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Дворецът на парламента в Букурещ

и природен) план. Изобра-
зеният човек е с гръб към 
зрителя, гледа напред и ли-
цето му не се вижда. Така, 
докато един класически 
пейзаж съсредоточава на-
блюдателя върху изобра-
зената природа, а класи-
ческият портрет фокусира 
погледа върху показвания 
човек, при поставянето 
на фигурата на „Странни-
ка” сякаш се изгражда нов 
наратив. В него наблюда-
телят вече е съпричастен 
свидетел именно на диа-
лога между човека и при-
родата, подведен от спо-
койния силует на първия 
и драматичните послания 
на втората, които „рабо-
тят” заедно. Постигнат е и 
ефект на „рамка в рамка-
та” – наблюдател, наблю-
даващ друг, вътрешен за 
картината наблюдател, но 
самата „рамка” не е реал-
но визуализирана върху 

Основата на експозици-
ята е картина на немския 
художник Каспар Давид 
Фридрих, известна у нас 
като “Странник над море 
и мъгла”. (Тя е създадена 
през далечната 1818 г. и е 
собственост на Хамбург-
ската художествена гале-
рия.)

По отношение на визу-
алната структура в „Стран-
ник над море и мъгла” 
могат да бъдат открити из-
вестни похвати, които оба-
че образуват нещо ново и 
самостоятелно. Картината 
е решена чрез огледал-
но-равновесна компози-
ция от изправена човеш-
ка фигура в централната 
верикална ос и природен 
фон в двете половини на 
платното. Изпълнена е в 
студена гама и силен кон-
траст межу предния (тъ-
мен, спокоен и човешки) и 
задния (светъл, динамичен 
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блюдател. Същевременно 
елементът на движение 
през апокалиптичните те-
ритории придава допълни-
телна отсянка на предиз-
викателство към познатия 
сюжет. Така дори агресив-
ното участие на наблюда-
теля подсилва усещането 
му за безсилие и меланхо-
лия.

Отбелязах си и още едно 
изместване в съдържани-
ето на мема, забележимо 
именно поради разреза 
на изложбата. В начални-
те версии на „Скитника” 
човекът е изправен пред 
могъществото на съзида-
нието и природата. Към 
днешна дата обаче геро-
ят застава през изкустве-
но създадени обекти или 
структури, било то чужди 
или земни космически ко-
раби, градски пейзажи или 
разрушени военни обекти. 
Това е може би плашеща 
рефлексия на идеята за 
човешкото всемогъщество 
тук и сега.

Можете да разгледа-
те изложбата в Букурещ, 
тъй като тя продължава до 
края на октомври. Стру-
ва си, понеже независи-
мо от избраната форма, 
„Скитникът” е устойчива 
визуална структура, и об-
щочовешко послание на 
предизвикателство и коп-
неж, валидно и днес.

Стела Ташева

платното. (Каспар Давид 
Фридрих пробва и компо-
зиция чрез изявено рам-
киране, например в едно 
от произведенията си от 
същото време – „Скалите 
на Рюген”, но според мен 
в този случай отсъства за-
владяващото диалогично 
съпреживяване, а по-ско-
ро се усеща наслагване на 
две паралелни истории в 
един и същи кадър.)

Изображението на 
„Странника” винаги из-
глежда някак си познато, 
дори и ако човек не е навли-
зал в дебрите на немския 
романтизъм. Всъщност то 
е многократно използвано 
и репликирано, превръ-
щайки се в устойчив визуа-
лен мем. Това е забелязано 
от Музея за изображения 
в Холандия и фестивала 
за фотография BredaPhoto 
(MOTI – Museum of the 
image, Netherlands), които 
са и инициатори на излож-
бата „Скитникът”. Според 
техния анонс платното на 
Фридрих „разкрива мелан-
холия и отчаяно желание 
за нещо различно, един по-
добър свят”, а романтич-
ните идеали от такъв вид 
и днес имат силно при-
съствие във визуалната ни 
култура. Затова те подби-
рат изложеното в „Скит-
никът” и като прилагане 
на оригиналното компо-
зиционно решение, и като 
присъствие на романтич-
ното послание. През 2015 

г. MOTI и BredaPhoto по-
лучават покана да покажат 
избора си и в музея на Бу-
курещ.

Мемовете на „Скитни-
ка” днес могат да се на-
мерят в редица крайни 
вариации и изложбата ги 
показва по недвусмислен 
начин. Те са налични и в 
плакати на филми и поре-
дици като „Петдесет ню-
анса сиво” (2015), „Бойни 
кораби” (2012) или „Мом-
четата от Медисън авеню” 
(2010), и в артистични 
рефлексии като фотогра-
фиите на Алекс Бойд и 
Ееелко Бранд. Появяват се 
и асиметрични версии на 
скитника, в които човеш-
ката фигура е съвсем сма-
лена и изместена, напълно 
доминирана от света от-
среща. Не лоша, макар и 
скромна подборка от фо-
товерсии на „Скитника” 
могат да се видят в блога 
hkijker.

Особено интересно е 
частичното прехвърля-
не на гледната точка на 
„Скитника” в редица ви-
део- и компютърни игри от 
типа “third person shooter” 
(kапример в Mindjack, 
Fallout 3, Tom Clancy’s The 
Division, Scivelation и др.). 
При него вече отсъства 
мечтателната лежерност 
на оригиналния странник, 
затова пък силно се ак-
центира на драматичната 
развръзка пред очите на 
вътрешния и външния на-
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съвпадна провеждането на 
кръглата маса, участието 
беше засилено, а дискусии-
те – разгорещени и плодот-
ворни. Присъстваха гости 
от Столичния общински 
съвет, авторите на някои 
от известните структури, 
граждани и политици, ар-
хитекти и градостроители, 
научни работници, студен-
ти и докторанти. ИИИзк бе 
една от институциите, ко-
ято взе активно участие с 
доклади на двама доценти 
и един докторант от сектор 
Архитектура.

Пълната програма на 
събитието може да бъде 
видяна тук. Коментар и 
резюме на срещата е пред-
ставено и на сайта на БНК 
на ИКОМОС. Чрез нашата 

форума беше проф. Йорг 
Хаспел – директор на Дъ-
ржавния орган за опазване 
на паметниците на култу-
рата в Берлин, председател 
на ИКОМОС – Германия, 
който представи набор от 
инициативи на ИКОМОС 
за социалистическото на-
следство. За проблематика, 
идентична на българската, 
свързана със сгради от пе-
риода на социалистическия 
модернизъм в Молдова и 
Румъния, обширен доклад 
изнесе другият важен гост 
– арх. Русу Думитру, член 
на Международния нау-
чен комитет на ИКОМОС 
за наследството на ХХ век 
(ISC20C).

Независимо от вакан-
ционния период, с който 

На 20 август, в разгара 
на лятото, в Съюза на ар-
хитектите в България се 
състоя кръгла маса „Со-
циалистическото наслед-
ство – наследство в риск“ 
с организатор Българ-
ски национален комитет 
на ИКОМОС. Фокусът 
на събитието беше върху 
състоянието на архитек-
турното наследство в Бъл-
гария от втората половина 
на XX век във връзка както 
с нашумелите случаи с мо-
нумента „1300 години Бъ-
лгария“ до НДК и дом-па-
метника на Бузлуджа, така 
и с други харизматични, 
макар и не толкова извест-
ни произведения от перио-
да на социализма.

Забележителен гост на 

Социалистическото наследство – 
наследство в риск
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обекти, а също и като ви-
зия за бъдещото запазване, 
преосмисляне или интегри-
ране на културния пласт. 
Безспорно е обаче рисково-
то състояние на наличните 
обекти и структури, както и 
нуждата от професионална 
реакция при текущата заси-
лена загуба на ценностни 
качества.

Мария Давчева, 
Стела Ташева

Кръглата маса повдигна 
множество въпроси – по 
отношение на дефиници-
ята „социалистическо на-
следство” и мястото му в 
наследството на XX век, 
при определянето на ха-
рактеристиките и значени-
ята на социалистическите 

платформа можете да раз-
гледате презентациите на 
две участнички: доц. д-р 
арх. Мария Давчева По сле-
дите на изгубени архитек-
турни шедьоври и доц. д-р 
арх. Стела Ташева Нацио-
нална идея и социалисти-
ческо наследство.
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готовност да се отрекат от 
религиозните и културни-
те си навици. Дори роде-
ни във Франция, предста-
вителите на радикалния 
ислям си остават анико-
нични. Възпитанието им 
изключва не само кари-
катурата на пророка Мо-
хамед, а всяка проява на 
иконичност. Спомнете си 
терористичния акт в редак-
цията на в. „Шарли ебдо”.

Анализаторите вече го-
ворят за ново преселение 
на народите, за дехристи-
янизация на Европа и със 
сигурност са прави, защо-
то ако тези процеси бяха 
позитивни, САЩ щяха да 
сторят всичко възможно 
да ги обърнат към себе 
си. Те обаче също са за-
обиколени от гладни, 
бедстващи, многолюдни 
„варварски” народи. Ру-
сия и Китай също биха 
приемали с охота „свежи 
сили”, ако това беше вяр-
но. Планът за развитието 
на света беше друг. Тряб-
ваше да се подкрепят ан-
типравителствените сили 
в арабския свят, които 
да свалят тоталитарните 
режими там, за да ги за-
менят с демократични. 
Отпускането на хватката 

част от средиземномор-
ската европейска култу-
ра. Затова недоумявам 
как едни сирийци варва-
ри могат да унищожават 
римски паметници, а тех-
ните братовчеди и съседи 
на жп гарата в Будапеща 
да скандират името на 
друга римска провинция 
– „Германия, Германия!” 
(Германия става римска 
провинция едва през 180 
г. сл.Хр.) Съмнявам се, 
че това са хора, които 
ценят достиженията на 
гръко-римския свят и ре-
несансовия хуманизъм, 
християнската любов към 
ближния, залегнали в ос-
новата на цивилизация-
та на Стария континент, 
и идват, за да ги приемат 
за свое верую, да се ин-
тегрират, да допринасят. 
Тъкмо обратното – ис-
лямът е аниконична ре-
лигиозна система, която 
изключва изображения-
та на хора и на сакрални 
персонажи. Затова джи-
хадистите разрушават и 
асирийски статуи в музея 
в гр. Мосул. Ясно за всич-
ки ни е, че прииждат зара-
ди по-добрата система на 
социални помощи в Сред-
на и Северна Европа, без 

Европа е състрадателна, но не и 
разтегателна

Следя с тревога събити-
ята в Сирия и потоците 
от прокудени от война-
та, немотията, несигур-
ността. Дивя се и на оне-
зи, които са пострадали 
от войната, но могат да 
похарчат хиляди евро, 
за да преминат огромни 
разстояния до зоните на 
охолство. Безпокои ме, 
че към тях се прикрепят 
сироиди – лумпенизиран 
пролетариат от държави, 
където няма война – Па-
кистан, Бангладеш, Косо-
во, Босна. Всяка новина 
за варварско разрушава-
не на антични паметни-
ци и други артефакти от 
Ислямска държава ме от-
вращава като историк на 
изкуството. Палмира, къ-
дето преди дни бе взри-
вен древен храм, е къс-
ноантичен римски град, 
който заради своята важ-
ност е включен в списъка 
на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО. 
Затова всяко посегател-
ство над него е унищожа-
ване на частица от памет-
та на цялото човечество. 
Всъщност самата Сирия 
е римска провинция още 
от 64 г. пр.Хр. и, допреди 
да се ислямизира, е била 
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Всичко това ме накара 
да се върна към стихотво-
рението на Константинос 
Кавафис (1863–1933) „В 
очакване на варварите”, 
написано през 1898 г. и 
публикувано през 1904 
г. Поетът е грък, роден 
и живял в Александрия, 
Египет. На български 
език досега то е превеж-
дано от Атанас Далчев, 
Борис Жогов и др. Реших, 
че последните събитията 
са подходящи да предло-
жа своя по-буквален пре-
вод на стихотворението 
от гръцки и да не комен-
тирам актуалността му:

Π Ε Ρ Ι Μ Ε Ν Ο Ν Τ Α Σ 
ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ – В 
ОЧАКВАНЕ НА ВАРВА-
РИТЕ

средства и според тради-
циите си, но се оказа, че 
те не ни искат и по вар-
варски не ценят гостопри-
емството ни – напротив, 
сърдят ни се, че не ги пу-
скаме да отидат по-бързо 
и пò на север. Обвиняват 
ни в неподготвеност – ня-
мали сме например блан-
ки, в които да има графи 
за повече от една съпру-
га… Ние не проявихме 
характер като Словакия 
и не заявихме, че бихме 
приемали само бежанци 
християни, защото сме то-
лерантни, имаме си бъл-
гарски модел за етническа 
и религиозна симбиоза. 
Подсилихме още повече 
границата си с Турция, с 
БЮРМ, изпратихме жан-
дармерия, гранични во-
йски, но големият поток 
взе че ни заобиколи…

на авторитарните ръко-
водители обаче отпуши 
клановостта в тези обще-
ства и вместо демокрация 
и индустриализация за 
огромния човешки потен-
циал там се издигнаха ра-
дикални религиозни и те-
рористични групировки, 
агресивни към западната 
цивилизация, която за тях 
все още е „кръстоносна”.

Надеждата на всички ни 
е във водещите страни на 
ЕС, които да намерят ба-
ланс между християнско-
то милосърдие и твърдото 
отстояване на идентите-
та и целостта на Европа. 
Лицемерието повече не 
помага. Дъблинското спо-
разумение също трябва 
или да отпадне, или да се 
спазва от всички.

Ние приехме доста бе-
жанци с оскъдните си 
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— Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια 

απραξία;
Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την 

κορώνα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.
— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες 

εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους 

αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά 

σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους 

βαρβάρους.
—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν 

πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα 

δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.
— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που 

εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η 

πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ 

συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
– Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις. 
– Какво събрани чакаме на форума?

– Какво събрани чакаме на форума?
– Днес варварите ще нахлуят.
– Защо бездействие в сената ни цари?
Защо стареите закони не коват?
– Защото варварите ще пристигнат днес
и те ще законотворстват вече,
а не избраниците наши.
– Защо самодържецът събудил се е тол-

коз рано и седи на най-високата ни град-
ска порта в своя трон, помпозен и с корона 
увенчан?

– Чака варварите днес да дойдат. Владе-
телят ни вожда им ще срещне.

Приготвил му е пергамент, удостояващ 
го с титли и привилегии безчет.

– Защо днес двамата ни консули и пре-
тори са в свойте тоги, алени и везани?

Защо са с аметистовите свои гривни и 
с пръстените им, нагиздени с ярки, излъ-
скани смарагди?

Защо днес подпират се на скъпите ба-
стуни с избрани злато и сребро обвити?

– Защото варварите днес пристигат, а 
дрънкулките подобни варварите впечат-
ляват.

– Защо достолепните ни приказливци 
не дойдат, както винаги, думите си да из-
леят и свойто мнение да ни наложат?

