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ИНТЕРВЮТА ТЕАТЪР

ТЕАТЪРЪТ КАТО ДЕМОКРАТИЧЕН 
ЕКСПЕРИМЕНТ
интервю на Камелия Николова

Енцио Ветцел, директор на Гьо-
те институт България, за програ-
мата „Театрални пространства“

Г-н Ветцел, през последни-
те години Гьоте институт при-
съства много активно и проду-
ктивно в българското културно 
пространство и специално в 
българското театрално прос-
транство. Особено важна роля 
за това има неговата нова про-
грама „Театрални простран-
ства“, в която се случиха някои 
от най-интересните събития 
у нас през изтеклия театра-
лен сезон и на която бих иска-
ла да посветим този разговор. 

Но да започнем с един по-общ 
въпрос. Как бихте представи-
ли накратко мисията, целите 
и конкретните задачи, които 
Гьоте институт в България и 
Вие като негов директор си по-
ставяте в своята работа за раз-
витието на културния диалог 
между нашите две страни?

Благодаря много за този въ-
прос. Бих казал съвсем кратко, 
че театърът е един своеобразен 
модел, конструкт на обществото 
и точно затова е толкова важен 
в цялостната философия на Гьо-
те институт. Нашата програма 
„Театрални пространства“, която 
стартира миналата година, дава 
възможност да изпробваме със 
средствата и в условията на теа-
тралното изкуство как функцио-
нира обществото в различни си-
туации – добри, лоши, ежедневни, 
критични, решаващи.

Бихте ли представили 
по-подробно програмата „Те-
атрални пространства“. Както 
споменах, през изтеклия се-
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значимост. Как беше замисле-
на и какво представлява тази 
програма?

В началото бих искал да кажа, че 
програмата „Театрални простран-
ства“ има различни нива. Първо-
то ниво са представленията и раз-
личните други театрални форми, 
т.е. онова, което представяме на 
публиката, което зрителите виж-
дат. Другите две нива обхващат, 
така да се каже, онова, което се 
случва зад кулисите. Като под по-
нятието „зад кулисите“ не трябва 
да разбираме нещо скрито или по-
литическо, а всъщност става въ-
прос за сложните и многостранни 
процеси, взаимоотношения и си-

зон в нея, със сътрудничест-
вото на български партньори, 
бяха осъществени няколко 
много силни инициативи. Дос-
татъчно е да споменем само 
гостуването на спектакъла „В 
очакване на Годо“ на Дойчес 
театър като част от афиша на 
фестивала „Световен театър в 
София“, проекта в областта на 
документалния театър на Теа-
тър „Реплика“ или участието 
на няколко оригинални спекта-
кли и пърформанси от немско-
езични страни в 9-ото издание 
на фестивала за съвременен 
танц и пърформанс „Антиста-
тик“, за да се убедим в нейната 

Енцио Ветцел, директор на Гьоте институт България, фотограф С. Рол
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се създаде едно представление. 
Необходимо е да се погрижим и 
за финансирането му, за мястото, 
където то ще се случи, за разпрос-
транението на информацията за 
него, както и за привличането, 
поддържането и развитието на 
публиката, която би го гледала. 
Тук можем да направим сравне-
ние със земеделието, което на 
немски се нарича агрикултура. 
Както агрикултурата, така и кул-
турата и специално театралната 
култура изискват постоянни гри-
жи, те трябва да се обработват и 
поддържат, бих казал, почвата 
трябва да се подготвя и поддър-
жа, дори ако за известно време не 
се играят представления. Целта 
на нашата програма е точно това 
– да допринася за подготовката, 
развитието и обогатяването на 
театралната среда.

Като резултат от тези наши уси-
лия имаме чудесния пример, с 
който и Вие започнахте – госту-
ването на сцената на Народния 
театър в програмата на фести-
вала „Световен театър в София“ 
на постановката „В очакване на 
Годо“ на Дойчес театър и режи-
сьора Иван Пантелеев с участие-
то на страхотния актьор, носител 
на много награди Самуел Финци. 
Друг също много добър пример 
беше гостуването в България на 
драматурга Торстен Бухщайнер. 

туации, които стоят зад готовото 
представление или събитие. Така 
че второто ниво на програмата е 
насочено към съвместната рабо-
та и сътрудничеството между дра-
матурга, режисьора и актьорите. 
Третото ниво представлява всич-
ко, отнасящо се до финансовата 
страна на подготовката на едно 
представление или събитие, как-
то и до тяхната организация и т.н. 
Гьоте институт не играе ролята на 
директор на програмата „Театрал-
ни пространства“. Нашата цел и 
нашата роля в нея всъщност е да 
осигурим именно пространства 
– както в буквалния смисъл, т.е. 
чисто физически, така и финан-
сово, пространства, където биха 
могли да се създадат интересни и 
новаторски представления, акции 
и пърформанси. Художествената 
идея и реализация, творческият 
елемент, разбира се, принадлежи 
на артистите – български, нем-
ски, европейски, които предлагат 
и участват в спектаклите. С други 
думи, нашата роля в програмата 
е да създадем възможност тези 
спектакли да бъдат създадени и 
да бъдат играни, като осигурим 
финансово и организационно 
случването им и им предложим 
пространство.

Всички знаем, че не е достатъч-
но да се събере екип, който има 
интересна театрална идея, за да 
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протичане и да гледат спектакли-
те, включени в афиша му, и след 
това на специално организира-
ни срещи и дискусии да споделят 
своите впечатления и размисли 
за свободния театър в България, 
както и своя опит от германска-
та независима сцена. Тази трета 
инициатива на програмата „Теа-
трални пространства“ осигурява и 
възможности за сътрудничество 
между български и немски арти-
сти както от областта на театъра 
и съвременния танц, така и меж-
ду хора, работещи в различни жа-
нрове на изкуството – литература, 
музика, архитектура, пластични 
изкуства, които търсят пресечни 
точки и начини да открият нови, 
неизползвани театрални прос-
транства и да ги разработят като 
артистични места. Добър пример 
тук е проектът „Топлоцентрала“.

В какво конкретно се изра-
зява подкрепата на Гьоте ин-
ститут за българските незави-
сими артисти при проекти за 
откриване и предоставяне на 
неизползвани стари сгради и 
пространства за артистична 
дейност като „Топлоцентрала“? 

Гьоте институт наистина цени 
готовността на общината на град 
София да работи по проекти за от-
криване и разработване на нови 
арт места в столицата, да прего-
варя с артистите за техните идеи, 

Той присъства на 70-ото предста-
вление на неговата добила голя-
ма популярност пиеса „Нордост“, 
която се играе в Младежкия теа-
тър в София с голям успех вече 
доста години. Гостуването беше 
по покана на директора на Мла-
дежкия театър и от наша стра-
на не бяха нужни големи усилия, 
трябваше да осигурим само една 
хотелска стая. Така че първият 
пример беше за това как програ-
мата „Театрални пространства“ 
създава възможности за сътруд-
ничество при гостуването на нем-
ска постановка в България, втори-
ят пример е за съвместна работа, 
в случая подпомагане на прево-
да на нова немска пиеса и поста-
вянето ѝ на българската сцена, 
и третата възможност, за която 
също можем да изброим немал-
ко примери, е подкрепата за ин-
тересни и иновативни проекти на 
български артисти. Те могат да са 
без участие на немски артисти, но 
да кажем, ще имат подкрепата на 
немски административен дирек-
тор, който да организира нещата. 
Добър пример тук е фестивалът 
на независимия театър – АСТ Фес-
тивал за свободен театър. С по-
мощта на програмата за неговото 
пето издание бяха поканени нем-
ски критици и хора на театрално-
то изкуство, които да присъстват 
през цялото време на неговото 
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за такова споделяне на успешен 
опит се изразява и основната под-
крепа на Гьоте институт.

Проектите и преговорите меж-
ду артистите и управлението на 
града за предоставянето и раз-
работването на пространства за 
артистична дейност всъщност са 
един много важен демократичен 
експеримент. В някои квартали в 
Берлин например има места, кои-
то са, така да се каже, окупирани 
от артистите, те са превърнати в 
театрални пространства, в които 
не може да влиза полицията, ар-
тистите ги барикадират и те бук-
вално се превръщат в свободни 
територии. Така че този демокра-
тичен експеримент работи и по-
казва различни резултати.

Досега говорихме главно за 
театър и театрални инициати-
ви, но Гьоте институт е много 
активен и в подкрепата си за 
съвременния танц.

Да, това също е много важно а 
нас. Танцът е вид театър, който е 
без думи, танцът се изразява с ези-
ка на тялото. Немският танц-теа-
тър има богата традиция и е един 
от европейските културни фено-
мени. България също е много ак-
тивна в областта на съвременния 
танц и танц-театъра. Има няколко 
много известни артисти, утвър-
дили се също и в Западна Евро-
па – като Иво Димчев. И затова 

възможности и намерения в тази 
посока. Точно при тези прегово-
ри Гьоте институт предлага въз-
можности за подкрепа на арти-
стите. Отпускането от градската 
община на такива места за теа-
трална и въобще артистична дей-
ност навсякъде в Европа е сложен 
и дълъг процес, тъй като винаги 
има проблеми с цензура, финан-
сови проблеми, с юридическия 
статус на самите пространства, за 
които се преговаря (често те имат 
собственик или пък съществуват 
други обстоятелства, затрудня-
ващи процедурата). За да се дос-
тигне до позитивно решение, е 
необходимо много търпение и 
сътрудничество между двете стра-
ни, между общината и артистите, 
а не например едната страна да 
обвинява другата.

Както казах, процесът по пре-
доставяне на пространства за ар-
тистична дейност от общината е 
труден навсякъде и протича го-
ре-долу по един и същи начин и 
в Берлин, и в Мюнхен, и в София. 
Всъщност това уточнение е мост 
към отговора на Вашия въпрос. 
Ние каним и срещаме с български-
те артисти хора от Германия, кои-
то имат опит в тази посока, които 
вече са преминали през този про-
цес и имат какво да кажат, да спо-
делят работещи примери и стра-
тегии. В осигуряването на срещи 
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България. Сега той е във Украйна, 
където представя същите спекта-
кли, преди това те бяха показани 
и в Германия. Също така поста-
новката на Неда Соколовска „Мир 
вам. Салам алейкум“ беше част 
от проекта „Театрални простран-
ства“, като ние подкрепихме пред-
ставянето ѝ на различни места в 
България – в Червената къща, на 
няколко фестивала. Друг важен 
критерий е връзката и представя-
нето на немската култура. Ето на-
пример по същата програма под-
крепихме Гергана Димитрова да 
преведе немски съвременни пи-
еси на български за своя проект 
„Пепеляшки ООД“. По принцип 
млади хора, дори още студенти, 
могат да се обърнат към нас, ако 
имат свой интересен експеримен-
тален проект, и да получат прос-
транство, в което да го репетират, 
както и финансова и логистична 
подкрепа.

Имам още един въпрос, кой-
то се отнася към програмата 
„Театрални пространства“ в 
един по-широк контекст. Бъл-
гарският театър в исторически 
план е тясно свързан с немския 
театър. Днес също много бъл-
гарски режисьори и артисти 
работят в Германия или по съв-
местни проекти. В бъдещото 
развитие на програмата пред-
виждат ли се някакви разгово-

за нас сферата на съвременния 
танц е един много важен елемент 
в програмата „Театрални прос-
транства“, както и драматични-
ят театър. Също така в България 
има много интересни традиции 
и по отношение на фолклорните 
танци, които в западната част на 
Европа вече не съществуват по 
този съхранен начин. Определе-
но виждам сериозна възможност 
за една от посоките в бъдещото 
развитие на програмата именно 
като представяне и работа с бъл-
гарското фолклорно танцово на-
следство.

Нашият вестник има широка 
аудитория предимно от мла-
ди хора, студенти и универси-
тетски преподаватели, млади 
артисти и хора на изкуството. 
Бихте ли изяснили за тях как-
ви са критериите, по които се 
подбират проектите и участни-
ците в програмата „Театрални 
пространства“.

Първият основен критерий е 
дали имаме физическо простран-
ство, в което да се репетира, да 
се работи по предлагания про-
ект. Наскоро в пространствата на 
Гьоте институт показахме някол-
ко постановки по тази програма, 
подготвени в естетиката на до-
кументалния театър от немския 
режисьор Георг Жено и театър 
„Реплика“, с който той работи в 
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ализира от Червената къща. Като 
цяло идеята е това да бъде „теа-
тър на маса“ (дори „на масичка“). 
Представете си как на пазара на 
една от масите някой продава до-
мати, друг – земеделски инстру-
менти, а на трета маса – някой 
прави театър.

Накрая бих искал да кажа, че по 
ирония на съдбата аз научих за 
немския театър (както, разбира 
се, и за българския) много пове-
че, откакто съм тук, в България, от 
добрите професионалисти, с кои-
то се срещам и с които работим 
съвместно. Без партньори като 
Николай Йорданов и фондацията 
ВИА ФЕСТ, подготвяща фестивала 
„Световен театър в София“, като 
Гергана Димитрова и нейните 
идеи за преводи на пиеси и за те-
атрални сътрудничества, както и 
още редица други хора на театъ-
ра аз не бих могъл да осъществя 
това, което правим сега.

ри и инициативи, занимаващи 
се с тези исторически и днеш-
ни връзки и влияния?

Да, вече имаме идеи и в тази 
посока. В сградата ни ще има 
промяна. Езиковият отдел ще се 
премести в други помещения и 
от следващата година тук ще се 
освободи пространство за подоб-
ни лекции, презентации и инте-
рактивни събития. Провели сме 
вече няколко разговора и очак-
ваме още идеи и предложения. 
Тази инициатива ще се нарича 
„Луфт студио“, на немски луфт е 
въздух, в българския език има съ-
щата дума. Заглавието няма да се 
превежда, а луфт ще се използва 
със значението си, което има на 
български – пространство между 
неща, между ангажименти, меж-
ду хора. Посланието към младите 
артисти, към студентите, към теа-
тралите с новаторски идеи, които 
се интересуват от този проект, би 
било „Щом има луфт, елате да се 
възползваме заедно от него“.

Какъв е най-близкият нов 
проект от програмата?

