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О

т този брой „Култура“
става месечник с нов
облик и нов екип. Културата е форма, вписана
във времето, дори да се
самоосъзнава в опозиция спрямо
него. Колкото и да ни се иска да
опазим уюта на творческите си
занимания от нечовешките ускорения на интернет епохата, идва
миг, когато става ясно, че нищо не
е както преди, а отказът от промяна не води доникъде, освен че
прерязва връзката с едно или друго поколение. Сюжетът е до болка
познат. Дори световни издания,
с гордост некриещи годините си,
днес са принудени да преосмислят
начина си на съществуване – да
потърсят нова форма, без да се
еманципират от интелектуалната си биография.

Духът на времето не отхвърля
задълбочаването, ала по особен
начин го обвързва с ускорението.
Нашата задача е това усилие да
придобие плът, да се превърне в
медиен разказ, казващ нещо ново
и нещо важно, разминаващо се
с „мейнстрийма“ на обичайните
гледни точки в полето на българската култура.
Ето защо тази трета по рода
си „Култура“ – чийто първи брой

държите в ръцете си – ще бъде
„Гутенбергова“ в месечното си
книжно тяло, без да прекъсва пъпната връв с дигиталния всекидневник, какъвто е Портал Култура. С
надеждата и за обратен преход от
интернет към хартия: да подтикнем хилядите ни виртуални читатели да посегнат към тези книжни
страници. Времето на хартиеното
четене изобщо не е отминало.

д-р Желю Желев „Великото време
на интелигенцията“ (22 юли 1988 г.),
в която той настоява, че „само
осъзнаването на интелигенцията
като група е важно също и с оглед
на бъдещето. То принадлежи на
нея“. Днес този оптимизъм може
да се стори наивен или романтичен на мнозина, но истината е, че
в годините преди 1989 г., а и веднага след нея седмичната „Култура“ изигра важна роля в общестПоемането по нов път задължи- вения дебат в България. Затова
телно предполага поглед назад. фондация „Комунитас“ започна
Още с възникването си вестник дигитализирането на архива на
„Народна култура“ заявява в увод- вестника – преди и след 1989 г.
ната си статия (26 януари 1957 г.),
че целта му е да се „разшири тере- А що се отнася до предизвикателнът, дето се обсъждат въпросите ствата пред месечната „Култура“,
на нашата култура, дето се обе- те са съвсем ясни. Да преведе опи
диняват силите“. Със заявката, че та от миналото на езика на наще „открие широко страниците стоящето. Да не изпада в плен на
си за всички, които имат какво да „удовлетворяващата илюзия“, за
кажат“. Похвални намерения, ако която говори в този брой Цветан
не си остават само на хартия. Тодоров. Да е открит форум за
Редица епизоди на зараждащия дискусии. Да има усет за новото.
се „български плурализъм“ преди Да даде възможност за изява не
1989 г. наистина могат да бъдат само на грижливо подбран кръг от
проследени по страниците на автори, но и на младите, тепърва
седмичника – като игра на котка заявяващи себе си. Да е в диалог с
и мишка с комунистическата сис- читателите си. Това са най-важтема. Именно тук успя да се про- ните ни послания с днешна дата.
муши през иглените уши на цен- Но в тях се крие залогът на едно
зурата и програмната статия на ново начало.
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Незатвореният
български чадър

40 години от убийството на Георги Марков
Лондон, 11 септември 1978 г. Писателят Георги Марков издъхва в болницата „Сейнт
Джеймс“. Четиридесет години по-късно така нареченият „български чадър“ е все
още повод за спекулации. Печатът на мълчание около писателя обаче се счупи и онзи
паметен 11 септември се превърна в разделителна линия между някогашната литература на фалша и новата литература на моралното безпокойство.
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Непубликувано

Георги Марков

Мисли по

И до ден-днешен всяко мое заминаване за друга страна ми носи ехото на
някогашните ми български вълнения.
Защото нашето, българското пътуване в чужбина днес е нещо съвсем
различно от това на обикновените
граждани на коя да е демократична
страна. Ако за тях пътуването в чужбина е удовлетворяване на нормален
интерес, то при нас е утоляване на
дългогодишен глад. Отново думата
„чужбина“ означава за мен най-примамливо царство от чужди, непознати
цветове, от непознати думи и звуци,

приказност, отколкото реалност, и пъ- долети безцеремонният глас: „Гражтуването до нея е нещо надвишаващо данино, не може да пътувате!“.
мистериозното обаяние на пътуванеИзглежда, че само затворниците пото на старите българи до Божи гроб.
знават това чувство, когато прекраКолкото и абсурдно да звучи, тръг- чат вратата на затвора, за да изляването ми, макар и от Лондон, по не- зат на свобода. Една година, пак на
изкореним навик ме изпълва със ста- калотинската граница, служителите,
рите безпокойства. Дали наистина които контролираха паспортите, ме
ще замина? Дали в последния момент поканиха да гледам по телевизията
не ще се случи нещо, дали няма да ме мача България – Полша, който се игравърнат на границата, дали… Един от еше в момента. Извиних се, че бързам,
моите някогашни приятели наричаше и гледах мача от другата страна, с
югославската бариера на границата югославските граничари. Инстинкти.

от светлина и простор, пълни с оптимизъм и чувството, че планетата
ти принадлежи толкова, колкото и ти
принадлежиш на нея. Мисля, че за нас,
днешните българи, живели под произвола на крепостния режим, думата „чужбина“ съдържа много повече

Такава скъпоценна бариера на дълбоката въздишка липсва на лондонското летище „Хийтроу“ и разбира се,
моите другоземни приятели са далеч
от подобни вълнения. Те дори не забелязват момента на преминаването
на границата, което не е по-различно
от преминаването на коя да е друга
врата. Те не разбират, и дай боже никога да не разберат, очарованието на
югославската бариера при Калотина.
Отгоре на всичко те не вярват, че
може да има такива страни по света,
където правителството да се отнася към собствените си граждани като
към банда престъпници, тъй като в
нормалните страни само на престъп
ниците не се позволява свободно да
пътуват. Те просто смятат, че ние,
източноевропейците, малко нещо
преувеличаваме, за да имаме тяхното
съчувствие. Моята реакция спрямо
това оптимистично и наивно неразбиране винаги е била съпроводена
със снизхождение. Когато работата
опре до истинското лице на съветския комунизъм или социализъм, всеки

Архив Анабел Маркова

септември 2018

при Калотина „бариерата на дълбоката въздишка“. Веднъж стигнал до нея,
което означава, че е напуснал българската територия, човек чувства такова огромно облекчение, че не може
да повярва в това, което е станало,
не може да повярва, че до него не ще

епубликувано
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фотография Румяна Еберт

източноевропеец се чувства като стар
морски вълк, врял и кипял в океанските
работи, който не може да не смята западните любители на водни красоти за
нещо повече от наивни гимназисти.
Както и да е. Може би пак аз съм губещият, защото преминаването на Ламанша не ми носи нищо от емоциите
на преминаването на калотинската
граница. Отивам да летувам в чужбина като всяко нормално човешко същество, без да завися от капризите
на един полуумен режим или от амбициите на всяко полуинтелигентно
махленско диктаторче. Ще прекося
няколко страни, а винаги ми е било
приятно да откривам нещо ново в
тях.
Моите спътници разискват надълго
и нашироко поскъпването на живота
напоследък и аз отново имам предимството да се усмихвам, защото техните кахъри са бели кахъри. Надежда
Манделщам великолепно каза, че тези
западни главоболия са нещо несравнимо дребно и смешно в сравнение с
нечовешката трагедия на хората
отвъд желязната завеса. Западните
грижи са нещо присъщо на човешките
делници и борбата да се живее по-доб
ре, докато проблемите на хората
на Изток са равни на борбата срещу
рака, на борбата да се оцелее. Разликата е огромна. Тя не се изразява само
в съотношенията на материалните
ценности, а главно и преди всичко в
абсурдните съотношения на нравствените ценности.

По целия ми път през Германия, Австрия и Италия срещам две реки от
туристи. По всички гари, летища и
пристанища хора пътуват, отиват
на ваканция или се връщат от ваканция. Около мен постоянно бръмчи
нестихващ хор от чужди езици и има
нещо великолепно в този неорганизиран концерт на езиците, в тази смес
от жителите на всички меридиани
и паралели (с малко изключение, разбира се). Светът пътува сега, както
никога преди в своята история. Един
от най-големите исторически фактори, които Карл Маркс въобще не
предвиди и който показва размера на
слепотата му, е този процес на огромна демократизация, който настъпи
след Втората световна война. Ако
преди войната все пак пътуването в
чужбина и туризмът бяха привилегии
на по-богатата част от обществото, днес по плажовете на Ривиерата,
по улиците на Флоренция или Капри
вие можете да видите мъничка секретарка от Шотландия, редом с
домашна прислужничка от Австрия, с
американски учител, френски бакалин
и белгийски железничар. Точно на върха на хълма в Капри две семейства на
лондонски амбулантни продавачи от
бедния квартал на „Петикоут Лейн“
ядяха сандвичи и хълцаха пред природните красоти. Маркс беше сляп
и не видя, че времето и прогресът

лекуват най-добре недъзите на човечеството, без да следват измислени
кабинетни теории, без дори да докосват закона на омразата, наречен класова борба. Досегашният резултат
на марксизма се нарича феодализъм.
Досегашният резултат на демокрацията се нарича свобода.
След лондонския хаос и незавидна хигиена Германия ми се вижда невероятно чиста. В Кьолн, във фамозната
катедрала, слушам неделната литургия, където хор и орган неповторимо
изпълняват една от най-силните меси
на Бах. Никога не съм бил религиозен,
но си мислех, че тази музика на вярата
в доброто, на тържеството на духа
е една от най-чудесните висоти, до
които човек някога е стигал. Вълните
на звуците отгласят борбата между
Доброто и Злото и завършват с триумф на светлината, която бавно слиза
от сводовете, за да намери устремените лица на хората.

После пътувам срещу течението на
Рейн, където се разминават дълги
бели кораби с разноцветни знамена и
върволици от шлепове. Бреговете са
чудни и при скалата на Лорелай всички се струпваме на прозореца, за да си
припомним и песента.
Мюнхенската гара ме посрещна с тълпа югославяни, всред които случайно
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Георги
Марков

Георги Марков е роден на
1 март 1929 г. в Княжево. Завършва индустриална химия и
работи като инженер-технолог. През 1961 г. са публикувани
първата му книга „Анкета“ и
сборникът с разкази „Между
деня и нощта“. През следващата 1962 г. излиза „Мъже“, която
получава наградата за най-добър роман на годината. Следват книгите „Победителите
на Аякс“, „Портретът на моя
двойник“ и „Жените на Варшава“, с които си спечелва име
на един от най-талантливите
български писатели от 60-те
години. Партийната цензура
не допуска издаването на неговия роман „Покривът“. През
1969 г. писателят заминава
за Италия на посещение при
своя брат Никола. Установява се за постоянно в Лондон,
където става щатен сътрудник на Би Би Си. Също така
сътрудничи на „Дойче Веле“ и
Радио „Свободна Европа“. През
август 1974 г. неговата пиеса
„Архангел Михаил“ спечелва първа награда на Международния
театрален фестивал в Единбург, като няколко месеца преди това на лондонска сцена
е поставена пиесата му „Да
се провреш под дъгата“. На 7
септември 1978 г. на моста
„Ватерло“ в Лондон Георги Марков е наранен в дясното бедро
с отровна сачма от агент на
тайните служби на комунистическа България. Писателят издъхва на 11 септември
в лондонската болница „Сейнт
Джеймс“. След неговата смърт
на Запад излизат „Есета“ и
„Задочни репортажи за България“. У нас те са публикувани
едва след 10 ноември 1989 г.

септември 2018

виждам българина Пешо. Той се връща от Македония, където след 25 години за първи път се е видял с баща
си и майка си. След стотици откази
най-после безмилостната машина на
паспортния отдел в София бе сторила
фаталната грешка и бе дала паспорти на двамата старци да отидат в
Македония при роднини. Пешо бе изминал дълъг път, за да види тия, които са го родили, и той ми разказва на
пресекулки как старите се държали
гордо. Дни и нощи те му разказвали
за всичко, което станало след неговото бягство, за това безкрайно дълго
отсъствие… И после те се разделили,
може би със съзнанието, че повече не
ще се видят. Пешо се качва на влака и
заминава на север, а аз си представям
двамата беловласи български старци
да се връщат обратно, за да оставят
костите си в своя затвор, защото
земята там не принадлежи на чужденците, които командват раздаването на паспортите, а си е тяхна,
родна от веки веков земя…
Българи липсват по цялото ми пътуване. Макар и рядко, човек може
да зърне полски и унгарски коли, цяла
група поляци е на летуване в Сицилия,
но от българи няма и помен. Сещам се,
че миналата година, когато отидох на
фестивала в Единбург, трябваше да се
регистрирам за хотел в някакво централно бюро. Градът бе препълнен от
чужденци от всякакви раси и народи.
Може би имаше милион посетители
това лято в Единбург. Но момичето
от бюрото погледна компютъра и ми
каза: „Вие сте третият източноевропеец, дошъл тук тази година“. Не
беше малко – да бъда третият източноевропеец по произход, но не и
по паспорт.
„Комунизъм“, каза момичето замислено.
„Да – казах аз, – комунизъм!“
„Смятате ли, че ако при нас дойде комунизъм, ще бъде същият?“, попита
ме тя.
„Абсолютно същият!“, казах аз.
И това е сега темата ми с Джило Мацони, италиански комунист, последовател на Берлингуер. Той настоява и разпалено обяснява, че техният,
италианският комунизъм щял да бъде
нещо напълно различно в сравнение с

този в Източна Европа, а аз му повтарям, че ще бъде абсолютно същият, защото ще действат същите
закони на насилието и омразата, защото ще настъпи същата корупция
на властта, когато по върховете ще
застанат новопроизведени партийни маркизи и барони, а обикновеният
народ ще загуби и най-елементарните си свободи и ще бъде сведен до
безропотно стадо. Убеден съм, че в
нашата ера не може да има друг вид
комунизъм освен този, който така
добре познаваме, и че онова, което е
валидно за Изток, е валидно и за Запад.

„Досегашният
резултат на
марксизма се нарича феодализъм.
Досегашният
резултат на
демокрацията се
нарича свобода.“
Но Западът не знае и може би затова
нехае. Затова заварвам Италия объркана от стачки. Казвам на Мацони:
„Стачкувайте сега, че после при комунизма май няма да можете“.
И все пак животът си тече, все така
шумен, многоцветен, италиански.
Във Венеция гондолиерите са сякаш
по-весели, след като се откри, че
градът е спрял да потъва и бъдещето не предлага бърза смърт за този
невероятен земен кът. Плажовете
на Адриатика ми напомнят донякъде
нашите черноморски плажове, само
че нашият пясък е по-хубав и водата
е по-чиста. В замяна италианците
сервират по-елегантно, но са бързи,
инициативни и съобразителни, защото ги гони личният интерес. От
почти всеки италиански курорт дъха
на непоносимо туристическо комерчество, което кара човек да си мечтае
за някакво диво и девствено село. Туризмът се изразява в един от своите
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И това след близо 60 години съветски строй. Италианците не смятат
бакшиша за унижение и си спестяват
поне демагогията…
Капри и Иския ми приличат на пренатруфени коледни дървета. Всичко е
толкова блестящо и съобразително,
като се почне от очарователните
кътчета и се стигне до очарователните италиански кинозвезди, които
се разхождат в древни римски тоги,
за да сащисат чужденците. Поток
от многонародно и многорасово човечество пълзи по помпозната вила
на Аксел Мунте, където между другото е закачен и българският превод
на „Легенда за Сан Микеле“. Някои
правят впечатление с романи, а други – с вили. Опитвам се да си представя как се е чувствал Максим Горки, когато е живял на Капри. Вижда
ми се невъзможно съжителство. Но
още по-невъзможна е една изненадваща и странна картина. Внезапно
всред този пищен свят се появява
една сива колона. Хора вървят двама по двама, почти хванати за ръце,
както ние правихме в първо отделение, с боязливи погледи, отправени
към екскурзовода…
Артър Скаргил (1938) – английски синдикалист
и политик. Оглавява голямата стачка от 19841985 г., противопоставила се неуспешно на политиката на Маргарет Тачър. Б. ред.
1

Съветски туристи. Те се промъкват
между тълпата на света като напълно чуждо тяло, никой не се спира, никой не се отделя от колоната, никой
не се задържа пред блестящите витрини, към които от време на време
се отправят мигновени погледи. Гледам лицата им, походките им и си мисля – колко ли много години всеки от
тия нещастници си е мечтал да види

Американците мълчат. Съветските
туристи изчезват. Глъчта отново
започва, сякаш нищо не е било…
И пак от Южна Италия неочаквано
улавям за първи път от много години радио София. Говорителят чете с
помпозен нечовешки глас новините,
както ги четат вече три десетилетия. Чете някаква предълга телеграма на ЦК на БКП до Монголската или

Иля Кабаков, „Редица“,
1969 г.

