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Om npeggBepuemo 

на лumepamypama за gеца 

Аз ще се onumaм ga остана 8 нормата на guaлo2uчнocmma u 
maka, образно kазано, ga захапя змuяmа за onawkama, nogeмau
ku няkоu om nроблемumе, koumo бяха Вече nocma8eнu на 
kръ2лаmа маса, u nocma8яuku още. 
Дokamo cu мuслех през nocлegнume 2oguнu, че лumepamypama 
за gеца е 8 kanaнa межgу „8ucoko" u „нucko", m.e. межgу 8ucoka
ma лumepamypa u масо8аmа лumepamypa, u че gememo е nо
mенцuален u елumарен, u масо8 чumameл, uз8еgнъж осъзнавам, 
че се е nоя8uл gpy2 kanaн � kanaнъm на 8ucokume mexнoлo2uu. 
Илu nъk 8ъmре 8 самата лumepamypa за gеца Вече се oчepma-
8am същumе нu8а - на „8ucokomo" u „нuckomo" u сеченuеmо 
межgу mях Вече не е на 2paнuцume u, а 8ъmре 8 самата нея. Ос-
8ен mo8a, ako pogнama лumepamypa за gеца е 8 kpuзa u мълчu 
(не че няма kнuzu - няма я8ленuя !), mo npe8ogнama лumepamy
pa за gеца kpeщu, без mo8a ga значu, че е 8ъ8 8ъзхоg. 
Изkлlочumелно mpygнo мu е ga фоkусuрам npoблeмamukama на 
npe8ogнama лumepamypa за gеца. Все nak за kak8u npe8ogu ще 
208орuм gнес: за npe8oga, Верен на a8mopa, uлu npe8oga, Верен 
на чumаmеля, особено ko2amo се aganmupa mekcmъm, uлu npe-
8oga, koumo nо2лъща u a8mop, u чumameл, npe8pъщauku npouз-
8egeнuemo 8 масо8 npogykm. То8а, koemo нu 8ълну8а, е точно 
nре8ръщанеmо на лumepamypama за gеца 8 масо8 npogykm. 
Преg8арumелно обещах ga kажа няkолkо gyмu за npe8ogume на 
Анgерсен. Оkаз8а се, че ga бъgеw бъл2арсku, pycku, немсku, aн2-
лuucku Анgерсен е по-лесно, omkoлkomo ga бъgеw cлego8нuk на 
Анgерсен 8 собсm8енаmа му страна. Просто защото kyn koн
mekcmyaлнu u acoцuamu8нu 8ръзku, koumo зakpen8am m8opбa
ma за Времето u npocmpaнcm8omo, 8 koumo е съзgаgена, om
nagam npu npe8oga u самата m8орба cma8a олеkоmена, ос8о
боgена, no-omkpuma kamo cmpykmypa, u 2omo8a за 8ъзnрuема
не u 8ъзnpouз8ogcm8o. Ko2amo съм npenoga8aлa Анgерсен, 8u
нazu съм cu заgа8ала Въпроса защо наложuлuяm се у нас cpeg 
gemckama чumameлcka nyблuka npe8ogaч е С8еmосла8 Muнko8, 
самuяm mou с m8opчecm8o за gеца, часm om koemo uзga8a u 
8лuянuе om Анgерсен, а „бъл2арсkuяm Анgерсен" mpaguцuoннo 
нарuчаме Ан2ел Каралuuче8. Каралuuче8 също uма еgна kнuж
ka с npe8ogu на Анgерсен, но оче8ugно mou е nо8ече uнmepnpe
mamopъm, а не npe8ogaчъm. Ako Каралuuче8 uзбере Анgерсен, 
mou немuнуемо ще съчетае с8ояmа аура с аурата на gamckuя 
npukaзнuk, с еgна gума, uмаме ucmuнcka среща на g8ама m8op
цu. Но ko2amo Анgерсен бu8а uзбран за konpogykцuя по aganma
цuume на „Уолm Дuснu", uмаме среща межgу m8ореца u uнgyc
mpuяma: u за съжаленuе, 8 полза на uнgycmpuяma. Защо лu cu 
спомням за npukaзkama на Анgерсен „Сянkаmа" - kakmo сянkа
mа наgмо28а с8оя 2ocnogap, maka, образно kазано, ,,Maлkama ру
салkа" на „Уолm Дuснu" nо2лъща „Maлkama русалkа" на Анgер-
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i сен; масоВuяm npogykm nо2льща aBmopa, ma gаже u m6.opбama. 
i Пpumeжaнuemo на mBopбama kamo че лu е наО-Важноmо gнес, 
з по-Важно omkoлkomo aBmQpcmBomo. В KumaO gнес, освен че 
� сьщо npeBeжgam „Xapu Поmьр", me Вече са goбaBuлu u сВоО ku
� maOcku mом „Xapu Поmьр", наnuсан om kumaOcku aBmop. Т.е. 
� мapkama „Xapu Поmьр" се mьpcu u може ga се ekcnлoamupa 
] uзВьн бumuemo u на унukална хуgожесmВена mВорба. 
� Hue kоменmuраме еgна uзkлlочumелно guнамuчна nроблемаmu
� ka u mрябВа ga mьрсuм guнамuчнu Bьnpocu kьм нея, за ga ма
� жем по няkаkьВ начuн ga сmu2нем go осноВнuя Вьnрос: kakBo се 
� променя gнес u kakBo е moBa, koemo променя чumаmеля, npo
'" меня uзобщо чumameлckama cumyaцuя, u разбuра се, променя u 