Сега работим по едно малко 
пространство на Женски пазар, 
което се нарича „Павилион 19“ 
– от октомври там ще показва-
ме малки представления. Пусна-
ли сме обява по този проект и в 
момента получаваме и очакваме 
предложения. Проектът ще се ре-
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МУЗИКА

БАЛЕТНО СЪБИТИЕ В 
СОФИЙСКАТА ОПЕРА
Анелия Янева

Две от най-емблематичните 
произведения на хореографа 
Михаил Фокин, представени в 
Париж през 1910 и 1911 г. по 
времето на т.нар. „Руски сезони“ 
на Сергей Дягилев, откриха но-
вия сезон на Софийската опе-
ра и балет. 

Те отразяват търсенията на 
Фокин от началото на ХХ век, а 
именно – за всяка постановка 
свой стил, съобразен с истори-
ческите корени и географско 
положение на изобразяваните 
събития[1].

В новите постановки – „Жар 
птица“ и „Петрушка“ хореогра-
фията е съобразена с руския 

народен бит, доколкото и двете 
произведения са по руски на-
родни приказки. Възстановката 
е на Арндрис Лиепа, подпома-
ган от асистент-хореографите 
Игор Пиворович и Светлана Ро-
манова, както и от български-
те репетитори Мария Илиева, 
Ясен Вълчанов, Милена Симео-
нова, Иванка Касабова и Риоли-
на Топалова.

В „ПЕТРУШКА“ (с жанровото 
определение „комични сцени 
в четири картини“, показан 
в Париж през 1911) се заявява 
темата за малкия човек, който 
все пак успява да се пребори за 
своята правда. Тази тема се екс-
плоатира неведнъж и в други 
заглавия през ХХ век (достатъч-
но е да напомним филмите на 
Чарли Чаплин).

Танцовият образ на Петруш-
ка е решен чрез движения en 
dedans (целият обърнат навъ-
тре, скрит в себе си, с безпомощ-
но висящи китки и преднаме-
рено удължени ръкави, целият 
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сцени на панаира – всеки от из-
пълнителите има своя актьор-
ска задача, благодарение на 
което се постига пъстротата на 
панаирното веселие, изцяло ре-
шено в руски стил.

Действието се развива по вре-
ме на Сирни Заговезни. Първа и 
четвърта картина представят на 
площада веселяща се празнич-
на тълпа – пиещи мъже, пех-
ливанин, танцьорка, разгулни 
жени, включително и Фокусник, 
който разиграва своите кукли – 
Петрушка, Балерина и Арап (Ма-
вър).

Втора и трета картина са зад 

некоординиран). Той като че 
ли не договаря фразите – тан-
цът му „засича“ в пози (обик-
новено по VІ позиция в асиме-
трични положения). Дебелият 
и самодоволен Арап е целият 
обърнат на показ – en dehors, с 
приклекнали в plie крака. Леко-
мислената Балерина изпълня-
ва много трудни, но тривиални 
класически движения и комби-
нации (Fouette, Entrachat-quatre, 
Pique en arabesque) – еднотипно 
повтарящи се, те напомнят по 
този начин за нейната елемен-
тарност в мисленото.

Впечатляват и ансамбловите 
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вия. Изненадващият финал е 
когато над покрива на кукле-
ния театър се надига сянката 
на мъртвия Петрушка и запла-
шително размахва юмруци към 
Фокусника. Това, което приживе 
не намира смелост да стори, Пе-
трушка успява, след като вече се 
е освободил от измъченото си 
тяло.

В Париж Петрушка е Вацлав 
Нижински; Балерината – Тама-
ра Карсавина; Арапът – Алек-
сандър Орлов; Фокусникът – 
Енрико Чекети. Има определена 
пикантност при ангажирането 
на Енрико Чекети за ролята на 
моделиращия своите кукли Фо-
кусник. Чекети е човекът, който 
като педагог по класически танц 
действително е моделирал мно-
жество балетни изпълнители. 

кулисите на кукления театър – 
в стаичките на Петрушка и на 
Арапа. Там Петрушка репетира 
как ще признае пред Балерина-
та любовта си към нея, а когато 
събира смелост за обяснение, 
той се оказва съперник на Ара-
па, към когото Балерината има 
явни предпочитания. При изя-
сняване на взаимоотношенията 
Арапът подгонва Петрушка.

В четвърта картина – отново 
на площада, панаирното весе-
лие е прекъснато от излетелите 
от кукления театър Петрушка и 
Арап. Последният настига бяга-
щия Петрушка и го съсича със 
сабята си. Случайните свидете-
ли на разправата съчувстват на 
Петрушка, но Фокусникът ги ус-
покоява, че това е само кукла и 
няма нужда от никакви съчувст-
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ка“ е поставян два пъти. В хо-
реографията на Богдан Ковачев 
(през 1964 в София) впечатля-
ва блестящото изпълнение на 
Анастас Самев като Петрушка. 
За кратко балетът се играе и в 
Плевен (1984, в хореографията 
на Магдалена Кихано).

В новата софийска постанов-
ка силно запомнящо се е изпъл-
нението на Александър Алек-
сандров като Петрушка. Той 
изглежда някак си безтелесен, 
изпълнен от противоречиви 
чувства, мятащ се по сцената, 
беззащитен и безтегловен. Из-
ключително постижение на мла-

Така неволно се прави паралел 
между изпълняваната роля и ис-
торическата роля на Чекети за 
руския балетен театър. В дейст-
вителност по-вярна е съпостав-
ката между танцуващия ролята 
на Петрушка – Вацлав Нижин-
ски и организатора на „Руските 
сезони“ Сергей Дягилев, който 
действително като фокусник мо-
делира в представяните от него 
спектакли не само изпълните-
лите, но и хореографи, компо-
зитори, сценографи; моделира 
(макар и много по-бавно) вкуса 
на европейската публика.

В България досега „Петруш-
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оказва труден за реализация – 
изискванията да се търсят ню-
анси в поглед, глава, изражение 
в един момент затрудняват по-
вече привикналите към техни-
чески ефекти изпълнители. От 
двата състава – Цецо Иванов и 
Емил Йорданов, за мен вторият 
е по-убедителен. Цецо Иванов 
е прекрасен балетен принц, но 
за характерната роля на Арапа 
не му достига телесна „маса“. И 
въобще, струва ми се, че роля-
та би спечелила, ако в костюма 
имаше предвидени подплън-
ки и разбира се – коремче – за 
Арапа. Той и по замисъл е такъв 

дия балетен артист. По-плътен и 
като че ли не толкова хаотичен, 
колкото изисква ролята, е дру-
гият изпълнител на Петрушка – 
Никола Хаджитанев. Но зато-
ва пък той е превъзходен Иван 
Царевич в „Жар птица“.

За мен в ролята на Балерината 
по-доброто попадение е Марта 
Петкова. Тя е много стабилна 
балерина и много категорично 
се заявява, без вътрешни съм-
нения и напълно в намерения-
та на Михаил Фокин.

Арапът създава впечатле-
ние на нетрудна откъм техника 
роля. И именно затова пък се 
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екзотични цветове и разточи-
телност. Обявена е от компо-
зитора Игор Стравински като 
„руска приказка в две картини“. 
Хореограф и сценарист е Миха-
ил Фокин. Художник на костю-
мите на Жар птица и на Царев-
ната с ненагледна красота е Лев 
Бакст, а останалите костюми и 
декорите са на Александър Го-
ловин. В главните роли са: Жар 
птица – Тамара Карсавина; Иван 
Царевич – Михаил Фокин; Ца-
ревната с ненагледна красота – 
Вера Фокина; Кашчей – Алексей 
Булгаков.

Отделните хореографски пла-
стове са отчетливо разграниче-
ни: царевните – в стилистиката 
на свободна пластика (тип Айсе-
дора Дънкан); Жар птица, реше-
на със средствата на класиче-
ския танц и палцовата техника, 
но с начупени остри линии и 
необичайни съчетания, които 
напомнят нейната нереалност; 
изцяло в руски стил е Иван Ца-
ревич, а на финала и освободе-
ните от магията руски богатири 
и девици. Свитата на Кашчей и 
самият той са реализирани със 
средствата на гротеската. Един-
ствено танците на Кашчеевата 
свита („Поганний пляс“) са под-
чинени на развитието на сим-
фоничния танц.

В България „Жар птица“ е 

– ленив, бавномислещ и обеза-
телно – ДЕБЕЛ. А съвсем естест-
вено нашите балетни артисти 
не бива да са дебели. И това им 
качество при изпълнението на 
ролята на Арапа се превръща в 
недостатък.

Искам да отбележа и слънче-
вото изпълнение на Анастасия 
Неделчева в ролята на Главна 
дойка. Както и пищните ансам-
блови сцени.

И прекрасното превъплъща-
ване на премиерсолиста Росен 
Канев в ролята на Фокусника 
– загадъчен, тайнствен, уверен 
в своята сила и едновременно с 
това играещ си с куклите като с 
оловни войничета. Фокусникът 
подава на Петрушка бухалка, с 
която да налага Арапа в първа 
картина – вариант на комедия 
дел арте; пак той въвежда в ста-
ята му Балерината, за да повери 
чувствата му, а после го напъхва 
в стаята на Арапа, за да предиз-
вика ревността и изостри ъглите 
в любовния триъгълник. Имен-
но затова и когато мъртвият Пе-
трушка се надига над покривите 
в закани за отмъщение, публи-
ката – свидетел на интригите на 
Фокусника – се чувства удовлет-
ворена и с усещането, че спра-
ведливостта е победила.

„ЖАР ПТИЦА“ (с премиера 
1910 в Париж) искри от пищни 
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през 1979 в Стара Загора и през 
1980 от балет „Арабеск“ – от 
Маргарита Арнаудова. За хоре-
ографията на „Жар птица“ Арна-
удова получава „Златна лира“ от 
Съюза на музикалните дейци в 
България (1980).

по-често реализирана – основно 
в стилистиката на „руска народ-
на приказка“ – през 1935 в Со-
фия в хореографията на Лидия 
Вълкова-Бешевич; през 1964 
от Богдан Ковачев в Пловдив и 
от Нина Кираджиева в София. А 
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нението на Катерина Петрова и 
Цецо Иванов, създава усещане 
за топлота и руска задушевност.

Нежна и лирична е Царевната 
с ненагледна красота на Диля-
на Никифорова.

Но сред всички най-впечат-
ляващ е Кашчей Безсмъртни 
на Росен Канев. Този артист 
по различен начин изгражда в 
една и съща вечер два корен-
но противоположни образа – 
на Фокусника от „Петрушка“ и 
на Кашчей Безсмъртни от „Жар 
птица“. Старческите притрепер-
вания на ръцете, съчетани с 
огромното желание за неогра-
ничена власт, с излъчването 
на нещо нечовешко, са много 
добре пресъздадени от Росен 
Канев. В подкрепа на образа е 
и костюмът – изграден като га-
щеризон с изрисуван скелет и 
наметало като паяжина, както и 
маската му, напомняща станал 
от гроба мумифициран старец.

Художникът Анатолий Неж-
ний, разбира се, търси възста-
новката на костюмите и декори-
те от времето на Дягилев. Така 
както и постановчикът Андрис 
Лиепа представя хореография-
та на Фокин в нейния максимал-
но приближен до оригинала ва-
риант.

Имам обаче сериозни възра-
жения относно облеклото на 

В новата постановка на Со-
фийската опера – блестяща Жар 
птица е Катерина Петрова. С 
резки насечени движения, съв-
сем различна от традиционна-
та представа за птица – насаж-
дана от балети като „Лебедово 
езеро“ и „Умиращият лебед“. 
При Фокин Жар птица е много 
необичайна – тя е изградена 
в по-скоро ипресионистичен 
стил – с минимални изменения, 
но с важни за ролята нюанси в 
ръцете, резките извъртания на 
главата, нетрадиционното из-
ползване на палцовата техника 
и поддръжките с Иван Царевич. 
В някаква степен тази хореогра-
фия на Фокин като че напомня 
по-скоро неокласиката на Ба-
ланчин, отколкото типичната 
балетна класика.

Иван Царевич е убедително 
пресъздаден от Никола Хад-
житанев. Неговото атлетично 
тяло по-приляга на царския син, 
отколкото на Петрушка, където 
той е втори състав. Нелошо е и 
изпълнението на Цецо Иванов 
като Царски син, но малко му 
липсва атлетичността на руския 
богатир. Което, разбира се, съв-
сем не е задължително, докол-
кото често се борим със собстве-
ните си изначални представи за 
образа. Като двойка – Жар пти-
ца и Иван Царевич – в изпъл-
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директора на Софийската опера 
– акад. Пламен Карталов и ди-
ректора на балета на Софийска-
та опера – Сара-Нора Кръсте-
ва за прекрасното решение да 
подарят на столичната публика 
два от шедьоврите на Михаил 
Фокин.

Постановките впечатляват с 
краски и багри и отдавна бъл-
гарската балетна сцена не е 
имала толкова богати костюми 
и декори. За радост, последните 
балетни постановки – „Спящата 
красавица“, „Баядерка“, а сега и 
„Жар птица“ и „Петрушка“ – вър-
наха блясъка на доста остарели-
те преди време костюми и рек-
визит в балетните постановки. 
Сега можем да се насладим не 
само на превъзходни солисти 
и ансамбли на балета на Со-
фийската опера, но и на свежи 
цветове и ефектни костюми. А 
Софийският балет наистина го 
заслужава.

[1] Тази тенденция на Фокин 
е напълно противоположна на 
други негови творби – „Умира-
щият лебед“ и „Шопениана“, 
където Фокин съзнателно тър-
си стилизация на базата на 
класическата палцова лексика 
– асоциирайки спрямо балети 
като „Лебедово езеро“ на Пе-
типа-Иванов и “Grand Pas de 
Quatre” на Жул Перо.

Кашчеевите слуги – и по спе-
циално на мъжете, облечени в 
сини гащеризони, с които при-
личат по-скоро на известния 
филмов герой Батман, но в ни-
какъв случай не се съотнасят 
нито с облеклото на Кашчей, 
нито с идеята за мрачното зло, 
което трябва да бъде победено.