най-неприятни аспекти – вулгарни
търговски отношения между домакини и гости. Никак не се учудвам, когато чета във вестниците за скандала
на другаря Скаргил1, комунистическия
водач на йоркширските миньори, възмутен от меркантилността на българския туризъм на Златните пясъци. Скаргил гневно се провиква: „Ако
това е комунизмът, да си го държат
за себе си!“. И той ми прилича на наивник. Няма страна, в която бакшишът
да е по-задължителен от СССР. В Москва без бакшиши можете само да се
самоубиете. Спомням си, един шегобиец бръснар бе написал с тебешир на
огледалото си недалеч от Московския
университет: „Бакшишът е унижение
за съветския човек“, и малко по-долу:
„Унижавайте ме, другари!“.

този Запад, колко ли много години се е
спестявала баснословната сума, какви
ли велики борби и войни са били, за да
може човек да влезе в списъка и накрая
да се задържи в него, за да може да мине
като военна колона из бляскавия Капри.
Съмнявам се дали Йонеско би могъл да
измисли по-абсурдна сцена от тази на
съветските туристи в Капри. Стана
ми жал за тях и си спомних не един и
двама съветски хора, които мечтаеха цял живот да дойдат в България и
които изповядваха: „България за нас е
Запад“. Гледам подир тази мълчалива,
безропотна колона, която се отправя към върха като нелепо шествие
на странен религиозен орден, гледам
към внезапно и тъжно притихналия
площад, препълнен с американци, които сякаш не могат да се съвземат
от шока на тази лунатична среща, и
чувам италианския келнер да казва с
усмивка: „Това е втората свръхвелика
сила! Вашите партньори!“.

Корейската комунистическа партия
по повод някаква годишнина и телеграмата е онова жестоко клише,
пълно с безсмислени думи, в които се
заявява, че целият български народ
в момента умирал от радост заради
монголците или корейците…
Изведнъж ми се струва, че повече от
шест години след като съм напуснал
страната, като че нищо не се е променило. Говорителят продължава да
чете едни и същи новини, с едни и същи
думи като развалена грамофонна плоча,
която се върти вече тридесет години…
и се гаври с родния ми език.
После, когато параходът се отнася
на север и гледам неоновия шпалир по
бреговете на Италия, си мисля колко
чудовищно невъзможен е този глас,
колко призрачни са съветските туристи с техните вкаменени лица и
колко реален, прост, човечен и красив
е този свят, в който тях ги няма.
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1 януари

2 януари

За добро или за зло ти отнасяш всичко към себе си, ти си жива клетка от
нервната система на планетата, но
което е най-смешно и може би симпатично, ти реагираш и на това, което
става в другите планети. Ти четеш
една книга и я отнасяш към себе си,
ти слушаш една невъзможно сантиментална пиеса и я отнасяш към себе
си, живееш в нейните звуци, после
присаждат сърце някому и ти чакаш

Сигурно всичко е много просто, животът на хората – земни форми, животът на природата – земна форма, и
животът на духа – земна форма, ти
чувстваш присъствието на тази начална и крайна простота, ти я търсиш, за да намериш чрез нея себе си, да
определиш определимото, да свалиш
от себе си бремето на самонепознаването, да изскочиш жив или мъртъв
от световната инерция, да надвиеш

1969

Дневник
собственото си присадено сърце, и
една актриса се хвърля от прозореца на хотела си, заедно с нея падаш
и ти и същевременно стоиш на прозореца на стаята, и гледаш надолу, и
после на един се родил син, и все едно
това е също твоя работа, както и
изсичането на горите в Рила, и последната любовна история на коя да
е твоя позната, и най-новата книга
или пиеса. Даже става уморително
да привързваш живота на света към
себе си, защото най-лесното е да привържеш себе си към живота на света.
Ти благоразумно отбягваш втората
възможност, защото тя е свързана с
твоето задължение, с твоята позиция и нейното отстояване при всички обстоятелства. От друга страна,
ти добре знаеш, че съотношението
между света и тебе е по-изгодно, отколкото това между тебе и света,
където нулата е очевидна. Или пък
ти нищо не знаеш, просто като всеки
примитив, като всяка първична бактерия отнасяш нещата към себе си.
Може би наистина животът ще стане
друг, когато всеки разтвори себе си в
живота на света и му даде цялата си
индивидуална неповторимост.
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си подчинен на една-единствена притегателна сила – земната. Може би
оттам трябва да започнеш, да се прилепиш плътно до здравата земна кора,
да поемеш естествената ѝ топлина
и съзерцателно очакване, да нямаш
нищо над себе си, нищо около себе си, и
така да разбереш своята принадлежност. Но боя се, че самотата за тебе е
повече сантиментален стремеж, отколкото насъщна необходимост.

3 януари
Ти искаш да живееш, да търсиш и чакаш събитията в живота си, ти се
надяваш те сами да те потърсят и
ти да ги срещнеш с отворени обятия.
Но и това е поредната ти измама. От
твоята кола до твоята редакция има
само сто метра, от твоята редакция до твоя клуб – сто метра, и от
твоя клуб до твоята кола има още
сто метра. Твоят живот се състои
в изминаването на триста метра. Ти
копнееш за богат и мъдър живот, а
си готов денонощно да играеш карти,
ти искаш чистата девствена любов,
а сменяш любовниците си като носни кърпи, ти искаш да бъдеш птица
на свободата, но засега си само един
самозатворен нагизден пуяк, който
с удоволствие се разхожда в своите
триста метра, ти се заканваш да отговориш на всяко посегателство срещу твоята личност и сам не усещаш
как се заробваш повече. Ти знаеш много добре кое е зло и кое е добро, но се
оставяш на ума ти да си играе с тебе,
като взима според нуждите на съвестта ти доброто за зло и злото за
добро. А съзнаването на всичко това
ти носи сладката горчивина на ненужната откровеност, на пиянската
самокритичност, защото ти наистина се опиваш от играта на съзнанието ти. И след всичко това ти остава
само надеждата, че времето ще ти
помогне, ще те освободи от гнусните дрехи на сегашния ти живот, ще
тласне голото ти тяло по истинските пътища на планетата. Но ти забравяш, че времето тече, тече и става все по-късно, все по-късно...

всемогъщия начален тласък, който
те води в пълна неизвестност. Може
би началото на твоята истина е: аз
съществувам, аз се храня, аз дишам,
и други като мене съществуват, подобни напълно. Ето че дотук всичко
е ясно, т.е. трябва да се съществува,
трябва да се яде и да се диша. Оттук
нататък се спуща мъглата, в която
вместо човеци се разминават силуети, може би кукли, манекени, защото всичко идва, за да те отрече, т.е.
всичко съществува, за да не съществуваш, за да не се храниш, за да не дишаш. Ти трябва да приемаш притегателните сили на всевъзможни власти
и да забравяш, че в действителност © Анабел Маркова
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Антидисидентстващият

дисидент

С писателя
Димитър Кенаров
разговаря Тони
Николов
За Георги Марков се говори и пише
все по-трудно. Посмъртното му
битие не е никак безпроблемно,
убийството му отново е обект
на жълти сензации. Преди да навлезем в прочитите на неговото
творчество, нека обговорим този
проблем. Като негов биограф какво
е обяснението ви?
Активните мероприятия на Държавна сигурност започват още когато
Марков се мести в Лондон през 1970 г.,
с идеята да бъде компрометиран
пред съмишлениците и приятелите
си, както и пред английските власти.
Целта – както и в днешния свят на хибридни войни и фалшиви новини – е не
да се представят ясни доказателства
в подкрепа на една или друга теза, а
да се вкара червеят на съмнението в
масовото съзнание, да се подкопае авторитетът на неудобния човек. Не
е случайно, че жаргонът на службите
за активни мероприятия е „минижуп“:
дезинформацията трябва да загатне,
без да показва. Стократното повторение на една лъжа не се превръща
задължително в истина, но подкопава вярата, че истината е достижима
величина. Тази стратегия е изключително перфидна и внася епистемологичен смут. А всъщност историческите факти могат да бъде открити
с повечко усилие и желание от страна
на изследователя, особено когато
говорим за близкото минало. Разбира
се, тяхната интерпретация е съвсем различен въпрос и носи субектив-
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на гледна точка. Но проблемът при
Марков е, че много хора в България са
склонни да вярват автоматично на
слухове и внушения около неговата
смърт: че е бил агент на МИ-5 и ЦРУ,
че западните служби са искали да компрометират комунистическия режим
в България. В този смисъл Държавна
сигурност си е свършила добре работата. Дори интелигентни хора ми
казват: „Да де, ама май англичаните
са го убили“. Не, Георги Марков е убит
от българската Държавна сигурност
и за това има страшно много доказателства, въпреки че разработката му
е унищожена през 1990 г.

Непрекъснато се повтаря и друго –
че е бил двоен агент. Кажете: има
ли и сянка от доказателство за обвързаност на Георги Марков с ДС?
Нека кажа, че след толкова много
прегледани архиви и проведени интервюта – работя по темата усилено от две години и половина – не съм
попаднал на никакво доказателство,

че Георги Марков е бил нечий агент.
Има само спекулации. Истина е, че
през 60-те години той се среща с Тодор Живков на няколко пъти, води се
за сравнително привилегирован от
властта писател, допуснат е до архивите на МВР с още двама автори и
често открито парадира с връзките
си с хора от ДС. Но желанието да покажеш колко си специален и хората да
говорят за теб е част от суетния и
игрови характер на Марков и не бива
да се взима за чиста монета. Той е
имал контакти в средите на ДС, но
никога не е бил „техен“, а винаги е
бил само и единствено „свой“. Себеосъществяването – това е неговата висша цел. В архивите на Марков
в Лондон попаднах на бележка за един
от романите му, която смятам за
показателна. „На моя герой – пише
той – предлагат да стане агент, но
той отказва, защото намира, че е
твърде слаба роля за него да бъде доносчик.“ Смятам, че това, което спасява Марков от сътрудничество с ДС,
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да се срастват и човек губи границата между тях. Можем да кажем, че
една от личните причини на Марков
да напусне България е страхът, че започва да прилича прекалено много на
собствения си герой.

Тук ли се крие обяснението за големия обрат в живота му – със скока
отвъд, когато през 1969 г. заминава
на Запад и скъсва с режима?
Заминаването на Запад е основният
вододел за Марков, но то е също така
част от множество подобни обрати
в живота му, макар в крайна сметка
те да не се оказват така съдбоносни.
Липсата на постоянство, възможността спонтанно да промениш позицията
си, да зарежеш всичко отведнъж с драматичен жест са присъщи на неговия
характер. Интересуват го рискът,
хазартните и крайни състояния. Преди да бъде убит, Марков е на ръба на
нова промяна – да напусне Англия и да
замине за Западна Германия. За някои
подобно непостоянство може да е
слабост и обект на критика, за него
е неизменна част от чувството да си
свободен – свободен от обществото,
от идеологиите, от собствения образ.
Справка за вражеската дейност на писателя, изготвена от
Шесто управление на ДС, 3 юли 1976 г.
Той е като герой на Достоевски, човек
от подземието. По един леко перверзен начин държи винаги да е „анти“
на онова, което другите правят поне е някаква правоверна идеологиче- да помним, че автор и герой – дори и слушно и по задължение, да стори обска позиция – той е често непоследо- герой на автофикционална творба – ратното на това, което се изисква
вателен в живота си – а високото му никога не се припокриват напълно. или очаква от него. Винаги иска да е
самочувствие. Да пишеш доносчета Все пак това е част от свободата различен с нещо, дори с риск да загуби
за приятелите си и да служиш на полу- на литературата – възможността всичко.
образовани офицери е наистина твър- авторът да живее различни животи,
де слаба и срамна роля. В този смисъл да измисля себе си в паралелни све- Но той заминава също така, защосуетата се оказва може би спасителна тове. Главният герой в „Портретът“ то смята, че България е прекалено
за него.
е журналист покерджия, който пише тясна за него и за изкуството, което има амбицията да прави?
идеологически очерци и блъфира с
Можем ли по повод на тази игра
да отнесем към самия него фра- действителността. От една стра- Така е. Голямата мечта на Георги Марзата, произнесена от журналиста на, той лъже публиката, а от друга – ков е да пробие на западния пазар, да
в „Портретът на моя двойник“: лъже властите, че вярва в собстве- бъде част от една по-космополитна
„Въодушевявах се от процеса на ните си лъжи. Чеслав Милош описва култура и новите тенденции в изкуст
много точно този тип поведение в вото, да плува, както би се изразил
фалшифициране…“?
книгата си „Поробеният разум“ – спо- той, заедно с китовете и делфините
„Портретът на моя двойник“ е крайна собността да фалшифицираш, без да в океана, а не с хамсията и цацата в
версия на Георги Марков, негова абсо- вярваш във фалшификациите. Това родния гьол. Всъщност това е чисто
лютизирана версия. Могат да се на- създава чувство за превъзходство у професионалната причина да напусне
правят немалко паралели между глав- фалшификатора. Разбира се, идва мо- България: желанието да седне на една
ния герой и Марков, но трябва винаги мент, в който лице и маска започват маса с големите играчи, да изпита
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собствения си талант на едно по-широко поле. Да стисне този талант
между зъбите си и да провери дали е
направен от истинско злато. Онова,
което плаши Георги Марков най-много, не е тоталитарната действителност в България – все пак той има
доста добър стандарт на живот и
ползва немалко привилегии – а посредствеността на битието и по-специално творческата посредственост в
изкуството, която е до голяма степен
функция на охолния начин на живот и
силно идеологизираната среда. Както
пише самият той: „На нас ни плащаха,
за да не пишем“. Така че тръгва на Запад с една-едничка цел: да пише.
Западният свят обаче се оказва не
особено гостоприемен. Без да знае
езика в началото, без почти никакви
връзки и парични средства, в една напълно нова страна с различен манталитет и култура, Марков започва от
нулата. От признат писател в България, харесван от жените и обсипан
със слава, внезапно се превръща – по
собствените си думи в едно писмо – в
„господин Никой“. Живее в стаичка под
наем в беден квартал в южен Лондон,
готви си сам, учи бавно езика, заедно
с английската си приятелка превежда
изречение по изречение от книгите си.
Самотата и отчаянието му в този начален период понякога са убийствени.

„Георги Марков е
убит от българската Държавна
сигурност и за това има много доказателства.“
И въпреки всичко не се отказва. Когато говорим за Георги Марков, обикновено свързваме името му с големите
теми на епохата: Студената война,
тоталитарната система, методите на Държавна сигурност. За мен
обаче личната човешка драма е много

по-интересна. Какво означава да си
бил известен човек и да станеш господин Никой, да започнеш живота си
отначало, без подкрепата на родители, приятели и всякакъв род партийни
покровители? Да работиш здравата,
за да преживяваш, да проговориш и
пропишеш на нов език, тотално да
промениш света си, за да продължиш
напред. Малцина са, които имат подобна смелост. За мен това е голямото, скрито геройство на Георги
Марков.

Защо тогава се обръща „назад“ в
„Задочните репортажи“, към комунистическа България?
Това е доста сложен въпрос. Едната
причина е чисто финансова и в това
няма нищо срамно: Радио „Свободна
Европа“, където се излъчват „Репортажите“, плаща доста добри хонорари, а през втората половина на 70-те
Марков вече има семейство, дъщеря,
дом, който трябва да изплаща. Зап
латата му в Би Би Си в Англия не е
особено голяма, а новата му литературна кариера въпреки епизодичните
успехи – прекрасната му абсурдистка
пиеса „Архангел Михаил“ печели една
от фриндж наградите на театралния
фестивал в Единбург през 1974 г. – не
носи никакви допълнителни доходи.
Друга причина Марков да се обърне
назад – нещо дълбоко непривично за
него – е съзнанието, че е носител на
много ценно знание за същността на
тоталитарния свят. В крайна сметка
той е бил за известно време в сърцевината на машината. Колкото и да се
опитва да стане западен писател от
космополитен тип, който твори чисто изкуство без географски граници,
в крайна сметка животът му в България се оказва неговият най-автентичен творчески материал, който той
не може да пренебрегне. В това „завръщане“ има и определен психоаналитичен момент: за да продължи напред, човек трябва да се върна назад и
да погледне честно и открито травмите на миналото. Да се изприкаже,
както самият Марков пише в увода на
„Репортажите“.

