. Социалното – персо-
нифицирано от хората, ко-
ито живеят или работят  в 
тях – е самоорганизираща 
се единица, която по де-
финиция (иска да) е в хар-
мония с жилището и офи-
са си. Социалното в града 
обаче е стоглава хидра, ко-
ято ни се води, ни се кара.

Спомнете си капещия в 
баните ни кран, спукано-
то стъкло на неизолира-
ния ни прозорец, вонящия 
ауспух на колата ни, хвър-
лените в една и съща кофа 
хартия, стъкло и органич-
ни отпадъци, найлонови-
те пликове, които ги при-
дружават. Вижте тревата, 
беряща душа под парки-
ралите гуми, удушената и 
натровена под асфалта по-

продукт на индустриализа-
цията се правръща в „жив 
организъм с хиляди мозъ-
ци”, близък до естествени-
те екосистеми на живата 
природа. Разгръщайки се 
и хоризонтално, и верти-
кално, той пести земедел-
ска площ и докосва бето-
нирания градски обитател 
до живата флора и фауна. 
Проектиран като „пасив-
на енергийна машина”, 
сам добива необходима-
та му енергия. Изцяло ре-
циклира отпадъците. Няма 
замърсяване. Автомобилът 
е изгонен от града. Всяка 
точка е пешеходно достъп-
на.

Акросанти, който и до 
днес расте в аризонската 
пустиня, е първият град 
мечта на аркологията. Дру-
ги остават без първа коп-
ка: Стоунбоу – мост над 
дълбок каньон, плаващият 
в океана Нованоа, Хексае-
дрон – пирамиди, издигна-
ти на пилони над терена. 
Всъщност още в началото 
на 60-те футуристичният 
бум в архитектурата ма-
териализира копнежа по 
различен град. Висящи, 
плаващи, летящи, подво-
дни, вертикални: градове, 
„ситуирани” сред приро-
дата, но затворени в себе 
си. Градове, които се съот-
насят с природата, като се 
отделят от нея. Технически 
възможни – социално нео-
съществими. Екологични-
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 Познавам достопочте-
ни индивиди, прекарвали 
нощи над клавишите. В 
търсене на баланс и хар-
мония. На виртуална еко-
логия за своя имагинерен 
град. Дали пък да не въве-
дем онова дете с билета – и 
всички като него – в игра-
та за търсене на екология в 
реалния град?

А Никълъс Гримшо, ан-
глийски архитект, съгради 
насред мъгливия Албион 
архитектурно-екологичен 
анклав от тропическа при-
рода, чиито реещи се кри-
стални сводове призовават 
душата да се въздигне…

[i] Толкин, Дж., Билбо 
Бегинс. Дотам и обратно. 
С., Народна младеж, 1979, 
стр. 1

Веселина Пеневска

като Раймонда Диен пред 
булдозерите? Това впрочем 
е вече реалност в други ге-
ографии. Всички знаят за 
Сингапур, където употре-
бата на дъвка в публичното 
пространство е подсъдна. 
В търговската верига Сей-
нзбъри (във Великобрита-
ния) ви дават едно пени, 
ако ползвате собствена 
торбичка, спестявайки тях-
ната. Дали пък да не започ-
нем от крана в банята?

Виртуална екология: ци-
вилизация и симсити

Две компютърни игри. 
Има и други като тях. Уж 
забавлявайки ни, ни учат 
как се управлява и еко-
логизира град. Как да из-
берем мястото му, за да е 
оптимален миксът между 
климат, природни ресурси 
и ландшафт. Как да пълзим 
по острието на бръснача 
между нарастващия обем 
на подопечната ни попу-
лация и средствата, необ-
ходими за изхранването 
й. Как да структурираме 
масата от аграрни люде, 
индустриални труженици 
и чиновници така, че все-
ки да е доволен от жребия 
си. Как да поддържаме ба-
ланса между експанзията 
на новото строителство и 
необходимостта то да е во-
доснабдено, електрозахра-
нено и обезбоклучено. Та-
кива работи.
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Домът на Билбо Бегинс. Кадър от филма.
(Източник: http://www.ingatlanbazar.hu/blog/design/hobbi-
ton-a-megvalosult-irodalom/)

Центъра, София. Трите дървета отдясно са били 
точно толкова високи, колкото и тези отляво – преди 
обитателите да решат, че им пречат и да ги отрежат 
(снимка: авторът)

Лозенец, София. Преди гаражите и бетона тук е имало 
трева, храсти и дръвчета – за децата и не само (снимка: 
авторът)
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Гео Милев, София. Бивша градинка с работещ фонтан 
и тенис маса във вътрешен двор – настоящ паркинг и 
сметище (снимка: авторът)

Обеля, София. Природосъобразно рециклиране (снимка: 
авторът)