И танцът на Кашчеевите слу-
ги – т.нар. „Поганный пляс“ – из-
глежда неубедителен, музиката 
изгражда невероятно симфо-
нично нарастване (прекрасно 
изпълнение на подсиления ор-
кестър на Софийската опера под 
палката на диригента Григор 
Паликаров). Но то не намира от-
ражение в танца при сегашната 
постановка. Доколкото знаем 
от автобиографичната книга 
на Фокин „Против течения“, от 
спомени и рецензии от онова 
време, именно „Поганный пляс“ 
е била една от най-ефектните 
сцени в постановката на Фокин. 
При това решена със средствата 
на симфоничния танц и с посте-
пенно развитие и нарастване на 
хореографския тематизъм и ди-
намиката в танца. В сегашната 
постановка тази сцена изглеж-
да илюстративна, придруже-
на с безадресно размахване на 
ръце, което да замени действе-
ния танц.

Като цяло искам да поздравя 



 
 20

Ако съвременната фестивал-
на концепция трябва да бъде 
анализирана и формулирана, 
то ярък прототип за това може 
да бъде фестивалният живот в 
Люцерн на фона на немалкото 
швейцарски фестивали за кла-
сическа музика – във Вербие, 
„Йехуди Менухин“ в Гщат, про-
екта на Марта Аргерих в Лугано, 
фестивала в Монтрьо. Клише-
то е вярно – Люцерн е образец 
за фестивален град, образец за 
стратегия, мениджмънт, иници-
ативи и публика. Изумително 
е, че един град с големината на 
Перник или Хасково не се подда-

ва на предразсъдъци за провин-
циалност, а разгръща амбици-
озна концепция на собствената 
си уникалност. За това съдейст-
ва не само ландшафтната атрак-
тивност на мястото: алпийските 
пейзажи, най-стръмната желез-
ница в света, езерото Люцерн, 
съхранената природа, средно-
вековният дървен мост, най-го-
лемият музей на транспорта, 
вила Трибшен, където Вагнер 
живее в продължение на шест 
години. Всъщност фестивалът 
като тематично обединена, под-
брана и съгласувана циклич-
ност избира от най-елитните 
възможности в света. В Люцерн 
не се допуска ерзац.

Музикалният фестивал е тема 
за обширен коментар на цялост-
ната културно-цивилизацион-
на концепция, осмислена като 
инвестиция в активното нова-
торско мислене, високо ниво на 
изкуство, възпитание и образо-

МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ

Фестивалът като жизнено 
пространство
Милена Божикова
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вание, създаване на широк об-
ществен диалог, осъществяване 
на високи социални ползи. В це-
лите му са постигане на цело-
купно изживяване, личностно 
развитие, по-високо качество 
на живот, висок урбанистичен 
ефект и правилно осмислена 
градска среда, както би ги оце-
нил Ян Геел например. През 
впечатленията за част от фес-
тивала и под бремето на други 
фестивални традиции ще откро-
им няколко важни качества на 
събитието.

Фестивалният дух в Люцерн 
е житейска концепция. Летният 
фестивал е само част от много-
етапните прояви: Великденски, 
Летен, Клавирен, Рождествен-
ски, карнавали, фестивали на 
различна популярна музика. 
Малко преди началото на Лет-
ния фестивал, преди второто 
десетдневие на август, се про-
вежда друг фестивал с огромна 
публика Blue Balls с фотогарфии, 
улично изкуство, хепънинг, ток-
шоу (Blue – заради връзката с 
жанрове от соул, джаз, блус, рок, 
а Balls – препращащо към му-
зиката на празненствата и ри-
туалите). Този кипеж произвеж-
да „жив, устойчив и здрав град“ 
– както би казал урбанистът Ян 
Геел относно качеството на жиз-
нената среда, на непрекъсна-

то обновяване на концепцията 
за града и градската политика 
(Геел, Я. Градове за хората. С., 
2016, с. 36): „В градското прос-
транство има живот и се проя-
вява активност, там неизбежно 
възникват и социални взаимо-
действия“ (пак там, с. 33).

Летният музикален фестивал, 
по традиция заемащ периода 
от средата на август до среда-
та на септември, консолидира 
градския живот, влиза дори в 
църковното богослужение чрез 
новата музика, въвежда мото 
и тематични платформи като 
„душа“, „вяра“, „ерос“, „грях“, 
поставя на обсъждане светски 
и духовни въпроси, изпълнява 
дългосрочни цели, търси в посо-
ка на ново и още по-авангардно 
мислене. Тазгодишното мото на 
фестивала “PrimaDonna” и дис-
кусиите около него се тълкуваха 
не само в сценичен аспект, но 
и далеч по-широко: от първата 
жена Ева, през Мария – майка-
та на Христос, през всички въз-
можни клишета като Ladies first 
или first Ladies във всички сфе-
ри до артистичните въплъще-
ния на примадоните и дивите, 
както и до жените в традицион-
но мъжкия професионален свят. 
Затова на диригентския подиум 
преобладаваха жените и беше 
включена музика на жени ком-
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ни зали с адаптирани условия. 
Включването на нова и преми-
ерна музика е кауза на фести-
вала. През формата на покане-
ни гост-композитори на самия 
фестивал са преминали Унсук 
Чин, Матиас Пинчер, Хелмут 
Лахенман, Дьорд Куртаг, Тору 
Такемицу, Франгиз Ализаде, 
Хая Черновин, Йоханес Мария 
Щауд, Тошио Хосокава, Джордж 
Бенджамин, Ханспетер Кибурц, 
Чен И, сър Харисън Бъртуисъл. 
На тазгодишния фестивал госту-
ващ композитор беше австрий-
ката Олга Нойвирт, за 2016–2017 
е поканен Петер Йотвьош.

Фестивалът като инвести-
ция

По предоставени от организа-
торите данни музикалният фес-
тивал в Люцерн е изключително 
частно финансиран – едва 5 % са 
държавни средства при общ бю-
джет от над 24 млн. швейцарски 
франка. За неговото качествено 
протичане през 2000 г. е завър-
шена ККL Luzern, или Култур-
ният и конгресен център, стру-
ващ почти 200 млн. швейцарски 
франка. „Културният и конгре-
сен център е много важна зала 
в Люцерн, тук непрекъснато се 
случват събития“ – сподели Ве-
селина Кацарова, специално по-
канен гост в една от панелните 
дискусии по темата „Примадона 

позитори.
Важно е, че съвременната му-

зика на фестивала в Люцерн не 
е отделена в аквариума за люби-
тели и ценители, тиражирайки 
мита за трудността и неяснотата 
ѝ. В концепцията на фестивала 
е заложена ролята му на изклю-
чителен пропагандатор на съ-
временна музика – за тази цел 
се провежда майсторски компо-
зиторски клас, канят се гостува-
щи композитори, ангажират се 
с поръчки за една или някол-
ко композиции с изричното ус-
ловие за ярка иновативност, в 
програмите на всички състави 
присъства музика на ХХ–ХХІ век, 
авторската съвременна духовна 
музика присъства дори в цър-
ковното богослужение. „Ева и 
Мария – примадоните от Библи-
ята“ стана тема в католическата 
Matthäuskirche в богослужебно 
време, озвучена с музика на ХХ–
ХХІ век – от Ave Maria (2014), Еva 
Ave (2016) на немската авторка 
от гръцки произход Констанция 
Гурзи (р. 1962) през „Литания 
за черната Мадона“ на Франсис 
Пуленк, Maria mater gratiae на 
Габриел Форе и пр. свързани с 
темата опуси.

Лансират се нови художест-
вени проекти за възпитаване 
на поколението на най-малките 
чрез пърформанси в специал-
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Но очевидно авангардните 
идеи на организаторите са още 
по-будни и смели. По време на 
фестивала в залата беше орга-
низирано непрекъснато мулти-
медийно представяне на новия 
градски проект – Salle Modulable, 
Модулната зала, чието място 
вече е определено в близост до 
Концертния и конгресен цен-
тър на Люцерн, а за реализира-
нето ѝ е създадена фондация и 
се очаква строежът да започне 
след 2021 г. Залата е замислена 
по изключително модерен тех-
нически начин, при който две 
групи редове се скриват в под-
земна ниша с цел да се разшири 
сценичното пространство, пред-
видено и за традиционни, и за 
оригинално замислени спекта-
кли. Организаторите абсолютно 

или Дива“.
Създадена от френския архи-

тект Жан Нувел (реализирал още 
Галерия „Лафайет“ в Берлин, 
фонд „Картие“ в Париж, Кулата 
Torre Agbar в Барселона, опер-
ния театър в Лион, Концертната 
зала в Копенхаген) в съдружие 
с американския архитект и екс-
перт по акустика Фредерик Ръ-
сел Джонсън, голямата зала е 
с прекрасна акустика, за която 
съдейства специален подвижен 
таван над сцената. Сградата е 
със забележително простран-
ствено решение – създаващо 
впечатление за взаимопроник-
ване на водата и сушата: залата 
изглежда вдадена във водното 
пространство на езерото, а те-
чащата под фоайето вода – като 
прилив отвън.
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ция, инвестираща в духовността 
на поколенията, планираща раз-
умно и при ясни цели бъдещето 
си, преценяваща риска и ползи-
те, особено ценящи таланта. Ето 
как организаторите определят 
мисията си, която съответства 
на реализацията: „Ние сме меж-
дународен музикален фестивал, 
който се основава на художест-
вени идеали. Изкуството е на-
шата любов и нашата страст и 
музиката е във фокуса на това, 
което правим. Нашата цел е да 
предложим на артистите оп-
тимална платформа за техния 
творчески труд и дейности. Ние 

доказват обявените си цели: да 
създават възможност за „емо-
ционален резонансен обмен 
между изкуството, художниците 
и публиката“, да предизвикват 
„чувства по социални въпро-
си“, „да стимулират дискусии, 
да провокират или дори просто 
да забавляват и вдъхновяват“. 
Считайки, че „изкуството е ог-
ледалото на едно отворено съз-
нание на обществото, неуморно 
поставящо своите ценности и 
идеали“, швейцарците концен-
трират финансовия си ресурс и 
усилия. И доказват качествата 
си на новаторски мислеща на-
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лика, също толкова интерна-
ционална и необикновена“.

Художественото простран-
ство

Люцерн за музиката е исто-
рическо място. Том Сървайс 
припомня, че в последната го-
дина от живота си Феликс Мен-
делсон-Бартолди е принуден да 
търси усамотение в Швейца-
рия след смъртта на сестра си. 
От това време, т.е. от 1847 г., е 
съхранен негов акварел с пей-
заж от Люцерн. Почти 20 годи-
ни по-късно градът е временен 
дом за Рихард Вагнер. Между 

правим очарователни връзки 
между традиция и иновация, 
младите музиканти и музиката 
на нашето време, като в също-
то време запазваме артистич-
на и финансова независимост. 
Известни оркестри, легендарни 
диригенти и виртуозни солисти 
се обединяват три пъти годиш-
но на идилично място край езе-
рото Люцерн, за да отпразнуват 
радостта от музиката. В концер-
тната зала, проектирана от Жан 
Нувел, известна със своята фе-
номенална акустика и изискана 
архитектура, те се срещат с пуб-

Сн. личен архив
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до 2004 г., след което диригент 
на Гевантхаус в Лайпциг и от 
2015 г. главен диригент на „Ла 
Скала“.

Същата 2003 г. е особено ва-
жна и за ролята на съвременна-
та музика – тогава Пиер Булез 
основава фествалната акаде-
мия. „Това е нещото, което ви-
наги съм искал да направя“ – 
казва Булез пред интенданта 
на фестивала Михаел Хифлигер, 
когато през 2000 г. последният 
му предлага да създаде музи-
кална академия в рамките на 
фестивала. От създаването на 
академията през 2003 до 2015 г. 
през нея минават над 1000 мла-
ди композитори с изключител-
ния шанс да бъдат професио-
нално съветвани и повлияни 
от Булез. „Пиер Булез беше по-
следният универсален музикант 
– казва Хифлигер, – фестивалът 
в Люцерн е благодарен на Пиер 
Булез за безбройните часове на 
музикално щастие. Ако може-
хме да се обърнем към думите 
на неговия приятел Рене Шар, 
бихме казали, че Пиер Булез ос-
тавя след себе си много мечти, 
затова ние можем да продъл-
жим да мечтаем и да създаваме 
реалността: „Един поет трябва 
да остави следи от своя път, а 
не доказателства. Само следите 
правят мечтите“. Тазгодишният 

1866 и 1872 г. той живее във ви-
лата Трибшен на брега на езе-
рото и в подножието на Алпите. 
Тук Вагнер завършва „Нюрн-
бергските майстерзингери“, ра-
боти по „Зигфрид идилия“, тук 
се съхранява оригиналната пар-
титура от „Пръстенът на нибе-
лунгите“, подарена от Вагнер за 
33-я рожден ден на Козима, тук 
за първи път под собственото 
му име, а не под псевдоним из-
лиза есето му „Юдаизмът в му-
зиката“, тук се ражда втората му 
дъщеря и тук през 1870 г. той се 
жени за Козима. В същата вила, 
превърната в дом музей на ком-
позитора, е съхранен и личният 
му парижки роял „Ерар“.

Говорейки за история, вила 
Трибшен се оказва свързана и с 
датата 25 август 1938 г. – на нея 
се провежда приетият за осно-
вополагащ на фестивала в Лю-
церн първи концерт на сборен 
оркестър, дирижиран от Артуро 
Тосканини. Късният му прием-
ник – Фестивалният оркестър на 
Люцерн, създаден през 2003 г. 
от Клаудио Абадо, днес е изпъл-
нител на основните инициати-
ви. От 2016 г. той се дирижира 
от Рикардо Шайи, преди асис-
тент на Абадо в миланската „Ла 
Скала“, гост-диригент на Лон-
донския филхармоничен оркес-
тър, диригент на Концертгебау 
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ние да бъде причислена към 
това определение. Аз не съм 
била и не желая да бъда, защо-
то, формално погледнато, при-
мадони са повече сопраните. Аз 
съм мецосопран. Има, за съжа-
ление, и артисти, които прите-
жават всички тези качества, но 
са т.нар. диви, които не са лесни 
за общуване певци и хора. Но 
ние живем във време на прима-
дони. При тези разграничения 
значение има и характерът на 
човека.