– Защото варварите ще пристигнат 
днес, а красноречивото дърдорене тях ги 
отегчава.

– Защо започна ненадейно безпокойство 
и що за бъркотия възцари се?

(Колко сериозни станаха лицата!).
Защо улици, площади опустяха и всич-

ки угрижени се скриха у дома?
– Ами, защото свечери се, а варварите 

не дойдоха…
Дойдоха вести от пограничната бразда,
че варварите изчезнали са вече.
– Закъде сме без варвари сега?
Тез хорица известно разрешение ни 

бяха.
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– Днес варварите ще нахлуят.
– Защо бездействие в сената ни цари?
Защо стареите закони не коват?
– Защото варварите ще пристигнат 

днес
и те ще законотворстват вече,
а не избраниците наши.
– Защо самодържецът събудил се е 

толкоз рано и седи на най-високата ни 
градска порта в своя трон, помпозен и с 
корона увенчан?

– Чака варварите днес да дойдат. Вла-
детелят ни вожда им ще срещне.

Приготвил му е пергамент, удосто-
яващ го с титли и привилегии безчет.

– Защо днес двамата ни консули и пре-
тори са в свойте тоги, алени и везани?

Защо са с аметистовите свои гривни и 
с пръстените им, нагиздени с ярки, излъ-
скани смарагди?

Защо днес подпират се на скъпите ба-
стуни с избрани злато и сребро обвити?

– Защото варварите днес пристигат, а 
дрънкулките подобни варварите впечат-
ляват.

– Защо достолепните ни приказливци 
не дойдат, както винаги, думите си да из-
леят и свойто мнение да ни наложат?

– Защото варварите ще пристигнат 
днес, а красноречивото дърдорене тях ги 
отегчава.

– Защо започна ненадейно безпокой-
ство и що за бъркотия възцари се?

(Колко сериозни станаха лицата!).
Защо улици, площади опустяха и 

всички угрижени се скриха у дома?
– Ами, защото свечери се, а варварите 

не дойдоха…
Дойдоха вести от пограничната браз-

да,
че варварите изчезнали са вече.
– Закъде сме без варвари сега?
Тез хорица известно разрешение ни 

бяха.

Емануел Мутафов
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за „подготовката на рома-
на”, като разглежда па-
саж от Стендал в полето 
между дневника и рома-
на. И тъй като записките 
от дневника не са в състо-
яние да отговорят на не-
говата страст към Ита-
лия, Стандал го постига 
в „Пармският манастир”. 
„Това, което се случва 
между дневниците от пъ-
туването и „Манастира”, 
е писането. Какво е писа-
нето? Сила, която се е на-
събрала след едно дълго 
започване, която разваля 
стерилната неподвижност 
на влюбеното въображе-
ние и придава на своя-
та авантюра символична 
основа.”[1] Барт изписва 
първата страница и за-
почва втората. След това 
се приготвя, оставайки 
в неяснота до какво ще 
доведе решението му да 
присъства на тази закуска 
[…]

Ролан Барт се събужда в 
„Питие-Салпетриер”. Не-
говият брат и приятели-
те му са там. В 20,58 ч. е 
пуснато първото съобще-
ние: „Шейсет и четири-
годишният университет-
ски преподавател, есеист 
и критик Ролан Барт в 

Жак Ланг във връзка или 
не само с предстоящите 
президентски избори след 
малко повече от година. 
Бъдещият министър на 
културата има желанието 
да събере интелектуалци 
и творци около Франсоа 
Митеран. Това харесва на 
самия Митеран и оставя 
Ланг да организира регу-
лярно такива срещи. Ча-
сът е почти шест. Идващ 
пеша от улица „Бланк 
манто” през моста „Нотр 
дам”, Барт тръгва нагоре 
по улица „Монтан Сент 
Женевиев” и стига до 
„Рю де-з-Екол”, недалеч 
от ъгъла с улица „Монж” 
[…]

Онази сутрин Барт се 
подготвя за срещата, на 
която е поканен. Както 
всеки друг ден, и днес, по 
това време, той е на бю-
рото, зает с обичайното 
си писане – този път по-
светено на конференция в 
Милано, която щяла да се 
проведе идната седмица. 
Текстът е върху Стендал 
и Италия, озаглавен „Ко-
гато човек говори, засяда 
в това, което обича”. Фра-
зата идва от един курс, 
който вече е на приклю-
чване в Колеж дьо Франс 

Тифен Самоайо. Ролан Барт. 
Биография

През 2015 г. се на-
вършват 100 години от 
рождението на Ролан 
Барт. Френското издател-
ство Seuil отбелязва юби-
лея на писателя с издание 
на неговата биография от 
Тифен Самоайо, която се 
появи в началото на годи-
ната.

Представяме превод на 
части от книгата.

Тифен Самоайо. Ролан 
Барт. Биография

Ролан Барт умира на 26 
март 1980. Към белодроб-
ните проблеми, които се 
получават след инциден-
та, се прибавя и нозокоми-
ална инфекция, от онези, 
които се хващат в болни-
цата и които могат да бъ-
дат фатални. Вероятно 
тази инфекция става и не-
посредствената причина 
за неговата смърт. Често 
се казва, че той умира при 
инцидента, случил се в на-
товарения участък на „Рю 
де-з-Екол” при сблъсъка 
с бояджийска камионет-
ка, идваща от „Монруж”. 
Това също е вярно. На 25 
февруари той се връща от 
закуска, организирана от 
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ят редактор отбелязва, че 
здравето на писателя не 
е повод за безпокойство 
[…]

В текста, който записва 
в деня на инцидента, Барт 
събужда една мечта, поя-
вила се на сивия, мръсен 
и мрачен перон на гарата 
в Милано. През януари, 
само месец по-рано, на 
връчването на награда на 
Микеланджело Антони-
они […] В своя дневник 
си спомня за „истинския 
почитател на градове-
те – на нощта в градове-
те – искащ вече да бъде 
разкрит, да бъде отсъдена 
стойността, която градо-
вете му дават, да се приго-
тви – кой знае? – да избя-
га в самотата, в която ще 
сме го оставили. Но Барт 
беше оставил на своята 
мечта дълъг старт. Дока-
то чакал да се прехвърли 
на влака за Болоня, гледал 
заминаващия далеч на 
юг влак, чак към Пулия. 
На всеки вагон можел да 
прочете надписа „Милано 
– Лече”. „Да взема този 
влак, да пътувам цялата 
нощ и на сутринта да се 
озова в светлината, ме-
котата, спокойствието на 
някакъв далечен град.”[2] 
Представата за дългото 
пътуване, което ще раз-
крие онова, което стои в 
края на тунела, не е само 
въобразяване на смъртта. 
То е също и преминаване 
от сивотата към светлина-

формация за здравослов-
ното състояние на писа-
теля.” На следващия ден, 
в 12,37 ч., излиза ново 
съобщение, което е доста 
обнадеждаващо: „Ролан 
Барт вече е хоспитализи-
ран в „Питие-Салпетри-
ер”. Болницата уточнява, 
че Барт е под наблюдение 
и че състоянието му оста-
ва без промяна. А негови-

понеделник преди обед 
е станал жертва на път-
нотранспортно произше-
ствие в Пети арондисман, 
на „Рю де-з-Екол”. Ролан 
Барт е бил транспортиран 
до болница „Питие-Сал-
петриер”, където му е ока-
зана медицинска помощ 
от лекарски екип на бол-
ницата, от която обаче от 
8,30 ч. няма никаква ин-
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могъл да се затвори за-
едно с нея, се гледа леко-
вато. Още не се приема 
съвсем сериозно неговото 
говорене за фотография-
та. Все още на книгата не 
е даден теоретичен статут 
и все още нямаме смелост 
да се изправим пред ин-
тимното говорене. Без-
различието като отговор 
на това е болезнено. То 
блокира у всеки писател 
желанието за живот. Дори 
и да не го кара да умира, 
това го фрапира.

От какво умря Ролан 
Барт? Въпросът, както се 
вижда, остана без отго-
вор, въпреки обявените 
клинични доказателства. 
Жак Дерида предпочита 
да постави най-напред 
многото „смърти на Ролан 
Барт”. „Смъртта се впи-
сва направо в името, но 
веднага се разпръсква от 
там. За да се вкара чужд 
синтаксис – с название-
то на един-единствен от-
говор в множество.”[4] 
И по-нататък той детай-
лизира това множество: 
„Смъртите на Ролан Барт: 
неговите смърти, една и 
друга, негови собствени, 
които са смърти и в кои-
то смъртта е трябвало да 
го направи живеещ, си-
туиран на дадени места 
или определени моменти, 
гробове, ориентирани в 
собственото му вътрешно 
пространство (неговата 
майка, за да постави края, 

глежда, знаеше почивка. 
А неговата персоналност 
винаги даваше свобода 
на един малко стаен еле-
мент, появяващ се с па-
тетичност, „който днес 
връща с острота към нас 
неговата преждевременна 
смърт”[…]

Барт или двусмислия-
та: къде беше той, дока-
то беше пред нас? Какво 
ще бъде при неговото от-
съствие? Смъртта отваря 
у онези, които животът 
е избрал, празнини или 
липси и те никога пове-
че не се запълват. Този 
глас, който търси тяло, 
по какъв начин би могъл 
да звучи вече? Множе-
ство персоналности се 
събират в едно с опита за 
възпоменаване на Барт и 
търсят сравнения в „Свет-
лата стая”[3], особено 
Калвино. Приковаването 
на един образ е смърт, от-
където идва и съпротива-
та да бъде фотографиран. 
Книгата става един пред-
събитиен текст, маркиран 
от аспирация към смърт-
та. Ако интерпретацията 
изглежда малко обстоя-
телствена и като такава 
– съмнителна, тя може 
да стане знак за истина, 
за която „Светлата стая” 
играе важна роля […] На 
тази книга, в която той 
оставя толкова много от 
себе си, в която обрису-
ва гроба на своята майка, 
онзи гроб, където той би 

та, което може да онагле-
ди прехода от мрачния и 
равен живот към преоб-
разения живот, към една 
vita nova, към един vie-
oeuvre. Тази представа 
запечатва движение, об-
ратно на движението на 
светулките: гаснеща свет-
лина… гаснеща светли-
на… гаснеща светлина… 
и така стига до онова, 
което Дени Рош казва за 
посмъртната фотография 
на приятеля, който си е 
отишъл: порязано изрече-
ние, което няма да се по-
втори, малък опит да бъде 
избегнат големия разрез, 
който е смъртта […]

Барт умира на 26 март 
1980 в 13,40 ч. в болни-
ца „Питие-Салпетриер”, 
съвсем близо до гара „Ау-
стерлиц” […] Съболез-
нованията идват от вся-
къде. Le Monde дава глас 
на повечето. Няколко дни 
след смъртта на Барт Сю-
зан Зонтаг публикува на 
страниците на New York 
Review of  Books един 
много хубав текст за от-
ношението на писателя 
към радостта и тъгата, 
за четенето като форма 
на щастие. Писателят, на 
когото не можеш да от-
гатнеш възрастта, който 
често се появява с хора, 
много по-млади от него, 
без да се прави на млад, 
е в „хармония с живот, 
откъснат от хронологи-
ята”. Неговото тяло, из-



13 брой 1 ПЛАТФОРМА ЗА ИЗКУСТВА ИИИзк - БАН

906-914, p. 914).
[2] Ibid., p. 916.
[3] Изданието на бъ-

лгарски е със заглавие: 
Camera lucida. Записка за 
фотографията. С., Ага-
та-А, 2001 – бел. прев.

[4] Jeacques Derrida. Les  
morts de Roland Barthes. 
Poethique, N 47, septembre 
1981, pp. 272-292.

[5] Ibid., pp. 290-291.

и чух неговото име едва 
шест години по-късно в 
един курс по философия, 
на който ми бяха пред-
ложили да прочета „Удо-
волствието от текста”. Не 
съм негова последовател-
ка и повечето от неговите 
експерименти са ми не-
познати. И все пак Ролан 
Барт е мой съвременник, 
защото знам, че от него 
идва моят начин, по кой-
то чета литература, отно-
шението, което сплитам 
от критика и истинност, 
убеждението, че мисле-
нето предхожда писането. 
Разказвайки историята 
на неговия екзистенциа-
лен, интелектуален и ли-
тературен път, се стремя 
да разбера една част от 
онова, което ме изгражда, 
и в същото време – оно-
ва, което прави това из-
граждане възможно […] 
Императивът vita nova, 
представян в последните 
му семинари и следствие 
от смъртта на неговата 
майка, вплита не толкова 
идеята за наклон надолу, 
колкото идеята за нова 
промяна, един последен 
живот, който трябва да 
бъде открит […]

Превод от френски
Тереза Бачева

[1] Roland Barthes. On 
échoue toujours à parler de 
ce qu’on aime. – Tel Quel, 
automne 1980 (OCV, pp. 

и без съмнение, начало-
то). Неговите смърти, 
онези които преживява 
в множественост… она-
зи мисъл за започващата 
смърт. Писателят прижи-
ве написа смъртта на Ро-
лан Барт от самия него. 
Така неговите смърти, не-
говите текстове за смърт-
та, всичко което написа – 
с такова упорство да стои 
там, – върху смъртта, вър-
ху темата, която искаше и 
в която беше, е Смъртта. 
В Романа за Фотографи-
ята, в „Нулевата степен” 
(1953), в „Светлата стая” 
(1980) или която и да е 
мисъл за смъртта, пусна-
та веднага в движение”[5] 
[…]

Опитвайки се да мис-
лим за различията между 
живота, мисленето, писа-
нето, постулираме един-
ството в пътя на Барт око-
ло желанието за писане, 
което може да се нарече 
сила на интелектуален 
проект или еротичност 
(ще се спрем на друго мя-
сто на вкуса към променя-
нето). Но това единство 
се основава на дълбоки 
срезове и отсъствия, ко-
ито правят прекъсвания-
та или обръщанията. То 
събира несъчетаеми фе-
номени, които правят от 
Барт съвременник на мно-
жество времена […]

Аз не съм съвремен-
ник на Ролан Барт. Бях на 
11, когато той е починал, 
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моето намерение беше да се 
измъкна от това. Чувствам се 
по-уютно, когато се позовавам 
на световния театър. Днес, 
при турнетата, които правим с 
продукциите на Шаубюне, ние 
в действителност никога не 
можем да планираме предва-
рително къде точно, пред как-
ва публика ще се играе един 
или друг спектакъл, тъй като 
всички пътувания се случват 
след получена покана. Но ние 
познаваме – да кажем десет, 
петнайсет години назад – мно-
го от добрите неща в театъра, 
които са дошли от Великобри-
тания, Скандинавия, Източна 
Европа. Така че това беше мо-
ята идея, моята теза – дотол-
кова, доколкото е възможно да 
развием някое от тези добри 
неща в нашата театрална сре-
да. Лондон, Берлин, Москва 

матурзи и режисьори от цял 
свят, които в продължение на 
пет дни се срещат, дискутират 
върху свои нови текстове и ор-
ганизират сценични четения.