Димитър
Кенаров

Димитър Кенаров (род. 1981 г.)
е писател, поет и журналист
на свободна практика. Завършва Американския колеж
в София и следва в Университета „Бъркли“, Калифорния.
Дипломната му работа върху
поезията на У. Х. Одън и Йосиф
Бродски е удостоена с три
академични награди. Работил е за издания като Esquire,
Nation, Foreign Policy, New York
Times и др. Негови пътеписи са
селектирани три пъти за годишната антология „Най-доб
рите американски пътеписи“.
Автор на българските стихосбирки „Пътуване към кухнята“
(2001 г.) и „Апокрифни животни“ (2010 г.). В момента работи над първата англоезична
биография на Георги Марков,
която предстои да излезе в
американското издателство
„Гроув/Атлантик“.

Третата причина е, че всеки писател – особено в ситуацията на Марков – има нужда от публика. Чрез
„Задочните репортажи“ Марков успява „задочно“, чрез радиоефира, да
си върне публиката и публичността,
които е загубил при напускането на
страната. Успява да си върне и самочувствието. А това не е никак малко
за един писател. Показателно е, че
когато започват предупрежденията
в началото на 1978 г., че ДС има планове да го ликвидира, Марков е дълбоко уплашен, но и донякъде горд. Това е
знак, че творчеството му има широк
отзвук в България и фактическо признание, че е написал изключително
важна книга.
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Какво е обяснението на успеха му?
Може би то е в самия жанр на „Задочните репортажи“, в тази особена сплав между художественост
и документалност?
Тук също има няколко аспекта. В същността си „Репортажите“ са популярна история, написана на популярен
език. Тук чудесно се вплитат личният,
субективен опит и един по-широк,
обективен поглед към епохата. „Репортажите“ са като пъзел: тук има
политически есета, анекдоти, портрети, мемоарни съчинения. Те наистина са най-пълната панорама на
тоталитарната действителност
от епохата на сталинизма до края на
60-те. Изключително произведение,
по мое скромно мнение. Тук наистина
няма някаква тайна информация, архиви за някакви скрити светове като
при Солженицин. На практика Марков
казва това, което мнозина знаят. Но
се изисква немалко смелост и талант
да извикаш на всеослушание, че царят
е гол.
Интересно е да се отбележи, че „Репортажите“ са вариант на до болка
познатия социалистически очерк. Те
не са нов жанр. Но докато социалистическият очерк е тотално идеологизиран, в „Задочните репортажи“
Марков се опитва да е честен докрай.
Така се получава модерна и разчупена
документална проза, доста близка до
американската „нова журналистика“
на Том Улф, Труман Капоти и Джоан
Дидион.
Не е маловажен и фактът, че „Репортажите“ се излъчват в радиоефира. Ако режимът в България все
пак успява до някаква степен да контролира отпечатването, вноса и
дистрибуцията на нелегални книги и
самиздат, радиото е съвсем друга работа. Правителството дава огромни
пари за заглушаване, но резултатите
са незадоволителни. Радиото не признава граници; то е, така да се каже,
интернетът на ХХ век и присъства
във всеки дом. Затова и режимът го
счита за толкова опасна медия – може
би най-опасната. Оттук идва и попу-
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лярността на Марков, която той не
би могъл да постигне единствено чрез
печатната книга.

Той е един от героите на нашето
време, но без патоса, с който обикновено си служим, когато говорим за
герои. Той е изключително сложна и
Как „Задочните репортажи“ се вътрешно противоречива личност,
вписват в дисидентската литера- със своите силни и слаби страни, а не
тура от епохата? Спрямо тексто- някакво чучело или паметник, пред
вете на Солженицин, Хавел, Чеслав който трябва да коленичим. Което
Милош? Те са разрез на комунизма го прави далеч по-интересен. Впроне през лагерния свят, а през все- чем самият Марков има едно есе за
кидневието?
героизма, в което се отнася доста
резервирано към героичното, макар
същевременно да е привлечен от него.
Има го този двойствен момент. Солженицин е за него герой, но и идеологически фанатик, който вижда света
в черно и бяло и в този смисъл не е
много по-различен от режима, срещу
който сам се бори.

„Марков е в някаква степен антидисидентстващ
дисидент – което,
разбира се, отново
идва от неговото
желание да бъде
различен. Различен
герой.“

Марков, както вече отбелязах, също
има склонност към героизъм, към себеизтъкване, към драматични жестове, които да демонстрират неговата различност от другите, в
същото време обаче героичното го
отвращава, защото вижда и неговата егоистична същност. Това е причината да не желае да влезе приживе
в традиционната дисидентска роля,
За мен „Задочните репортажи“ са така както Западът и медиите обисъпоставими с „Новата класа“ на Ми- чат да я дефинират. Марков е дори в
лован Джилас. Все пак Джилас е имал някаква степен антидисидентстващ
този поглед „отвътре“ – бил е част дисидент – което, разбира се, отноот „номенклатурата“, а после изоб во идва от неговото желание да бъде
личава „новата класа“. В този смисъл различен. Различен герой.
Марков е по-близко до Джилас, отколкото до Солженицин. Ако Солженицин Като биограф на Георги Марков
описва ада на тоталитарната сис- как бихте отговорили на въпроса
тема – лагерите, убийствата, Георги кой всъщност е Георги Марков?
Марков описва сивата посредственост на системата, затъпяващо- Един добър човек, който осъзнава
то всекидневие на тоталитаризма, своите лоши страни. Тъкмо затова
по-познато на хората, отколкото ми е много симпатичен. Обикновено
крайната ситуация на репресията. се казва, че Георги Марков води битка
Репортажите имат и някои паралели за политическа свобода и политичес „Поробеният разум“ на Милош, осо- ски идеи. Това е така. Но той се бори
бено описанията на писателските най-вече за своята индивидуална свосреди, привилегиите и компромисите. бода. Политическото при него е производно на личното, а не е обратното.
Така стигаме до ключовия въпрос, Той не се води по някакви абстрактни
който все терзае съвременниците: идеи за свобода. Той е краен индивигерой ли е Георги Марков? Българ- дуалист, дори анархист. Но никой не
ската култура изисква катего- би могъл да се бори за свободата на
ричен отговор: ако някой не бъде другите, ако сам не е свободен. Това е
героизиран, той бива низвергнат. заветът на Георги Марков.
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Цветан Тодоров
Петер Слотердайк
Александър Шурбанов
Евгений Добренко
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Цветан Тодоров

Отношението между творците и
революцията се развива в два етапа. Първо е приемането на идеята за
революция преди нейното осъществяване през 1917 г., когато творците
имат активна роля с изграждането на
образ, който ще окаже влияние върху
надигащата се революция. Вторият
период е главна тема на книгата и
обхваща отношението между твор
ците и властта след революцията.
Тогава хората на изкуството са принудени да реагират на реалности, съществуващи независимо от тях. […]
Една форма на художествено творчество, появила се в началото на
ХХ век и получила названието авангард, играе тук особено активна роля.
Творците отхвърлят всички предходни традиции, характерни за тяхното
изкуство, разчистват напълно миналото и градят произведенията си
върху нови принципи. В Русия в навечерието на Първата световна война
авангардистки подход откриваме у
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вангардът и
„Триумфът на твореца“ – така е озаглавил
Цветан Тодоров последната си книга (която
успява да завърши преди
смъртта си), посветена
на отношението между
художествения авангард в
Русия и тоталитарната
съветска власт в периода
1917–1941 г. Цветан Тодоров разглежда съдбата на
творци като Маяковски,
Пастернак, Булгаков, Манделщам, Шостакович, Айзенщайн, преди да проследи пътя само на един от
тях – художника Казимир
Малевич, който се оказва
особено богат, доколкото
поема в най-различни посоки. Представяме фрагменти от подготвената от
издателство „Изток-Запад“ книга в превод на
Нина Венова

художници като Кандински, Ларионов,
Гончарова, Малевич и много други, у
поети като Хлебников, Маяковски и
други футуристи, у театрали като
Майерхолд. Авангардистите по общо
правило смятат себе си за революционери, всеки в своята област, като
мнозина от тях изразяват жива симпатия към обществено-политическата революция, макар да не участват в нея. С други думи, те вярват в
родството между художествената и недоразумение и от изключителни
политическата революция. […]
обстоятелства“.
Би могло да се види въобразената от
творците близост като удовлетворяваща ги илюзия и да се приеме заключението на някои историци. „Художественият и политическият
авангард понякога са бленували за
общо настъпление към едно и също
освобождение“, констатира Реймон
Арон, ала практиката на социалистическия реализъм в СССР свидетелства за противното: „Свързването на
двата авангарда беше родено от едно

Взаимодействието може да протича и на по-дълбоко, несъзнавано ниво,
независимо от намеренията и личните вкусове. Произведенията на изкуството въздействат върху духа на
времето не само като си присвояват
и разпространяват неговите теми,
но и като посяват и отглеждат други идеи, които иначе биха останали
встрани от вниманието. Тогава те
популяризират не дадени художествени форми, а техните философски
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или политически предпоставки. Такава идея е суверенната власт на
твореца, който не трябва да се съоб
разява с никаква граница, с никаква
традиция. Като се освобождават от
цялата тежест на миналото и постановяват, че ще създават съвсем ново
изкуство на литературното, живописното или музикалното поле, твор
ците се изявяват като всемогъщия
Бог, който в първите дни на Сътворението следва единствено повелите
на собствената си воля. […] Творци и
революционери се мислят за демиурзи,
за богове на съзиданието.

ческите среди под ръководството
на комисаря по култура и образование Анатолий Луначарски. Поканени
са сто и двайсет души: изглежда само
шестима се отзовават, трима от
които се радват на истинска известност. Ала болшевишките ръководители не се обезсърчават, знаейки, че
рано или късно творците ще имат
нужда от тях. Колкото до самите артисти, те търсят опипом най-подходящата реакция.

Творбите на авангарда легитимират
практиката на тоталното разрушение за разчистване на терена, като
същевременно популяризират идеите за несломимата сила на волята, за
неограничеността на човешките способности, тоест един свръхчовешки
идеал, подхождащ на новия свръхчовек.
***
Веднага след Октомври започва втори голям етап от отношението между творци и революция, или по-скоро
от срещата под диктовката на тази
революция. […] Перипетиите на тези
съдби ми приличат на епизоди, с чиято
помощ един сръчен романист илюстрира пътищата на своите персонажи. Творците, чиято участ припомням, не само са били много надарени
създатели (впечатляващ е дори само
броят им в художествения живот на
Русия през първите десетилетия на
века), но и самият им живот безспорно
прилича на роман, богат на изненади,
обрати, загадки и разкрития, често с
драматичен край, наситен с убийства,
самоубийства, предателства, героични действия и храброст.
***
Тоталитарният режим не търпи никакъв плурализъм и налага единичното в множество области: разнообразието на политически ориентации
е премахнато в полза на една-единствена партия, властите са съсредоточени само в едни ръце, информацията има само един източник, религията

е подчинена на светската власт, а
икономиката – на политиката. В течение на периода, който ни интересува, 1917–1941 г., отношението между
политическата власт и творците
преминава през няколко стадия, докато режимът налага своя диктат над
все по-разширяващи се територии от
съществуването на индивида: отначало над действията и поведенията,
после над изповядваните идеи и накрая над формите, присъщи на художествените произведения.
Първият стадий отговаря на годините непосредствено след завземането на властта, 1917–1922, годините
на гражданска война, спечелена от
болшевишкото правителство, и на
укрепване на властта и нейните институции. Първоначалното отношение е двояко. С облекчение се посреща отпътуването от страната на
най-враждебните елементи или те
биват насилствено експулсирани, ако
не и ликвидирани. От друга страна,
още от декември 1917 г. болшевиките се опитват да привлекат хората,
които не се ангажират с дейности,
преценявани като враждебни на съветския режим. Организирана е първа
среща с представителите на твор-

В течение на втория етап, 1922–
1935 г., политическата власт се чувства вече достатъчно стабилна и
има възможност да налага законови
мерки срещу антисъветските поведения. Тогава започва завладяването
на нова територия: на мислите и идеите. Творците не трябва да прекрачват определени граници, забранено им
е да произвеждат открито контрареволюционни или враждебни на режима
произведения, но ако спазват тези
ограничения, на първо време се ползват с известна свобода.
И накрая, в течение на третия етап,
1935–1941 г., контролираната от партията (със средствата на държавата, снабдена с вездесъща полиция)
територия се разширява още повече, за да обхване – след действията и
идеите – самите форми на творчество. Вече само една форма ще бъде приета като отговаряща на комунистическата догма. Тъй като изборът на
единствената подходяща форма се
спира обикновено върху тази, която
предшества опитите да се революционизира художествената практика,
нещата вземат посоката на културна
контрареволюция. Така тоталитарната власт слага ръка върху всичко,
никаква частица от обществените
дейности не ѝ се изплъзва. Това е времето и на германо-съветския пакт
(1939–1941), когато двата тоталитарни режима мълчаливо (но не публично) признават своето сходство.
От друга гледна точка това развитие
може да се опише не като постепенно разпростиране на тоталитарния
режим, а като любовна връзка между
артистите и революцията, с първоначално състояние на идилична любов,
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Цветан
Тодоров

Цветан Тодоров (1939 – 2017) –
литературовед и философ, е
сред значимите съвременни
мислители. Роден в София,
той емигрира във Франция
през 1963 г. От 1987 г. ръководи Центъра за изследване
на изкуствата и езиците към
Френския национален център
за научни изследвания. Изнасял е лекции в университетите „Йейл“ и „Харвард“. Сред
най-значимите му книги са:
„Поетика на прозата“, „Памет
за злото, изкушение за доброто“, „Живот с другите“. На
български език са преведени
и „Завладяването на Америка.
Въпросът за Другия“, „Страхът от варварите“, „Тоталитарният опит“, „Непокорни“
и др.

когато политическите ръководители и творците си въобразяват, че
могат да живеят в щастлива хармония. Следва постепенно обтягане на
отношението, за да се превърне в
борба между две много неравни сили,
водеща до смъртта на един или друг
партньор.
Значителен брой творци решават да
емигрират или вече се намират в чужбина в момента на преврата. Такъв е
случаят с Руския балет на Дягилев и
свързаните с него, като композитора Игор Стравински или двойката художници Наталия Гончарова и Михаил
Ларионов. Други напускат страната
в първите години след революцията,
като музикантите Сергей Рахманинов (през 1917) и Сергей Прокофиев
(същата година), художниците Васи-
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лий Кандински (през 1921) и Макс Шагал
(1922). Многобройни са писателите,
които поемат по същия път, като
Иван Бунин (след 1918), Максим Горки
(през 1921) или Марина Цветаева (през
1922). Бъдещият романист Владимир
Набоков отпътува със семейството
си през 1917 г. Някои от емигриралите (но съвсем малко на брой) по-късно
се завръщат в съветска Русия, всеки
случай е свързан с някакви специални
обстоятелства – Горки (през 1932),
Прокофиев (през 1936) или Цветаева
(през 1939).

момент Блок, са много далеч от буквалните описания, произведени от Бунин,
Булгаков или Горки.