В момента обаче в света мно-
го важен е режисьорът като 
част от оперния театър. И аз ми-
сля, че в днешно време певците 
не са толкова важни, колкото е 

фестивал е първи след кончина-
та на Булез в началото на 2016 г. 
и е посветен на паметта му. А от 
2016 г. академията се ръководи 
от Волфганг Рим.

В една от дискусиите по мо-
тото на фестивала след много 
оживено обсъждане на дивите и 
примадоните на сцената, твор-
чеството, политиката и в живо-
та, Веселина Кацарова обобщи: 
„Какво е за мен примадона? Като 
човек, който дълги години е на 
сцена, като артист, който прите-
жава индивидуалност, харизма, 
щастието да притежава и инди-
видуален глас, интелигентност, 
естетика, начин на общуване с 
хората, вероятно има основа-
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мите примадони и на хората, 
които са изградили този мит. 
Ако има такова определение 
като примадона, то вероятно 
най-близо до него би била Ма-
рия Калас, която действително 
за мен не само като певец, но 
и като актьор прави револю-
ция в оперния театър. Тя е една 
драматична актриса, която пее, 
която умее да се изрази, умее да 
въздейства. Най-високото ниво 
на пеене за мен е умението да 
разчувстваш другия. Аз съм ра-
ботила с най-големите режи-
сьори на 90-те години. Без тези 

режисьорът. Той е човекът или 
екипът, който решава как един 
спектакъл трябва да бъде на-
правен, какви да са костюмите, 
сценичната естетика и пр. Той 
определя днешния имидж на 
оперния театър. И т.нар. прима-
дона в днешно време няма това 
значение, което е имала преди 
30–40 години. Тогава певецът е 
пътувал със своите костюми и 
независимо от сцената – дали 
в Мюнхен, Лондон, Париж, той 
е питал кое е най-акустичното 
място, заставал е там и е пеел. 
Тогава е било времето на голе-
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свободни в жанрово отноше-
ние форми, ограничени само 
в пространство и време преди 
основните вечерни събития, 
представляващи по същество 
своеобразни екстракти от съ-
битията на големия подиум и с 
участието на някои от същите 
оркестри, артисти и автори, но 
очевидно поставящи си по-ма-
сови интеграционни цели и 
предназначени за широка, в 
т.ч. детска и младежка публика. 
„Свободен вход, без дрескод, без 
да са необходими предварител-
на посветеност и знание“ – това 
е адресатът на тези събития при 
същото високо художествено 
ниво.

Музиката на ХХ–ХХІ век при-
съства стилистически мащаб-
но: от класическия авангард до 
звукови инсталации, електро-
ника, пърформанс и до синте-
тични арт проекти. В руслото на 
последните например се оказа 
една от 40-минутките, вдъхнове-
на от приказката за Пепеляшка, 
оригинална като идея, осмисля-
не на пространството, осъщест-
вена забележително остроумно, 
находчиво, провокативно за 
всички възрасти и въвличаща в 
хепънинг.

Музика на ХХ–ХХІ век при-
състваше и в двете програми 
на Берлинската филхармония. 

хора аз не бих успяла. Дали ня-
кой може да бъде определен 
като примадона или дива, зави-
си и от обстоятелствата. Артис-
тът е резултат от своето разви-
тие – независимо от това какви 
качества носи, важното е да по-
падне в нужната среда. Ако той 
не попадне в нея, той никога 
няма да постигне това, за което 
е роден“.

И по отношение на панелни-
те дискусии в рамките на фести-
вала организаторите в Люцерн 
отново са извън конвенцията 
– всъщност по функция диску-
сиите, призоваващи „Да пого-
ворим за музика“, заместват 
традиционните теоретични 
конференции в други форма-
ти. В партньорство с Католиче-
ската църква се обсъждат теми 
като „примадоните в теологи-
ята“, „Мария като примадона в 
църковната музика“ или Мале-
ровите женски образи в Осмата 
симфония. Други форми на дис-
кусия се фокусират върху жена-
та в композиторската професия 
(конкретно чрез музиката на О. 
Нойвирт) или в диригентската 
професия в контекста на тради-
ционно мъжка доминация.

За находка в концепцията и 
мениджмънта на фестивала в 
Люцерн намирам т.нар. „40-ми-
нутки“ – друг цикъл от събития, 
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„Инкантесими“ (магии, гадания) 
на лондонския автор Джулиан 
Андерсън е творба, поръчана 
от оркестъра, Кралското фил-
хармонично дружество и Бос-
тън Симфони (които пък ще 
осъществят американската пре-
миера на 26 януари 2017 г.). Ав-
торът пояснява, че творбата е 
написана лично по предложе-
ние на Саймън Ратъл, което му 
дава основания да се съобрази 
с музикантската му индивиду-
алност – умението му да води 
дълги линии, да е в детайли из-
разителен, извайващ, с усет за 
звукова красота, без да изпуска 
потока на мисълта и ритъма. В 
пиесата за нейната 8-минутна 
дължина, компресирано съдър-
жание, обсебващо и статично 
начало се представят няколко 
музикални идеи, пет по думите 
на автора, „изпъкващи или кръ-
жащи една около друга“, подоб-
но на „гравитиращи една около 
друга планети“, след което аку-
мулираното от силите и движе-
нието напрежение изригва във 
финала, за да се стече в тиши-
ната.

С. Ратъл дирижира и Éclat на 
Булез – произведение с множе-
ство реализации, стоящо в ре-
пертоара като тежката „класика“ 
на съвременността. В останали-
те опуси – Седма симфония на 

Малер, „Славянски танци“ на 
Дворжак и Втора симфония на 
Брамс Саймън Ратъл е виртуо-
зен, фин и завладяващ.

Двата концерта на Концертге-
бау – оркестър, който е респек-
тиращ по традиция, представи-
ха рутинен и в известна степен 
разочароващ за очакванията 
инструментализъм с претенции 
особено към щрайха и групата 
на валдхорните. От практиката 
в България е познато нивото на 
отделни музиканти – първият 
тромпетист Мирослав Петков, 
който беше безупречен в със-
тава на Концертгебау, участ-
ва във фестивала „Варненско 
лято“ като солист на Концерта 
за тромпет на В. Казанджиев; на 
същия фестивал свириха с про-
грама камерна музика музикан-
ти от амстердамския оркестър 
– Веско Ешкенази (концертмай-
стор), Хенк Рубин (водач на вто-
ри цигулки) и Фред Еделен (ви-
олончело). Даниеле Гати, чийто 
сезон 2015–2016 е първият като 
музикален директор на Кон-
цертгебау оркестър, е, разбира 
се, мащабен диригент, стегнат, 
ефикасен, събран, изчистен. 
Името му е познато от гостува-
нията му на всички големи ев-
ропейски оркестри – Берлинска 
филхармония, Оркестъра на Ба-
варското радио, Виенската фил-
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хармония и опера, на водещите 
италиански оркестри, участник 
в знакови фестивали – Зал-
цбургския, Байройтския. Между 
1994 и 2009 г. е в Лондон като 
главен гост-диригент на Крал-
ската опера (1994–1997) и на 
Кралския филхармоничен ор-
кестър (1996–2009); дирижира 
Цюрихската опера (2009–2012) 
и на Националния оркестър на 
Франция (до 2016 г.). За пролетта 
на 2017 г. Гати подготвя „Нюрн-
бергските майстерзингери“ на 
сцената на миланската „Ла Ска-
ла“ и „Парсифал“ в „Метрополи-
тен“ в Ню Йорк. В Люцерн той 
дирижира освен широко ре-

пертоарните Дебюси („Игри“) и 
Стравински („Петрушка“, проче-
тена повече стилизирано, откол-
кото музиката предполага), но и 
„Метаболи“ за оркестър на Анри 
Дютийо. Последните определе-
но генерираха интерес заради 
„новия вид вътрешна логика и 
музикална форма“ за времето 
си, разбира се, определено по-
влияна от Дебюси и Равел.

Сол Габета, виолончелистка 
от Аржентина с руски и френски 
корени, изпълнител на „Сони 
класикъл“, преподавател по-
настоящем в Музикалната ака-
демия в Базел, солира и в две-
те вечери в Първия концерт на 
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Сен-Санс и Концерта на Шуман. 
Тя определено е фин музикант, 
изразителен и темпераментен 
изпълнител.

Гост-композиторът Олга 
Нойвирт беше представена 
поетапно в няколко концер-
та частично или изцяло с ней-
на музика. Емблематични и 
много ярки в замисъла си 
са произведенията ѝ Kloing! 
за компютърно пренастроено 
пиано Бьозендорфер, пиано в 
живо изпълнение, аудио и ви-
део, Hommage à Klaus Nomi – де-
вет песни за тенор и ансамбъл, 
Eleanor за певец на блус, ударни 
и ансамбъл (с швейцарска пре-
миера на фестивала), в което 

Нойвирт се заявява като паци-
фист и антирасист. Линията се 
продължава от Le Encantadas o le 
avventure nel mare delle meraviglie 
за шест ансамбъла, разположе-
ни срещуположно в изпълнител-
ското пространство, семплери, 
жива електроника – произведе-
ние също с швейцарска преми-
ера, поръчано от Фестивала в 
Люцерн, фестивала „Музикални 
дни в Донауешинген“, Ансам-
бъл Ентерконтампорен, ИРКАМ 
– център Помпиду и ансамбъл 
Wien Modern. Парчето е забе-
лежително като реализация и в 
изобретателността си. Нойвирт 
мисли много сложно и мащаб-
но „натуралността“ в различни 
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то тя интерпретира като лутане 
между „технологиите като на-
трапчиво състояние“ и връща-
нето към „човешкостта“.

На фестивала прозвуча-
ва още нейна музика: звуко-
вата инсталация …miramondo 
multiplo… и Lost Highway Suite 
за шестима инструментали-
сти – солисти и ансамбъл. 
За концерта на Оркестъра 
на Фестивалната академия 
на Люцерн, дирижирана от 
финландката Сузана Mялки 
с участието на перкусиониста 
Мартин Грубингер, бих запази-
ла само най-високи оценки за 
диригентката заради виртуоз-
но прочетените опус 6 на Ве-

съвременни алгоритми. При-
родното, човешкото и техно-
логиите при нея текат в непре-
късната взаимна деформация. 
Провокацията идва от акустика-
та на църквата „Сан Лоренцо“ 
във Венеция. Извън звуковите 
реверберации в църковното 
пространство Нойвирт оценява 
пространството преди всичко 
като „флуктуация на енергии“. 
Пренасяйки композициията си 
в концертното пространство 
на Донауешинген, тя признава, 
че твърде сухата акустика пре-
връща звука в „директен удар 
по главата ѝ“. Композицията 
на Нойвирт съдържа изкуствен 
глас, звукови модулации, кои-
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и оркестър на Олга Нойвирт, на-
писано по осми поред контракт 
на холдинга Рош с композитор 
по дългосрочния им проект за 
стимулиране на иновациите в 

берн, забележително изпълнен, 
и опус 34 на Шьонберг, заради 
Schreiben на Лахенман и най-ве-
че заради световната премиера 
на Trurliade-Zone Zero за ударни 

Олга Нойвирт (вдясно), Сузана Мялки (вляво), сн. личен архив
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принципа на съотношението 
конвенционално – авангардно: 
докато определени форуми са 
заети да съхраняват традиция-
та, гледайки към миналото, да 
оцеляват в името на генеалоги-
ята със скромни общински бю-
джети, да генерират слаби со-
циални ползи, то този в Люцерн 
гради и съществува в настояще-

изкуствата и културата.

Разни фестивали, разни 
идеали

Коментирайки спецификите 
на Фестивала в Люцерн на ба-
зата и на някои сравнения, то 
бихме могли да ги разделим на 

Мартин Грубингер
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всъщност е отдавна формули-
рано от Аристотел в „Никомахо-
вата етика“ като poiesis и praxis. 
Целта на пойезиса, нюансиран 
като всяка творческа дейност, 
е в самото творчество, дока-
то праксисът се осъществява 
в обществен контекст, изисква 
публика и се свързва с катего-
рията на виртуозността. Хана 
Арент дава подобни обяснения, 
изхождайки от понятията на 
Аристотел, и сродява ролята на 
виртуозното изпълнителство с 
политическата роля като част 
от съвременното общество. Тя 
пише, че изпълнителските изку-
ства (които не създават творба) 
са дълбоко сходни с политиката, 
че артистите се нуждаят от пуб-
ликата, за да покажат собстве-
ната си виртуозност, така както 
и хората на действието (поли-

то, целенасочен е в бъдещето, 
инвестира в него и се опитва да 
е прогностичен. Високото из-
куство във втората категория 
произтича от лични инициати-
ви и е изключително търсено. 
Социологът Ричард Сенет, ко-
ментирайки подробно старите 
и нови форми на публичност, ги 
оценява като предпоставка за 
промяна на околното простран-
ство и личността като такава. 
След като Сенет диагностицира 
„срива на обществения човек“, 
„хипертрофията на самостта му 
и култа към интимността“, той 
посочва възможността за ком-
пенсаторна социална функция 
на тези форми на публичност, 
която тласка към превъплъще-
ние, преформиране с положи-
телен знак. Това, което фести-
валната практика осъществява, 

Хелмут Лахенман, сн. личен архив
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ни фестивали, произведени от 
елита и предназначени за него. 
Именно заради това основна 
кауза е усиленото поощряване 
на иновативността в сферата на 
духа.

[Авторката изказва изклю-
чителна благодарност на ор-
ганизаторите на Музикалния 
фестивал в Люцерн и лично на 
Серина Бюлер, Нина Стайнхарт 
и Катарина Шилен за финансо-
вата подкрепа и предоставена-
та информация, без която посе-
щението на фестивала не би се 
осъществило]

тиците) имат нужда от присъст-
вието на другите; че „и едните, 
и другите за осъществяване на 
трудовия си процес имат нужда 
от обществено организирано 
пространство и „изпълнение-
то“ им зависи от присъствието 
на другите“ (Arendt, H. Between 
Past and Future. Six Exercised in 
Political Thought, N.-Y.: The Viking 
Press, 1961. р. 154).