Интервюто е базирано вър-
ху два разговора, проведени в 
офиса на Остермайер в Шау-
бюне през ноември 2007 г.

Джеймс Уудъл: Как раз-
бирате своята мисия, своята 
художествена програма като 
германски режисьор, т.е. като 
режисьор в страна, която е 
изпълнена с театър? Традици-
ята има ли значение за Вас?

Томас Остермайер: В Гер-
мания винаги е съществувала 
концепцията за Nationaltheate 
(национален театър), която 
върви успоредно с идеята за 
изграждане на нацията. Кога-
то започнах да се занимавам 
с театър в началото на 90-те, 

Томас Остермайер: За Европа, 
театъра, комуникацията и обмена

Интервю на Джеймс Уу-
дъл

Томас Остермайер (р. 1968) 
е един от най-ангажирани-
те европейски режисьори от 
своето поколение: „ангажи-
ран” в традиционния смисъл 
на думата, което ще рече, че 
в работата си той не само ни-
кога не стои настрана от по-
литическите въпроси, често 
дръзко предизвиквайки уста-
новения социален ред, както 
и че вярва в театъра, който се 
обръща с послания към обще-
ството и го променя. Убеден 
интернационалист, говорещ 
свободно английски и френ-
ски, Остермайер довежда 
„света” на сцената на Шаубю-
не като превръща етическото 
в център на работата си. Това 
интервю обхваща две обла-
сти от неговите многобройни 
интереси, на които той отделя 
специално внимание: вносът 
на чужди драматургични тек-
стове (основен приоритет за 
Остермайер от началото на 
кариерата му) и основаването 
на ежегодния фестивал FIND 
(Festival for International New 
Drama / Фестивал за нова чу-
жда драма), една уникална но-
вост за Берлин, датираща от 
първата година на управлени-
ето му на Шаубюне[1]. Фести-
валът събира в Германия дра-

Томас Остермайер
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от глобализацията. Ето това 
стои зад нашето ангажиране с 
концепцията за един интерна-
ционален театър и ни кара да 
бъдем максимално отворени 
към света около нас. Но също 
така е вярно, че има определе-
ни части от Европа, които са 
по-важни за нас в сравнение 
с други, като Великобритания 
например; и в случая това оче-
видно е породено от нашето 
дълго сътрудничество с те-
атър „Роял корт”.

Джеймс Уудъл: Защо спо-
ред Вас (опирайки се на Ва-
шия естествен интерес от на-
чалото до средата на 90-те към 
британската нова драма) този 
вид драматургия идва от Ве-
ликобритания, а не, да кажем, 
от Франция или Испания?

град по света са твърде близ-
ки.

Джеймс Уудъл: И в на-
чалото на Вашата театрална 
кариера Вие наистина се фо-
кусирахте върху Великобри-
тания.

Томас Остермайер: Да. За 
нас имаше смисъл да внесем 
в нашия берлински реперто-
ар драматурзи като Мартин 
Кримп и Марк Рейнвънхил, и 
да твърдим, че тези автори са 
„наши”, че те са за нас. Въпре-
ки че те не пишат на нашия 
език, те се занимават с наши-
те проблеми, с проблемите на 
нашето поколение. Така както 
глобализацията глобализира 
икономическите интереси и 
пазари, така тя глобализира 
и проблемите, произтичащи 

са доста подобни в определе-
но отношение – младото по-
коление в тях има ясна гледна 
точка върху перспективата, да 
кажем, има ли работа, или не, 
дали да имат семейство, или 
не – но без политически или 
утопични визии. Това е нагла-
са, която започна по радикален 
начин във Великобритания по 
времето на Маргарет Тачър 
преди двайсет или приблизи-
телно толкова години и която 
сега се разпространи по целия 
свят. Едновременно с тази на-
гласа на новото поколение се 
разпространи и търсенето на 
ключа към социалните про-
блеми: безработицата, иконо-
мическата криза. Това създа-
ва страхове и тези страхове 
и конфликти във всеки голям 

„Копнеж” на Сара Кейн, режисьор Томас Остермайер, 2000
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такъв. Всяко следващо поко-
ление британски драматур-
зи има представители, които 
пишат в една много вдъхно-
вяваща, витална, силна дра-
матургична форма. Сара Кейн 
просто е част от тази тради-
ция.

Джеймс Уудъл: „Копнеж” 
на Сара Кейн е една от първи-
те пиеси, която направихте в 
Шаубюне – през пролетта на 
2000 г. Тя все още се играе. Но 
постановката е променена.

Томас Остермайер: Ос-
новната идея на пиесата е 
много проста: четири гласа 
представят един персонаж, че-
тири различни гласа в главата 
на един персонаж се опитват 
да се свържат, но по начина, 
по който говорят – успоредно 
един на друг и един през друг 
– те, в действителност, не се 
свързват. Аз измислих добър 
начин да реализирам тази 
проста идея, като я представя 
на сцената чрез четири стъл-
ба, на върха на всеки един от 
които стои по един от персо-
нажите. От там не би могло да 
се прескочи на друг от стъл-
бовете, защото между тях има 
около три метра празно място 
– един образ на самотата на 
тези четири човека (гласа) и 
на невъзможната връзка меж-
ду тях.

За да изградим спектакъла 
по начина, по който се играе 
сега, ние запазихме същата 
хореография. Персонажите 
все така никога не се докосват. 
Въпреки че сега седят на че-
тири стола, те пак не могат да 

пълно реалистична традиция 
точно в нейната драматургия 
– добре, най-вече в първата й 
пиеса „Взривени”. Действие-
то в първия вариант на „Взри-
вени”, нека не забравяме това, 
протича само в хотелската 
стая, в началото в текста не 
е имало нищо от войната от-
вън. Това е било реалистична, 
добре направена, едноактна, 
развиваща се в хотелска стая 
психоаналитична драма. Но 
в същото време е интересно 
да отбележим колко много от 
Хайнер Мюлер и Самюел Бе-
кет има в пиесата и в мислене-
то на Сара Кейн. Това са фигу-
рите, от които тя е мислела, че 
се нуждае в работата си.

Второ, моята теория е, че 
тъй като ние, германците, има-
ме един модел на силно субси-
диран театър, сме склонни да 
забравяме света навън; така 
че на всеки десет години или 
приблизително толкова ние се 
нуждаем от прилив на сцената 
на енергия от реалния живот и 
това се отнася особено за мла-
дите режисьори. Петер Щайн 
започва своята кариера със 
„Спасени” на Едуард Бонд. 
Аз започнах моята с „Паза-
руване и секс” на Марк Рей-
вънхил. Младите режисьори 
определено изпитват гняв сре-
щу онова, което традиционно 
върви по сцените, срещу кон-
венционалната драма – срещу 
действието, което протича на 
подиума и което няма нищо 
общо със собствения ви жи-
вот. Случаят със споменатите 
британски автори обаче не е 

Томас Остермайер: От 
Шекспир насам основното 
влияние върху театъра на кон-
тинента винаги е идвало от 
Великобритания. В Германия 
голямата цел на драматурзите 
от късния класически период 
и ранния Романтизъм – Ши-
лер, Бюхнер, Гьоте – е била 
да пишат като Шекспир, той 
е бил техният идол. Но сега 
нека вземем модерния период: 
Джон Осбърн, Едуард Бонд, 
Сара Кейн. Те се нареждат в 
една линия. Защо? Има може 
би много отговори. Но едно 
нещо винаги ми хрумва, ко-
гато мисля за това, и то е, че 
Джордж Дивайн, основателят 
на „Роял корт”, идва след Вто-
рата световна война в Берлин, 
в „Берлинер ансамбъл”, за да 
се срещне с Брехт и да види 
работите му. Това, изглежда, 
го е подтикнало да мисли как 
да създаде и организира „Роял 
корт”. За мен това е много ин-
тересно: Брехт е политически 
ангажиран драматург, свързан 
с концепцията за ансамбъла и 
целия репетиционен процес, 
която променя сцената така, 
че да работи в полза на актьо-
рите и т.н; също така аз сами-
ят идвам от тази брехтианска, 
източногерманска театрална 
традиция – въпреки че по про-
изход съм от Бавария – много 
съм заинтригуван от наличие-
то на тази връзка в историята 
на „Роял корт”.

Джеймс Уудъл: С какво 
Ви грабна Сара Кейн?

Томас Остермайер: Пър-
во, с това, че виждам една на-
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група хора, които ние нарича-
ме Wohngemeinschaft, т.е. хора, 
които делят един апартамент, 
изграждайки нещо като се-
мейна структура. Германски-
те драматурзи по това време 
правеха и все още правят „се-
мейни пиеси”; „Пазаруване и 
секс” е „пост-семейна” пиеса, 
което според мен е главната й 
сила. Майката и бащата, както 
и децата в тази пиеса са бе-
гълци, всички те се опитват 
да изградят някакъв подслон 
за себе си в света, тъй като, в 
действителност, не могат да 
отстояват позицията на само-
достатъчна индивидуалност, 
изисквана от съвременното 
капиталистическо общество, 
символизирано от персонажа 
на Брайън, който, макар да не 

естетически образ. Тя е по-фо-
кусирана върху тях, върху тях-
ното изпълнение.

Джеймс Уудал: Преди да 
започнахте да работите по 
„Пазаруване и секс” на Рей-
вънхил, бяхте ли наясно с про-
блемите на глобализацията, 
със страховете на съвремен-
ния човек за ситуирането му 
в обществото, с проблемите 
на купуваните и продаваните 
хора, или интересът Ви към 
тях се появи по-късно?

Томас Остермайер: Не, 
бях наясно. На първо място, 
затова направих пиесата. Точ-
но с това тя ме заинтересува 
толкова много. Това беше от-
правната точка. В действител-
ност, чух от драматурга Йенс 
Хиле, че има една пиеса за 

го направят – между тях отно-
во има същата дистанция. По 
време на репетициите казах на 
актьорите, че искам да напра-
вя пиесата само още веднъж 
по един много по-прост начин. 
Тъй като за мен от определе-
на гледна точка решението, 
макар и оригинално замисле-
но, изглеждаше претоварено 
технически. Сега харесвам 
спектакъла повече. Така той е 
по-верен на драматургичния 
материал. Представлението е 
по-непретенциозно, по-близо 
до рокендрол естетиката, като 
всеки актьор държи в ръката 
си микрофон и говори на него. 
Актьорите също харесват но-
вата версия повече, защото в 
нея не са преди всичко част от 
някаква картина, от някакъв 

„Хеда Габлер” от Ибсен, режисьор Томас Остермайер, 2005
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представя хора, страдащи от 
скука. Но след представлени-
ето при нас дойдоха зрители, 
които споделиха колко високо 
са го оценили, защото, както 
те казаха, „ние ще се радваме 
да имаме такива проблеми”.

Джеймс Уудъл: Вие ръко-
водите Шаубюне вече почти 
едно десетилетие. Имате забе-
лежителни успехи, но все пак 
не всичко е „спокойно плава-
не”. Какво мислите, че сте по-
стигнали и какво не успяхте 
да постигнете през това време 
в Берлин?

Томас Остермайер: За-
почнахме тук с група млади 
хора и имахме една мечта: да 
доведем работническата кла-
са в театъра. Това, разбира 
се, беше Брехтовата идея да 
накара работниците да игра-
ят и да решават проблеми 
чрез театралната игра. След 
„Бараката”, където поставих-
ме Дейвид Хароуър и Ники 
Силвър, и след „Пазаруване и 
секс”, която не представя точ-
но работническата класа, но 
все пак се занимава със съвре-
менни безпарични хора, опит-
ващи се да устроят живота си, 
през 2000 г. аз се насочих към 
една наистина огромна пиеса 
със заглавие “Personenkreis” 
(„Група хора”) от Ларс Норен. 
Тя показваше хора, които бяха 
напълно изпаднали от обще-
ството, без бъдеще, завършва-
щи живота си на улицата.

Но, в интерес на истина-
та, ние имахме много буржо-
азна публика и голяма час от 
зрителите не искаха да гледат 

органично свързан с работата 
на Шаубюне – откривате, че 
един текст е успешен и се зае-
мате да го реализирате?

Томас Остермайер: Разби-
ра се, имаме цялостна полити-
ка по отношение на фестива-
ла, която се изразява в опита 
да разберем какво се случва 
по света чрез срещите с дру-
ги хора, работещи в театъра. 
Преди няколко години ние из-
следвахме какво се случва в 
Румъния, България, Унгария, 
Турция – части от Европа, в 
които има големи икономи-
чески проблеми и сблъсъци и 
огромна бездна между богати 
и бедни. Идеята, която стои 
зад FIND, е да създаде кому-
никация, обмен и срещи с хора 
от тези части на света, чийто 
проблеми ние трудно можем 
да разберем само чрез четене 
на вестници или чрез преглед 
на другите медии. Има необхо-
димост от много високо ниво 
на недоверие в онова, което се 
казва в масовите медии. Всеки 
път, когато пътувам някъде по 
света, аз откривам абсолютно 
различен образ на случващото 
се там – независимо дали това 
е Китай, или Турция – къде-
то в Истанбул представихме 
„Нора” („Куклен дом” на Иб-
сен), или Тел Авив, където 
играхме „Хеда Габлер”.

Джеймс Уудъл: Как мина 
„Хеда Габлер”?

Томас Остермайер: Всъщ-
ност доста се страхувахме да 
покажем този спектакъл в Из-
раел, който, практически, не 
прави нищо друго, освен да 

е бащата, е много силна и ав-
торитарна фигура, създаваща 
проблеми за останалите. Така 
пиесата представя една много 
авторитарна патерналистична 
система. И това е въпросът: 
как човек трябва да оцелява 
с малко пари, да търси каква 
да е работа, както прави Роби, 
мечтаейки за кариера, но не 
намирайки нищо друго, ос-
вен продажбата на наркотици 
в клубовете; да припомним и 
трагичната съдба на Гари. Се-
мейството си е отишло. Ето 
защо толкова много от тези 
нови пиеси са за „пост-семей-
ството” – защото ние просто 
не се примиряваме или не мо-
жем да продължим със стара-
та представа за семейството.

Джеймс Уудъл: Ако по-
гледнем към Европа в един 
по-широк план, мислите ли 
наистина, че има нещо като 
съвременен европейски те-
атър, с който се чувствате по-
стоянно свързан?

Томас Остермайер: Това 
е нещото, за което е създаден 
нашият ежегоден фестивал 
за нова чужда драма FIND в 
Шаубюне, нещото, което ние 
правим и никой друг не прави. 
Фестивалът за нас е възмож-
ност да огледаме света наоко-
ло, да навлезем в специални 
зони, които ни интересуват и 
да разберем какво правят дру-
гите.