Роденият през 1874 г. Всеволод Майерхолд е ужасното дете на руския театър от ХХ век, преминал е през школата на Станиславски, но вече лети със
собствени криле. Станал е известен
с иконоборческите си постановки на
класически и съвременни, по-специално символистки пиеси. Спектаклите
му не показват никакъв интерес към
политическите сюжети. През военните години често работи в импераДруги са прогонени от самия режим – торския Мариински театър, за предтака група интелектуалци, филосо- почитане върху патриотични теми.
фи и теолози са натоварени на кораб,
отплаващ към Запад през 1922 г. Идеята е на Ленин и ето как я съобщава
на Сталин: „Ще прочистим Русия задълго. [...] Всички врагове – вън от
Русия. [...] Арестувате няколкостотин, без да съобщавате никакъв мотив – вървете си, господа! [...] Бърза
чистка, това ни трябва!“. В същия
момент Троцки публикува в партийния орган „Правда“ статията „Диктатура, къде е твоят камшик?“, в
която призовава за по-строги мерки
срещу интелектуалците. Съдбата на
поета Николай Гумильов е показателна за третия начин за разправа с личностите, чието поведение изглежда
непримиримо с принципите на новия В кипежа след революционните феврежим. Независим дух, той е обвинен, руарски и мартенски дни, на 14 април
че е участвал в антиболшевишки за- 1917 г., той взема участие в публичговор, чието съществуване никога не ното обсъждане на тема „Революция,
е доказано. Арестуван е и екзекути- изкуство, война“. Тогава за първи път
ран през 1919 г.
отбелязва близост между собствената художествена революция и разгръщащата се в момента. В съхранен
протокол на събитието е запазена
следа от изказването му „Революция
Тримата известни творци, които и театър“: „Революцията в театъра
отиват на срещата с болшевишката и революцията на улицата В. Майервласт през декември 1917 г., са поетът холд свързва с една дата. През 1905 г.,
символист Александър Блок, поетът когато по улиците на Москва назрявафутурист Владимир Маяковски и ше народно вълнение, в московската
режисьорът Всеволод Майерхолд. С Студия се подготвяше постановката
твърде различен опит зад гърба си, на „Смъртта на Тентажил“ [от Морис
те са добра илюстрация на разно Метерлинк под режисурата на Майеробразните пътища, които биха могли холд], където невидима, но страшна се
да доведат до присъединяване към привиждаше фигурата на кралицата.
революцията. Въодушевлението на [...] Революцията на улицата беше поМайерхолд и Маяковски или музиката тушена, но театърът продължаваше
на стихиите, която чува в същия своята революционна роля. Сега те

Всеволод Майерхолд
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като че ли си размениха ролите“. Ако се
навакса това ново закъснение, „тогава
театърът ще бъде на висота“!
Майерхолд участва и в други събрания, в организирането на профсъюз на
артистите. Но той държи да запазва
граници: през ноември 1917 г. след съб
рание уточнява мисълта си: „Говорих
за разделението между изкуството и
държавата […]. В смисъл да потвърдя
независимостта на изкуството по
отношение на политиката“. Личните
му чувства не изглежда да се развиват
в благоприятна за революцията посока. В същия момент, когато отива на
среща с комисаря по културата през
декември 1917 г., той пише на колегата
си режисьор Таиров: „През октомври
не бях в състояние да работя поради
атмосферата, в която бях потопен;
всичко беше пропито с тази отрова,
кулминацията дойде на 25 октомври с А. С. Грибоедов, „От ума си тегли“, постановка В. Е. Майерхолд, 1928 г.
избухването на бунта“.
Ала е принуден бързо да си даде сметка, че човекът на театъра се нуждае
от държавна помощ, а властите все
повече се съсредоточават в ръцете на болшевиките (както Горки, и
той оправдава с политическия си реализъм своето подчинение пред волята на победителя). През лятото
на 1918 г. влиза в комунистическата
партия. Сближил се е с Маяковски още
преди войната и се разпознава в авангардистките му търсения. Така че
решава да постави „Мистерия-буф“ в
декори, дело на художника Малевич, за
да отбележи първата годишнина от
Октомврийската революция. Успява
въпреки съпротивата на други марксисти с по-конвенционален вкус, но
само за три представления. От този
момент е смятан за безусловен привърженик на болшевиките.

театралния отдел към Народния комисариат на просветата. Възползва
се от това, за да обяви театрална революция, паралелна на политическата.
„Тогава, напълно вживял се в ролята си
на вожд, започва да се облича като комисар, носи военна униформа и кожена
куртка, като единственият човешки
елемент е артистично завързано черно шалче.“ Той натоварва специална
комисия да превърне съществуващите сценични текстове в революционни
спектакли. И не се колебае да изобличава публично онези, като поетесата Цветаева, които не са прегърнали
истински новото учение. „Въпросите,
които ни задаваше Марина Цветаева,
разкриваха нейната природа, враждебна към всичко, осветено от идеята на Великия октомври“, пише той до
„Вестник театра“ през 1921 г.

Той желае да допринесе за създаването на новия комунистически свят, да
състави нов революционен репертоар,
та „да се чуе тътенът на нашата епоха“. През юни 1920 г. представя кратко
изложение, което започва така: „Изкуството, тази градина с буйни цветя, се намира в добри ръце едва след
установяването на диктатурата на
пролетариата“. През септември същата година е назначен за завеждащ

Бихме могли да останем с впечатлението, че бидейки режисьор преди
всичко, Майерхолд се присъединява
към този политически проект единствено поради опортюнизъм (неговото изкуство, театърът, изисква
повече материални средства, отколкото поезията или живописта). Може
да ни се стори смешно усилието му да
оправдае близостта между двете революции със съвпадението по време

между бунтовете в Москва и подготвянето на символисткия спектакъл. Може да преценим, че Майерхолд
твърде лесно сдава оръжие, че много
бързо изоставя първоначалното си
разбиране за правото на изкуството да бъде самостоятелно. Но двайсет години по-късно, в драматичните обстоятелства, към които ще се
върнем по-нататък, той сам твърди,
че няма нищо такова, че промяната
в мисленето му не е била продиктувана от желанието му да успее: през
1918 г. той е бил на върха на славата
си и не е имал никаква нужда от партиен билет. „Ето защо никой не може
да ме подозира, че съм влязъл в редовете на партията от кариеристични
подбуди.“ По-скоро, както сам казва,
трябва да се отчете неговата „импулсивност“: отначало искрено повярвал, че народът му се е впуснал в
необикновено, нечувано приключение,
а той се надявал да се присъедини и да
го подкрепи. През 1930 г., по време на
турнето на неговия театър в Германия и Франция, един емигрант от последния час посъветвал Майерхолд, че
и той трябва да емигрира, да последва
неговия пример и да се установи на Запад. Режисьорът, който вече бил наясно
с враждебността на съветското правителство към него, отхвърлил такава
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1 февруари 1940 г., когато той заявява,
че „измислиците, които е разказал по
време на следствието, се обясняват с
факта, че са го били“. Последните му
думи са: „Той не вярва в Бога, а в истината; вярва, защото истината ще
възтържествува“. Осъден е на смърт
и разстрелян на следващия ден.

Осип Манделщам

В книгата си „Възкресеното слово“,
където публикува досието на Манделщам в службите на тайната полиция,
Виталий Шенталински говори със сувъзможност. „Защо?“, попитали го. перлативи за стихотворението, ста„От почтеност“, отговорил.
нало причина да бъде арестуван: „Тези
обвинителни стихове срещу „героичАрестуван на 20 юни 1939 г., той е об- ния вожд“ са много повече от стиховинен в същите престъпления, както ве: отчаяно смела постъпка, акт на
Бабел (двамата са разпитвани от гражданско мъжество, други подобни
същия офицер от органите, „призна- трудно бихме открили в литературнията“ им вероятно трябвало да пос- ната история“. Ако приемем дословлужат на същия политически процес, но фразата, това би говорило за слано той не се състоял). Относно развоя бостта на гражданската съпротива
на задържането му разполагаме не през тези години в съветска Русия.
само с текстове от разпитите и минути от процеса, но и с писма, които Ала наистина ли това е проява на отчаот затвора Майерхолд е изпращал на яна смелост и мъжество от страна на
Молотов, председател на Съвета на Манделщам, който през ноември 1933 г.
народните комисари, и Берия, комисар съчинява сатирично стихотворение за
по вътрешните работи. В тях могат Сталин и през следващите месеци до
да се прочетат подробни – и редки – арестуването му през май 1934 г. го дек
описания на изтезанията, на които ламира пред приятели и познати.
подлагали лицата, за да изтръгнат
от тях признания. Дълго време го
били с гумена палка. Вследствие на
което „проснат на земята с лице към
пода, се оказа, че съм способен да се
извивам и да скимтя пронизително
като куче, налагано от господаря
си с камшик“. При мисълта, че мъчението отново може да започне, той
предпочита „да признае“. „О, каза си
обвиняемият, смъртта е за предпочитане пред всичко това! – Същото
си помислих и аз и се разлях в лъжливи
самообвинения с надеждата, че ще ме
отведат до ешафода.“ През ноември
1939 г., когато разпитите са приключили, Майерхолд идва на себе си и в
писмо до прокурора се отрича, също Нито преди, нито след това пое
както Бабел, от показанията си, за тът не действа като опозиционер,
да оневини всички лица, които е окле- не участва в никакъв политически
ветил при мъченията. Но не отрича проект срещу властта. „Абсолютно
едно: комунистическия си ангажи- невъзможно е човек да си представи
мент. Процесът срещу него минава на О. М. в ролята на конспиратор – той
Всеволод Майерхолд, снимка в затвора,
1939 г.
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беше открит човек, неспособен на
никакви хитроумни ходове“, пише в
спомените си неговата вдовица Надежда Манделщам. С действието си
изобщо не може да навреди на описания тиранин, нито на управлявания
от него режим. Стихотворението не
може да бъде разпространено извън
тесния кръг около Манделщам (никой
не би пожелал да рискува живота си за
толкова малко). Единственото – напълно предвидимо – последствие от
това действие е наказанието, което
ще се стовари върху извършителя.
Близките го увещават и се надяват
да не чете стихотворението пред никого. Той самият знае, че го заплашва
смъртна присъда, ако намерят стихотворението за Сталин. „Никога не
бяхме се съмнявали, продължава Надежда, че ще го убият, ако научат за
стихотворението.“ Питаме ли се какво кара поета да действа по този начин, думата „самоубийство“ лесно ни
идва на ума. Близка приятелка му казва: „Защо? Сам стягате въжето около
врата си“. Мисълта за собствената
смърт наистина не му е чужда. През
февруари 1934 г. Манделщам доверява
на Ана Ахматова: „Готов съм да умра“.

Написването и разпространението
на стихотворението са били може би
действия без (политическа) цел, но
не и без основание. Отговорът, който Манделщам дава на въпросите на
близките си, е: „Не мога да мълча“, „Не
мога да постъпя по друг начин“. Манделщам смята, че като поет има моралния дълг да разкрива истината.
Проява по-скоро нравствена, отколкото политическа, напомняща непоколебимостта на християнските
мъченици по време на Римската империя, които знаят, че признаването на
тяхната вяра ще им струва живота,
но не се отказват да я заявяват високо и силно. „Поезията е власт“, казва
той пред Ахматова и държи да остане
достоен за мисията, с която се чувства
натоварен. В един по-ранен текст
дори разглежда смъртта на художника като последния му творчески акт.
„Струва ми се, не трябва да се изключва
смъртта на артиста от веригата на
творческите му изпълнения, трябва да се разглежда като последната,
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завършваща брънка.“ Някаква почти ва да изпитва негодувание и потре- ***
мистична сила му диктува тези сти- сение, много, много по-многобройни
хове и го кара да ги декламира:
от жертвите по целия свят след Периодът, започнал с Октомврийската революция през 1917 г., ще завърши
края на световната война?“
обаче в края на 1990 г. с рухването на
А наоколо – вождове с тънки снаги,
той върти полухора и търси слуги.
За момента този акт на съпротива не комунистическия режим и – би могло да
Кой мяучи, кой хленчи, кой киха,
предизвиква по-голям ефект от сти- се каже – с макар и посмъртната победа
на бившите жертви. Както Майерхолд
само той се шегува, хихика.
хотворението на Манделщам, който
предсказал в последния ден от живоКато къчове указ след указ кове –
също отъждествява Сталин и фаши- та си, истината ще възтържествува.
де в очи, в слабини, де в чела, в носове.
зма. „Когато Пастернак го попита Произведенията на тези творци, обрукакво го е накарало да съчини това гавани при появата им или забранявани
Превод: Димитър Калев, LiterNet
стихотворение, Манделщам обясни, за публично представяне, продължават
Няколко месеца по-късно, през август че не мрази нищо повече от фашизма, да действат и след смъртта на своя автор, разкривайки пред новите читатели
1934 г., е свикан първият конгрес на под всичките му форми.“
съветските писатели. Група (анонимни) автори решава да се възползва
от случая, за да разкрие пред чуждите гости на конгреса в какви условия
живеят и работят съветските им
колеги. Възванието е изпратено и
на някои руски делегати на конгреса,
едните и другите трябва да са побързали да го предадат на органите.
Те го завеждат в досие и се опитват
да разберат кои са източниците (не е
ясно дали са успели). Така че днес разполагаме с текста на този призив,
който вероятно не е единственият
по рода си. Възванието към чуждестранните писатели ги предупреждава срещу огромните лъжи, които ще
им бъдат сервирани.
„Трябва да разберете, че от седемнадесет години страната ни се намира в положение, което абсолютно изключва всяка възможност за
свободно изразяване. Ние, руските
писатели, сме като проститутки в
публичен дом, с единствената разлика, че те продават телата си, а
ние – душата си; за тях няма друг изход, освен да умрат от глад, при нас
е същото... И още по-лошо, защото
нашите семейства и близки са държани отговорни за поведението ни.
[…] Вие организирате у вас различни комитети в помощ на жертвите
на фашизма, организирате конгреси
срещу войната, създавате библиотеки за изгорените от Хитлер книги – всичко това е добре. Но защо не
виждаме от вас дейност за спасяване на жертвите на нашия съветски
фашизъм, наложен от Сталин, тези
наистина невинни жертви, пред които съвременното човечество тряб-

Осип Манделщам, снимка в затвора, 17 май 1934 г.

Арестуван за първи път през май
1934 г., той е интерниран във Воронеж за три години. Отново е арестуван през май 1938 г. по донос от
секретаря на Съюза на писателите,
който иска от органите „да разрешат проблема с Осип Манделщам“. В
затвора Манделщам не се признава
за виновен в антисъветска дейност.
През август 1938 г. е осъден на пет
години заточение. През октомври
пристига в транзитен лагер, близо
до Владивосток, в Далечния изток,
Сибир. Здравословното му състояние
не позволява да бъде изпратен в трудов лагер. На 27 декември е отведен
в барака за „обезвъшляване“, където
губи съзнание и умира от „спиране на
сърцето“.

и зрители възможността за друг живот, учейки ги на свободна и критическа
мисъл, подбуждайки ги към съпротива.
Както пише през юни 1918 г. Замятин,
може би по онова време най-прозорливият противник на тоталитарния
режим: „Свободното слово е по-силно
от хиляди въоръжени хора, от легиони,
жандарми, картечници. И те, днешните и временно управляващи, отлично
знаят това. Те знаят: свободното слово ще си пробие път...“. Десет години
по-късно писателят добавя: някои книги са като динамит. „Единствената
разлика е, че къс динамит експлодира
само един път, докато книгата – хиляди пъти.“
Превод от френски: Нина Венова
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Във

фризера
на
социалистическия

реализъм
С проф. Евгений
Добренко разговаря
Пламен Дойнов

Изследвате „двойното лице на писателя“ или „литературата на
двойния адресат“ в Съветския
съюз и страните от Източна Европа. Какви са основните модели
на творческо поведение през този
период?

Говоря за изкуството, което е част
от режима и има пропагандни функции. Нишата да се придържаш към
позициите на властта е доста комфортна, разбираемо е, че тя е особено привлекателна. На практика около
90 процента от културните дейци
функ
ционират в рамките на тази
Трябва да правим отчетлива разлика
институционализирана структура.
между периода преди и периода след
Този мейнстрийм е твърде безинте1956 г. Режимът преди 1956 г. е наресен за съвременната аудитория,
право терористичен, цензурата госднес всички смятат, че тъй като
подства до такава степен, че писастава дума за пропаганда, това вътелят не може да реализира своята
обще не е литература и не заслужава
субектност и в това е същината на
нашия интерес, което, разбира се, не
този режим. Ако говорим за пер иода е съвсем вярно.
след 1956 г., тоест за т.нар. „хрушчовска“ епоха, която Ахматова нарича Втората позиция е абсолютно ог„вегетарианска“, тогава според мен ледална – това е дисидентският
са възможни три модела на поведе- модел на поведение, при който писание. Първият модел следва офици- телят, обратно, влиза в конфликт с
озната линия и се придържа строго режима и емигрира или външно, или
към социалните конвенции. Така по- вътрешно. Разбира се, дисидентите
стъпват по-гол ям ата част от пи- са малцинство, те създават произсателите и дейците на изкуството. ведения с неконформистки стил и
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съдържание. Както знаем, след края
на съветската епоха интересът
към дисидентската и емигрантска
литература нарасна твърде много,
тъй като тя е забраненият плод на
онова време.

Как се реализират тези писатели?
Някои са в опозиция на режима и отказват да му сътрудничат, те изобщо
не влизат в институционалните рамки. Класическият пример в това отношение е Йосиф Бродски. Сигурно помните знаменитата сцена по време на
съдебния процес срещу него, когато
съдията го пита: „Какво работите?“,
а той отговаря: „Аз съм поет, пиша
стихове“. „Имате ли постоянна работа?“, продължава съдията, а Бродски
отвръща: „Мисля, че това е постоянна работа, аз работя, пиша стихове“.
После съдията избухва: „Това не ни
интересува, интересува ни с какви
учреждения сте свързан. Кой е казал,
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публичното пространство, тя няма
особен резонанс. Нека не се лъжем:
колко хора са могли да си позволят да
четат тази литература – дейците на
културата или по-будните граждани,
които се опитват да четат тези забранени текстове под одеялото. Така
че не можем да говорим за широко разпространение и влияние на дисидентската литература.

че сте поет? Кой ви е причислил към
поетите“. С други думи – не може да
бъдете поет, след като не сте член на
Съюза на писателите.