Не може да се пренебрегне и 
още един факт – преминаване-
то във фаза на консерватизъм 
на явления, достигнали фазата 
си на виртуозност. По лични на-
блюдения фестивалната прак-
тика на това ниво съжителства 
опасно близко до рутината и 
„окрупняването“ на елитарни-
те инициативи като например 
гастролирането на едни и същи 
артисти и оркестри по определе-
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ВИЕТНАМСКА ТРАДИЦИОННА 
ОПЕРА И НЯКОИ НЕЙНИ 
ПРОЕКЦИИ ПРЕЗ XXI ВЕК
Миглена Ценова-Нушева

За първи път се докоснах до 
музикалната култура на Виетнам 
през 2004 г., когато посетих като 
гост столицата Ханой и град Хо 
Ши Мин. Получих покана да посе-
тя още два пъти Хо Ши Мин през 
следващите две години. Визитите 
бяха дълги около месец, но вся-
ко посещение ми носеше нови 
впечатления, струваше ми се, че 
„откривам“ нови и различни пла-
стове в психологията на виетнам-
ците, с които работех и общувах, 
че опознавам по-добре виетнам-
ската култура. През 2006 г. съдба-
та ме срещна с виетнамска изпъл-
нителка на традиционна опера и 

фолклор. Представиха ми я като 
човек, посветил живота си на ми-
сията да съхранява и предава на 
идните поколения традициите на 
своята държава. По време на ня-
колкото ни творчески срещи тя 
бе така любезна да сподели с мен 
частица от своите практически 
познанията върху най-крупните 
фолклорни области във Виетнам, 
да ми изпее характерни фрагмен-
ти от двата вида виетнамска тра-
диционна опера – хат чео (hát 
chèo) и хат туонг (hát tuồng). Ве-
роятно чрез общуването с мен 
тя също е усетила близост с бъл-
гарската култура, защото при по-
следната ни среща тя ми подари 
собствения си сценичен костюм, 
с който дълго е изпълнявала жен-
ски постоянни роли от традицион-
ната опера – хат чео.

Сведенията за музикална, тан-
цова, театрална култура на тери-
торията на Виетнам сочат към 
бронзовата епоха (Донг Сън, Đông 

ГОДИШНИНИ МУЗИКА
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музиканти, биещи барабан. Изо-
бразявани са и фигури на танцу-
ващи хора, което от своя страна 
асоциира с музикално-танцови 
ритуали на територията на дне-
шен Виетнам. Танцуващите фигу-
ри били в енергични пози, костю-
мите им обхващали пищна украса 
за глава и дълги роби от твърда 
материя. Често тези фигури бо-
равели с оръжия (копия, дълги 
прътове, брадви). Тези изображе-
ния от своя страна предизвикват 
асоциации с персонажите воини 
от традиционната виетнамска 
опера и характерното за музикал-
нотеатралната култура на Далеч-
ния изток разграничение между 
двата основни вида танц – воен-
ния танц (във Виетнам – Ва Ву, 
Va Vu) и мирния танц (Ван Ву, Van 

Sơn), към която принадлежат 
разкрити при археологически 
разкопки гонгове (откривани от 
1893 г. насам на територията на 
днешния Северен Виетнам). Вре-
мето на създаване на реликвите 
вероятно съвпада с разцвета на 
тази епоха – между VI и I в. пр.н.е., 
като изследователи смятат, че 
е възможно някои от откритите 
гонгове да принадлежат на още 
по-ранни времена. Музикалните 
инструменти (които безспорно 
представляват и ритуални пред-
мети) свидетелстват за развитие 
на музиката по тези земи не само 
поради наличието им, а и заради 
факта, че те издават звук с опре-
делена височина – т.е. били са 
настройвани. В кръг около цен-
търа са изобразявани фигури на 

Хат чео (hát chèo)
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самият жанр хат чео.
Основни инструменти в инстру-

менталния ансамбъл са: лютнята 
с форма на луна дан нгует (đàn 
nguyệt), двуструнният фидел дан 
ни (đàn nhị), красивият тристру-
нен инструмент дан там (đàn 
tam), чийто корпус е обвиван със 
змийска кожа, 36-струнната цитра 
тхъп лук (thập lục), лютнята, изра-
ботвана от корпус на крушовидна 
тиква дан ти ба (đàn tỳ bà), бамбу-
кови флейти сао чук (sáo trúc) или 
сао (sáo), „оризов барабан“ чонг 
към (trống cơm), чинели, дървени 
блокчета и др. 

Жанрът се отличава с някол-
ко групи постоянни роли: коми-
чен персонаж – хе (hề), възрастен 
мъж – лао (lão), възрастна жена – 
му (mụ), млада жена – дао (đào) и 
млад мъж – кеп (kép).

Ключов за жанра е клоунът или 
комичният персонаж хе. Дума-
та означава още: важен, значим; 
шумен смях. Клоунът най-често 
не е главно действащо лице, но 
е неотменна част от фабулата на 
действието и от самото предста-
вяне на традиционни опери от Се-
верен Виетнам. В рамките на едно 
и също представление комични-
те персонажи често са повече от 
един. Обикновено представле-
нията се провеждат на открито, 
най-често в селските региони, 
разположени по делтата на Чер-

Vu). Бронзови гонгове са част и от 
оперните представления. Техният 
звук допринася за цялостното из-
граждане на образите на висшите 
сановници. Възможно е това об-
вързване да се дължи и на обстоя-
телството, че само най-висш са-
новник би могъл да си позволи да 
притежава подобен инструмент, 
чието тегло често надхвърля 100 
килограма бронз. Началото на 
оперната постановка, целящо да 
привлече публика към оперната 
сцена, също може да бъде съпът-
ствано от звука на този величест-
вен музикален инструмент.

Традиционната опера хат чео, 
характерна за Северен Виетнам, 
води началото си най-вероятно 
от I в. от н.е., а зрелият жанр е от-
насян към XI век, когато се появя-
ват и първи сведения за оперни 
сюжети. Традицията е ревностно 
опазвана, предавана предимно 
по семейна линия – от баща на 
син, от дядо на внук и т.н. По-за-
можни и отговорни към традици-
ята семейства дори са се грижи-
ли за по няколко младежи, без да 
имат родствена връзка с тях, за да 
осигурят продължители на това 
изкуство. Въпреки че има данни 
за използването на музикална но-
тация, традиционната опера се е 
предавала предимно „от уста на 
уста“ – характерен белег за фолк-
лора, на чиято основа е изграден 
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епизодични роли. По този начин 
се постига компактност и мулти-
функционалност на съставите, 
които с успех представят своето 
изкуство и пътувайки – на различ-
ни фестивали, пред различна пуб-
лика.

Наред с постоянните роли ва-
жно място в действието заема и 
хорът (дан де, dàn đế), участващ в 
по-важни моменти от сценичното 
действие.

Сюжетите, наричани „тяло на 
пиесата“ (тан чо, “thân trò”), се 
развиват линеарно и са изчисте-
ни от сложни вътрешни препрат-
ки.

вената река. Изпълнителите бият 
барабан, с което отбелязват нача-
лото на представлението. После 
двама клоуни изпълняват номер, 
с който привличат още зрители. 
Комичните персонажи коменти-
рат действието, разведряват ат-
мосферата след епизоди, насите-
ни с драматизъм, понякога дори 
проявяват сарказъм (в унисон с 
идеала за постигането на едно 
по-добро общество).

Един и същ изпълнител би мо-
гъл да се превъплъщава в повече 
от един персонаж. Инструмента-
листите в трупата също са под-
готвени да изпълнят убедително 

Хат туонг (hát tuồng)
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възпитават млада публика с целе-
насочено предприеманите посе-
щения в начални и средни виет-
намски училища.

През 2000 г. стартира проект, 
наречен От театъра към учи-
лището, насочен към издирва-
не и обучение на млади бъдещи 
звезди на традиционната опера. 
Проектът продължава между три 
и пет месеца. Целевите групи са 
ученици от началните и средни-
те училища. Професионалисти 
преподават хат туонг в Ханой 
и Ня Чанг, а хат чео се изучава 
в провинция Нам Дин. Проектът 
протича на 3 етапа: в първия се 
организират работни групи от 
професионални актьори и парт-
ниращи организации и се осъ-
ществява връзката между актьор-
ите и учениците. Вторият етап е 
свързан с изнасянето на 23 пред-
ставления, целящи да привлекат 
публика от повече от 5000 зрите-
ли – от училищата и общността. 
Последният етап преобразява арт 
клубове във вечерни училища, 
насочени само към групи от по 15 
ученици. Конкуренцията за под-
бора на тези изявени ученици е 
„ожесточена“ – изборът е измеж-
ду 200 до 300 кандидати. Всяко от 
тези вечерни училища получава 
допълнителни консултации от 
експерти, сценични костюми, сце-
ничен грим, декори, осветление. 

Днес постановки от този тради-
ционен жанр представят и профе-
сионални музиканти и театрали в 
основания през втората полови-
на на XX век Национален театър 
за хат чео в Ханой. А грижата от 
страна на държавата е видима и 
чрез формирането на Комитет за 
изучаване на чео през 1957 г.

Традиционната опера хат ту-
онг, характерна за Южен Виетнам 
и произлизаща от музикалноте-
атралните практики на виетнам-
ската аристокрация, придобива 
черти на представителен жанр 
през XII век. Най-атрактивни тук 
са богато декорираните с ръч-
на бродерия костюми от изящни 
материи, както и моделите на ри-
сунки върху лице, носещи богата 
символика. Ранните постановки 
на хат туонг са представяни на 
специално обособени сцени на 
закрито, но с течение на време-
то операта на Южен Виетнам се 
разгръща и на открито, а кръгът 
от изпълнители се разширява и 
обхваща не само аристократи. В 
Ханой е основан национален про-
фесионален театър и за този тип 
традиционна опера, който се рад-
ва на широка популярност дори 
през 2015 г.

Двете професионални инсти-
туции за традиционна опера в 
Ханой провеждат обучения и 
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2006 г. (тогава написах и статия, 
посветена на този жанр).

Постепенно традиционните жа-
нрове също започват да намират 
място в телевизионни формати. 
Актуален пример тук е и участие-
то на Нгуен Дук Вин (Nguyễn Đức 
Vĩnh), изпълнител на постоянни 
женски постоянни роли дао от 
традиционната опера хат чео, 
във формата „Виетнам търси та-
лант“ от 2014 г. Интересното тук 
е, че малкият и особено талант-
лив изпълнител е момченце – 
т.е. връзката с традицията е още 
по-осезаема, пренесена в съвсем 
ново време.

Докато бях във Виетнам, бях 
приятно изненадана от ежеднев-
ните излъчвания на цялостни 
виетнамски опери от жанровете: 
хат туонг, хат чео, кай лъън и др. 
Тази стратегия цели да превърне 
виетнамската опера в нераздел-
на част от бита на всеки виетна-
мец. Телевизионните академии 
и други формати, радващи се на 
широка зрителска аудитория, 
също имат своето място като ак-
туален начин за привличане на 
интерес към тези жанрове. Теле-
визионните излъчвания на опери 
предлагат субтитри, които текат 
паралелно на редица езици (на 
латиница, кирилица, с йерогли-
фи и пр.). Професионалните му-
зикални театри също осигуряват 

Впоследствие всеки от клубовете 
дава серия от успешни и привле-
кателни за публиката представле-
ния. Раждат се и няколко бъдещи 
звезди.

През 1920 г. е създаден по-съ-
временен жанр – кай лъън (cải 
lương), на основата на хат туонг 
(hát tuồng). Жанрът се отличава с 
влияния от различни музикални 
стилове, осезаема е близостта с 
виетнамската популярна музика. 
Инструменталните състави се за-
менят от студийни записи, които 
се отличават с осъвременени ор-
кестрации и аранжименти. Кос-
тюмите и сценичният грим за-
пазват стилизирани елементи от 
традиционния жанр хат туонг, 
но също са видимо осъвремене-
ни. Стремежът явно е да се съз-
даде нов жанр, по-близък до ин-
тересите на младото поколение. 
Достига се до жанр, който стъпва 
върху виетнамските традиции, но 
по звученето и визията си силно 
напомня жанрове (като например 
мюзикъла, киномюзикъла и др.), 
свързвани с американската и ев-
ропейската музикално-сценична 
култура, с телевизията и киното. 
Модерните идеи и похвати на кай 
лъън въвеждат този жанр в теле-
визионни академии и други ре-
алити формати. Финал на такава 
продукция имах възможност да 
видя „на живо“ в Хо Ши Мин през 
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1977, 228 tr.; Ngọc, Hữu. Wandering 
through Vietnamese cultur. [6-th 
edition]. Thé̂ Giới Publishers, 2012, 
1260 p.; Kalman, Bobbie. Vietnam: 
The Culture. Crabtree Publishing 
Company, 2001, 32 p.; McLeod, 
Mark W., and Thi Dieu Nguyen. 
Culture and Customs of Vietnam. 
Greenwood Publishing Group, 2001, 
198 p.; NSND Đinh Bằng Phi. Nhìn về 
sân khấu hát bội Nam Bộ. [Поглед 
към сценичната традиционна 
опера на Южен (Виетнам)]. Hồ Chí 
Minh: Nhà xuất bản Văn Nghệ, 2005,  
339 tr..

Транскрипциите от виетнамски 
на български език са консултира-
ни с д-р Райна Бенева, преподава-
тел по виетнамски език и култура 
в Център за източни езици и кул-
тури при СУ „Св. Климент Охрид-
ски“.

такава възможност за зрителите, 
които не владеят добре виетнам-
ски език. По всичко личи, че това 
е добре обмислена културна стра-
тегия, която цели не само да съх-
рани ценна част от виетнамското 
културно наследство, а и да при-
влече към нея нови публики, да 
създаде условия за пълноценна 
комуникация с други изкуства и 
култури[1].

[1] Настоящият текст е значи-
телно изменен и допълнен на ос-
новата на доклад с мултимедийна 
презентация в рамките на фору-
ма Неочакваният Виетнам (об-
рази, срещи, преоткриване), про-
веден на 7 април 2015 г. в ЦИЕК 
при СУ, организиран с участието 
на ИИИзк – БАН и с подкрепата на 
Посолството на СР Виетнам в Со-
фия.