Джеймс Уудъл: Имате ли 
при всяко следващо издание 
на фестивала някаква отправ-
на точка, нещо предварително 
планирано, или той е повече 
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сме в подобен период. Време-
то в човешкия живот между 
двайсет и пет и трийсет, меж-
ду трийсет и пет и четириде-
сет е времето, когато правиш 
кариера, но то винаги е и вре-
ме на страх да не изпаднеш от 
системата. Това е нещо, което 
в новата икономическа ситу-
ация добива все по-голямо и 
по-голямо значение. То силно 
влияе върху живота на хората 
днес.

Джеймс Уудъл: В извест-
но отношение „Нора” може 
да бъде видяна като поста-
новката, която запазва Ваше-
то място и мястото на Вашия 
екип в Шаубюне. Тя пълнеше 
и продължава да пълни касата 
на театъра. Каква е тайната?

Томас Остермайер: По 
време на репетиционния пе-
риод на „Нора” ние повече 
или по-малко се отказахме от 
идеята да се опитваме да бъ-
дем успешни, като следваме 
нашия първоначален план за 
безгрижно занимание с те-
атър. Ние отчаяно се опитвах-
ме да постигнем в Шаубюне 
същия успех, който имахме, 
когато започнахме в „Барака-
та”, но в същото време добре 
съзнавахме, че не е възможно 
да го повторим. Най-глупаво-
то нещо щеше да бъде да се 
стремим да имитираме рабо-
тата си в „Бараката”, да спрем 
да се развиваме, да не поема-
ме никакви рискове. Така че, 
правейки „Нора”, ние си мис-
лехме: положителни рецен-
зии? Да ги забравим, докато 
сме в Шаубюне – няма начин. 

Габлер” имаха много между-
народни турнета и събраха 
прекрасни отзиви, във Вели-
кобритания – също. Очевидно 
е, че тези продукции, всяка от 
тях направена в съвременна 
обстановка, докосваха ня-
какъв нерв у публиката във и 
извън Германия? Защо според 
Вас?

Томас Остермайер: В Гер-
мания традицията в поставя-
нето на Ибсен никога не е била 
от гледна точка на социалното 
в неговата драматургия. Тя ви-
наги е била в разкриването на 
психоаналитичната страна на 
пиесите, в показването на пей-
зажа на душата, в съсредото-
чаването в персонажа …

Джеймс Уудъл: Драмати-
зиране на Фройд?

Томас Остермайер: Дра-
матизиране на Фройд, точно, 
или може би някой би казал 
пре-драматизиране. И дей-
ствително, първата поява на 
Ибсен в Германия е имен-
но във време, когато Герма-
ния преживява повече или 
по-малко същия вид криза, 
каквато имаме в началото на 
ХХІ век. Това е времето на 
Gründerzeit[2], когато са на-
правени много от сградите в 
Берлин и в промишлеността 
се завъртат много пари, след 
което настъпва голяма иконо-
мическа криза. Имаме същата 
ситуация през 90-те години 
на ХХ век с огромното ново 
строителство и електронната 
търговия и последвалата ги 
икономическа депресия.

Днес изглежда, че отново 

подобни неща и си излизаха 
в антракта. Преживяването за 
другата част от тази публи-
ка, която оставаше в салона 
и проследяваше цялото пред-
ставление, беше подобно на 
преживяването на хора в зоо-
парк, наблюдаващи странни 
животни, които обаче могат да 
се видят през деня някъде око-
ло прочутата Берлинска жп 
гара. Зрителите просто не ис-
каха да гледат това на сцената 
или не разбираха защо гледат 
това отново на сцената вечер-
та. Въпреки че не мислехме, 
че имаме нужда да следваме 
някаква концепция, то просто 
се случи: обърнахме се към 
пиеси, които бяха по-очевидно 
близки до буржоазния канон, 
страхувайки се, че хората, ко-
ито искахме да се забавляват 
с “Personenkreis”, можеха 
просто да си отидат напълно. 
Поставянето на Ибсеновата 
„Нора” беше една от най-важ-
ните стъпки, които предпри-
ехме. Започнахме да говорим 
за страховете и тревогите на 
средната класа – това едва ли 
е нещо ново за театъра, но аз 
имах чувството, че трябва да 
се придържам към убежде-
нията си, да бъда искрен във 
вътрешната си вяра: когато 
поставях тези буржоа на сце-
ната, с техните хубави костю-
ми и къщи и т.н. и т.н., силата 
и моторът на драмата трябва-
ше да бъде техният страх да не 
отпаднат от средната класа.

Джеймс Уудъл: Двата Ви 
театрални хита по Ибсен в 
Шаубюне „Нора” и „Хеда 
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на дискусии и когато съм по-
канен за участие в медиите. 
Но аз също – и това тръгва от 
началото на заниманията ми 
с театър в „Бараката” – силно 
се интересувам от човешки-
те взаимоотношения, от това 
как те са структурирани и как 
функционират; политиката е 
само част от тях.

Превод от английски
Камелия Николова

Преводът е направен 
по: Thomas Ostermeier. On 
Europe, theatre, communication. 
Interview by James Woodall, 
публ. в: Contemporary 
European Theatre Directors, 
edited by Maria M. Delgado 
& Dan Rebellato. London and 
New York: Routledge, 2010, pp. 
363-376.

[1] Томас Остермайер става 
директор на Шаубюне в Бер-
лин през 2000 г. (бел. прев.).

[2] Gründerzeit – периодът 
на утвърждаване на герман-
ската държава след обеди-
нението й през 1871 г. (бел. 
прев.).

[3] Премиерата на поста-
новката на Томас Остермайер 
на „Границата” на Марк Рей-
вънхил в Шаубюне е на 21 
март 2008 г. Тя е представена 
заедно с „Градът” на Мартин 
Кримп (бел. прев.).

причините да се занимавате с 
театър е Вашият интерес към 
политиката или може би към 
способността на театъра да 
разглежда политически про-
блеми по начин, по който не 
може да го прави никое дру-
го изкуство. Лесно ли е да се 
поддържа такъв интерес при 
работата в театъра, или се на-
ложи да промените Вашето 
мнение по този въпрос?

Томас Остермайер: В из-
вестен смисъл спектакълът 
ми „Пазаруване и секс” беше 
политическо изказване, осо-
бено монологът накрая. Това, 
че Нора убива на финала на 
едноименния спектакъл своя 
съпруг, също е политическо 
изказване. Обрисуването на 
отегчението на Хеда Габлер 
също беше политическо изка-
зване, отнасящо се за нашето 
поколение, за живота, който 
водим. Извървян е дълъг път 
от остро политическия брех-
тиански театър до днес, раз-
бира се, но аз се опитвам да се 
върна към него, специално с 
новия ми спектакъл[3]по пие-
сата на Марк Рейвънхил „Гра-
ницата” (“The Cut”).

Като цяло това е процес 
на учене. Ние трябва да се 
научим, че театърът е преди 
всичко за хората, за човеш-
ките същества и тогава, ако 
сме достатъчно умни, вече 
бихме могли да говорим само 
за един аспект на човешкия 
живот, какъвто е политиката. 
Наистина аз мисля политиче-
ски и се стремя да правя поли-
тически изказвания, особено 

Това ни отпусна и освободи. 
Непосредствено преди това 
бях поставил „Смъртта на 
Дантон” на Бюхнер, която ис-
ках да направя максимално 
добре, но направих всичко в 
нея погрешно, именно защото 
се стремях да бъда 100 про-
цента точен и на висотата на 
марката на пиесата. Бях напъ-
лно влюбен в текста, което не 
беше така с „Нора”. Бях убе-
ден, че при пиесата на Ибсен 
трябва да променя текста, да 
направя модерна адаптация на 
езика, да променя обстановка-
та, както и финала – Нора да 
застреля Торвалд, и т.н.

През последните години от-
крих, че режисурата не е само 
вербална комуникация, а е ця-
лостно художествено общува-
не. Ти трябва да усещаш как-
во се случва на репетициите, 
да имаш обратна връзка както 
на вербално, така и на емоци-
онално ниво, да насърчаваш 
онова, което произтича между 
актьорите. Истинското изку-
ство на режисьора е да води 
актьорите към тяхното израс-
тване в спектакъла. Открих 
това специално когато започ-
нахме да репетираме „Нора”. 
Казах си: „Може би трябва 
да спрем нашия експеримент 
в Шаубюне – това може би е 
последната постановка”. Така 
че всички се съгласихме – ние 
просто ще направим тази пие-
са, ще видим какво ще стане и 
няма да се безпокоим, докато 
работим по нея, дали резул-
татът ще бъде успешен или не.

Джейм Уудъл: Една от 
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изследване на изкуствата 
при БАН.

Потомък на тревненски 
зографски род, бунтар, меч-
тател и истински интелек-
туалец акад. Румен Скорчев 
ще остане като водеща фи-
гура в българското изкуство 
между две хилядолетия.

Поклон пред паметта на 
майстора!

Опелото ще се състои на 
09.09.2015 г., от 15 ч. в цъ-
рквата „Св. София”

Емануел Мутафов

изобразително изкуства, за 
да му разказва за пътя си и 
за да покаже, че не всички 
са се заигравали с властта 
и идеологията, та да бъдат 
определени като предста-
вители на социалистиче-
ски реализъм. Не успяхме 
да го запишем, защото си 
мислехме, че времето е 
пред нас… За съжаление. 
Големият майстор казваше, 
че ако за един художник 
не бъде издадена книга, то 
той е „мъртъв”. В това той 
виждаше ролята на българ-
ското изкуствознание и в 
частност на Института за 

Напусна ни великият 
Румен Скорчев!

Акад. Румен  Скорчев 
работеше в областта на 
илюстрацията, графиката, 
рисунката и живописта. 
Имаше огромен принос за 
утвърждаването на съвре-
менното българско изку-
ство по света и до последно 
съветваше младите. Имаше 
отношение към образова-
нието и науката като член 
на САЧК.

Само преди година акад. 
Скорчев искаше да се свър-
же с млад изкуствовед, кой-
то има желание да работи 
върху т.нар. социалистиче-
ски период от българското 
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Акциите, инициативи-
те, намесите и събитията 
на ONE ARCHITECTURE 
WEEK’2015  започват ме-
сеци преди самата седми-
ца на архитектурата. Сред 
тях са проучване на река-
та, създаване на билкова 
градинка на брега и раз-
витие на общност, свърза-
на с градско градинарство 
в Пловдив, изграждане на 
плаж и отворена сцена на 
Марица, осъществяване 
на редица намеси, които 
имат потенциала да сти-
мулират хората да отидат 
на реката, специално уча-
стие по време на Евро-
пейската нощ на музеите 
и галериите и др.

Акцент на тазгодиш-
ното издание на ONE 
ARCHITECTURE WEEK 
е професионален форум, 

кураторът Мерве Бедир2 
ще се занимае с темата 
„Реката”. Този специфи-
чен за градската среда на 
Пловдив елемент остава, 
за съжаление, най-голя-
мото неизползвано про-
странство на града. Него-
вата по-добра интеграция 
в градската тъкан има 
потенциала да създаде 
една отличаваща се сре-
да, както и да стимулира 
уважението към природа-
та и взаимодействието с 
нея. Връзката между ре-
ката и града е въпрос и от 
международно значение, 
затова лекциите, рабо-
тилниците, изложбите и 
намесите, които ще се се 
състоят в Пловдив през 
2015 г., ще засягат про-
блеми не само на местно, 
но и на световно ниво.

При-общената река и ONE 
ARCHITECTURE WEEK’2015

Преди повече от годи-
на организаторът ЕДНО1 
обяви темата, куратора и 
основните дейности, ко-
ито ще идентифицират 
ежегодния международен 
фестивал за архитектура 
ONE ARCHITECTURE 
WEEK’2015. За трета по-
редна година фестивалът 
ще се проведе в Пловдив. 
Темата ПРИ-ОБЩЕНА 
РЕКА ще се разработва 
месеци наред, но същин-
ската част на фестивала 
ще бъде в периода от 18-
ти до 27-ми септември. 
От самия слоган се под-
разбира, че всички архи-
тектурни и неархитек-
турни намеси ще бъдат с 
епицентър река Марица.

За тазгодишно-
то издание на ONE 
ARCHITECTURE WEEK 



23 брой 1 ПЛАТФОРМА ЗА ИЗКУСТВА ИИИзк - БАН

и строителството в Тур-
ция, Египет и Грузия, два 
проекта на ЕС за градско 
обновяване в Залцбург 
и Копенхаген. Куратор е 
в Нидерландския архи-
тектурен институт през 
2012 г. и 2013 г. и разра-
ботва проекти, изучаващи 
градската трансформа-
ция и усвояване на раз-
лични пространства. Го-
стувала е на множество 
институции и събития, в 
момента е съдружник в 
бюрото Land+Civilisation 
Compositions, което е ба-
зирано в Ротердам и Ин-
станбул. Съвместно с 
Archis и Studio X Istanbul 
работи над изложба, коя-
то разглежда въпроса за 
миграцията и бежанците 
в Турция.

Мария Давчева

рия и урбанизма.
Канадецът Мей-

сън Уайт от LATERAL 
OFFICE, студио, което се 
занимава с архитектура, 
ландшафт и урбанизъм. 

Форумът ще се проведе 
на 26.09.2015 (събота) в 
Държавна опера Пловдив, 
пл. Централен, Пловдив. 

Програмата на ONE 
A R C H I T E C T U R E 
WEEK’2015 включа още 
редица лекции и дебати, 
филмова, спортна и музи-
кална програма, серия от 
работилници, събития за 
деца и отворена сцена и 
още много инициативи и 
намеси.

Повече информа ция на: 
www.edno.bg; www.facebook.
com/OneArchitectureWeek

Бележки:
1 Организатор на фе-

стивала е ЕДНО – плат-
форма за съвременна 
култура, а събитието се 
осъществява с подкрепа-
та на Община Пловдив 
и фондация „Америка за 
България”. Програмата 
на ONE ARCHITECTURE 
WEEK е част от култур-
ния календар на Пловдив, 
Европейска столица на 
културата за 2019.

2 Мерве е родом от Ан-
кара (Турция), където e 
следвала архитектура в 
Близкоизточния техниче-
ски университет. Зад гъ-
рба си има редица проек-
ти в сферата на дизайна 

в който ще вземат уча-
стие актуални имена от 
сферата на съвременната 
архитектура със значите-
лен опит и професионал-
ни постижения. Профе-
сионалната и академична 
общност у нас ще има 
възможност да се запо-
знае с добри практики от 
различни точки на света.

Сред тях са:
Пейтър Вейнстра от во-

дещото холандско студио 
LOLA Landscape, който 
ще разкаже в лекция как 
се прави иновативен лад-
шафтен дизайн на трудни 
места, колко е важна не-
уловимата променливост 
на средата и ще представи 
последната книга на сту-
диото “Dutch Dikes”.

Яндирк Хукстра 
от H+N+S Landscape 
Architects, архитектурно 
студио, фокусирано върху 
контрола и използването 
на водата в природата и, 
логично, основна част от 
работата им е свързана с 
Холандия, където прия-
телското съжителство на 
водата и човека лежи в 
основата на обитаемия 
пейзаж.