На което Бродски отговаря: „А кой
ме е причислил към човешкия род?...
Мисля, че това е от Бога“.
От Бога, да, но такава инстанция
няма. Съществуват различни модели
на дисидентско поведение. Солженицин е друг пример, той пише най-доб
рите си произведения, докато се старае да лавира между двата полюса.
Авторите на знаменития алманах
„Метропол“, създаден през 1979 г., са
също писатели, които живеят в Съветския съюз, но се намират сякаш на
границата на разрешеното и неразрешеното – това са Василий Аксьонов,
Андрей Битов, Виктор Ерофеев и др. И
третият модел на поведение, който
според мен е особено интересен, е на
писателите – навярно те са по-малко
дори от дисидентите – които създават литература от високо качество,
без да лъжат и да се занимават с пропаганда.

„Най-интересна
е „литературата
с двоен адресат“:
писателите, които
сякаш поставят
неудобни въпроси
и същевременно се
вписват много доб
ре в системата.“

Томас Венцлова (вляво) и Йосиф Бродски
в деня преди отпътуването на поета от
СССР, 3 юни 1972 г., Ленинград. Фотография от личния архив на Т. Венцлова

турата, която е особено популярна
сред читателите. Проблемът е, че
огромното мнозинство от авторите
работят на полето на официозната
литература. Това е литературата,
която се създава от секретарите
на Съюза на писателите и която е
най-скучна и безинтересна.

В Съветския съюз съществува
такъв термин – „секретарска литература“. Казахте, че около 90
процента от писателите следват
този модел на поведение.

Да, огромен е корпусът на пишещите такава литература. А и как иначе,
тази литература се ползва с подкрепата на държавата, тя се печата и
просперира, издава се в огромни тиражи, по нея се поставят филми. Съществува цяла машина за отглеждане
В същото време успешно издават и толериране на тази култура, макар
своите произведения, ала не изпадат че тя в 90 процента от случаите е потресаващо бездарна и не предизвикв немилост. Те функционират вътре
ва особен интерес. От своя страна
в системата, но макар и трудно, тех- дисидентската литература, тоест
ните произведения минават през цен- литературата на самиздат и тамиззурата и се печатат. Тези писатели дат, която се издава вътре в странасъздават основния корпус на литера- та или се вкарва отвън, отсъства от

Освен литературата на самиздат и
тамиздат съществува и литература на Госиздат, както обичам да казвам, тоест литературата, която
издават държавните издателства.
Всичко най-интересно от съвременната литература, което се чете
през 60-те, 70-те и 80-те г. до перестройката, е тъкмо тази литература, която аз наричам литература
с двоен адресат. Става дума за писателите, които, от една страна,
сякаш поставят неудобни за властта въпроси и дават неортодоксални
отговори, а от друга – се вписват
много добре в системата.
Основни направления на постсталинската литература са селската,
градската, военната и лирическата
проза. Особено популярна е селската
проза. Нейните автори поставят на
пръв поглед остри теми и неудобни
въпроси, свързани с колективизацията, насилието, бездуховността на
градския живот и разрухата на селото, екологията. Един от най-ярките
ѝ и талантливи представители е
Валентин Распутин. В това направление, което до голяма степен се позиционира като полудисидентско, работят също Василий Белов, Василий
Шукшин, Фьодор Абрамов. Основна
тема на градската проза е големият сталински терор, тя се връща
към ценностите на революцията и
разкрива техните деформации в годините на сталинизма. Най-яркият
представител тук е Юрий Трифонов. Военната проза, която е може
би най-четена от всички, се стреми
да каже истината за травматичния
съветски опит от войната. По-вид
ни представители на това неортодоксално направление са Григорий
Бакланов, Виктор Некрасов, който
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Евгений
Добренко

Евгений Добренко (1962) е
професор в Шефилдския университет, където оглавява
департамента по славистика и русистика. Той е измежду
най-влиятелните изследователи на литературата на
сталинската епоха и на социалистическия реализъм. Сред
най-известните му книги са
„Метафора на властта“ (1993),
„Форматиране на съветския
читател“ (1997), „Форматиране
на съветския писател“ (1999),
„Политикономия на социалистическия реализъм“ (2007), „Музеят на революцията“ (2008).
Съставител е на научни сборници като „Соцреалистическият канон“ (2000), „Сталинисткият пейзаж: изкуството на
идеологията на съветското
пространство“ (2003), „Руската литература след 1991 г.“
(2015), „Социалистическият
реализъм в централно и източноевропейските литератури: институции, динамики,
дискурси“ (2018) и много други. През 2012 г. заедно с Галин
Тиханов стават носители на
наградата „Ефим Еткинд“ за
най-добра книга в областта
на изследванията на руската
култура за колективния труд
„История на руската литературна критика: съветска
и постсъветска епоха“. През
тази година проф. Добренко
беше в София за участие в
Международния научен семинар „Двете лица на писателя:
персонални казуси в източноевропейските литератури“ в
Нов български университет.
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публикува „В окопите на Сталинград“
през 1946 г., и разбира се, Васил Биков.
Лирическата проза също полудисидентски започва с Олга Бергхолц, а
най-видният ѝ представител е късният Валентин Катаев.

поддържани през цялото време, както
съветският режим от 1937 г.

В нормални условия режимът започва
да се крие. Щом започне дори едва-едва някакво размразяване, се появяват
и алтернативи, макар и не големи. РеТака че основният корпус на литера- жимът става достатъчно гъвкав, за
турата, която се чете, се създава да може в условията на монопол на
от много тесен кръг писатели – не политическата власт да отвърне наот 90-те процента официозни ав- селението от острите политически
тори, нито от дисидентите, които теми.
са в периферията. В центъра е много
В този контекст се създават условия
тесният кръг на тези писатели, за
за различни стилистични направления
чието двойно лице именно говорим,
в културата, за някакъв модернизъм
защото те, от една страна, чудесно
дори, за романтически изменения в
се вписват в идеологическия ландпоезията и пр. Ето защо творбите, за
шафт, а от друга – действително
които ме питате, се вписват чудесно
дават неортодоксални отговори на
в системата.
исторически и политически въпроси.
Освен това те се вписват много доб Проблемът на тези режими е, че те
ре в системата и чисто биографич- носят едно особено важно вътрешно
но. Да вземем Валентин Распутин,
който не пише романи от типа на
„Разораната целина“, не се възторгва
от колективизацията, нещо повече,
отнася се към нея скептично и дори
негативно, без разбира се, да го казва
директно, но по всичко написано от
него е видно колко неудачна е тя. Същевременно той е два пъти лауреат
на държавна премия, герой на социа- противоречие – независимо от своелистическия труд, депутат във Вър- то желание пораждат сили, които
ховния съвет на СССР и т.н. Същото впоследствие им стават враждебни
можем да кажем и за Василий Белов. и се стремят към тяхното разруТези хора не са някакви дисиденти, не шаване. Това е неизбежно. Същевреса Солженицин или Сахаров.
менно е ясно, че социалистическият
експеримент, с който се сблъскахме
Как си обяснявате факта, че тези през ХХ век, е закъснял проект за
полудисидентски творби всъщност модернизиране на източните страсе вписват добре в системата?
ни, доколкото в Източна Европа въобще всичко става със закъснение. В
Виждате ли, режимът започва да се
Русия дори съществува терминът
либерализира. Всъщност рано или „догонващо развитие“. Това е страна,
късно всеки режим започва да се либе- която вечно догонва вече случили се
рализира. Най-потресаващият фено- на Запад процеси на развитие. Така
мен в съвременния свят според мен е че социалистическият експеримент
севернокорейският режим – очевидно е в някакъв смисъл и просвещенски.
единственият, който съзнава, че за Не можем да отречем, че съветскида оцелее, не бива да се реформира по ят режим бе същевременно модерникакъв начин. Истината е, че тези низационен проект. Бихме могли
режими са нереформируеми, започнеш да оспорим икономическите му рели да ги реформираш, се разрушават. зултати, но не и факта, че доведе
С други думи, те трябва да лежат ви- до разрушаване на патриархалния
наги във фризера, дори не в хладилни- строй, до огромна урбанизация и мака. Условно казано, трябва да бъдат сово просвещение на населението в

„Всяка национална
литература има
своята история
на плача.“
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тези страни. Повишеното културно
равнище на хората обаче попречи на
тези режими да удържат политическата власт, тъй като в един момент обществата се оказаха доста
по-сложни, а колкото по-сложно е
едно общество, толкова по-сложни
стават начините за контрол и манипулация.
Ще ви дам един пример. Защо селската проза е едно от най-популярните
направления в съветската литература? Защото цялото градско население в Съветския съюз е от вчерашни селяни. Много тънък е бил слоят
на автентичната градска среда и
той е разрушен в голяма степен след
революцията от 1917 г. и Втората
световна война. В резултат на промените в града се вливат огромни
селски маси. Благодарение на образованието и възможностите, които
им дава новият режим, тези хора успяват да се придвижат в своето развитие, но проблемът е, че нощем все
още им се присънва селото. Те са хора
на селския живот, което не може да
се промени за един ден, не може да се
промени дори за две-три поколения.
Така че тъкмо селската литература разкрива техните травми, говори за техните фобии и отговаря на
техните въпроси, тя позволява да се
създаде такава ниша, в която като в
някакъв отдушник потъват политическите страхове и съмнения. Например селската проза повдига екологични въпроси. Прекрасно, по-добре
да обсъждаш екологията, отколкото
политиката. В края на 70-те и началото на 80-те години, да кажем,
се обсъжда нелепата идея още от
сталински времена да се обърнат северните реки на юг. Разбира се, още
през 70-те години е абсолютно ясно,
че този проект е, първо, физически
неосъществим, второ, икономически
нерентабилен и трето, политически
невъзможен, защото за него би бил
нужен цял ГУЛАГ, тоест милиони хора,
които да работят на тeзи канали. Но
пък това е прекрасна възможност да
се демонстрира, че ето, можем да обсъждаме тази тема. След това темата е свалена и се обявява, макар и

не директно, че е постигната голяма победа на съветската творческа
интелигенция, която е поставила
темата за екологията и е предот
вратила обръщането на северните
реки на юг, а видите ли, властта се е
вслушала, реагирала е, отказала се е
от тази безумна и опасна идея. Тоест
много теми, които се оказват остри
и някак неудобни, в крайна сметка са
даже много удобни и не просто удобни, но дори нужни на режима, защото
помагат да се манипулира масовото
съзнание.

шизофренност? Можем ли да дадем
оценка, или всички казуси са строго
индивидуални?
Не смятам, че това са казуси и не мис
ля, че трябва да четем всеки случай
поотделно. Разбира се, че има казуси,
всеки случай има своята предистория. Така или иначе, ако се опитваме да търсим причините за всеки
конкретен случай, ще ги намерим.
Предполагам, че това не е някаква случайност, а системно явление,
причините са свързани със самата
система. Можем ли да го опишем с

7 март 1962 г. Кремъл. Хрушчов разгромява
Андрей Вознесенски заради либерализъм

Съществува теория за шизофренността на социалистическия реализъм. През 60-те години се говори
за голямата и малката правда, за
негативното сталинско минало,
което може да се критикува, но пък
социализмът е прекрасен, просто
миналото е изопачено и изкривено. В такава шизофренност живеят и писателите. Те пишат за
удобното или неудобното, но пак
получават ленински награди и ордени. Пишат каквото искат, но пък
подписват декларации в услуга на
режима. Как си обяснявате тази

категориите на шизофренността?
Можем, но бих го избегнал, защото
шизоидният подход би психологизирал твърде много темата. Разбира се, психологическият фактор
е важен, без индивидуалния аспект
всичко това не би могло да функционира. Но ми се струва, че има и други
измерения.
Разбирате ли, всеки човек се оказва
вътре в определена система, която
му е зададена, и конкретният творец прави определен избор вътре в
системата. Когато говорим за този
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избор, който може да бъде повече
или по-малко осъзнат, бихме могли
да използваме понятието шизоидност. Но самата система е политическа конструкция, която винаги има
социални корени. Тя не може да бъде
наложена на обществото. Всичко,
което е изкуствено наложено, би
могло да съществува известно
време.

литератури на Източна Европа след
войната. Всяка национална литература има своята история на плача
заради този печален и бездарен период в литературната история. С
какво се сблъсках, когато започнах
да работя по този проект? Отчасти проблемът е там, че учените от
различните страни се занимават
със своя национален соцреализъм,
а става дума за съветски проект,
който тръгва от Москва. Когато
То би могло дори да доминира, но в прекъснеш тази нишка и изследваш
крайна сметка отстъпва пред со- всяка отделна страна, се получават
циалните рамки, задаващи опреде- някакви несвързани национални нален вектор, определена политическа ративи, които сякаш са изключени
от главната станция на електроструктура.

Ерик Булатов,
„Няма вход“, 1975 г.

Ще повдигнете ли завесата пред
вашата бъдеща книга? Споделих
те, че четете архивите на ЦК на
КПСС и на Министерството на
външните работи на СССР. Съдържащото се в тези архиви е особено
интересно за нас, тъй като това е
централната банка с информация,
която има отношение и към литературния живот в България.

подаване. Затова се опитах да напиша историята на този наратив
от гледната точка на онзи, който го
създава като феномен, с други думи,
на съветските посолства в София,
Будапеща, Варшава, Белград и т.н.
Работих с архивите, те съществуват и когато ги четеш, разбираш,
че става дума за рутинна институционална работа. В Съюза на съветските писатели има отдел за международните отношения и секции
Проектът, над който работих, се за връзки с литературите на братнарича Literary Pax Sovietica . Най-об- ските страни. Там работят консулщо казано, това е анализ на процеси- танти, които пишат дълги обзори и
те на съветизация на националните аналитични справки и ги изпращат в
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секретариата на Съюза на писателите. Когато в Съветския съюз идват писателски делегации от тези
страни или съветски писатели пътуват навън, се пишат огромни отчети. Тези отчети си стоят – с кого
са се срещали писателите, какво са
говорили…
В архивите на ЦК на КПСС също има
много интересни документи, предимно отчети от МВнР и от съветските посолства в социалистическите страни. Има например дълги
отчети за това как вторият секретар на посолството се среща с едикой си писател, който му разказва, че
в Съюза на писателите съществува
конфликт между тази и онази група.
На следващия ден третият секретар на посолството се среща с друг
писател, който му разказва за същите противоборства, ала от друга
гледна точка. Съветските посолс
тва следят с голям интерес случващото се в писателските среди в
Източна Европа. Защо? Четох документите от 1956 г. за събитията в
Унгария. На практика почти всички
идеолози на унгарското въстание
от кръжока „Петьофи“ са писатели,
те са основните подбудители. Разбираемо е, че съветското посолство
следи какво става сред писателите
и изпраща цялата информация в
Москва.
Такива документи има много и те са
особено интересни. Четох например
потресаващите стенограми с изказванията на Вълко Червенков на различни писателски събрания. Твърди
се, че Хрушчов е бил твърде груб с
писателите и художниците, че ги е
обиждал и наричал с всякакви имена. В
сравнение с Червенков обаче неговото отношение е направо почтително.
Червенков се обръща към писателите
с такъв тон, сякаш са някакви момченца или ученици, които той може да
оскърбява, унижава и ругае. В архива
на ЦК четох и дисидентските изказвания на полските писатели, четох
за Ян Кот. В посолствата всичко се е
превеждало на руски език и е заминавало за Москва, където днес лежи в
архива на ЦК на КПСС.
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всекидневни

Александър Шурбанов

ЧУДЕСА
фотография Цочо Бояджиев, Николай Трейман

много и се виждаше, че тежи на ръцете
им. Само глезените ѝ се кривяха неуверено и инстинктивно търсеха изгубената опора.
Впрочем никой не беше помолил
двамата съвестни граждани да се намесват – най-малко самата паднала.
Но те чувстваха дълбоко в себе си,
че техен дълг е да възстановят статуквото, да затвърдят вярата на
обществото, че тротоарът е място
за ходене, а не за лежане. И след известно колебание жената стъпи на
краката си и пое натам, накъдето я
бяха обърнали двамата ѝ спасители.
Може би дори накъдето самата тя
беше тръгнала преди незапланувания
и нежелан от никого лапсус. С безуп
речната си фризура и с лачената си
чантичка.

Стискам ръката на тази все

още удивително жизнена деветдесетгодишна жена и установявам с
трепване, че това, което държа, е
само шепа сухи и остри като съчки
кости без обвиваща ги плът. Как
тялото понякога си отива преди
душата!