Някои използвани източници: 
Ценова, Миглена. Виетнамска 
традиционна опера (Вонг Ко). – 
Българско музикознание, 2007, 
№ 2, с. 201-203; Brandon, James R. 
Theatre in Southeast Asia. Harvard 
University Press, 2009, 448 p.; Cầu, 
Hà Văn. Hề chèo. Ho Chi Minh: Nhà 
xuất bản, Năm xuất bản, 2005, 350 
tr; Cầu, Hà Văn. Mấy vấn đề trong 
kịch bản chèo [Наблюдения върху 
либретата за чео]. Hà Nội: Văn hóa, 
1977; Cầu, Hà Văn. Mấy vấn đề trong 
kịch bản chèo [Наблюдения върху 
либретата за чео]. Hà Nội: Văn hóa, 
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TURKOLOGENTAG 2016, 
септември, Хамбург
Стела Ташева, Саша Лозанова

Свободният ханзейски град 
Хамбург днес впечатлява гос-
тите с мащаба на архитектура-
та, с просторните си булеварди, 
паркове и езера, с огромните 
пространства на пристанищ-
ните съоръжения и селища, с 
богатството на музеите и гале-
риите и техните атрактивни екс-
позиции. Не на последно място 
остават материалните следи на 
пъстрото етническо разнообра-
зие, пълните велосипедни алеи 
и безбройните часовници, зае-
ли ключови позиции в градска-
та среда.

Но нашата конкретна цел 
беше участие във Втората меж-

дународна тюрколожка кон-
ференция Turkologentag 2016, 
състояла се през септември и ор-
ганизирана от Института за ази-
атски и африкански изследвания 
(Asien-Afrika-Institut (Turkologie), 
Universität Hamburg), един от 
наследниците на Колониал-
ния институт (Hamburgische 
Kolonialinstitut).

Turkologentag 2016 имаше об-
лик на конгрес поради огромния 
заявен интерес и присъстви-
ето на над 250 учени. Сред тях 
най-много бяха представители-
те на немските институти и уни-
верситети, на други европей-
ски (главно северни) страни и 
на Балканите, Армения, Индия 
и Япония. Имаше много малко 
участници от България, Македо-
ния, Сърбия, Украйна, Румъния 
и Русия: в подобен тематичен 
контекст (тюрколожки и осман-
ски изследвания) това разпре-
деление води до известна ед-
ностранчивост в насоките на 
проучване. Същевременно от 

АРХИТЕКТУРА

https://turkologentag2016.org/
https://turkologentag2016.org/
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бавим и многобройните им ар-
хеологически експедиции (осо-
бено активни от XIX век), както 
и огромния им музеен и архи-
вен фонд, свързан с Изтока. По-
настоящем ориенталистиката и 
тюркологията също са обект на 
изследване в редица немски на-
учни центрове и организации. 
Актуалността на тематиката се 
определя и от обстоятелството, 
че днес в Германия живеят ня-
колко поколения – повече от 4 
000 000 граждани с турски про-
изход.

страна на турските колеги бяха 
публикувани голям брой заявки 
в програмата, но много висок 
процент от тях бяха отменени 
поради невъзможност за пъту-
ване.

Темата и мястото на форума 
бяха пресечна точка на истори-
чески и актуални фактори. Към 
първите ще посочим активни-
те изследователски традиции в 
Германия, свързани с проучва-
нето на Ориента и в частност 
история, икономика, култура и 
пр. на предосманска, османска 
и следосманска Турция. Ще до-

Фиг. 1. Сградата Чили, Хамбург, Chilehaus с архитект Фриц Хьогер (Fritz 
Höger), 1924 г.
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Активността на участие може 
да се проследи в разпределе-
нието по сесии, както следва: ос-
мански изследвания – 26; лите-
ратура – 18; турски изследвания 
– 10; културология – 7; религия 
– 6; лингвистиката – 5; социални 
проучвания и миграция – 4; гер-
мано-турски езици – 3; музико-
логия – 3; изследвания от Цен-

Конференцията продължи в 
рамките на четири дни в мно-
жество сесии, провеждани пара-
лелно. Слушателите се ангажи-
раха с продължителни дискусии, 
а ръкопляскането – като демон-
страция на одобрение и инте-
рес, често се заменяше с една 
нова за нас форма: тропане с 
юмрук по масата.

Фиг. 2. Концертната зала Elbphilharmonie по проект на студиото Herzog 
& de Meuron, която предстои да отвори врати през януари 2017
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трална Азия – 3; обучение – 2; 
антропология – 1. Вечерите на 
форума бяха запълвани с пле-
нарни лекции на водещи немски 
специалисти, вернисаж на ори-
енталски ръкописи и премиери 
на книги. За нас добър пример 
на актуална научна практика 
представляваше панелът, пред-
седателстван от Артемис Ягу, 
фокусиран върху бита, живота и 
културата на „Немюсюлманите 
в османската империя“, както и 
новите изследвания, организи-
рани в панели върху историята 
на науката, технологията, кул-
турното наследство и дизайна. 
Недостатък на организацията 
ни се стори липсата на публику-
вани резюмета, тъй като пара-
лелните сесии не позволяваха 
проследяването на голяма част 
от докладите.

Така, в слънчевия септември, 
ще запомним конференцията с 
искрения ентусиазъм на учас-
тниците, с многообразието от 
теми, проблеми и гледни точ-
ки, с нееднозначността на из-
ползвания понятиен апарат, 
със синкретизма на различните 
дисциплини и с противоречиви-
те оценки на изследвания мате-
риал.
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ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС НА ВИОЛИТЕ 
НА КРАЛЯ СЛЪНЦЕ
Иван K. Янакиев

На 23 септември 2016 в рам-
ките на Международния му-
зикален фестивал „Варненско 
лято“, честващ 90-годишната си 
история, се състоя концерт на 
испанския музикант Жорди Са-
вал. Вторият концерт на Савал 
в България след участието му 
през 2015 г. в рамките на „Мар-
тенски музикални дни“ в Русе се 
превърна според очакванията 
в забележително събитие. По 
този начин той е приеман и по 
световните подиуми с неговите 
над 140 концерта годишно и над 
200 издадени албума, професио-
нални награди и ордени, почет-
ни докторски степени и особено 
с престижната награда „Леони 

Сонинг“, смятана за „музикална-
та Нобелова награда“.

Савал е забележителен музи-
кант, изпълнител от най-висока 
класа, световно признат интер-
претатор не само на бароков 
текст, но и на world музика в 
общи проекти с арабски, изра-
елски, турски, гръцки, арменски, 
афганистански, мексикански, се-
верноамерикански и български 
(Недялко Недялков, кавал) из-
пълнители. С тази репертоарна 
практика – от еврейска, ислям-
ска и християнска музика, откри-
вайки в нея „специфичен „диа-
лог на душите“ между Изтока и 
Запада“, Савал става гост-артист 
на Великденския фестивал в Лю-
церн през 2016 г.

Във Варна Жорди Савал прис-
тигна с още трима музиканти: 
Филип Пиерло – басова виола 
да гамба от Томас Алред от 1625 
г., Ролф Лислеванд – теорба и 
китара, Михаел Берингер – кла-
весин. Самият Савал свири на 
7-струнна басова виола да гам-

МУЗИКА ФЕСТИВАЛИ
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може напълно да поеме и трите 
функции самостоятелно. Соли-
стите Савал и Пиерло майстор-
ски се възползваха от барокова-
та практика да се изписват само 
двете партии – солистичната и 
акомпаниращата, като разменя-
ха своите функции неведнъж по 
време на концерта.

Изпълнителите показаха не 
само съвършено техническо 
владеене на своите инструмен-
ти, но и фина естетическа пре-
цизност по отношение на сти-
ловите и жанрови специфики на 
бароковия репертоар. Савал бе 
решил програмата, като бе раз-
пределил ролята на солист меж-

ба от Барак Норман, Лондон, 
1697 г.

Камерният ансамбъл, кой-
то те формират, е популярен и 
удобен формат за камерно му-
зициране по време на бароко-
вата епоха – разширена група 
на басо-континуо (басова виола 
да гамба, чембало и теорба/ки-
тара) с възможност за един или 
двама солисти (една или две ви-
оли да гамба). Този състав дава 
възможност трите основни еле-
мента на ансамбловата факту-
ра – бас, мелодия и хармония 
– да бъдат представени в гъвка-
ви комбинации между инстру-
ментите, като дори всеки от тях 

Снимка 1 – Жорди Савал и съставът му репетират преди концерта на 23 
септември 2016 г. във Варна. Снимка: Иван К. Янакиев
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виолата да гамба.
В центъра на програмата 

самият Савал успя в “Les Voix 
Humaines” да въплъти чрез ин-
струмента си най-пълнозначно 
тембрите и диханието на чети-
рите основни човешки певче-
ски гласа. Концертът завърши с 
вариации върху представител-
ната за западноевропейската 
стара музика шакона “La Folia 
d’Espania” в авторско предложе-
ние от Марен Маре “Couplets de 
Folies (d’Espagne)”. В нея изпъл-
нителите концентрираха квин-
тесенцията на своите инстру-
ментални умения и естетика, за 
да заведат публиката до ярък и 

ду всички изпълнители. Така 
например Филип Пиерло (ба-
сова виола да гамба) бе аком-
паниран майсторски от Савал в 
“La Rêveuse” и “L’Arabesque”. На 
първата част с творби на Жан 
Батист Люли, Марен Маре, Жан 
дьо Сент-Коломб контрастира-
ше медитативният характер на 
музиката от втората част, като 
на преден план бе представен 
специфичният звук на виоли-
те да гамба. Соловото изпъл-
нение на Савал на “Prélude en 
re” от Господин дьо Маши даде 
възможност на изпълнителя да 
сподели с публиката най-фини 
нюанси на специфичната боя на 

Снимка 2 – Иван К. Янакиев интервюира Жорди Савал минути преди кон-
церта му на 23 септември 2016 г. във Варна. Снимка: Миряна Калушкова
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вото е гъвкаво и когато прила-
гаш върху него твърде голямо 
напрежение, то става сковано 
и не може да вибрира. И тога-
ва изобщо не звучи. Концерт-
ният строй е важен, защото той 
също така ни дава баграта. Цве-
тът на Ренесанса, концертният 
строй по времето на Ренесан-
са е по-висок, на барока –кон-
цертният строй е по-нисък, а на 
френския барок (Марен Маре и 
авторите от програмата – б.а.) е 
още по-нисък. Това е както при 
картините – баграта на Рубенс е 
различна от цветовете на Кара-
ваджо, Караваджо е различен от 
Веласкес и всеки стил има свой 
собствен цвят и различни пъти-
ща да изрази красота и емоция.

И.Я.: Ще се съгласите ли, че 
трябва да разглеждаме кон-
цертния строй и темпераци-
ята като изразни средства 
наравно с динамиката и мело-
дията?

Ж. Савал: Знаете ли, темпе-
рацията е толкова важна, защо-
то темперацията прави цяло-
то напрежение в модулацията. 
Ако свирите в Ре мажор или До 
мажор – всичко звучи много 
добре. Но когато правите моду-
лации (Савал използва думата 
“modulation”, която в контекста 
трябва да се разбира по-общо 
– свирене в различни тонал-

колоритен завършек на концер-
та на камерния ансамбъл. Като 
бис музикантите импровизира-
ха шакона върху четири акорда 
– проста хармоническа каденца 
от трите основни хармонически 
функции (T-S-D-T). Музикантите 
показаха рафинирано чувство 
за пропорционалност, реали-
зирайки контрастна триетапна 
импровизация.

Преди концерта маестро Са-
вал отдели време за кратка 
пресконференция, на която той 
отговори и на два въпроса на 
Иван Янакиев:

И. Я.: Какво е вашето лично 
отношение към по-ниския кон-
цертен строй, който ползва-
те при вашите изпълнения? 
Само историческа ли е моти-
вацията Ви, или имате и нещо 
друго предвид?

Ж. Савал: Ами моят инстру-
мент например – ако свиря във 
високия концертен строй, ще 
има кратък живот, защото на-
прежението ще бъде твърде 
голямо. Преди няколко годи-
ни трябваше да свиря във ви-
сокия концертен строй и след 
три месеца инструментът ми не 
звучеше въобще. Занесох го на 
лютиера и той ми каза: „Инстру-
ментът Ви е уморен. Той има 
нужда от почивка, защото сте го 
напрегнали твърде много“. Дър-
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при правата флейта – когато тя 
свири в Ре мажор, звучи кра-
сиво, когато свири в Ми бемол, 
звучи много по-силно, много 
тъмно и това е част от красотата 
на инструментите!

Тези думи на Савал по отноше-
ние на концертния строй, тем-
перацията и напрежението при 
инструмента, които той ползва 
– образец, излязъл от ръцете на 
най-влиятелния лютиер в Лон-
дон в края на XVII век – Барак 
Норман, дават повод за комен-
тар върху въпросите за избо-
ра на съвременния концертен 
строй. Щом неживата материя 

ности – б.а.) в нетемперирана 
интонационна система, всяка 
модулация далеч от началото 
не е толкова съвършена и за-
това създава напрежение. Това 
е и причината, поради която се 
правят модулации. Когато пра-
вите модулации с темперирани 
инструменти (Савал има пред-
вид равномерно темперирани 
инструменти – б.а. ), звучи ед-
накво добре и в си минор, и в до 
минор – няма разлика [… ]. Инте-
ресно нещо е, че когато свирим 
класическа музика – Бетховен, 
Моцарт, Хайдн с оригинални ин-
струменти, тогава усещаме това 

Снимка 3 – Виолата на Савал – майсторски инструмент на Барак Норман, 
Лондон, 1697. Снимка: Миряна Калушкова
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реагира на напрежението, кое-
то е нужно да се приложи върху 
ѝ, за да се опънат струните дос-
татъчно, извън съмнение е, че 
същото важи и за живата при-
рода. Текущият висок концер-
тен строй в момента оказва вли-
яние и върху човека като цяло, 
чийто „дизайн“, за разлика от 
дизайна на модерните струнни 
инструменти, не е претърпял 
изменения от създаването си. 
Въпросът остава отворен и акту-
ален, тъй като самите музикан-
ти в световен мащаб не спазват 
установените с ISO 16:1975 стан-
дарти за честота на тона „ла“, 
а търсят звучности, които биха 
отговорили на техните лични 
интерпретационни намерения.