Рита Юстесен  от ба-
зираната в Копенхаген 
агенция By&Havn, която 
отговаря за развитието и 
разширението на града.

Клемaн Бланше – френ-
ски архитект, учител и 
критик, активен в сфери-
те на архитектурна тео-
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Иванка Гергова

Уважаема чл.-кор. Гергова,
1955 г. е била щедра към българското из-

куствознание, заради което 2015 г. е богата с 
юбилеи на колеги от Института за изследва-
не на изкуствата при Българската академия 
на науките. Сред тези персонални годиш-
нини особено важен за колегията е Вашият 
60-годишен юбилей заради изключителния 
Ви принос за укрепването и функционира-
нето на институцията в качеството Ви на дъ-
лгогодишен председател на Научния съвет, 
зам.-директор и пр.

Всички колеги ценят умереното Ви, так-
тично и мъдро поведение при чертаенето на 
стратегии за развитието на Института и за 
отделните негови представители. Завидно е 
търпението, с което обучавате през годините 
студенти и дипломанти в най-престижните 
ВУЗ-ове на страната, както и докторанти за 
БАН и други институции. Вашите моногра-

фии са сред най-четените и цитирани напо-
следък трудове върху късносредновековното 
и възрожденското изкуство: архитектура, 
дърворезба, живопис, украса на ръкописна-
та книга, щампи, зографи и др. Запомнящо 
се е Вашето ръководство и участие в колек-
тивни проекти на Института за изследване 
на изкуствата, свързани с неуморна теренна 
работа, което заслужено Ви спечели про-
звището „Асен Василиев в пола”. Сигурен 
съм, че скоро за самия доайен на българска-
та възрожденска наука ще се говори като за 
„предтечата на Иванка Гергова”.

Благородно завиждаме на Вашата вътреш-
на дисциплина и талант да съчетавате сери-
озните проучвания на терен, ръководството 
и участието в проекти с преподаването и 
впечатляващия брой ежегодни публикации. 
Очевидно, в този баланс се крие и тайната на 
Вашия успех, който наскоро бе подобаващо 
оценен с титлата дописен член на Българска-
та академия на науките, с посвещаването на 
юбилея Ви на конференцията „Герои – кул-
тове – светци” и най-вече с плеядата колеги 
и приятели, които искрено Ви се възхищават 
и остават признателни за помощта, съветите 
и пътя, който сте им посочили през годините.

Сред последните съм и аз.
Вярвам, че пътят Ви ще бъде дълъг, защо-

то ние и науката се нуждаем от хора като Вас. 
Искам да сте здрава, за да търсим най-добри-
те решения за всички в Института. Желая 
всекиму повече подобни колеги, които с все-
отдайност, мисъл и трудолюбие да оставят 
следа в света на познанието.

Честит юбилей, Ванче!
С почит,

доц. д-р Емануел Мутафов,
Директор на Института за изследване на 

изкуствата
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Бисерка Пенкова

директор, и от партийния секретар ст.н.с. 
Елка Бакалова, в която се казва:

„Още от времето на следването си Б. 
Пенкова се очертава като един от най-се-
риозните студенти в специалността (за 
отличен успех и комсомолска дейност е 
удостоена със стипендия на името на Б. 
Ангелушев от СБХ) и активно участвува 
в студентското научно творчество – през 
1977 г. получава ІІ-ра награда на наци-
оналната сесия на ТНТМ. Дипломната 
й работа бе отличена като най-добра в 
курса и с препоръка за отпечатване. В 
Института за изкуствознание Б. Пенкова 
работи с рядка целенасоченост и после-
дователност и не само изпълняваше аспи-
рантския си план акуратно и на високо 
професионално равнище, но се включва-

Уважаема доц. Пенкова,

Ръководството и всички колеги от Ин-
ститута за изследване на изкуствата при 
БАН имат удоволствието да Ви чести-
тят 60-годишния юбилей. Независимо 
от факта, че по този радостен повод в 
пресата вече се спори за Вашата инсти-
туционална принадлежност, ще припом-
ня, че научната Ви кариера е започнала 
в Института за изкуствознание на 1-ви 
февруари 1982 г. и оттогава е неизменно 
свързана с Българската академия на нау-
ките. В нашите архиви се пазят данни за 
цялостното Ви развитие като например 
характеристика за откриване на процеду-
ра за защита на докторат, подписана от 
чл.-кор. проф. Александър Обретенов – 
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ше и в отговорни задачи на Института”.
След успешна защита на докторат през 

1987 г. сте назначена като проучвател в 
проблемната група „Средновековно бъл-
гарско изкуство” на Института с впечат-
ляващата заплата от 180 лв. Минали са 
само 28 години оттогава и освен титлата 
доцент, множеството докторанти, уча-
стието в НС и неоценимия Ви принос за 
издаването на нашето списание „Пробле-
ми на изкуството” сякаш материалната 
оценка за Вашия труд, за съжаление, не 
се е променила значително.

Високо ценим Вашите професионални 
качества и идеализъм и смятаме, че уча-
стието Ви в изготвянето на два от инсти-
тутските корпуси на стенописите в Бъл-
гария от XV и XVII в., както и успешното 
спечелване на проекта „Пътищата на бал-
канските зографи”, финансиран от ФНИ, 
са сред добрите достижения на Институ-
та за изследване на икуствата.

Покрай тази впечатляваща проектна 
дейност е достойно за уважение, че на-
мирате време и нерви за преподавателска 
дейност в НХА, НБУ и СУ „Св. Климент 
Охридски”, откъдето идват и най-каче-
ствените нови попълнения в състава на 
сектор ИИзобразителни изкуства”. Без 
съмнение, може да се твърди, че животът 
и научната Ви дейност са посветени на 
младите със завидна, почти майчинска 
загриженост и мисъл в перспектива.

Засега ненадминати у нас са научните 
Ви приноси в изследването на църквата 
„Св. Никола и св. Пантелеймон” в Бояна, 
на сцените Страшния съд, Древо Йесе-
ево, двуетажните православни храмове, 
църквите гробници, образа на св. Йоан 
Рилски и др. Тези приноси Ви отреждат 
и заслужено международно признание.

Оказва се, че забелязаните в харак-
теристиката Ви като аспирант целена-
соченост, последователност, професи-
онализъм и раздаване за общите каузи 

са устойчиви Ваши добродетели, които 
през годините дори се задълбочават, за 
което сме признателни.

За всички нас е чест, удоволствие и от-
говорност да работим с Вас, заради което 
Ви желаем да столетите, като продължа-
вате да изработвате качествени научни 
продукти, да привличате и ръководите 
млади и кадърни хора в академичните 
среди, както и да бъдете все така мора-
лен коректив в чертаенето на стратегии 
за развитието на Института и българско-
то изкуствознание.

София, 20.04.2015 г.

С почит,
доц. д-р Емануел Мутафов,

директор на Института за изследване 
на изкуствата
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лове и епохи, появяваха се 
нетипични за нашите земи 
иконографски схеми, по-
гледът понякога беше като 
през обектив на дигитален 
фотоапарат, регистрирах и 
сгрешени надписи не само 
на гръцки език. Помислих 
си, че в днешна Гърция на 
подобно мероприятие едва 
ли може да се види съвре-
менна икона, изпълнена от 
грък в стилистиката напри-
мер на Самоковската шко-
ла… вероятно защото са-
моковци не са използвали 
толкова злато. Гледах рели-
гиозни картини, реплики на 
известни икони, които бяха 
създадени от хората, забав-
ляващи се и конкуриращи 
се навън, докато техните 
произведения неуспешно се 
опитваха да се превърнат в 
култов обект…

Разбира се, според пра-
вославната догматика вся-
ко изображение на боже-
ственото е “αχειροποίητος” 
(неръкотворно) за богомо-
леца, тъй като се вярва, че 
зографът е само инструмент 
в ръцете на Бога, а изобра-
жението – „въплъщение 
на Логоса”. Последното не 

Отидох два дни след на-
чалото на събора. В мана-
стира освен туристите ме 
посрещна веселата глъчка 
на съвременните иконопис-
ци, които се бяха разполо-
жили на една от манастир-
ските докси и си показваха 
един на друг техники за по-
злата, гравиране. На съща-
та маса се и гощаваха. В 
югоизточното крило на оби-
телта проф. Винчигуера с 
асистентите си подготвяше 
стена, на която да покаже 
своето „алферско”. След 
като се поклоних на св. Бо-
городица Троеручица, вля-
зох да разгледам изложени-
те творби в залата „Хаджи 
Макарий”. Бързият поглед 
върху изложеното не ми да-
ваше податки за ориентация 
в пространството: повечето 
религиозни изображения 
бяха изпълнени в традици-
ята на византийската икона 
– със златен фон, с тежки 
обкови, а останалите сякаш 
бяха сътворени с почит към 
късната руска иконописна 
традиция. Загледах се в де-
тайлите. Някои наистина 
бяха виртуозно изпълнени 
в техническо отношение, 
но в тях се смесваха сти-

Кога изображението на божественото 
се превръща в култов обект

В началото на август т.г. 
Българското иконографско 
сдружение организира своя 
събор в Троянския мана-
стир „Успение Богородич-
но”. Досега тези събори са 
се провеждали в с. Орешак. 
Още при откриването на 
събора художниците бяха 
предоставили свои творби 
за излагане в залата „Хад-
жи Макарий”, където по-
клонниците и посетители-
те на обителта можеха да 
разгледат продукцията им 
и да откупят експонати. 
В събора имаше около три-
десет участници от двата 
пола. Бяха поканени и двама 
богослови от ВТУ, които да 
изнесат беседи по литур-
гика и догматично бого-
словие. Сред гостите бе и 
проф. Калоджеро Винчигу-
ера от Академията за из-
ящни изкуства във Флорен-
ция, който да демонстрира 
техниката „буон афреско 
фиорентино”. Цялото ме-
роприятие бе под патро-
нажа на Величкия епископ 
Сионий, който любезно пре-
доставяше на участниците 
подслон, храна и молитвена 
атмосфера. Сред поканени-
те лектори бях и аз…

Икони и реплики на икони за продан
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та, че са рисувани от него, 
въпреки че дори една от тях 
нито като материал, нито 
като стилистика може да 
бъде отнесена към Ι век сл. 
Хр. С недостоверен харак-
тер са и сведенията от жи-
тието на св. Панкратий Тав-
роменийски и от ръкописа 
на Улпий за съществуване-
то на икони от апостолски 
времена, защото и двата из-
вора са създадени след VIII 
в. Изображението на боже-
ственото винаги е занимава-
ло християните, но култът 
към него като към сакрум 
поне в православието неиз-
менно е придружавано и от 
страх. Поради тази причина 
във Византия се появява и 
т.нар. иконоборчески пери-
од. Тази богословска, поли-
тическа и социална криза на 
средновековното правосла-
вие помага и за оформянето 
на своеобразната „филосо-
фия на иконата“ – симбиоза 
между условна естетика и 
теология, чийто автор със 
сигурност е св. Йоан Дамас-
кин. Той определя иконата, 
т.е. изображението на боже-
ственото, като смисъл, който 
допринася за изясняването 
на множество онтологични, 
богословски, космологични 
и антропологични пробле-
ми, но и като произведение 
на изкуството, което е ин-
директно въплъщение на 
прототипа си. Именно зара-
ди тази обосновка на Йоан 
Дамаскин изкуствоведите 
си позволяват да проучват 

ците невидимото с просто 
око. Клирът и добрите зо-
графи обаче са отговорни 
за залагането на високо ху-
дожествени критерии в ико-
нографията, защото тя все 
пак възпитава вярващия във 
визуална култура.

Църковното предание 
определя като пръв иконо-
писец св.ев. Лука, заради 
което той се приема за по-
кровител на зографите. За-
това за по-голямата част от 
чудотворните икони се смя-

подлежи на съвременните 
категории за харесване или 
нехаресване. Иконата за 
вярващия е a priori краси-
ва, заради божествения си 
произход и своето участие в 
богослужението. При всяко 
положение, произведенията 
на православното изкуство 
обаче са материализация на 
Словото или на духа, заради 
което в по-ранните епохи не 
се подписват. Художниците 
са смирени изпълнители, 
визуализиращи за богомол-
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белег на православното цъ-
рковно изкуство, а негово-
то спазване строго и почти 
винаги е било компетентно 
следено. Именно ревнивото 
пазене от иновации, неряд-
ко породени от невежество, 
и придържането към старо-
давните традиции са причи-
ната за оцеляването на пра-
вославната иконопис през 
вековете.

Важен компонент на цър-
ковното изкуство и превръ-
щането му в комуникация 
са надписите върху свитъци 
на светци, молитвите вър-
ху определен иконограф-
ски тип, които превръщат 
изображението в медиатор 
между богомолеца и не-
бесната йерархия, между 
земята и небето. На фона 
на уникалния достъп до ин-
формация в наши дни бър-
кането на макар кратички 
надписи в съвременните 
реплики на икони е непро-
стимо.