пазара. Omnpegu gнewнama kрыла маса размuшляВам по meзu 
Bьnpocu u omkpux немалkо guaлozuзupaщu 2лас0Ве om начало
то на мuналuя ХХ Bek. То2аВа, ko2amo ugBa kuнемаmо2рафьm, 
се зagaBam nogoбнu на gнewнume Bьnpocu. Hanpuмep mo2aBa 
сьщо се 20Bopu (Пол Валерu, Валmер Бенямuн) за meнgeнцuu за 
нала2ане на uмumaцuяma, за снемане на неnрukосноВенuя оре
ол на kнu2ama, за снемане на kyмupume uзобщо, за nреВьзмо2-
Ване на yнukaлнocmma, за оmрuчане на mpaOнocmma u нала2а
не на мuмолеmносmmа; 20Bopu се за paзBumuemo на eguн стре
меж за gonup go npouзBegeнuemo, а не gucmaнцuя, koOmo аз 
усещам сьщо u gнес. 
ПоmВьржgаВа се мненuеmо, че през 2олемu nepuogu om Време 
заеgно с целuя начuн на сьщесmВуВане на чoBewkume koлekmu
Bu се променя u начuньm на mяхноmо cemuBнo Bьзnpuяmue. 
ОчеВugно е, смятам, gнewнomo нала2ане на зрumелноmо 
Bьзnpuяmue. Ще gам eguн npuмep: мно20 бях учуgена kakBo чe
mam яnонцumе В mexнume Влаkчеmа - забuлu нос, без ga koмy
нukupam с Вьншнuя сВяm, cяkaw gзeнбygucmka зa2agka paзpewa
Bam. И ko2amo наgнukнах, разбрах, че Bcuчku чemam/2лegam ko
мukcu. Taka че moBa е еgна мно20 nо-2лобална mенgенцuя. 
Ommyk mрябВа ga започнем: ako uckaмe ga заnазuм нещо uлu ga 
20 nроменuм, нала2а се ga знаем ноВuя kулmурен u ecmemuчec
ku koнmekcm мно20 gобре. В moзu смuсьл смятам, че не можем
ga раз2лежgаме лumepamypama за gеца - u роgна, u npeBog
нa, uзВьн koнmekcma на Bucokume mexнoлo2uu, на Bupmyaл
нama cpega, В koяmo чоВеk може Вече u с mялоmо cu ga Влезе, 
u не npocmo ga npeбuBaBa, но u ga бьgе; не можем ga u2норu
раме желанuеmо на geцama ga nunнam мuwkama u ga лреслеg
Ваm сВояmа (u2p0Bama) цел; u moBa нала2ане на зрumелнu обра
зu om еkрана, koumo не ocmaBяm нukakBo място за мuслене, нu
mo за сьрgечносm, а npocmo ocmaBa eguн на2он за noбega, ka
mo nьрВо мно20 nьmu mрябВа ga умреш. Emo още eguн Вьnрос, 
koOmo uзнukBa: kak eguн хуgожесmВен образ се nреВрьща В 
mехнообраз? Ckopo В еgна cmamuя за muOнeOgжьpckama лume
pamypa се onumax ga nocmaBя nogoбнu Bьnpocu - за фенmьзu
лumepamypama kamo нала2ащо се чemuBo за loнoшume (а u 
не само за mях), u разбрах, че сьм само В npeggBepuemo. Taka 
че аз 20Воря om npeggBepuemo на maзu npoблeмamuka u ще се 
раgВам, ako усmаноВя koнmakm с Вас. 