подаде звуков сигнал. Рухна, както неочаквано рухва подкопан от ерозията
Нищо особено не се беше случило. уличен стълб или дърво с прогнили Вярно е, че старостта раз
На отсрещния тротоар на гладката корени.
рушава божествената красота на
виенска улица една добре облечена
човешкото
лице, за да може да го
възрастна дама с безупречна фризура За миг жената остана да лежи върху
разпилее
в
пръстта.
Но не винаги.
и лачена чантичка, увесена на лакътя, плочите неподвижно, изпъната на
Погледнете
старческите
портрети
внезапно спря, сякаш се сети за нещо, левия си хълбок. Но само за миг. Към нея
леко се олюля и премина от вер- веднага се притекоха двама разтре- на Леонардо или Рембранд, късните
тикално в хоризонтално положение. вожени минувачи, застанаха като блю- фотографии на Одън. Тази достолепна
Всичко това стана без какъвто и да стители на реда от двете ѝ страни и с утаена духовна красота не е достъпна
било опит за самосъхранение – нито общи усилия се помъчиха да я изправят и за най-прекрасната младост. Тя не
протегна ръка, нито преви крак, нито на крака. Жената не им помагаше е цветът, а зрелият плод на живота.
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Александър
Шурбанов

Проф. Александър Шурбанов
(род. 1941 г.) е автор на единадесет поетични и седем
есеистични книги, както и на
голям брой литературоведски изследвания, посветени
на Шекспир и поетиката на
Английския ренесанс, които
са публикувани у нас и в чужбина. Преводач е на четирите
велики трагедии на Шекспир,
„Кентърбърийски разкази“ на
Чосър, „Изгубеният рай“ на
Милтън, антологията „Английска поезия“ и др. Носител
е на редица награди за принос
към българската литература
и култура: „Христо Г. Данов“,
„Почетен Аскеер“, „Гео Милев“,
Голямата награда на Портал
„Култура“ за изключителен принос в поетическото и преводаческото изкуство (2016 г.).

индивида и го всмуква в някакво много
по-голямо, неразбираемо, но реално
мистично цяло, което е сякаш нераз- Баща му прие в Неговия свят
да има всичко, включително зло и нерушимо, без начало и без край.
правда. Защото без тях светът не
Първото чувство често се поражда би бил истински. Синът дойде в исот второто и когато двете се слеят, тинския свят, за да не допусне злото и
битието достига своята съвършена неправдата да се умножат дотолкова,
пълнота. Но второто чувство не про- че да завладеят всичко. Затова ги
изтича задължително от първото и в прие върху Себе Си и в горнилото на
негово отсъствие огромната енергия мъките си започна да ги претапя в
на първото може внезапно да се усети
добро. Не е спрял да върши това и до
като немотивирана и безсмислена
днес. Както някога на една сватба
и да пресекне. Това свидетелства за
превъзходството на второто над превърна водата във вино. И докато
първото чувство като жизнеутвърж траят кръстните Му мъки, чрез тях
злото на този свят грам по грам ще
даваща сила.
се превръща в добро и няма да може да
се умножи дотолкова, че да надделее
докрай над доброто.

Любовта и смъртта са двете

умонепостижими чудеса, които ни
освобождават от затвора на егото.
Любовта все пак е по-голямото чудо, Когато бях съвсем млад и зелен,
защото за своето тържество тя не един ирландец, който се опитваше да ми
се нуждае от физическото ни уни- стане учител, ми каза, че щом в света
има дявол, значи има и Бог. Откъде
щожение.
този човек знаеше, че има дявол, не го
попитах, но сега, след като вече съм
живял достатъчно дълго, бих му отвърнал, че дори съществуването на
Понякога Бог поразява своя дявола
да е сигурно и удостоверено
избраник, за да го удостои с найот
хора
като него, то не може да бъде
щедрия си дар. Вижте чудото, споходило Ванга след ослепителната доказателство за съществуването
мълния или Златю Бояджиев след мо- на Бога. Възможно е манихеите да са
били прави и този свят да е дейстзъчния удар.
вително творение и притежание
Най-приятното чувство,
на
Сатанаил. Възможно е всичко
ко
ето човек може да изпита, е
в
света
да е от дявола и в ръцете
вътрешното усещане за здраве и
на
дявола
– всичко, включително и
бодр ост – сякаш твоят организъм Вятърът няма свой собствен
човекът.
Но
възможно е също така
ти изпраща съобщение: „Дерзай, глас. Той проговаря само чрез вопъла
тъкмо
в
човека
и само в него заедно
ти можеш всичко“. Най-магичното на ония, които насилва. Ако листата
с
раждането
му
на тази дяволска
чувство, достъпно на човека, е на дърветата не се оплакваха от
земя
да
е
започнало
и раждането на
любовта – сякаш цялата вселена за пристъпите му толкова шумно, кой и
Бога
и
титаничната
борба на Бога
как
щеше
да
го
чуе?
пръв път се разтваря пред теб и ти
срещу
дявола.
Борбата
на святата
се издигаш високо над всичко, което
божествена троица – Добро, Истина,
досега те е държало в клетката на
Красота – срещу антитроицата на
битието. Долу под теб остават
животът и смъртта, миналото и Някои животни и растения дявола – зло, лъжа, грозота. Ако това
бъдещето. И ти съществуваш за (змии, насекоми, гущери, риби, медузи, е така, какво велико нещо трябва да
първи път истински в безграничния, гъби, тропически бръшляни и пр.) е човекът и как цялата вселена веомайващ простор на екзистенци- произвеждат толкова (често смър- роятно очаква с притаен дъх изхода
алната свобода. Защото под напора тоносна) отрова, колкото не им е на голямата битка, която се води
на това чувство центърът на съ- нужна нито за ловуване, нито за са- век след век вътре в него и от която
ществуванието се изнася извън мозащита. В тях сякаш се е вселил зависи самият смисъл на всичко съществуващо. Неговото оправдание.
тесните рамки на аз-а, надраства самият дух на злото.
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от
миналото време на „светлото бъдеще“
разказваше как след голямата Промяна
посетил някакъв попаднал за малко в
ареста бивш надзирател в трудовия
лагер, в който той бил въдворен през
предишната епоха. Посетил го, за
да го накаже за непростимата садистична жестокост, с която онзи
си изпълнявал службата. Но понеже
човекът бил дълбоко вярващ християнин, и измисленото от него наказание било съответно на вярата му:
занесъл на мъчителя си топла домашна
баница, специално наточена от жена
му. Седнали двамата, помълчали заедно.
Надзирателят, разбира се, никак не
очаквал такъв вид отмъщение и бил
доста стъписан. Някогашният лагерник беше сигурен, че наказанието,
което бе избрал, е всъщност по-тежко
и по-болезнено, отколкото би било отвръщането на злото със зло, защото
то ще проникне в душата на провинилия се и може да я преобърне.
Бях чел някъде реч на Махатма
Ганди, произнесена при посещението
му в Швейцария в навечерието на
Втората световна война. Ганди съветваше швейцарците да не се въоръжават, за да отблъснат все по-вероятното нахлуване на чужди войски
в страната си. Той настояваше, че
много по-ефикасен начин за справяне
с надвисналата над тях опасност
би било да се изправят с голи гърди
срещу завоевателите по протежение
на държавната си граница и да не
отстъпят ни крачка пред техния
натиск. Вярно е, че в началото на
атаката първите редици на защитниците ще паднат убити, но същото
би се случило дори ако се въоръжат
до зъби. Интервентите ще прегазят
през труповете им, но когато стигнат
до втората и третата линия на отбраната, няма да имат вътрешната
сила да повторят и потретят кла
нето.
Да обърне и другата страна, както
ни учи Христос, може само човек,
който непоколебимо вярва в доброто
у хората като принцип на тяхната

им върху себе си и във всекидневния
живот. Морализаторстват, без да
са грубо натрапчиви, самоизтъкват
се като примери за подражание, без
да го казват директно. Жестовете
им са премерени и величествени,
говоренето им е бавно и дистанцирано. Не правят излишни движения
и не произнасят случайни думи. В
Америка такъв беше Хенри Фонда,
а и досега виждаме нещо подобно в
Клинт Ийстууд. Мислех, че това конструиране на идеалната личност е
продукт на протестантизма с неговата идея за съвършенството и светостта на богоизбраните, но подобни
примери можем да намерим и у нас.
Не намеквам, че между позата
и същността на тези хора няма
някаква степен на съответствие,
но не е приятно да ти показват колко

фотография
Николай Трейман

Един политзатворник

природа. Разбира се, животът непрекъснато коригира подобно идеалистично гледище, като ни показва
отново и отново, че между нас има и
немалко такива, у които водещото
начало е по-скоро злото и на които
срещата с доброто трудно може да
въздейства. Но не е ли достатъчно, че
поне у някои от злите дреме зародиш
на добро, който тази среща може да
разбуди и подтикне към развитие?
Когато отвръщаме на злото със зло,
ние само умножаваме, укрепваме и
увековечаваме злото, като сами се
приобщаваме към него. Когато отвръщаме на злото с добро, макар и
бавно и несигурно, се опитваме да
умножим доброто, превземайки за
неговото царство някои от досегашните владения на злото. Тоест
правим света макар и малко по-добър.
А да допринесеш за такава промяна

съвсем не е незначително завоевание.
Мъдростта на Христос не е хрисима
и примиренческа – тя е героична в
най-истинския смисъл на думата.

несъвършен и грешен си в сравнение с
тях. Малко чувство за хумор, зрънце
самоирония би ме подкупило да ги
гледам и слушам с по-голямо внимание
и би усилило въздействието им над
нас, простосмъртните.

Тази категория хора,

обикновено драматични актьори с широко
кинематографично присъствие, са монополизирали човешкото достойнство Една голяма идея, възпламенила
и достолепие. Те винаги изобр азяват душата ти, може да заслужава пролистожери на морала, почти свръх- ването на човешка кръв, но само ако
човеци, а нерядко пренасят осанката кръвта е твоя, а не чужда.
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песента се лееха без всякаква спънка
и усилие. Дори стана професионален
Паякът тъче мрежата си, за- певец и никой от многобройните му
щото самият процес на тъкането почитатели, които не го познаваха
му доставя неописуемо, органично отблизо, не подозираше за недъга му.
удоволствие. Той просто усеща, че Сигурно дори не би повярвал, че това
е създаден да тъче, да изтегля тази е възможно.
прекрасна ефирна нишка от себе си и
да я заплита в сложна, геометрически Скоро четох последната (автобиосъвършена и естетически удовлет- графична) книга на известния псиворителна дантела. Когато в гото- хоневролог Оливър Сакс. В нея той си
вата вече мрежа се заплете първата спомня как баща му, също лекар, помушица, паякът се изненадва, но бър- сещавал в някаква болница пациенти,
зо се окопитва и започва да притяга страдащи от паркинсонизъм. Те даже
кордите, докато пленницата му при- не можели да говорят, но когато
тихне. Тогава той се плъзва към нея старият д-р Сакс, вече почти осемкато изкусен акробат и изсмуква съ- десетгодишен, им запявал песни от
държанието на тялото ѝ. Това обрат времето на Първата световна война,
но движение на материята – от вън немите започвали да му пригласят.
навътре – му доставя друг вид неочаквано, но добре дошло удоволствие. От какво незнайно място дълбоко
Мрежата се е оказала не само продукт в нас избликва пеенето? И с каква
на насладата, но и средство за произ- неведома сила овладява то всички
водство на множащи се наслади. Бог телесни органи, произвеждащи звук и
се е погрижил добре за паяка, мисли си учленяващи звука в звукове, свързвани
задоволеният вече във всяко отно- в смислови съчетания и в хармонични
шение създател и собственик на мре- форми, които въздействат направо
жата. По всичко личи, че самият Бог е на чувствата? По какъв вълшебен
паяк и аз съм създаден по негов образ начин им вдъхва живот, който сякаш
и подобие, заключава той и задрямва в ги е напуснал завинаги?
блажен мир с вселената.

Дивакът смята, че основната
цел на живота е насладата – той
ламти да консумира света. Цивилизованият човек намира върховното
удоволствие в работата, във възможността да участва в доизграждането
на света. Неговият път е по-стръмен,
защото възхожда от скота към Бога.

Чухме го да казва: „Оставете
децата да дохождат при Мене и
не им пречете, защото на такива
е царството Божие“. Но как да ги
оставим? Знаем ли какво ще стане с
тях? Говори се, че е свят човек. Дори
нещо повече... Но можем ли да сме
сигурни? Ами ако вземе да педофилства
с тях? Или да ги тормози психически и
физически? Не сме съгласни. Нека първо
поставят видеонаблюдение.

Едно съвсем дребно и слабо мо-

миченце се държеше за ръката на
майка си на дългата опашка в аптеката и не спираше да кашля през
марлената маска, която скриваше
долната половина от лицето му.
И най-страшната поетич- Маската очевидно му беше сложена
Слушам неистовата врява на трагедия оставя в душите ни не за да го предпази от зараза в този
на августовските щурци под нощния просветление. Самото изказване на сезон на вилнеещи грипове, а за да
ми прозорец и си мисля: колко без- мъката в термините на изкуство- не зарази то някой друг в близост до
крайна и неизтощима е възпятата то вече е преодоляване на мъката, него. Гледах детенцето и ме обземаше
от Шопенхауер воля за живот! Нима надмогване и подреждане на хаоса в страх за бъдещето му: как ще оживее
е възможно целият този възторжен космос. Не е ли това същността на то с такова непригодно възпитание в
света, в който живеем?
устрем да е само едно лятно слън- Аристотеловия катарзис?
часване без никакъв по-нататъшен
смисъл?

Влюбените във Варшава се
сгушват в подножието на лиричния
Понякога се питам какво паметник на Шопен, а в София – под
предст авлява пеенето. Не е ли то чугунените монументи на мъже и жени
едно от ежедневните чудеса, с които с яки прасци и шмайзери, вдигнати над
е изпълнен животът ни и които отми- главите им. Всяка нация решава какви
ценности да избере и запази от минаваме, без да се замислим за тях?
налото си, за да ги проектира като
Познавах човек, който силно и бо- образци за подражание в съзнанието
лезнено заекваше. Но той пропя и на тези, които ще изграждат бъкогато пееше, мелодията и думите на дещето ѝ.
септември 2018

Детенцето, което носиш в
обятията си и което обгръща с две
ръце врата ти, притиска се към небръснатата ти буза и с грейналата
си усмивка излъчва безгранична обич
и доверие в твоята способност да
го защитиш и опазиш от всички
опасности на този огромен свят около
вас – нима можеш да си пожелаеш поголяма награда от тази за цял един
живот!
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Нравите

подивяват
Петер Слотердайк

той съществува съвместно с милиони –
това е чиста алхимия. Повърхностното говорене за „общество“ и „комуникация“ скрива проблема.

Може да се отговори по класически
гръцки начин: човекът е обществено същество и не обича да прекарва
времето си в самота.

Идентичностите се разтварят, обществата стават
хипернервни, агресията расте: светът е разглобен.
В интервю с Рене Шой от „Нойе Цюрхер Цайтунг“
философът Петер Слотердайк обяснява голямото
безпокойство, което се усилва от миграционната
динамика. Къде сме и накъде се сриваме?
Някога Лайбниц направил възможна една модерна онтология, задавайки въпроса: „Защо има нещо,
а не нищо?“. Днес, във времена на
миграция, от една страна, и на нарастващо безпокойство, от друга,
си задаваме същия въпрос под леко
променен знак: защо живеем в общества, а не без общества?
Нашият общ живот в модерни големи политически тела е чудо, за чието
обяснение не са мобилизирани достатъчно мисловни ресурси въпреки цялата социология и политология. Този,
който би могъл да формулира валиден
отговор на вашия въпрос, би бил единственият достоен носител на Нобеловата награда за мир, и то за всички
бъдещи времена.

По това сме на едно мнение, но все
още не сме напреднали. Кажете ни:
защо живеем в общества!

Разбира се, Аристотел има право, когато описва човека като zoon politikon.
Ала този зоологически отговор е тавтологичен: човекът живее в общество, защото е общително човешко
същество, такива са и пингвините,
както и овцете, и мравките. Древните гърци впрочем не са могли да
подозират мащабните измерения на
модерните общества. Ала те са знаели – човек може само да се диви как
живеят други народи. Така е все още и
с нас, щом отидем в непозната страна. Сякаш сме попаднали на шумно човешко събрание, което вече дни наред
дискутира като обезумяло. Трябва да
постоиш по-дълго, за да получиш усещане за какво спорят.

Близо до ума е следователно един
втори отговор: това, което държи
хората в модерните големи поПо-бавно, моля! Още думата „общелитически
тела – били те народи,
ство“ може да се окаже капан. Знаем ли
или
нации,
е спорът по различни
ние какво е общество? Ако погледнем
теми.
Тогава
политиката не би
към националните държави, в които
днес най-често не можем да живеем, била проблемът, както се твърди
без същевременно да се оплакваме от в последно време, а решението: потях, би трябвало първо да ни обземе литическият спор споява всички
философско удивление. Съвременните тези хора, които иначе малко неща
големи политически тела се разпрос- биха обединили.