Докъм края на ΧVIII и 
първата половина на XIX в. 
у нас и в целия православен 
свят икони и стенописи ри-
суват по канон само мъже. 
Те следвали определени 
ритуали преди и по време 
на рисуване, които са опи-
сани в наръчниците за зо-
графи, наречени ерминии. 
Тези ръкописи се появяват 
в период, когато православ-
ното изкуство е в опасност: 
навлизат неконтролируемо 
западни влияния, традиция-
та запада заради недостатъ-

са служели за първообрази. 
В този смисъл текстове, ко-
ито да съдържат указания за 
пътя и похватите в църков-
ното изкуство до ХV в., не 
са запазени, защото вероят-
но не са били необходими и 
не са съществували. Подго-
твителни скици и копирки 
обаче винаги са се изпол-
звали, особено при работата 
върху стена. Основен модул 
при изграждането пропор-
циите на образа в право-
славието било окото, а по 
размера на едно „око“ с пер-
гел се оразмерявали всички 
останали части от тялото на 
изобразявания. Пейзажи-
те, архитектурните елемен-
ти, мебелите се рисували 
по натура, но с определен 
стремеж те да не представ-
ляват фотографско копие на 
действителността, тъй като 
смисълът на църковната 
живопис е да бъде условна 
и мистична. Те стават про-
сто знак за пейзаж, знак за 
архитектура. Съществуват, 
макар и недоказани, данни, 
за функционирането на сво-
еобразни църковни съвети, 
които се произнасяли относ-
но каноничността на едно 
произведение на църковно-
то изкуство. Подобни кон-
султации със сигурност са 
използвани при създаването 
на концепция за стенопис-
ната програма на храмове-
те, както и при приемането 
на работата на зографите. 
С други думи, канонът е 
най-важният отличителен 

диахронно изображението 
на сакралното и от гледна 
точка на историята на из-
куството, на технологията, 
на стиловете, школите, на 
богословската, социалната, 
та дори и на политическата 
конюнктура. Православно-
то визуализиране на света, 
наречено икона, не поста-
вя знак на равенство меж-
ду истината и красотата, а 
въз основа на смисъла и на 
правилната употреба, наре-
чена канон, играе ролята на 
медиатор между природата 
и свръхестественото, меж-
ду Бога и човека. Човекът 
обаче създава изображения-
та, за да визуализира в еже-
дневието си присъствието 
на божественото, за да му 
се уповава, да го моли, це-
лува и да му се оплаква. В 
православието това са т.нар. 
„контактни реликви”. През 
Средновековието икони и 
стенописи са създавани от 
монаси или от хора, поне 
тясно свързани с Църква-
та, т.е. от майстори, които 
са можели да черпят идеи 
директно от богословите, 
както и да бъдат санкцио-
нирани при отстъпление 
от канона. Средновековни-
ят човек живее във и чрез 
вярата си, а моделите, и 
респективно санкциите, са 
били навсякъде. Техниката, 
технологията и сюжетите 
в църковното изкуство са 
предавани от учител на уче-
ник, а самите произведения 
в църквите и манастирите 
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или втвърдяване се измерва 
с произнасянето на „Отче 
наш”. С други думи, това е 
ритуал, който може да бъде 
определен като нематериа-
лен. На тези зографи се дъ-
лжи съхранението и обога-
тяването на православната 
иконография, което личи от 
запазените им подготвител-
ни скици, копирки и щам-
пи. Подобни практики са 
канонично признатите до 

в творчеството си. Зограф е 
първият печатар и фотограф 
в Самоков. В ерминиите се 
препоръчва художникът да 
не е спал с жена предишна-
та вечер, да се облече с чи-
ста бяла риза, да произнесе 
определена молитва, наре-
чена „Чин за иконописание“ 
и едва тогава да пристъпи 
към рисуване. Докато се 
смесват боите и грундове-
те също се произнасят мо-
литви, а времето за съхнене 

чното образование на клира 
и зографите в Османската 
империя, старите църкви 
са недостъпни. Водеща в 
това отношение е ролята на 
атонския монах Дионисий 
от Фурна, който проповядва 
завръщането към моделите 
на Палеологовата живопис 
и конкретно към творче-
ството на Мануил Пансе-
линос. Другите автори на 
иконографски наръчници 
са Панайотис Доксарас от 
Корфу и неговият ученик 
Христофор Жефарович. Те 
са по-склонни да заемат от 
ренесансовата и постре-
несансовата живопис на 
Италия. В техните наръч-
ници се появяват и пасажи 
от „Трактата за живописта“ 
на Леонардо да Винчи, на-
ставления за работа върху 
платно с маслени бои и др. 
Затова от първата половина 
на XVIII в. задължителен 
атрибут на зографа стават 
подобен тип наръчници, ко-
ито съдържат технология на 
живописта и иконографска 
част. До началото на ΧΙΧ в. 
те са на гръцки език, защо-
то зографите, независимо 
от произхода си, владеят 
и езика на Вселенската па-
триаршия, а от 30-те години 
на века се появяват и пре-
води на български. В онази 
епоха зографите са не само 
едни от най-грамотните и 
четящи хора, но и най-об-
разованите. Те колекциони-
рат книги, събират щампи и 
рисунки, за да ги използват 
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изображение. Притежани-
ето на прекрасни каталози 
с репродукции от средно-
вековни и възрожденски 
икони само за да се прери-
суват илюстрациите от тях, 
без текстът да е прочетен, е 
дълбоко безсмислено. Пред 
всеки от работещите в Тро-
янската света обител сто-
еше ксерокопие от икона, 
която се опитва да наподо-
би. Смесването на стилове-
те и школите в иконописта 
също е необяснимо явление 
в съвременната продукция 
на икони реплики. За да не 
се смесват стилове обаче, е 
нужно да се познава исто-
рията на изкуството и дви-
жението на школите. Не 
виждам особен смисъл в 
следването на руската къ-
сна иконописна традиция 
у нас днес, при положение 
че българските образци, 
произведения на Тревнен-

те си пигменти, позлата и 
грундове по рецептите от-
преди векове. Т.е. материа-
лите, с които се работи, не 
само са материални, а дори 
индустриално произведе-
ни. Те се продават в специ-
ализираните магазини, зла-
тото е на листове и е важно 
да е 22 карата… С други 
думи, тук материалното от-
ново тържествува. Затова 
от решаващо значение днес 
остава начинът, по който 
се работи. Декларирането, 
че иконописецът работи с 
вяра, че иконата била „от-
кровение“, че съвременни-
те иконописци не са мона-
си и с това се препитават, 
не е достатъчно, защото от 
значение е дали майсторът 
се моли при работа, важна 
е подготовката му, т.е. той 
трябва да е четящ човек, 
както и способът, по който 
е подбрал сюжета за своето 

началото на XX в. поне в 
българските земи. Именно 
начинът, по който е нарису-
вана една икона, и от кого е 
нарусавана тя я правят изо-
бражение на божественото, 
а не само нейното освеща-
ване или присъствие в цъ-
рквата. След средата на XIX 
в. обаче нараства търсенето 
на икони, което довежда до 
масовизация и поевтинява-
не на иконната продукция, а 
в резултат на европейските 
влияния в зографските ате-
лиета започват да работят 
деца и жени, което е в раз-
рез с традицията на право-
славието до този момент. 
Дискусионен е въпросът, 
доколко тези относително 
нови практики са естестве-
но и приемливо развитие на 
предшестващите.

В момента не се очаква 
от занимаващите се с ико-
нопис да приготвят всички-
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Не съм сигурен, че всич-
ки участници в събора раз-
браха думите ми, имаше и 
негодувание, но със сигур-
ност в интерес на вярата и 
Църквата ще бъде да се съз-
даде съвет за сертифицира-
не на истински каноничните 
произведения на църковно-
то изкуство, изработени от 
праведни хора в молитвено 
съзерцание на подходящо 
място, които да спрат настъ-
плението на кича за култова 
употреба. Подобна прак-
тика има в Гърция, където 
т.нар. неовизантийски стил 
е задължителен, съществу-
ва и йерархия на майстори-
те, които работят за Румън-
ската православна църква.

Продажбите междувре-
менно си вървяха, не видях 
„зограф” на вечернята, а 
италианският професор все 
още си подготвяше стена-
та…

Емануел Мутафов

онната църковна живопис, 
не се спазва канонът за под-
редба на сюжетите, неясен 
е изборът на персонажите, 
използват се фототапети със 
стенописи от други епохи 
и ширини. С други думи, в 
църковната живопис днес се 
наблюдава предимно комер-
сиализация, отстъпление от 
традициите или неаргумен-
тирано копиране. Надявам 
се обаче подобни форуми 
под патронажа на вещи бо-
гослови като дядо Сиониий, 
както и по-широкият диалог 
с истински специалисти да 
оформи и по-силна тенден-
ция за връщане към реал-
ните стойности на иконопи-
ста, които никога не са били 
ширпотреба, нито са гонели 
по-висока печалба. Позити-
вен факт е, че Троянската 
света обител приютява вече 
майстори на четката, за да им 
осигури молитвено битие, 
докато рисуват. Това би от-
личило създадените произ-
ведения през дните на събо-
ра от други, които се правят 
в светска обстановка и само 
за да задоволят пазара.

ската, Банската и Самоков-
ската школа са прекрасни. 
Необяснимо за познавачите 
е защо се правят нови ико-
ни със скъпи обкови само 
за да се вдигне пазарната 
цена на едно изображение. 
Всъщност според традици-
ята обков се прави на стара 
и повредена икона, която 
е особено ценна или чудо-
творна. В последния слу-
чай обковите са дарени от 
богомолци, чиято просба е 
била изпълнена. Опитите 
за нововъведения в иконо-
графията в наши дни също 
имат гротесков характер. 
Наскоро един съвременен 
майстор ми сподели, че щял 
да рисува иконата на св. 
Осмочисленици (решил да 
включи и княз Борис). В но-
вопостроените ни църкви се 
правят и безумни експери-
менти за вкарване на съвре-
менни елементи в традици-
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трите главни форми на по-
литическата пиеса в Бълга-
рия днес.

„Невидими 3: Дом” на 
независимата компания 
Студио за документален 
театър „Vox populi” е ярък 
и изобретателен пример 
за политически драматур-
гичен текст, създаден от 
целия постановъчен екип 
чрез техниката на verbatim 
театъра. Компанията е 
сформирана от режисьора 
Неда Соколовска (р. 1980) 
през 2012 г. Още с първия 
си спектакъл „Невидими 
1”, разказващ за хората с 
двигателни увреждания, 
тя заявява намерението 
на новата трупа да създа-
ва собствени текстове за 

6 февруари 2014 г.), една 
от последните пиеси на Ге-
орги Тенев „Злият принц”, 
поставена от автора на 
Сцена на четвъртия етаж 
в Народния театър (преми-
ера 10 ноември 2013 г.), и 
пиесата „Фантомна болка” 
на Елена Алексиева, чиято 
първа премиера се състоя 
буквално преди седмици в 
камерния софийски Театър 
199 (28 февруари 2015 г.). 
Изборът да бъдат разгледа-
ни точно тези три заглавия 
от сферата на най-новото 
политическо драматургич-
но писане се дължи кол-
кото на техните собстве-
ни качества, толкова и на 
факта, че всеки от тях е 
представителен за една от 

Новата българска драма. На фокус: 
политическият театър

Една от открояващите 
се посоки, макар и все още 
най-слабо присъстваща в 
новото драматургично пи-
сане у нас е политическият 
текст за театър. Тя обеди-
нява автори, които пишат 
в различни естетики и е 
представена само от ня-
колко драматурзи с отдел-
ни техни текстове, от една 
наскоро появила се неза-
висима трупа, създаваща 
драматургичния материал 
като част от колаборатив-
ния процес на изграждане 
на представлението и от 
отделни прояви на други 
компании.

Напоследък обаче, не-
зависимо от своята ма-
лобройност, гласовете на 
авторите на съвременни 
политически текстове за 
театър отекват все по-от-
четливо в публичното про-
странство. Ето защо този 
поглед върху новата бъл-
гарска драма ще се фокуси-
ра върху трите най-значими 
събития на политическия 
театър в страната през по-
следната година. Това са 
спектаклите на Студиото 
за документален театър 
„Vox populi”, и по-специ-
ално представлението „Не-
видими 3: Дом” (премиера „Невидими 3: Дом”, Студио за документален театър „Vox populi”
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симално обективно разби-
ране на открития и споде-
лен социален проблем и 
така да го направи видим, 
чуваем, както и да прове-
ри способността на всички 
присъстващи в залата – ак-
тьори и зрители – за емпа-
тия, за съпричастност.

„Злият принц” на Георги 
Тенев (р. 1969) е точно на 
обратната страна на спек-
търа на новата политиче-
ска драма в България. Пие-
сата е от малкото текстове 
за театър, появили се през 
последните години, които 
говорят директно за остри 
проблеми от актуалния 
социален и икономически 
живот в страната днес. 
Това е пиеса за корупция-
та в полицията, за продаж-
ността на много от служи-
телите й и за схемите, по 
които те са свързани с биз-
неса „в сянка”. В същото 
време обаче под този рязък 
и, бих го нарекла, студе-
но публицистичен външен 
слой, текстът има и втори 
пласт, в който авторът се 
стреми да даде обяснение 
за методичната и сурова 
безскрупулност и жесто-
кост на главния персонаж 
– комисар от полицията 
в малък град, чиито по-
стъпки са лишени не само 
от каквито и да е морални 
задръжки, но и от елемен-
тарни човешки чувства.

Георги Тенев е автор на 
романи („Партиен дом”, 
2007, „Кристо и свободна-

По време на спектакъла ак-
тьорите играят през цялото 
време със слушалки, в ко-
ито чуват тези непосред-
ствени парчета разкази и 
ги изговарят на глас пред 
зрителите. При изговаря-
нето те се опитват да бъдат 
максимално автентични, 
да възпроизведат точно ин-
тонациите, особеностите 
на говора, жаргона и лич-
ностните особености на 
речта на записаните кло-
шари. Основното качество 
на така създадения текст и 
на неговото изричане чрез 
спектакъла е, че актьорите 
не се стремят рационално 
да формулират проблеми и 
да предложат решения, а се 
опитват да се поставят на 
мястото на другия, да про-
никнат максимално откри-
то и дълбоко в чувствата и 
мислите му, в личността му 
и да споделят със зрители-
те получения по този начин 
човешки опит за неочаква-
ните делнични превратно-
сти и катастрофи, които 
променят живота на хора-
та. Спектакълът не задава 
директни публицистични 
въпроси и не изпраща ди-
ректни упреци и послания 
към обществото, което е 
предизвикало или допус-
нало тези човешки ката-
строфи. Неговата полити-
ческа същност и мисия са 
други. „Невидими 3: Дом”, 
както и въобще театърът, 
който правят “Vox populi”, 
се опитва да постигне мак-

представленията си чрез 
особено популярната през 
последното десетилетие, 
но все още неизползвана 
в България до появата на 
Vox populi verbatim техни-
ка за драматургично писа-
не, за да дава глас и види-
мост на хора и проблеми, 
които по правило остават 
„невидими” за общество-
то. В тази естетика само 
за три години компанията 
създава осем спектакъла. 
В най-добрия досега от тях 
„Невидими 3: Дом” тя на-
сочва вниманието си към 
едни от постоянните оби-
татели на големия град, с 
които дотолкова сме свик-
нали, че сме престанали да 
забелязваме – хората без 
дом. Репетициите на спек-
такъла са предшествани 
от дълъг проучвателен пе-
риод, в който екипът – ре-
жисьорът Неда Соколов-
ска, драматургът Радослав 
Чичев и актьорите – оби-
каля софийските улици, 
гарите, станциите на ме-
трото и други места, къде-
то се събират бездомници-
те, запознават се с тях и с 
ежедневието им. Те разго-
варят дълго с няколко от 
тези клошари, които иначе 
безмълвно отминаваме, и 
записват историите им. В 
следващия етап от работа-
та на трупата големи части 
от записите се превръщат в 
отделни епизоди на пред-
варително подготвения 
текст на представлението. 
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на една почти документал-
на драма, взета от черните 
новинарски хроники. Тази 
драма веднъж е разказана 
грубо и с журналистиче-
ски патос като история за 
баналната ежедневна же-
стокост около нас и втори 
път – като история за ма-
гическата необяснимост 
на живота, за живота като 
ежедневно чудо, което ни 
се случва и което осъзна-
ваме само в екстремни си-
туации.

Представените няколко 
последни заглавия от сфе-
рата на политическата пи-
еса не само заявиха нови 
гласове и внесоха нови то-
нове в настъпилото през 
последните години ожив-
ление в българското дра-
матургично писане, но и 
демонстрираха събудена-
та критичност на театъра 
към актуалните процеси в 
обществото, към сложни-
те и динамични развития в 
съвременния свят.