Това, което Жорди Савал дари 
на българската публика в един 
от финалните концерти на МФ 
„Варненско лято“, бе пренася-
не в друго състояние на духа 
чрез звука, който е бил част от 
ежедневието на френския двор 
по времето на Краля слънце. 
Произведенията на Маре, Дьо 
Сент-Коломб, Люли бяха ключ 
към вратата, която маестро Са-
вал и съставът му отвориха, за 
да се излее в залата златното 
дихание на „човешкия глас“ на 
виолите да гамба.
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„Златна роза“ 2016 – трябва 
ли да търсим златно 
сечение?
Росен Спасов

За да не ми се налага да ги пов-
тарям повече, ще започна този 
текст с бързо маркиране на ос-
новните теми, които бяха отбе-
лязани неколкократно още по 
време на фестивала, а след това 
още по-усилено тиражирани като 
отзвук от Варна: проблемите със 
селекцията в конкурса, липсата на 
зрители в залата, но и високото 
средно ниво на късометражните 
филми и повишената чувствител-
ност на младите автори към со-
циалните проблеми и хуманизма. 
Който иска да чете за тези неща, 
нека си ги намери в интернет.

Парадоксално, но симптома-
тично, филмите, предизвикали 

най-разгорещени дискусии, дву-
полюсни мнения и дори „сканда-
ли“ в рамките на фестивала, са с 
критично нисък зрителски потен-
циал. Тематичното трио „Слава“, 
„Безбог“ и „Христо“, представя-
що битието на екстремно марги-
нализирани персонажи, някои от 
които дори са на границата на 
средностатистическите опреде-
ления за човешки същества, под-
режда нелицеприятен пъзел от 
хиперболизиран хиперреализъм, 
чиято цел е да представя киното, 
но и едновременно с това – ре-
алността в България. Журитата 
по световните фестивали, съста-
вени от творци, които в най-об-
щия случай правят същото кино, 
оценяват безспорните кинемато-
графични качества на тези загла-
вия. И те наистина са високи. Но 
непривлекателните теми, съче-
тани с трудно гледаеми авторски 
подходи, отново ще отблъснат 
зрителите. Пак се завърта ома-

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ФЕСТИВАЛИ
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граденият като драматургия и 
техническо изпълнение филм от 
„триото“, а изпълнението на Ди-
митър Николов, в ролята на без-
домника Христо, може да търси 
аналози далеч извън национал-
ните ни граници. Димитър Кру-
мов и останалите поддържащи 
актьори също изграждат значи-
ми образи. В интервю за фести-
валния бюлетин (22.09.2016, бр. 
3) Григор Лефтеров казва, че е 
имал нужда от силен морален ар-
гумент, за да поиска от държавата 
пари за кино. Историята на без-
домното момче е наистина соци-
ално потребен филм, но той ще 
бъде преследван от парадокса, 
че обществото, с чиито финансо-
ви средства е подпомогнат, ще го 
подмине.

Преследващата камера (като 
изключим моментите, в които 
персонажите тичат – крайно де-
модиран похват, при който нищо 

гьосаното кръгче. Направили сме 
хубави филми, ама никой няма да 
ги види. Малко хора ще пожела-
ят да ги загледат дори. Хубаво би 
било обществото да види умело-
то проследяване на пътя на един 
клошар. Не го казвам с ирония. 
„Христо“ (реж. Григор Лефтеров, 
Тодор Мацанов) е най-добре из-

Димитър Николов в ролята на бездомника Христо.
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на нещастния кантонер (Стефан 
Денолюбов), но веднага след това 
разказът поема различни посоки 
и изключва този похват. Грозева 
и Вълчанов показват една смеш-
но-тъжна реалност с особено чув-
ство за хумор. На ръба на тънката 
подигравка със своя персонаж те 
все пак съумяват да не го осми-
ват, за което голям принос има и 
поредното голямо превъплъще-
ние на Стефан Денолюбов. Бла-
годарение на многопластовото 
драматургично развитие и беза-
пелативното изпълнение на Мар-
гита Гошева, нейният персонаж е 
едновременно хищник и жертва. 
Системата придобива плът и кръв 
чрез личните си борби. Струва ми 
се, че ,,Слава“ е с най-голям зри-
телски потенциал от ,,триото“ по-
ради гореизброените причини.

Най-неубедителен сред тях е 
,,Безбог“ (реж. Ралица Петрова) 
заради бутафорната си хиперре-

не се вижда) и все още властва-
щата стилистика на румънската 
„Нова вълна“ са най-подходящи 
за автентизма при експониране-
то на този обществен сегмент, 
премеждията и безнадеждните 
му стремежи към морално (само)
измъкване от дъното. Дълбоки 
поклонници и най-ярки предста-
вители на този стил кино в Бъл-
гария са създателите на ,,Слава“ 
(реж. Кристина Грозева и Петър 
Вълчанов). След като пожъна ре-
дица фестивални успехи с ,,Урок“, 
но удари на камък при срещата си 
със зрителите, двойката режисьо-
ри предприема различен подход 
за втория си филм от трилогия-
та ,,вдъхновени от вестникарски 
заглавия“. Драматургията засяга 
множество нишки и ни представя 
повече и по-многопластови пер-
сонажи, което предполага повече 
действие. В началната сцена каме-
рата отново е залепена за гърба 

Кадър от филма ,,Безбог“
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биринти на любовта“ (реж. Вла-
димир Щерянов) и ,,Летовници“ 
(реж. Ивайло Пенчев). Тяхната це-
лева публика ще бъде сериозно 
разстроена психически, ако ѝ бъде 
наложено насила да изгледа горе-
посочените заглавия. Първият е 
компилация от банални любовни 
истории, която подхожда да е съз-
дадена от току-що завършил сту-
дент, а не от роденият през 1965 
г. Владимир Щерянов. Опитът на 
режисьора все пак му е помогнал 
да оползотвори очевидно при-
личните средства, които руската 
държава отпуска за ,,правилни“ 
филми. Резултатите на екрана са 
привлекателна визия, разнообра-
зие от технически средства, мно-
жество персонажи, разположени 
на различни луксозни локации. 
Разбира се, всичко си има цена и 
руското знаме задължително се 
появява периодично в кадър, а 
любовта между руските свалячи 
и българските красавици си идва 

алност и апликирания финал. 
Чисто географски, в България не 
съществуват планински улеи, по 
които да се забавляват фрийрайд 
скиори и сноубордисти, а под тех-
ните скали да има пещери. Още 
по-малко такива, които мутри и 
ченгета използват за наказание 
на своите жертви. А и да има-
ше – не би било рентабилно. Все 
пак, ако приемем, че филмовото 
пространство е метафизично и 
действието се развива в една хи-
потетична географска ширина, 
наситена с човешки отпадък (хи-
потетично пространство), то фи-
налната сцена трябва да покаже, 
че земята се отваря и ,,поглъща“ 
невинен турист – син на един от 
злодеите. Поетична справедли-
вост, както биха казали в Холивуд. 
Подобна хипотеза обаче проти-
воречи на хиперреалистичния 
ключ, в който е поставена истори-
ята.

В съвсем друга писта бягат ,,Ла-

Яна Маринова е готова на всичко в името на любовта.
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Като стана въпрос за усвояване 
на пари, при любимеца на публи-
ката – „Летовници“, нещата са 
малко по-мътни, както беше на-
мекнато, но подминато с махване 
на ръка на пресконференцията. 
Нямам намерение да се задълбо-
чавам в счетоводните книги на 
която и да е продукция – за това 
си има органи, но резултатите на 
екрана са видими и отворени за 
коментар. В случая те са по-скоро 
камерни и скромни откъм визия 
и действие. Разказът компилира 
скечове и туристически шеги, из-
пълнени от плеяда телевизионни 
звезди, при чиято поява публика-
та умира от смях. Драматургията 
страда от редица недоглеждания 
(еко активистка, която мечтае да 
спи в хотел) и дразнещи шаблони 
(хомосексуалист, който се нахвър-
ля наред на всеки един предста-
вител на мъжкия пол), но най-го-
лямата ѝ слабост е разтегленото 

някак естествено. Въпреки че в 
реалността май е обратното. На 
пресконференцията след прожек-
цията на филма беше отбелязано 
и че той служи за пълнометражна 
реклама на руските фирми за про-
дажба на имоти в България, както 
и на редица други експанзивни 
политики на империята. Разгово-
рът тръгна в тази посока заради 
техническата неуредица с руски 
дублаж върху българските репли-
ки – недопустимо за представяне 
на филм в конкурсна програма на 
национален фестивал за игрално 
кино. Щерянов се оправда, че не 
са достигнали средства, с което 
предизвика недоумение, защото 
субтитрите са по-евтини от дуб-
лажа. В негова защита веднага 
се намеси един позакъснял и слу-
чайно попаднал руски възпита-
ник, който започна да обижда на-
ред и нарече пресконференцията 
русофобска сбирка.

Рая Пеева в ролята на Леа Иванова.



 
 62

за израстването. В него културни-
те препратки и цитати са нена-
товарващ пъзел от постмодерни 
символи, който се използва за 
маскиране на основната драма-
тична нишка. Въображението на 
малката Ива (Александра Костова) 
ѝ помага да преодолее неизбежен 
житейски удар. Изпълненията на 
всички деца във филма са всъщ-
ност традиционни за българското 
кино – неподправени, трогателни 
и красиви.

,,Пеещите обувки“ също не 
бяга от широка публика. Негови-
ят коз в привличането ѝ е неверо-
ятната история на легендарната 
джаз певица Леа Иванова, на коя-
то българската култура и история 
като цяло са големи длъжници. 
Киното в частност се отсрамва пе-
риодично. Филмът на Радослав 
Спасов обаче би могъл да срещне 
проблеми със зрителите в струк-
турно отношение. Поради специ-

времетраене от 120 минути, кое-
то за целевата публика на жанра е 
твърде дълго. Позитивен елемент 
във филма е пищната оригинал-
на музика на Георги Стрезов, кой-
то за целта използва симфоничен 
орекстър, а това не се случва все-
ки ден в българското кино.

Златното сечение между гор-
ните крайни тенденции търсят 
,,Маймуна“ (реж. Димитър Ко-
цев-Шошо) и ,,Пеещите обувки“ 
(реж. Радослав Спасов). По-ус-
пешен в тази насока е ,,Майму-
на“, който търси зрителите, без 
да подкопава самочувствието 
им. Той натъжава и разсмива ед-
новременно, изкарвайки от гле-
дащите дълбока емоционална 
съпричастност. В момента е по 
кината и съсвем скоро ще при-
добием поне бегла представа как 
това влияе върху резултатите при 
срещата с широка публика. ,,Май-
муна“ е позитивен и игрив филм 

Кадър от филма ,,Спомен за страха“
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изброените условни модели. Бав-
ното безвремие във филма, про-
тичането на живота е далечен, но 
не носталгичен, а критичен спо-
мен. Безцветната и беззвукова 
атмосфера обгръща мозайката от 
съдби, контролирани от ченгета. 
Цветовете са в емблемите, знаме-
ната и лозунгите. Изключително 
точно е уловен духът на онези 45 
години, които уж са стигнали, но 
все още определят битието ни.

И така, след това отклонение 
остава въпросът от заглавието 
– трябва ли да търсим златно се-
чение или баланс между фести-
валните тенденции и понижения 
вкус на масовата публика? В край-
на сметка при наградите всичко 
си идва по местата – журито оп-
ределя за първенци типично фес-
тивалните филми, критиците ха-
ресват абстракцията, а публиката 
посочва жанрово чистата звезд-
на комедия. Според мен все пак 
най-стойностни от кинематогра-
фична гледна точка са филмите от 
златната среда, подминати от на-
градите. Те имат какво да покажат 
на двата типа публика и техните 
автори, повече или по-малко ус-
пешно, са намерили златното се-
чение.

фиката на своя разказ – житей-
ската съдба на Леа Иванова, той 
пресъздава няколко различни 
епохи. Етапите от живота на певи-
цата са пресъздадени от четири 
различни актриси (Киара Столар-
ски, Донна Бангьозова, Рая Пеева, 
Ернестина Шинова), но драматур-
гично не са разделени съразмер-
но. Средната част на филма, която 
показва разгара на любовта ѝ с Еди 
Казасян и отношенията ѝ с БКП и 
ДС, е най-наситена. Оттук идват и 
пробойните – мудно действие и 
прекалено претоварване на мла-
дите актьори (Рая Пеева и Юли-
ан Петров), което на моменти се 
отразява на като цяло плътните 
им изпълнения. Препратките към 
историята на българското кино 
са автохедонизъм, насочен и към 
гилдията, но в крайна сметка и те 
натрупват излишно времетраене, 
което натежава на обикновения 
зрител.

И ако някъде горе в текста съм 
оставил впечатлението, че не ха-
ресвам компилативна сценарна 
структура, то сега ще го опро-
вергая. Истинска фестивална из-
ненада и мой личен фаворит е 
,,Спомен за страха“ (реж. Иван 
Павлов), който проследява едно-
типния начин на живот на корен-
но различни персонажи. Това е 
поетична филмова сатира, която 
не се вписва в нито един от горе-
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ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТМУЗИКА

Лекцията „Гейшите – мит и 
реалност“ от Марта Илиева и 
Анета Димитрова
Миглена Ценова-Нушева

27-ми Дни на японската култу-
ра в България*

На 16 октомври 2016 г. в Ин-
ститута за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей 
(ИЕФЕМ) при Българската акаде-
мия на науките (БАН) се проведе 
открита лекция на тема „Гейши-
те – мит и реалност“.

В продължение на векове тра-
дицията на гейшите (геико) е 
била пазена в дълбока тайна, 
а на самите гейши е било заб-
ранено да разпространяват ин-
формация за своята професия 
(под заплахата от строги санк-

ции). Днес обаче правилата по-
степенно се променят. Макар и 
не много на брой, публикации-
те по темата допринасят за това 
човек, който не е въведен по 
семейна линия или по други въ-
трешни регламенти в тази тра-
диция, да се докосне до нея и да 
я опознае.