тират от Норвегия с 5 милиона души,
през Италия и Франция с около 60 милиона, Германия с 80, Русия със 140 и
САЩ с над 300 милиона, та до Индия
и Китай с 1,3 милиарда души. Всичко
това са системни чудеса, които почиват върху тайните механизми на
взаимовръзка или взаимопринуда. Ето
кое трябва по-внимателно да изясним,
ако искаме да продължим да съществуваме с възможно най-малко войни. Към
тези механизми трябва да се подхожда
внимателно. Човек има няколко дузини
познати, максимум няколкостотин, ала

Политиката е болката, която възниква, когато други хора искат друго.
Затова можем да приемем обществата като общности на болката, също
и като общности на нараняването и
нервността, или комуни в спор. Тези
дни все по-често мисля за Никлас Луман и неговата теза: това, което
знаем за света, го знаем чрез медиите. Медиите са устройства за циркулация на темите. Това е едната половина от истината: знанието за света
възниква предимно медийно, така нареченият личен опит винаги играе
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Петер
Слотердайк

Петер Слотердайк е професор по естетика и философия
във Висшето училище по дизайн в Карлсруе, наблюдател
на съвремието и познавач
на историята, който черпи
от 2500-годишната духовна
традиция. „Мислителят от
Карлсруе“, както го наричат,
е публикувал 40 книги през
последните 35 години. Сред
най-известните му трудове
са „Критика на циничния ра
зум“, „Правила за човешкия
парк“, „Гневът и времето“,
трилогията „Сфери“, „Ти трябва да промениш живота си“.
През есента на 2018 г. излиза
вторият том на дневника на
Слотердайк „Редове и дни“.

по-малка роля. Това важи още за Античността. Повечето от това, което атиняните от времето на Перикъл имат в главите си, са научили от
предлитературните медии на своето
време: от градския слух, митовете,
клюките и речите на агората. Освен
това от „народното радио“ – Омир.

Съобщеното знание става все
по-важно, значението на опита
намалява. А коя би била другата
половина на истината, на която
държите?

е нараснала, и то във всички посоки:
ляво срещу дясно, дясната периферия
срещу ляволибералния мейнстрийм,
горе срещу долу, пол срещу пол, местни жители срещу чужденци, стари
срещу млади. Проблемите на идентичността са вирулентни, както никога преди. Всички различия, от които
е изтъкано едно модерно общество,
се намират в безпорядък. Всички постоянни дихотомии са изпаднали в
движение, всичко тече, но по-различно, отколкото мисли Хераклит. Аз
храня подозрението, че един механизъм тласка цялата дискутираща система към повишена нервност – да го
наречем закон на нарастващата раздразнителност.

Азът на модерния човек е под силно
напрежение и се бори за запазване
на един минимален стандарт на
идентичност. Защото подозира:
който напълно я изостави, все някога ще полудее.
Добре казано. Но трябва да имаме
предвид, че идентичността винаги
се намира между две безумия, да ги
наречем максимална идентичност и
нулева идентичност. При първата индивидът се слива със своята личност,
нека си припомним фразата на Кокто:
„Наполеон беше един луд, който се мислеше за Наполеон“. В случая на нулева
идентичност индивидът се деперсонализира и накрая вече не знае кой или
какво е.

Няма смисъл да се порицават медиите за нещо, което отива далеч отвъд
тях. Те просто усилват сътресенията, които от дълго време сполетяват
модерните хора… Самите хора живеят твърде кратко, за да видят в цялостен план какво наистина се случва.
Дори планините идват и си отиват. С
други думи, стабилността на света
не е нищо друго освен илюзия, производна на човешката преходност. Едва
мистификацията на бавното показва
това, което ние поради когнитивно
удобство до неотдавна смятахме за
даден веднъж завинаги световен ред.
Такъв постоянен ред не съществува.
Това е изключително трудно за разбиране.

До днес има хора, които са убедени,
че народите са истинските актьори в историята. В техните очи отделните човеци са само абстракции,
те намират своя пълнеж само в
принадлежността към колектива.

В индивидуалистичната цивилизация
тази позиция вече не е много разпространена, но тя съществува. Да, съществуват последни привърженици
на романтичната философия за народите. Те сериозно мислят, че народите произхождат директно от духа на
Твореца. В практиката надделяват
стратегическите популисти и те се
позовават на народите с инструментализиращи и манипулативни намеСледователно е целесъобразно да рения, понякога цинично. Те искат да
се закотвиш в един поддържащ направят от народа една партия с
колектив.
програма да бъде именно народът, каТака е, но трябва да имаме предвид, къвто той вече е.
че колективите и техните медии не Популизмът е проблематичен, защоизпълняват съвършено задачата си то той не приема сериозно тъкмо
да поддържат. През XXI век вече ни- адресатите, това е ясно. Същеврекой не е извън медийната зависимост, менно не виждам защо само поради
която усилва съществуващите разли- страх от него трябва да се отиде
чия, при това създавайки от спора за толкова далеч, та да се твърди, че
различията един нов и крайно крехък говоренето за народ само по себе си
вид взаимовръзка. Медиите се опит- заслужава презрение. Който казва
ват да поддържат, произвеждайки „народ“, посочва нещо общо, което
сътресение. Те дестабилизират чрез свързва обитателите на една територия в културен план.
стабилизация.

Общества се създават чрез споделен
стрес. Аз сигурно не съм единственият, който има впечатление, че от
няколко години ние сме постигнали променено агрегатно състояние
на медийно индуцираното вълнение.
Ожесточеността и токсичността
на обидите в Европа и в целия Запад Не звучи добре, особено ако сам
и както се казва – в останалия свят, работиш в медия. Същевременно

септември 2018

бих казал: порицанието на медиите
като цяло не ни води напред.

Да, разбира се, народи съществуват. В това отношение пледирам за
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по-малко есенциализъм. Това означава – народите са тук, но те се намират в продължителен процес на
трансформация от по-малки и по-големи, собствени и чужди частици,
които при определени исторически
обстоятелства всеки път се съсредоточават в материални и символни общности. Това второ течение е
било за хората от края на XIX и началото на ХХ век, но и за днешните не
по-малко обезпокоително, отколкото
първото, към което сме привикнали,
повтаряйки мантрата: мутация плюс
селекция – равно на еволюция.

Това значи, че при животните
по-скоро признаваме, че те не винаги са били каквито са днес.
Да, плъзгането по плоскостта на човешките колективи наистина е още
по-обезпокоително. При народите и
техните култури промяната се извършва сякаш на повърхността, случва се в историческото време, може да
се наблюдава с невъоръжено око. Тук
мистификацията на бавността вече
не носи утеха. Случва се едно постоянно самоусилващо се пристигане и
заминаване, докато оставащото се
отбранява. Виртуалното разпадане на народите засяга дълбоко много отделни хора в това, на което те
държат – цялата им представа за
самите себе си започва да се изплъзва.
Ако не е френскостта това, което ме
прави французин, то кое е? Кой съм аз
тогава? Дали не съм някой луд, който
се мисли за французин, за корсиканец,
за турчин?

Ако някой ви чуе как говорите, ще
каже, че всъщност работите върху
една културна история на плъзгането. През ХХ век отместването започва да се ускорява: светът
се променя пред очите на хората
благодарение на технологичните
иновации.
До XIX век промените винаги са били
много по-продължителни в сравнение
с житейската история на отделния
човек. В това отношение отделният
човек е можел донякъде да бъде безразличен към цялостното отместване. През ХХ век постепенно пада филтърът на вечността, който толкова

дълго е стабилизирал светогледа. И
без съмнение това е откровено модерен феномен: промените толкова
много са се ускорили, че са очебийни
в рамките на собствената житейска
история.

Това означава, че биографиите на
отделните хора и общата история
се сближават?

света се превръщат в имиграционни
области за машини.

Могат ли машините да имигрират? Звучи оригинално, но не и
убедително.
От гледна точка на езиковата употреба не е, но по същество – напълно. Вижте, понастоящем 45 милиона
леки коли населяват германските улици и паркинги. Преди сто години тях
още не ги е имало, днес са навсякъде.
Очевидно това са желани чужденци, с
чието присъствие ние сме свикнали,
приятели от ламарина. Това може да
стигне тъй далеч, че кореняците да
развият един вид близначна невроза.
Когато каним приятели да пътуват с
нас, казваме: „Спрял съм отзад!“. Щом
съгражданинът автомобил е получил
такъв статус, това може да се приеме за максимално успешна интеграция.

Може и така да се каже. Отместването днес включва и човека в най-отдалечения ъгъл – то го сполетява, дори
и той самият да не се движи. Този ъгъл
впрочем много прилича на „десния сектор“, където днес обичат да поставят хората, които не се съгласяват
безмълвно с ускорената промяна. Този
ъгъл остава безобиден, докато неговият обитател признава, че е твърде
бавен за този свят. Той става токсичен, щом бавността се заяви агресивно. Междувременно една част от този
Да придвижим мисълта към извора
сектор е обитавана от нападащи в
на болката: имиграцията на непогръб. На тях трябва да им се покаже
знати идеи и иновации е последваграницата.

Бавно се придвижваме към центъра
на вашите мисли и се доближаваме
до настоящето. Какво точно не
дава мира на хората днес?
Говоря за една обща миграционна динамика, която преминава през много
етапи. Размяната на идеи и стоки
през границите на страните съществува в относително инертни форми в
Европа от Средновековието насам,
впрочем също и с Ориента. Тя става
по-интензивна след XVII век благодарение на пощенските системи, меркантилизма и начеващата култура на
машините. Ала едва от началото на
XIX век ние живеем в социална форма,
която може да се нарече общество,
отворено за миграцията на идеи и
продукти. Изведнъж навлиза необозримо количество истини и стоки,
чужди като идейна форма, които ние
все повече допускаме. Просвещението
е култура на гостоприемството за
идеи. Отговорни за натурализацията
на тези първи имигранти в нашите
глави са университетите и дискутиращата общественост, но и потребителите на стимуланти, текстил и
печатни произведения. Същевременно Европа и европеидните части на

на от имиграцията на чужди хора.
Как се отнасяме към тях?

Докато подвижността се развива в
модуса на туризма, хората и от двете страни на туристическия контакт, изглежда, изпитват радост.
Знае се – всеки, който си тръгне, ще
се върне, и всеки, който дойде, някога
ще си тръгне. Другояче е с еднопосочната мобилност, която наричаме
миграция или преселение в по-тесния
смисъл. Заради своя масов ефект тя се
причислява към най-ярките симптоми
на ХХ век, а през XXI век ще играе още
по-голяма роля.
Тук е важно да отбележим, че движението не протича само от юг на север,
както много европейци са склонни да
приемат, но и много по-фундаментално: от селските райони към градските и
крайградски агломерации. Дъг Сондърс1
показа красноречиво в Arrival City, че сме
свидетели на най-голямото миграционно
движение – в идните 50 години два милиарда души ще се преселят в градовете
в границите на една страна или конти1
Дъг Сондърс е журналист в канадския всекидневник The Globe and Mail. Книгите му The Myth
of the Muslim Tide и Arrival City са бестселъри.
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нент или през границите на страните и и си мислят, че разпознават призна- настроения протичат през сподеконтинентите. Тези огромни придвиж- ците на трансформация в насекомо.
лени антипатии?
вания са само последната степен на обКак трябва да подхожда политика- Досега се опитваха да обяснят пощото ускорено плъзгане.
та към такива емоционални прис- добни пориви с помощта на старите
Това означава, че по-ранните пред- тъпи? Може ли тя да предпази хо- категории „национализъм“ и „социастави за света са били отговорни рата от това да се събудят като лизъм“, сякаш „Алтернатива за Герза бавното, незабележимо плъзгане, насекоми?
мания“ е националсоциалистическа, а
а модерните трябва да обяснят
левите – социалнационалисти, което
бързите промени. Какво обаче оз- Е, да, тя може да предложи нещо на в края на краищата се свежда до едно
хората, които не искат да се превър- и също. Днес двете понятия са поначава това?
нат в насекоми. Ако някой обясни, че грешни, защото както класическият
Голямото плъзгане днес е проникнало
в целия спектър на човешкия живот.
Това означава не друго, а това, че ти
като средностатистически древен
човек никъде по света не можеш да
се предпазиш от иновациите. И безпокойството расте, защото е ясно:
човекът устоява на плъзгането само
ако има чувството, че някъде в неговата природа съществува нещо като
неподвижен полюс, който си остава
същият при всички промени.

Ние, от променящия се Запад, сме
изправени следователно пред проб
лема на Грегор Замза. Ставаме
сутрин и внезапно осъзнаваме, че
сме чужди. Или погледнато другояче, ние полагаме усилия да разберем
света около нас. Същевременно човек обича преображението и играе с
него. Къде минава границата?
Докато човек е в състояние да наблюдава себе си като агент и зрител на
собственото си преображение, той
го преживява като успех. Ако обаче
гледа на себе си като на жертва на
преображение, което той отхвърля,
неудовлетвореността замества нас
ладата. Фройд обяснява неудовлетвореността в културата чрез отказа
от инстинкта. На мен ми се струва, че
днес неудовлетвореността по-скоро
е свързана с това, че човек губи привилегията на зрител. Когато мнозина
изпитат чувството, че от зрители
са се превърнали в жертви, тогава
се проявяват съпротивителни реакции. Принципът на партийното
строителство е в преображението
от изтърпяна промяна в офанзивна
алтернатива: типичните партии са
агломерации от хора, които споделят
един и същи опит на неудовлетвореност в изгубената сигурност. Много
хора сутрин поглеждат в огледалото
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фотография Цочо Бояджиев

даже насън не му минава през ума, че
един ден ще се събуди насекомо, със
сигурност мнозина ще кажат: „Аз
също“. В Бундестага в Берлин днес
има две партии изцяло на принципа
MeToo: „Алтернатива за Германия“ и
левите. Едните казват: вчера видях
на улицата много чужденци, които
ми се видяха подозрителни – който
споделя този опит, може да каже:
аз също. Другите казват: аз видях
твърде много мениджъри, на лицата
им след разпределението на бонусите
се забелязваше онази цинична усмивка,
характерна при свръхзаплащането –
който го вижда по същия начин, може
да каже: аз също.

национализъм, така и социализмът
бяха атакуващи движения, генерирани от утопии. За разлика от тях
„Алтернатива за Германия“ и левицата са движения MeToo, генерирани от
неудовлетворението, подкрепяни от
хора, които не могат да се справят с
това, че в реалния свят акцията изпреварва реакцията.

Другите са създали факти, а аз
трябва, ако не да приемам последиците от техните действия, то
поне да съм очевидец; затова се
чувствам зле и търся някого, който
да каже: „Аз също“. Може ли да се
опише така общностното чувство
Това означава, че ксенофобия- в групите на жертвите, което отта и антикапиталистическите давна се е превърнало и в основна
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характеристика на съвременните
политически движения?
Мисля, че не е зле. От движение към
партия крачката е само една. С това
се обясняват две неща: от една
страна, огромната възбуда, от друга, нищожният резултат. Двете се
намират в обратнопропорционално отношение. Впрочем факторът
MeToo е замесен във всички политически партии. Той се явява, когато между активите и пасивите има твърде
голяма разлика. Подобни реактивни
движения се наблюдават и в други
сфери, предизвикани от арогантни
мъже, които си позволяват твърде
много спрямо жените, от арогантни
предприемачи, които ни заблуждават с всеобхватни иновации, от една
арогантна държава, която все повече
следи своите граждани като потенциални престъпници. Жените, клиентите и гражданите лесно попадат в
реактивния ъгъл.

Засегнати се чувстват преди всичко онези, които нямат стабилност нито на материално, нито
на символно равнище. Нека говорим по-конкретно. Дали едно базово
обезпечение чрез безусловния базов
държавен доход може да успокои
положението?

не спадат, а се увеличават, при това
експоненциално. Битката за признание навлиза в горещата си фаза едва
когато формално е спечелена и всички възрастни индивиди, които не са
под запрещение, са утвърдени като
граждани на държавата. Тук отново
се срещаме със закона за нарастващата раздразнителност. След края
на историята, ако има такъв, започва
да действа една диалектика, която
преди това е била скрита: колкото
по-високо е относителното благосъстояние на всички, толкова по-зле
се чувства отделният индивид, при
условие че не е съвсем горе. В едно
привидно задоволено общество всеки
се сравнява с всекиго, без да осъзнава саморазрушителните последици
от това сравняване. С други думи: за
продължителен период в света е заложено повече свободно плаващо недоволство, отколкото може да бъде
обвързано с наличните средства за
удовлетворяването му.