Камелия Николова

„Фантомна болка” на 
Елена Алексиева (р. 1975) е 
представителна за типа по-
литически текст за театър, 
който израства от изповед-
ната интимна драма. Пие-
сата говори за бездушието, 
подменените стойности и 
забравените морални цен-
ности в днешния свят и 
специално в България от 
началото на ХХІ век чрез 
изливането на страдащото 
човешкото „вътре” на една 
обикновена жена, преживя-
ла трудова злополука (ръ-
цете й са ампутирани след 
експлозия във фабриката, 
в която е работила). Про-
следявайки перипетиите в 
новото й битие на инвалид, 
в който отшумялото физи-
ческо страдание от изгубе-
ните крайници се завръща 
като постоянна „фантом-
на” болка както от тяхна-
та липса, така и от много 
други липси в живота й, 
текстът ни изправя пред 
следващи един след друг 
проблеми на съвременната 
българска действителност 
– безскрупулността на ме-
диите, търсещи сензации, 
манипулациите с жаждата 
за лесен успех, забогатява-
нето от чуждото нещастие, 
злоупотребата с доверчи-
востта и естественото чо-
вещко състрадание.

Най-силното качество 
и истинското откритие на 
пиесата на Елена Алекси-
ева е оригиналното двуи-
змерно представяне в нея 

та любов”, 2008, „Госпо-
дин М”, 2010), на книги с 
разкази и на редица драма-
тургични текстове, много 
от тях написани в съав-
торство с режисьора Иван 
Добчев, съ-основател, за-
едно с Маргарита Младе-
нова, на експерименталния 
театър с най-дълга история 
в България ТР „Сфумато”. 
В областта на драматурги-
ята Георги Тенев работи 
в различни естетики – от 
постмодерния колаж до 
документалната и полити-
ческата драма в реалисти-
чен стил. „Злият принц” 
е близка до естетиката на 
конвенционалната пиеса, 
която обаче е разширена 
с елементи от in-yer-face 
драмата и съвременния 
horror филм. В нея авторът 
редува строен реалистичен 
разказ със сцени на безпри-
чинни убийства, на ужас и 
потресаваща безчувстве-
ност. Това му позволява 
да изгради сложен текст, в 
който гладката повърхност 
на живота в едно малко 
полицейско управление, 
забутано в отдалечена про-
винция е взривена от ис-
тината за патологичната 
необходимост на главния 
персонаж да бъде винаги 
пръв, да владее и контро-
лира нещата около себе си, 
насищана компесаторно от 
него в реалността на вой-
ната (като доброволец в 
Ирак) и в престъпния таен 
свят на полицая мафиот.
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увлекателен филмов разказ, 
включващ и откъси от изпъ-
лнения на Мая Плисецкая, и 
нейни разкази и интервюта, 
и срещи с други легендарни 
творци; успели са да вгра-
дят субтитри на български, 
което е особено привлека-
телно за по-широк кръг по-
читатели.

На 25 април 2015 г. в Ре-
гионална библиотека „За-
хари Княжески” филмът 
бе излъчен. Не мога да не 
отбележа възхищението си 
– това е една стройна ком-
позиция, балансирана, пре-
цизирана. И най-вече едно 
послание – изкуство се пра-
ви с много любов, абсолют-
на отдаденост и безгранич-
на преданост!

Емилия Жунич

отсеят и съберат най-важ-
ното, най-вълнуващото, 
най-значимото. „За балета 
не се разказва, балетът се 
гледа” – е любима фраза на 
дългогодишната прима на 
Старозагорска опера г-жа 
Дескова, получила овациите 
на Вахтанг Чабукиани при 
съвместната им работа в 
„Лауренсия” (1976) и „Дон 
Кихот”(1984), който срав-
нява постиженията й с тези 
на Мая Плисецкая. Снежа-
на Дескова, освен претво-
ряването на цяла галерия 
образи, е дългогодишен пе-
дагог, създател на балетна 
школа към читалище „Ро-
дина” и неин ръководител 
вече 40 години, а някои от 
възпитаниците й се радват 
на световна кариера. Воля-
та, ентусиазмът, работоспо-
собността й са извънмер-
ни. Разказвайки за работата 
си над филма, тя говори за 
вдъхновената любов между 
Родион Шчедрин и Плисец-
кая, за подкрепата, за вяра-
та в доброто. И провокира, 
заразява цялата аудитория 
да намери още, да види, да 
прочете, да научи! Заедно 
с инж. Николай Стоянов от 
обсерваторията в Стара За-
гора са успели да сглобят 

90-годишнината на Мая Плисецкая 
в Стара Загора за Международния 
ден на балета

Мая Плисецкая не е име, 
което има нужда от пред-
ставяне и все пак – колко са 
творците с толкова дълъг и 
наситен път в изкуството. А 
47 години само на сцената на 
Болшой театър, още повече 
за балерина, е респектиращ 
факт. И не само – танцувала 
на всички континенти, по-
корила не само публиката, а 
и множество живи легенди 
– от съпруга й, композитора 
Родион Шчедрин (който й 
посвещава най-хубавите си 
творби) и легендарния хоре-
ограф Морис Бежар (с кого-
то „Болерото” на Равел като 
че ли заживява нов живот, а 
Бежар замисля нов проект – 
„Аве Мая” – и то за 70-го-
дишната вече балерина), до 
един от най-влиятелните 
и световноизвестни моде-
лиери Пиер Карден, който 
облича своята муза Мая с 
вдъхновение, елегантност, 
финес.

По случай Междуна-
родния ден на балета и 
90-годишния юбилей на 
легендарната танцьорка 
Музикално общество „Бо-
рис Христов” в Стара Заго-
ра и Снежана Дескова пре-
глеждат множество записи, 
филми, интервюта, за да 
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сателят емигрира, гонен от 
политическата диктатура. В 
Гърция забраняват книгите 
му. Това обаче не му пречи 
да напише „Христос отново 
разпнат” (1950) и „Послед-
ното изкушение” (1952). 
След тяхното издаване зад 
граница Казандзакис е вече 
отлъчен от ортодоксалната 
църква и анатемосан. Обви-
ненията на духовенството са, 
че романите му са богохул-
ство. Защото особено „По-
следното изкушение” при-
лича на ново евангелие. Или 
„по-зле”: апокрифна изпо-
вед. На Бога. Дали случайно, 
или не, по същото време един 
от най-големите гръцки пое-
ти – Арис Диктеос (наред с 
Кавафис и Сеферис), описва 
Христос в стиха си „Тайната 
вечеря” така: „Понеже беше 
сам половинчат/ – по-малко 
бог, човек по-малко/ това, ко-
ето притежаваше изцяло, бе 
страхът/ да не загуби малко-
то човешко, що го има.”

„Тежат ни приятелите, 
които не знаят как да уми-
рат”*

След повече от 30 години 
сценаристът Пол Шрейдър 
и Мартин Скорсезе възкре-
сяват с езика на киното „пъ-
рвородния грях” на рома-
на. А именно – усещането 

във филма, направен по нея. 
„Последното изкушение на 
Христос” на Мартин Скорсе-
зе (1988, представен на DVD 
от „Александра”). Защото 
след този рубикон историята 
на Иисус минава отвъд ми-
сионерския прочит на еван-
гелията. Светите слова – на 
Матей, Марк, Лука и Йоан 
– в никакъв случай не са от-
речени. Но те служат само за 
първооснова, тъй като „По-
следното изкушение на Хри-
стос” е една освободена от 
канона интерпретация.

Всъщност животът и писа-
телският път на Казандзакис 
също могат да се оприличат 
на ходене по мъките. След 
успеха на романа „Алексис 
Зорбас” (1946, филмиран 
през 1964 от Какоянис) пи-

Непознатият сън на Христос

„Благодаря ти Господи, 
че ме заведе там, където не 
исках да отивам”. Тъй каза 
Иисус и слезе от кръста си, 
за да се върне назад, от къ-
дето бе тръгнал. Напусна 
ада на всемирните мъки и 
заживя в рая на обикновения 
си човешки живот. Изживя 
го. И сякаш с това искаше 
да забрави, че някога се бе 
опитал да е Бог.

Тези редове в никакъв 
случай не са от Новия за-
вет на Библията. Не са и то-
чен пасаж от великия роман 
на гръцкия писател Никос 
Казандзакис „Последното 
изкушение”. А само кон-
центрирано преразказват 
върховия момент от нея. Мо-
мент – рубикон, както в кни-
гата на Казандзакис, така и 
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Казандзакис развива те-
мата за предопределеността 
на човека. При Скорсезе тя 
също не е в изкуплението на 
грехове, а в съхранението на 
вътредуховното. Ето защо и 
романът, и филмът дават на 
библейските символи друг 
нюанс. В „Последното из-
кушение на Христос” пътят 
на Голготата се превръща в 
път към себе си. Сатаната е 
в образ на дете. Раят от Ста-

пропаст. Той е човек, който 
обича. С плътта си – прости-
тутката Мария-Магдалена 
(Барбара Хърши), и с духа 
си – Всевишния. Юда – той 
също е друг. Не предател, 
а кормчия на съдбата. Той 
тласка Иисус към промяна-
та, учи го как да живее и как 
да умре.

Нафора и вино

за историческа истинност, 
правдоподобност, изразена 
чрез поетичността в стила 
на традицията на Омировия 
епос.

Назарянинът Иисус (Уи-
лям Дефо – най-доброто 
Богоявление в киното) е за-
наятчия. Денем прави рим-
ски дървени кръстове за на-
казание на провинилите се. 
А нощем бива измъчван от 
божествени видения и мрач-
ни демони. Юда (Харви Кай-
тел) го приканва да се пребо-
ри сам с душевните си мъки 
или да тръгне да търси Бог. 
А сетне заедно да вдигнат 
бунт срещу римската власт.

Така Скорсезе започва 
„Последното изкушение на 
Христос”. След което следва 
познатото житие и „антие-
вангелският финал на от-
рицанието”. В целия филм 
Скорсезе и Шрайдър запа-
зват и доразвиват основната 
идея на Кадзандзакис – за 
двойствената природа на 
Иисус. Същевременно, има 
съзерцание и чувствено пре-
живяване на християнство-
то, а не рационализиране. 
Акцентът е изместен от бо-
жественото към човешкото. 
Но десакрализирането е на-
правено по съвършено изтъ-
нчен начин, без претенция 
и агресия, без ни най-малък 
атеистичен полъх. В „По-
следното изкушение на Хри-
стос” Иисус здраво е стъпил 
на земята. Той е разпънат 
между страсти, съмнения и 
противоречия като въже над 
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нотворбата е дамгосана като 
отвратителна. Филмът е но-
миниран все пак за „Оскар” 
за най-добра режисура, но не 
го получава. През 1991, чети-
ри години след премиерата 
на „Последното изкушение 
на Христос”, британската 
телевизионна компания Би 
Би Си все още се въздържа 
да го излъчи.

Иначе самият Скорсезе 
коментира ситуацията така: 
„Моят филм е моят начин да 
се приближа до Господ. Как-
во от това, че в него има секс, 
кръвопролития и теологиче-
ски гафове. Винаги съм смя-
тал свещениците за най-го-
лемите актьори. Дори като 
малък исках да стана пастор, 
но не можах. Защото така и 
не разбрах как могат да се 
прилагат християнските по-
стулати в ежедневието.”

* стих на Георгиос Сефе-
рис, из 19 песен на поемата 
„Роман

Андроника Мартонова

жисьорът си е представял 
каква реакция ще предиз-
вика. Все пак „Последното 
изкушение на Христос” в 
никакъв случай не е първа-
та киноинтерпретация върху 
библейския сюжет. Христо-
вите мъки са запечатани вър-
ху целулоидната лента още в 
няколко значителни и твърде 
различни филма. От класи-
ческата строгост на „Еванге-
лие по Матея” ( 1964 на Па-
золини), през рокмюзикъла 
„Исус Христос супер звезда” 
(1973 на Норман Джуйсън), 
до ироничния пастиш „Жи-
вотът на Браян според на 
Монти Пайтън” (1979).

Обаче премиерата на „По-
следното изкушение на Хри-
стос” преидзвиква най-шум-
на полемика и скандал, както 
сред американското духо-
венството така и в политиче-
ските кръгове. Масовите ре-
лигиозни протести минават 
отвъд океана и заклеймяват 
показването на филма. Скор-
сезе е обвинен в „натурали-
стично светотатство”, а ки-

рия Завет слиза на земята 
заедно с ябълката и змията. 
И Иисус е толкова Син Бо-
жий, колкото и Адам. От ця-
лото изображение на филма 
лъха особен, мек аскетизъм. 
Има го в композицията на 
пейзажа, в топлите цветове, 
в отразената светлина върху 
лицата. В пълен контраст на 
визията обаче е музиката на 
Питър Гейбриъл. По съвре-
менен начин тя градира она-
зи атмосфера на ритуално 
неприличие, словесна сквер-
ност и сарказъм, характерни 
за Стария Рим и Юдея. Или 
така нареченият Диониси-
ев lubidrium, който пирува в 
момента на разпятието. Чрез 
надписа INRI (Исус от Наза-
рет, цар на Юдея), чрез тръ-
нния венец, виковете и тъл-
пата с болни за зрелище очи. 
От стона на разпнатия Хри-
стос – „Господи, защо ме 
изостави, татко мой” – Скор-
сезе ражда онзи Богочовек, 
на когото не му е все едно 
дали умира в света, или све-
та умира в него. Ражда се и 
парадоксът на изкушението: 
човешкото пази светостта.

И целият народ се чуде-
ше и думаше: да не би Този 
да е Христос, синът Дави-
дов? (Мат. 12:23)

За Скорсезе всичко за-
почва през 1972, когато ак-
трисата Барбара Хърши му 
подарява романа на Казанд-
закис. Тогава се ражда идея-
та за екранизацията. Но едва 
ли тогава или пък по-вре-
ме на снимките в Тунис ре-
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архитекти от цял свят на кон-
курс през 2009 г. Никого не 
учуди изборът на журито, ко-
гато сред всички предложения 
за архитектурна концепция на 
EXPO’2015 спечели най-НЕ-
архитектурният проект. Иде-
ята на известните със своята 
чудатост и радикализъм архи-
текти от Herzog&de Meuron3 
не предвиждаше нито един 
павилион. Идеята бе лаконич-
на както във функционалното 
си решение – ботаническа 
градина на открито с една ос-
новна ос, така и в детайлите 
– растения от цял свят, които 
да олицетворяват своята дър-
жава и да предлагат решение 
на приближаващия проблем 
със световния глад. По-сме-
лата част от архитектурната 

лите, надеждите и стреме-
жите на своето време. Те 
дават възможност на хо-
рата да опознаят света, да 
се докоснат до нови научни 
и приложни постижения. 
Освен платформа за инова-
ции изложенията са и меж-
дукултурен мост, място за 
обмен на информация и три-
буна, от която се поставят 
глобалните проблеми на кон-
кретния исторически пери-
од.”1

Финалните щрихи на 
предстоящото EXPO’2015 
преодоляха драматизма на 
авторите на концептуалния 
проект2 и оформят все по-ця-
лостен и интригуващ образ 
на това така очаквано съби-
тие.