Върху такава литературна ос-
нова е била подготвена и лекци-
ята „Гейшите – мит и реалност“. 
Автори на лекцията и домакини 
на събитието бяха Марта Или-
ева и Анета Димитрова – две 
млади дами, посветили се за по-
вече от 10 години на японските 
изкуства и традиции, между кои-
то: Урасенке – чайна церемония; 
Чабана – подреждане на цветя-
та в чайната, Шо – калиграфия и 
пр.

Лекцията беше обвързана с 
друго събитие от 27-ите Дни 
на японската култура в Бълга-
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рия – изложбата на традицион-
ни украшения за коса канзаши. 
Изложбата, озаглавена „Неувях-
ващият цвят на гейшата“, беше 
открита официално на 11 октом-
ври 2016 г., също в ИЕФЕМ при 
БАН.

За да направят връзка между 
изложбата и лекцията, първо-
начално Марта Илиева и Анета 
Димитрова насочиха внимание-
то на аудиторията именно към 
традицията канзаши. Канзаши 
(и по-специално цумами канза-
ши) са украшения за коса във 
формата на цветя. Изработвани 

от плат, те са част от аксесоари-
те на гейшите, но са по-силно 
свързвани с облеклото на маико 
(момиче, което се обучава да 
стане гейша). Цумами канзаши са 
вдъхновени от сезонните расте-
ния и техните цветове. Цветята 
се използват през определен ме-
сец, за който са характерни, на-
пример: ириси през месец май, 
кленов цвят през ноември и т.н. 
Цумами канзаши изразяват по-
читането на сезоните от страна 
на японците, които с удоволст-
вие обвързват своите обичайно 
извършвани дейности, начина 
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лен път може да бъде осинове-
но момче, което да наследи тра-
дицията. Съпругът на дъщерята 
също може да стане майстор на 
канзаши, но за целта той тряб-
ва да приеме фамилното име на 
своята съпруга.

Тук отново може да се наблю-
дава характерен белег за япон-
ската традиционна култура: 
правилото за приемственост 
само по семейна линия на раз-
личните изкуства (и занаяти). 

В началото на лекцията, при-
дружена с видеопрезентация, 
Марта Илиева и Анета Димитро-
ва създадоха определени исто-
рически представи, свързани с 
разглежданата тема, като изве-
доха на преден план ролята на 
император Токугава за обедине-
нието на Япония в началото на 

си на обличане, изпълнявани-
те ритуали и пр. с конкретното 
време от годишния цикъл.

Със сигурност цумами канза-
ши отразяват и преклонение-
то пред природата, толкова 
характерно за светоусещането 
на японците, както и стремежа 
им природната красота да бъде 
„пренесена“ в бита на хората 
чрез средствата на различните 
японски традиционни изкуства. 

С интерес беше посрещнато 
обстоятелството, че въпреки 
предназначението да се упо-
требяват от жени, украшенията 
за коса се изработват от мъже. 
Нещо повече, майсторството на 
канзаши се предава единствено 
по семейна линия – от баща на 
син или внук. Ако в семейството 
няма син или внук, по официа-
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музикални, танцови, поетични 
и др. Гейшата преминава курс 
на обучение, който включва 
ежедневни занимания с: танци, 
свирене на музикални инстру-
менти, пеене, чайна церемония, 
старинна и съвременна японска 
литература, калиграфия, воде-
не на разговор, изнамиране на 
мъдри решения на определе-
ни проблеми, овладяване на 
различни занимателни игри, 
работа върху походката и изя-
ществото на движенията, чужди 
езици и редица други. Гейшата 
най-често разкрива своите ар-
тистични таланти и умения в 
специални учреждения – очая 
(чайни, къщи за чайни церемо-

XVII век – „време, когато се фор-
мира и нова обществена про-
слойка от новобогаташи“. Така 
според лекторите се създават 
условия за появата на първите 
гейши (или геико).

В хода на изложението авто-
рите пренесоха аудиторията в 
света на японската гейша – свят, 
обвит в мистика, естетика и кра-
сота, но съпътстван от тежък и 
интензивен труд, строги прави-
ла, страдания, лишения. Ще се 
опитам да пресъздам (и на мес-
та да допълня) техния разказ.

Гейша може да стане девойка, 
която не е от знатен произход, 
но има определени таланти – 
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тази традиция. Най-реномира-
ните къщи били разположени в 
определени квартали на Токио 
или Киото. Там децата ставали 
маико – момичета, които се под-
готвят за гейши. Днес има изис-
кване от страна на държавата 
момичетата да са завършили 
най-малко гимназия, преди да 
станат маико. Докато са в учи-
лище, бъдещите маико могат да 
изучават музикални инструмен-
ти, танци, калиграфия, литера-
тура и други изкуства, за да им 
е по-лесно, след като завършат 
гимназия, защото всяка маико 
дебютира като геико на 21-го-
дишна възраст и времето, опре-
делено за овладяването на тра-
дицията, не би могло да бъде 
удължавано. В миналото, пора-
ди подчинената роля на жената 
в японското семейство, е било 
възможно съпругът да прода-
де съпругата си на такава къща 
(окия), за да изплати семейни 
дългове. При постъпването на 
съпругата в окия, брачният обет 
се разтрогвал, защото гейшата 
няма право да има семейство до 
момента, в който не реши да се 
оттегли от тази професия.

Във всяка окия има „майка“ – 
окаасан, която се занимава със 
счетоводството на къщата, с 
обучението на момичетата и мн. 

нии) пред тесен кръг от гости. 
Няколко пъти в годината геико 
се включват в сезонни празни-
ци и фестивали, където красота-
та и професионализмът им мо-
гат да бъдат наблюдавани при 
свободен достъп.

В миналото момичета още на 
тригодишна или четиригодиш-
на възраст са били продава-
ни от бедните си семейства на 
къща – окия, в която се изучава 
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ства, включващи и закупуване-
то на саморъчно изработвани 
кимона, канзаши и мн. др., да 
достигнат доста големи суми 
(например 500 хиляди долара). 
След като стане гейша, се очак-
ва в срок от пет или най-много 
седем години младата жена да 
възстанови направените фи-
нансови вложения. Връщане-
то на инвестициите може да се 
осъществи и в рамките на зна-
чително по-кратък период (на-
пример една или две години) 
в зависимост от репутацията и 
уменията на гейшата. Едва след 
това всяка геико може да избе-
ре как да продължи своя жи-
вот. Възможностите най-общо 
са три: тя може да продължи да 
упражнява професията, да осно-
ве собствена окия или да се от-
тегли, за да създаде семейство. 
Най-възрастните гейши са на по 
70 години. Същевременно ня-
кои гейши се оттеглят от профе-
сията още преди да навършат 
30 години.

Облеклото на гейшата е ки-
моно. Направата на някои от 
най-красивите ръчно изработ-
вани и украсявани с ръчна бро-
дерия кимона би могла да от-
неме до три години. Облеклата 
са стилни и изчистени. Гейши-
те могат да носят горно кимо-

др. Окаасан се грижи и за графи-
ците с работните ангажименти 
на геико, защото по-популярни-
те гейши могат да имат до 4 ар-
тистични изяви на вечер. Окаа-
сан също, както е при другите 
традиции, трябва да осигури на-
следник – атотори. В случая, по 
изключение и поради специфи-
ката на професията, наследни-
кът трябва да бъде момиче: дъ-
щеря или осиновено дете, което 
още от своята петгодишна въз-
раст трябва да е наясно, че ще 
наследи грижите и управление-
то на окия. При липса на собст-
вена дъщеря, окаасан трябва 
да открие и избере наследница, 
следвайки своя вътрешен усет и 
наблюдателността си, защото тя 
трябва да познае в едно петго-
дишно или дори по-малко дете 
заложбите и потенциала то да 
се превърне в успешна окаасан. 
Ако детето е осиновено, му се 
забраняват контакти с родното 
семейство, докато при маико е 
обратното – насърчават се сре-
щите на момичетата с роднини-
те.

Постъпването в окия става 
след сключването на договор, 
според който обучението про-
дължава определен период от 
време, през което окия поема 
всички разходи за нуждите на 
маико. Възможно е тези сред-
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и самото обличане на гейшата 
в сложен процес. Ето защо е до-
пустимо геико да бъде обличана 
от специално обучени за целта 
мъже. Това е единственото из-
ключение, при което мъже мо-
гат да влизат в окия вечер. Стро-
го е забранен достъпът на мъже 
в окия по друг повод. Допустимо 
е влизането единствено на спе-
циалисти – майстори на кимона, 
майстори на канзаши и др., но 
само сутрин, след 10 часа, и то 
за съвсем кратък период от вре-

но (в различни цветове) и дол-
но (по-дълго и червено на цвят, 
части от което са видими само 
при танц). Характерна част от 
облеклото на гейшата е кола-
нът оби, който се завързва със 
специален възел – дарари, по-
ставян на задната част на кимо-
ното. Оби се изработва от око-
ло 6 метра плат и може да бъде 
много тежък. Цялостното облек-
ло на гейшата може да достигне 
20 килограма, което превръща 
не само артистичната изява, а 
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бан. Всеки от изброените музи-
кални инструменти се използва 
и в японския традиционен теа-
тър. Най-често при ангажимен-
тите си гейшите носят шамисен, 
най-характерния музикален 
инструмент и за театър Кабуки. 
Красив на вид със своя корпус, 
обвиван със змийска кожа и 
с дългия си изящен гриф, ша-
мисен е техничен инструмент, 
на който могат да се изпълня-
ват сложни мелодии. Гейшите 
най-често изпълняват коута – 
балади, в акомпанимент на ша-
мисен. Жанрът коута възниква 
през XIV век, но става част от 
японския традиционен театър 
Кабуки именно през времето на 
управление на император Току-
гава – т.е. в началото на XVII век.

Лекцията „Гейшите – мит и 
реалност“ завърши с няколко 
думи относно това къде и кога 
в днешно време би могла да се 
съзерцава традицията на геико: 
няколко пъти през всяка кален-
дарна година геико и маико се 
изявяват и публично – на праз-
ника на цъфналия сливов цвят 
„Байка-сай“, когато те извършват 
чайна церемония, на фестивала 
„Мияко Одори“ през април, на 
който традиционно те изнасят 
танцови рецитали и др. Най-из-
вестният и реномиран квартал 
на Киото, в който до днес живе-

ме.
Въпреки разбиранията, че 

природната красота е задължи-
телно условие, за да бъде при-
ето дадено момиче за маико, 
често физическите особености 
са по-малко определящи от при-
родните таланти, тяхното разра-
ботване и проявяване. Най-тър-
сени са гейшите, които танцуват 
майсторски, свирят на музикал-
ни инструменти, пеят и могат на 
момента да съчиняват стихове.

Геико владеят японски тради-
ционни танци – буйо, заимства-
ни от танците в японския тради-
ционен театър. Трите основни 
вида танци, които гейшите из-
пълняват, биват: маи – бавен, 
изразителен, аристократичен 
танц, характерен за театър Но и 
за театър Бугаку; одори  – енер-
гичен танц с подскоци, изпъл-
няван на различни фестивали 
и привнесен в театър Кабуки; и 
фури – жестомимичен танц, при 
който всяко движение има свое 
символно значение, фури е ха-
рактерен танц и за театър Кабу-
ки.

Основните музикални инстру-
менти, които изучават маико, 
са: шамисен, шакухачи, кото и 
таико. Шамисен е триструнен 
инструмент от типа на лютнята, 
шакухачи е бамбукова флейта, 
кото е цитра, а таико – бара-
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ят и работят гейши, е Гион.
Марта Илиева и Анета Дими-

трова предоставиха и кратка 
информация относно интереса 
на представители на други на-
ции и култури към традицията 
на гейшите: в традицията на 
гейшата са посветени и някол-
ко чужденки. Повечето от тях 
само са изучавали традицията 
– от личен антропологичен или 
етнокултурен интерес, но не са 
дебютирали и работили като 
гейши. Единствената чужденка, 
която е дебютирала като гейша 
(в Токио през 2007 г.), е австра-
лийката Фиона Греъм.

След края на лекцията аудито-
рията имаше възможност да за-
даде своите въпроси към Марта 
Илиева и Анета Димитрова, да 
разгледа отблизо изложеното 
кимоно с удължени ръкави – фу-
рисоде, носено от маико (и ни-
кога от геико), както и да се на-
слади на изложбата с образци 
от цумами канзаши. Всъщност 
изложбата „Неувяхващият цвят 
на гейшата“ все още би могла да 
бъде разгледана – в периода до 
25 октомври 2016 г.

* За изработването на ма-
териала са използвани и дру-
ги източници: Descutner, Janet 
W. Japanese Performing Arts, 
pp. 102–127. – In: Descutner, 
Janet W. Asian Dance. New York: 



 
 74

Literature: An Anthology, Beginnings 
to 1600. Translated by Sonja 
Arntzen. New York: Columbia 
University Press, 2008, 1255 p. 
ISBN 9780231136976; Winkler, 
Lawrence. Samurai Road. Bellatrix, 
2016, 770 p. ISBN 9780991694181 
и пр. Снимките от лекцията 
и изложбата са любезно пре-
доставени от Марта Илиева. 
Илюстрации от публичните из-
яви на геико и майко са взети 
от електронната публикация: 
Dave, Ronin. “Baika-sai: Plum 
Blossom Tea Festival with Geisha”, 
Taiken Japan, May 22, 2015, 
https://taiken.co/single/baika-
sai-plum-blossom-tea-festival-
with-geisha. Видеофрагмент: 京

の春を彩る, Miyako Odori in Gion, 
Kiyoto, https://www.youtube.com/
watch?v=jm–yxNLMFU.

https://taiken.co/single/baika-sai-plum-blossom-tea-festival-with-geisha
https://taiken.co/single/baika-sai-plum-blossom-tea-festival-with-geisha
https://taiken.co/single/baika-sai-plum-blossom-tea-festival-with-geisha
https://www.youtube.com/watch?v=jm--yxNLMFU
https://www.youtube.com/watch?v=jm--yxNLMFU
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