Тазгодишното световно 
изложение ще се проведе в 
Милано в периода 1 май – 
31 октомври. Мотото е „Да 
изхраним планетата, енергия 
за живот”. Именно този гло-
бален проблем събра звездни 

Панаир на суетата

Издаденият още през 1846 
г. роман на Уилям Текери 
„Панаир на суетата” е класи-
ка в английската литература, 
която звучи не по-малко ак-
туално и днес. Книгата пред-
ставя викторианска Англия 
и сформирането на заможна 
средна класа, стремяща се 
към привилегиите и стандар-
та на живот на старата ари-
стокрация. Иронизирайки 
именно тази страст и фалши-
вия блясък, авторът увекове-
чава една човешка черта, ко-
ято може да бъде открита във 
всички исторически епохи, 
също и днес. Във времето и 
на мястото, където се развива 
действието в този роман, се 
е провело първото световно 
изложение – Лондон 1851 г. 
Панаирът на суетата продъл-
жава (ли) и до днес…

„Световните изложения 
са вдъхновили и развълнува-
ли милиони хора по света, 
изразявайки по неповторим 
начин реалностите, идеа-
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гури на известни италиански 
личности ще се извисяват 
над ключови сгради в целия 
град. Интерактивна настилка 
в цели зони на изложението 
и в градската структура ще 
осигурят „градския калей-
доскоп”, който ще възпроиз-
вежда звуци, композиращи 
музика от допира с движе-
щите се пешеходци. Друга 
част от настилката ще по-
зволява минувачите сами 
„да произведат” електриче-
ска енергия за прилежащото 
улично осветление. Някои 
фасади ще могат да реаги-
рат на атмосферните влия-
ния, променяйки своя цвят 
(в слънчев ден – пастелни, 
в дъждовен ден – ярки). На 
културно обособени места в 
Милано с помощта на специ-
ални очила посетителите ще 
могат да „видят” различни 
действителности – от друг 

правила и ритмични функ-
ции, трудно се преформати-
рат. Какво остава за архитек-
турата с цялата й утилитарна 
и ергономична тежест.

В навечерието на 
EXPO’2015 в лицето на ам-
бициозен и опитен домакин, 
какъвто е Италия, и то в град 
като Милано, след грандиоз-
ното изложение 2010 в Шан-
хай5 и за миг не трябва да се 
съмняваме, че „хляб и зрели-
ще” ще има за всички… не-
избежно и суета.

Освен сградите, съоръ-
женията и ландшафтната 
архитектура на територията 
на самото изложение цялост-
ното преживяване ще бъде 
придружено от съпътстващи 
дейности в парка в самия 
град Милано. Предвижда 
се за първи път да бъде ин-
сталиран холографски парк, 
чийто тридесетметрови фи-

гилдия аплодира тази идея, а 
светът дружно зачака резул-
тата.

Пет години по-късно ста-
на ясно, че EXPO’2015 ще се 
върне към общоприетите (из-
ползвани до момента) експо-
зиции. Градина няма да има, 
ще има павилиони, всеки от 
тях интригуващ и невиждан 
посвоему. Известни архитек-
ти от Foster+Partners, SoNo 
Architect’s, Nemes&Partners 
и др. са направили опит да 
създадат олицетворения на 
иновативния дизайн в търсе-
не на символите на опазена-
та, автентичната и локалната 
природна среда.

За съжаление, моето лич-
но мнение съвпада в голяма 
степен с разочарования арх. 
Жак Херцог, който сподели 
пред медиите, че EXPO’2015 
„пропиля шанса да промени 
генерално своята концеп-
ция”4. В момента човечество-
то, архитектурата, ценност-
ната система, всичко, което 
създаваме, и природните ре-
сурси са на границата на из-
черпване. Повече от всякога 
се нуждаем от алтернативни, 
нови решения и това в пълна 
степен важи за изложенията, 
от които се очаква да се гене-
рират идеите, да се презенти-
рат иновациите и да се очер-
таят бъдещите траектории на 
развитие.

Дали ЕXPO’2015 ще е но-
вият панаир на суетата, пред-
стои да видим съвсем скоро. 
Факт е обаче, че дори изло-
женията, където няма строги 

Павилиона на България на EXPO’1970 в Осака, арх. Кожухаров, арх. 
Цветков, арх. Трайков
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като култура, забележител-
ности и не на последно място 
архитектура. Заслуга за това 
имат (само) арх. Тодор Кожу-
харов, арх. Евлоги Цветков, 
арх. Любен Трайков.

От другата страна на тези 
факти стои българското без-
хаберие и слепота. Не сме 
оценили нито тогава, нито 
сега това достойно предста-
вяне на България на световно 
изложение. Имам основание 
да твърдя, че е така, съдей-
ки по всички малки и голе-
ми павилиони на България в 
изложения през последните 
години. Повечето от тях са 
неиздържани бутафории на 
възрожденски къщи, преек-
спониране на българската 
роза и винаги има кисело 
мляко.

С това ли искаме днес да 
се олицетворява България? 
Нима това е нивото на съвре-
менната българска архитек-
тура и естетиката?

Надявам се да не е така! 
Какви са обаче фактите?

Информацията в края на 
2014 г., че България ще уча-
ства в EXPO’2015 събуди 
наоправдан интерес и на-
празни надежди. Под мотото 
„Открийте разнообразието в 
природата” проектът на „Иво 
Петров – архитекти” търси 
„комбинацията от многооб-
разие, традиция и иновации. 
Посетителите могат да нау-
чат всичко за традиционните 
качества на българските ми-
нерални води, както и за тра-
диционни продукти. В пави-

България в EXPO e (едва) 
през 1970 г. в Осака. Това е 
най-значимото ни участие 
в световно изложение. Зна-
чимо, защото е забелязано 
и оценено високо като архи-
тектура, дизайн и философия 
от световната критика. Неве-
роятно, но факт са 1200 пу-
бликации и отзиви в чуждата 
преса и само три в българ-
ската (две, които отразяват 
самия конкурс за павилиона 
от 1968 г. и една в сп. „Архи-
тектура”, 5-6/2014). Факт е 
чистият дизайнерски подход, 
използващ само равностран-
ни триъгълници, за да реали-
зира архитектурен шедьовър 
– преплетени стъклени пира-
миди – символ на Балкана. 
Факт е, че всичко това е било 
забелязано и адмирирано от 
японските изпълнители, по-
сетителите на изложението 
и пресата, но погубено след 
като е демонтирано и върна-
то в своята родина. Това са 
факти в две напълно проти-
воположни посоки. Едната 
събужда национална гордост 
от това, което България е по-
казала в Осака през 1970-та 

исторически период, от лите-
ратурата и изкуството. Тези и 
много други идеи са част от 
авангардния метод на един 
от основните модератори на 
EXPO’2015 – Вито ди Бари6.

Въпросите, които ме раз-
вълнуваха по-силно (обаче) 
са свързани с България. С на-
шето така обещавано и очак-
вано представяне на ЕXPO 
(не само 2015- та).

България участва за пър-
ви път в световно изложение 
през 1900 г. в Париж с про-
ект на арх. Анри Саладин. 
Миксът между сецесион, 
традиционни елементи и 
романтични ажурни кули са 
присъщи на тогавашния пе-
риод. През 1906 г. в Милано 
по проект на арх. Антон Тор-
ньов е изграден българският 
павилион, интерпретиращ 
възрожденската ни архи-
тектура, а като контрапункт 
на нея през 1937 г. в Париж 
арх. Йордан Йорданов и арх. 
Делчо Сугарев подчиняват 
традиционния романтизъм 
на модернистичната вълна, 
завладяла Европа.

Следващото участие на 
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жан, Китай), в трети види-
мо се долавяше почеркът на 
автора (Даниел Либескинд, 
Foster+Partners). Дълбоко в 
същността си, независимо 
от перифразираната опаков-
ка, по-интересните приме-
ри отново ме върнаха към 
EXPO’1970… и в реализира-
ния, и в проектите, участва-
ли в конкурса за българския 
павилион. В ЕXPO’2015 
павилионите на Словeния 
(SoNoArchitect’s) и Китай 
(Tsinghua University&Studio 
Linc Arc) така силно ми на-
помниха българските пира-
миди от Осака. Разбира се, 
днешният прочит е „про-
диктуван” от параметричен 
дизайн и съвременни мате-
риали, но мога да твърдя, че 
това не е в полза на архи-
тектурния облик. Напротив, 
обикновените равностранни 
триъгълници са спомогнали 
авторите да стигнат много 
по-далече в архитектурната 
мисъл и смисленото техноло-
гично изпълнение. За българ-
ските пирамиди в Осака са 
използвани проста фигура и 
един детайл за връзка, а това 

на” претърпя пълна промяна 
и се върна към добре позна-
тата павилионна композици-
онна схема. Самите павили-
они се опитаха да откликнат 
на мотото на изложението и 
възприеха образа на стили-
зирани природни елементи, 
силно отворени към околна-
та среда и всеки посвоему 
градина.

Част от решенията дораз-
виваха идеи от EXPO’2010 
(павилионите на Англия 
(Wolfgang Buttress), Италия 
(Nemes&Partners), Германия 
(Milla&Partner)), други зала-
гаха на иновативен дизайн 
(павилионите на Азърбайд-

лиона на България ще бъдат 
презентирани кулинарните 
традиции на различни регио-
ни и градове. Ще има и дегу-
стации на кисело мляко, бяло 
саламурено сирене, смядов-
ска луканка, лютеница, мест-
ни вина, както и на билки, 
чайове и запарки. Посетите-
лите ще бъдат поканени да 
опитат българската кухня.”7

На фона на павилионите 
от последните 20 години, с 
които България се предста-
вя на световни изложения, 
този проект бележи сериозна 
крачка в адекватния архитек-
турен образ, НО е така дале-
че от българския павилион 
Осака’1970 и от всички при-
мери на EXPO’2015.

В унисон с катаклизмите 
около променената концеп-
ция на EXPO’2015 България 
излезе в края на февруари 
с официален отказ от уча-
стие… за добро или зло!

Ботаническата градина на 
Herzog&de Meuron и идеята 
за „добра, чиста и честна хра-

Павилион на Китай (Tsinghua University & Studio Linc Arc)

Павилиона на Словения (SoNoArchitect’s)
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нето и строителството? Как е 
възможно при наличието на 
толкова талантливи българ-
ски архитекти?9

Каква по-добра възмож-
ност от EXPO да експери-
ментираш, да заявиш инди-
видуалност, да провериш 
вярна ли е посоката, в която 
се е запътила българската ар-
хитектура? Добре би било да 
не пропускаме тази възмож-
ност… сега и занапред.

Бележки:
1 Давчев, О. EXPO – ос-

новни архитектурни аспекти 
на световните изложения. С., 
2013, с. 177.

2 През 2009 г. швейцар-
ското архитектурно студио 
Herzog&de Meuron спечел-
ва конкурса за концептуален 
модел на EXPO’2015 в Ми-
лано. Четири години по-къс-
но концепцията е преразгле-
дана и реорганизирана, което 
не се възприема от авторите.

3Herzog&de Meuron имат 
дълъг списък с проекти и ре-
ализации в съвременната ар-
хитектура по цял свят. Едно 
от последните им значими 
произведения са национал-
ният стадион „Гнездото”в 
Пекин (2008), Арена Мюн-
хен (2005).

4 Jacques Herzog, dezeen, 
30.03.2015.

5 Давчев, О. Световно 
изложение – Шанхай 2010 
г., доклад, изнесен на Изку-
ствоведски четения 2011, С., 
2011.

„Експо 2010 се провежда 

зата – сграда и околна среда 
– при решението на герман-
ския павилион препрочетох 
и идеите на арх. Любомир 
Шинков и арх. Владимир 
Роменски от 1970 г. Павили-
онът и околната среда са мо-
делирани в пълен синхрон, 
организиращи едно общо 
съоръжение.

Носталгично тъжно правя 
тези паралели, защото ги де-
лят 44 години. В летаргия ли 
е българската архитектура? 
Как е възможно това при до-
скорошния бум в проектира-

е възможно най-устойчивият 
фундамент в (архитектурно-
то) формообразуване.

Стилизираната българска 
роза на арх. Матей Мате-
ев8 до ден-днешен е най-у-
спешната интерпретация не 
само в архитектурните ре-
шения, а и в изобразяването 
на този символ на страната 
ни. Подобни „разлистващи 
се цветя” са павилионите на 
Мексико (Франсиско Лопес 
Гера Алмада) и Германия 
(Milla&Partner) в тазгодиш-
ното изложение. В симбио-

Павилион на Германия (Milla & Partner)

Макет на проекта за павилион на България за EXPO’1970, арх. 
Матей Матеев
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ва. Номинирани са четири 
полуфиналисти: арх. Матей 
Матеев, арх. Александър Ба-
ров, колектив: арх. Любомир 
Шинков и арх. Владимир 
Рангелов. Наградата пече-
ли четвъртият номиниран – 
екипът на арх. Тодор Кожу-
харов, арх. Евлоги Цветков, 
арх. Любен Трайков.

www.bularch.eu, сп. Архи-
тектура 5-6/2014, с. 48-53.

9 Българските номинации 
за наградата за съвремен-
на архитектура „Мис ван 
дер Рое“ за 2015 г. са девет 
сгради. Това е много ви-
соко постижение за малка 
страна като България. www.
miesarch.com

Мария Давчева

в Университета на Бари и е 
специализирал в Калифор-
ния и в Световния институт 
за дигитална комуникация в 
Париж. В момента препода-
ва проектиране и управле-
ние на иновативни системи 
в Политехническия институт 
на Милано и корпоративен 
имидж в Университета „Бо-
кони”.

7 Димитрова, Е. Това не 
е окончателният българ-
ски павилион за Милано 
за EXPO’2015, 05.02.2015 / 
15:05 – citybuild.bg

8 През 1968 г. Българската 
търговска палата и Съюзът 
на архитектите в България 
обявява конкурса за българ-
ския павилион в Осака’1970. 
Участие вземат 30 колекти-

в най-големия китайски ме-
гаполис Шанхай и от гледна 
точка на площ, транспортна 
система, участници, посе-
тители и бюджет представ-
лява най-значимото световно 
изложение, провеждано до 
този момент. Това е първо-
то в света виртуално експо, 
което всеки би могъл да по-
сети безплатно онлайн и да 
се потопи в атмосферата на 
изложението. Темата „По-
добър град, по-добър живот” 
обобщава желанието на чо-
вечеството, загрижеността 
му за разработването на гра-
доустройствени стратегии, 
осигуряващи устойчиво раз-
витие и хармоничен живот.”

6 Вито ди Бари е завър-
шил класическа литература 

Павилион на Мексико