Ситуацията би могла да се обясни
и съвсем позитивно. Ако властта е разпределена между малцина,
всички се договарят със статуквото. Ако тя е разпределена по-широко, всеки иска да получи своята
част – колкото по-егалитарно е
Може да се опита, но се боя, че не. От обществото, толкова е по-готово
една страна, ние в западноевропейс да спори. Това е цената на повече
ките държави фактически вече има- еманципация и равенство в разпреме базово обезпечение – в Германия с делението на власт и ресурси.
2

„Харц IV“ или в Швейцария със значително по-богатите социални помощи.
От тях не може да се живее добре, но
изпадането в бедност е изключено
до известна степен – който твърди
обратното, няма представа от безсловесната нищета, под чието бреме
живеят един милиард души по света.
С такъв социален режим няма да настъпи истинско успокоение.
Мисля, че пръв Франсис Фукуяма беше
обърнал внимание в „Края на историята“ на това, че в едно сравнително
задоволено общество недоволствата

Социалните помощи „Харц-IV“ се отпускат на
дълготрайно безработните в Германия.
2

дори нагрубяваща се общественост
може да мине под положителен знак.
Трябва много повече да се страхуваме
от гробната тишина на една консенсусна култура. Най-лошото наистина
е монотематизмът. Той би означавал,
че сме във война. Само във война и след
терористични удари всички са принудени да говорят едно и също.

Дали течението, което ни носи, е
съдба – или виждате някаква възможност да се прекрати?
Ние не се стремим към застой, а към
смислена канализация на теченията.
Нашата ситуация наподобява онзи
Древен Египет в интервала между
две династии: един по-стар фараонски режим вече се е разпаднал, нов
още не се е наложил, междувременно
Нил прави каквото си иска, наводнява
земите, селата, храмовете. Нравите
подивяват, справедливостта е безпризорна. Новият фараон, който владее изкуството да направлява реки,
трябва първо да се роди. Накратко,
липсва ни една неоегипетска наука за
канализацията – на днешен език Global
Governance, и докато не я притежаваме, ще сме заливани от варваризирани
психополитически енергии със съмнителен изход.

Кокетирате с песимизма?

Не, моето послание е радостно по
своя характер. Нека припомня думите
на забравения голям историк на пра3
Трябва да се приветстват такива ал- вото Ойген Розенщок Хюси , решениятернативни обяснения. Те показват, та са тук преди проблемите, но не сме
че ние не искаме да вегетираме в една напреднали толкова, че да ги приломонокултура на недоволството. Аз жим. Големите агенти на световната
намирам например за забавно, че с ог- сцена ще си утежняват взаимно жилед на трагедиите през ХХ век един вота, докато все някога не намерят
модус да се справят заедно с непредамерикански социален психолог като
видимото.
Стивън Пинкър излезе, за да защити
бурно и със статистика тезата, че
животът на хората на планетата Със съкращения, превод от немски:
Людмила Димова
като цяло бил станал много по-добър
от преди. Тогава мнозина си скубеха
косите и не можеха да повярват какво
са чули. Дори да се окаже, че той не
е съвсем прав, неговите твърдения 3 Ойген Мориц Фридрих Розенщок-Хюси (1888–
изясняват нещата. Така погледнато, 1973) – роден в Берлин, емигрирал в САЩ, истосъществуването на една спореща, рик на правото, социолог и теолог.
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СЕЗОНЪТ
През театралната 2017/18 станаха видими тенденции, тлеещи от
гoдини

От театралния сезон 2017/18 като
че ли нямаше какво повече да се иска.
В него има от всичко. Класика: „Илюзията“ от Пиер Корней, „Ако нямах
лоши сънища“ по Шекспир. Основополагащи за театъра на ХХ в. текстове: „Калигула“ на Камю, „Хенр их
IV“ на Пирандело, „Три високи жени“
на Олби, „Спускане от връх Морган“ на Милър. Руска драматургия и
адаптирана за театър литература:
Програма „Изгонване на бесовете“
по Достоевски, „Чаровно лято с неизбежните му там неприятности
(Чудаци)“ и „Neoдачници“ по Горки;
„Месец на село“ от Тургенев, „Пияните“ и „Танцът Делхи“ на Вирипаев.
Настолни, малко познати и съвсем
нови български пиеси: „Албена“ на
Йовков, „Виновният“ от Димитър
Димов, „Цветът на дълбоките води“
от Оля Стоянова („Аскеер 2018“ за
съвременна българска драматургия).
Онова, за което всички говорят:
Мартин Макдона (особено след триумфа на филма му „Три билборда извън града“) и неговите „Палачи“.
С изключение на Александър Морфов
почти всички режисьори, които преведоха българския театър от ХХ в. към
ХХI в., се разписаха в афиша: Явор Гърдев, Маргарита Младенова, Иван Добчев, Лилия Абаджиева, Стефан Москов,
Пламен Марков… Имаше ги и тия, които поеха щафетата от тях: Стоян Радев, Диана Добрева, Стайко Мурджев.
И като бонус – още двама, които вече

работят основно извън България: Га- на театрални, естетически и молин Стоев и Иван Панталеев.
рални принципи – в края на краищата доведе до инцест в поетиката на
Списъкът е внушителен по обем, рес- Театралната работилница. Програпектиращ като съдържание, авто- ма Достоевски: „Изгонване на бесоритетен. И точно заради това още
вете“ („Идиот“ на Маргарита Млапо-ясно се провидя действителната
денова и „Бесове“ на Иван Добчев) е
картина.
белязана с малформациите на този
От нея лъха умора. Умора в генери- инцест. Истеричното речитативрането на нови идеи, на нови есте- но говорене, съпътстващо техните
тики, на нови хоризонти („Нужни са спектакли напоследък, е изведено на
нови форми!“). Умора (или изгубена/ n-та степен. Убогостта на визияотсъстваща способност) в разчепк- та – мрак, нищета, грозота: на n-та
ване на смисъла, в търсене на неподо- степен (сценографията на Борис Далзирани ракурси към текста и образа; чев и Михаела Добрева е най-силната
същината е заменена с ефектни пиру- страна на „Идиот“ – с минималистичети по повърхността на очевидното ни средства тя динамично променя
(най-драстичният пример – „Калигу- пространството, а с това и смислола“, Народен театър, реж. Диана Доб вите внушения; в „Бесове“ е банална
рева). Умора в търсенето на прово- и предвидима). Принципният отказ да
кация заради самата провокация, ако бъде улесняван зрителят, залегнал в
щете – даже това е за предпочитане манифеста на „Сфумато“, тук е довепред повсеместната апатия.
ден до пълна липса на комуникация с
Рушителите на статуквото в бъл- публиката. Крайностите в метода на
гарския театър през 90-те отдавна Театралната работилница са успели
вече самите са статукво. Него обаче да зомбират дори актриса като Радиняма кой да оспори. Чрез студенти- на Кърджилова – неузнаваема в „Идите си Маргарита Младенова и Иван от“, и то не в добрия смисъл.
Добчев репродуцират едно към едно
Може би „умора“ не е най-точното опсобствената си театрална естетика, а не създават нейни мислещи ко- ределение за работата на Маргарита
ментатори, които биха я използвали Младенова и Иван Добчев. По-скоро
като база за собствените си откри- тотална изолация, циментиране в
тия. Прихваналите синдрома „Сфу- тяхната правда, чието отстояване
мато“ остават (с малки изключения) „гръб о гръб“ по някакъв начин им отне
негови пленници и след завършване на възможността да преминат на нов
академията. (Пример: ако не знаех, че етап, да продължат напред.
режисьор на спектакъла на Родопския
драматичен театър „Нощен гост“ При Стефан Москов и Лилия Абаджи(2016) е Димитър Сарджев, ученик ева обаче става дума за инерция. Двана Иван Добчев, бих се заклела с ръка мата полека-лека се оказаха заложнивърху Библията, че е дело на самия До- ци на собствения си театрален език.
бчев, изпаднал във временна криза на Навремето ярък, различен, дързък,
иновативен, сега е превърнат от тях
смисъла.)
самите в шаблон. Стефан Москов преДългогодишното пребиваване на ди време си намери удобна хватка – да
Маргарита Младенова и Иван Доб- адаптира за сцена стари филми – коячев в анклава на „Сфумато“ – анклав то продължава да прилага и през този
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Анелия Янева завършва българска филология в СУ „Климент
Охридски“ и специализира театрознание в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Работи като
редактор в отдел „Култура“
на в. „Стандарт“, сп. „Сега“, в.
„Сега“ и приложението „Капитал Light“ на в. „Капитал“. Понастоящем е преводач и театрален критик на свободна
практика. Председател е на
Обществото на независимите театрални критици.

сезон. „Приятели мои“, „Неизвестни
извършители“, „Малък-голям човек“ се
превърнаха съответно в „Приятелки
мои“ (МГТ „Зад канала“, 2015), „Редки
тъпанари“ (ДТ-Русе, 2017), „Уестърн“
(ДКТ-Варна, 2018). Схемата е една е
съща – взема се гръбнакът на филмовия сюжет и се окичва със смешки,
хрумки и клоунади. Те обаче стават
все по-беззъби политически и социално (нищо общо с някогашните издания
на „Улицата“ и ранните спектакли на
Москов), все по-изчерпани откъм (театрално) въображение, все по-лесно
смилаеми, ориентирани основно към
долницата на средностатистическия зрител. И най-главното – няма
го заряда, оная театрална експлозия,
която се случваше в спектаклите на
Москов от силния му период. Той до
такава степен банализира собствения си стил, че вече дори актриса
като Мая Новоселска стои нелепо
в подобна среда („Приятелки мои“,
„Редки тъпанари“). Явор Бахаров взе
„Икар 2018“ за ролята си в „Редки тъпанари“ – най-вероятно заради по-необичайното амплоа на комик, в което
го представя, не защото образът на
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Микеле предлага кой знае какви профе- от статия в популярен енциклопедисионални предизвикателства.
чен сборник. Авторът не предлага своя
интерпретация (мистификация, проОще с появата си като режисьор в края вокация) по темата, както го напрана 90-те Лилия Абаджиева въведе един виха Елена Алексиева в „Глас“ и „Мадам
нов, експресивен театрален език, кой- Мишима“ и Ирина Гигова в „Последната
то се превърна в неин запазен знак тайна на Фреди Меркюри“ например.
и по който я разпознаваме и досега. Основната заслуга на пиесата е, че не
Няма как да се сбърка, нито може да се тревожи със своята „необичайност“.
присвои от епигони и плагиати, толкова е характерен и различим. Какво е На този фон не е чудно, че завръщаособеното за него: фрагментиране на нето на Галин Стоев („Танцът Делхи“,
текста, като отделно взети избрани Народен театър) и Иван Панталеев
пасажи се разместват (уж) безразбор- („Neoдачници“, Народен театър) се
но и се повтарят натрапчиво; така очакваше с особен интерес. Номинапридобиват по-друг екзистенциален циите за „Икар“ и „Аскеер“, превърнасмисъл, поставят особен акцент. Ха- ли се и в награди („Икар“ на Галин Сторактерната движенческа партиту- ев за режисура; „Аскеер“ за режисура и
ра, която често напомня детска игра. най-добро представление на „NeoдачСценографията – сведена до няколко ници“), артикулираха голямото желакуба или стола, понякога с купчина ние непременно да ги харесаме.
книги; отрупана с рози арка, понякога с
люлка. Костюмите – ту бароково пищни, с кринолини и обемни перуки; ту
аскетично обрани като унифицирана
униформа от 60-те с извадена върху
сакото широка бяла яка на ризата. Музиката – потпури от класиката, често
оглушителна.

„Рушителите
на статуквото
в българския
театър през 90те отдавна вече
Но през годините този език не претърпя развитие. С постоянните ав- самите са статоцитати от спектакъл в спектакъл
Абаджиева го клишира. Вкараните в тукво.“

рамката му текстове вече звучат по
един и същи начин. Поредните жертви на това прокрустово ложе са „Ако
нямах лоши сънища“ по Шекспир (театър „Азарян“) и „Хенри IV“ от Пирандело (ДТ-Варна). Но можеше да е всеки
друг автор. Защото в тези спектакли
е видима единствено Лилия Абаджиева,
смисълът на текста отсъства. А актьорите са пешки, механично придвижвани по полетата на сценичната дъска.
Умора личи и в избора на журито, определило носителя на „Аскеер“ за съвременна българска драматургия. Пиесата на Оля Стоянова „Цветът на
дълбоките води“ е за борбата за надмощие – монархическо, политическо,
религиозно, женско – между Елизабет
I и нейната полусестра Мария Стюарт. Текстът спазва условностите на
драматургичния канон, но сюжетът
по-скоро е като изреждане на факти

С „Танцът Делхи“ Галин Стоев за трети път поема риска да постави текст
на Вирипаев (след „Археология на сънуването“ и „Кислород“). Пиесите на
Иван Вирипаев са като нестинарски
танц (пардон за каламбура) – може да
те пречистят, но може и само да ти
смъкнат кожата на стъпалата.
„Танцът Делхи“ е поредният „аз“-изъм
на Вирипаев. И този негов текст мутира в манифест (както „Кислород“,
както и „Пияните“). Построен е (отново) върху безкрайното повтаряне на
едни и същи фрази, вложени в устата
на различни персонажи. Седемте едноактни пиеси в него са вариации на една
и съща ситуация, които се развиват
на принципа на паралелните светове:
всяка е вероятна сама по себе си; всяка
е една от възможните версии за развоя
на събитията, обединяващи шестте

37
персонажа. Действието е затворено
в чакалнята на болница, където всеки от героите посреща новината за
смъртта на свой близък. В пиесата
танцът Делхи е проявление на Красотата – също както беше Кислород. И
също като Бекетовия Годо няма да го
видим до самия финал, въпреки че за
него непрекъснато се говори.
И тази пиеса на руския актьор, режисьор и продуцент, един от лидерите
на новата драма, е не на действието, а на думите. Персонажите не
толкова преживяват случващото се,
колкото го описват с думи. Това поражда дистанция, а понякога и (само)
ирония. Достатъчна е само една погрешна крачка от страна на режисьора и актьорите и всички баналности
на тема „вечните теми“ си остават
само това – баналности. Текстовете
на този автор не подлежат на рационален анализ. Дали ще се случат на
сцена, или не, е въпрос на метафизика, не на логика. Самият Галин Стоев
в началото на репетиционния процес
на „Танцът Делхи“ призна, че все още
няма утвърден подход към Вирипаев.
В този негов спектакъл метафизиката не е проработила (за разлика от
„Археология на сънуването“ и „Кислород“). Непрекъснатото повтаряне
на едно и също не постига ефекта на
мантра и не прояснява смисъла. Мелодраматичните щампи не прерастват
в прозрения за същината на битието. Баналностите не се превръщат
в символи. Актьорите (Радина Кърджилова – „Икар 2018“ за водеща роля;
Радена Вълканова, Стефания Бобчева – „Икар 2018“ за поддържаща роля;
Светлана Янчева, Владимир Карамазов) до самия край остават единствено рупори на автора, техните персонажи не добиват обем и плътност.
Изключението – Елена Телбис.
Но през сезона все пак има един случил се текст на Вирипаев – „Пияните“
(МГТ „Зад канала“).
За мен Явор Гърдев винаги е бил аналитичен, рационален тип режисьор, воден от логиката, чиито спектакли са
арматурно непоклатими. Той самият

„Пияните“, реж. Явор Гърдев,
фотограф Симон Варсано

твърди за себе си, че нито се пази от
емоцията, нито подхожда аналитично, а е „абсолютно разпасан и прави
каквото си иска“. В „Пияните“ като че
ли са впрегнати и двата подхода: стабилната конструкция на спектакъла
не го превръща в бездушен, макар и
безупречно действащ механизъм и не
пресушава емоцията. Алхимията се
е получила и актьорите успяват да
заразят залата със словесната енергия на Вирипаев. И в тази философска трагикомедия отделните сцени
са като самостоятелни едноактни
пиеси. Във всяка от тях алкохолът
позволява на персонажите да свалят
маските и да бъдат себе си; освобождава ги от тоталната (макар социално успешна и битово благополучна)
безизходица; позволява им да чуят
„божествения шепот в сърцето си“.

Хайнер Мюлер и Мишел Уелбек. Привнесените текстове се изпълняват в
патетично-мелодраматичен стил от
изправени като на партийна трибуна
актьори (Теодора Духовникова дори се
просълзява). Това „дране на ризи“ превръща говоренето в псевдоерудирано,
дидактично, дразнещо назидателно.
Грешката на Панталеев е, че с този
спектакъл се опита да каже всичко за
света, живота, вселената и международното положение. Същата грешка,
която допускаше младото българско
кино през 90-те. И тя е точно толкова решаваща за спектакъла, колкото и
лъжицата катран в кацата с мед. Заради нея е всуе и иначе задълбоченото
вникване в текста, и филигранната
работа с всеки от актьорите (когато са в образите от пиесата на Горки), и тънката ирония (като изключим
безвкусното заиграване с един салам
„Neoдачници“ е по немски организипод формата на фалически символ).
ран механизъм на интелектуалния
тип театър. Режисьорът Иван Пан- През този сезон имаше едно, затова
талеев от години работи в Германия, пък неоспоримо събитие: „Чамкория“.
дълго време беше и в професионал- Съвършено триединство на текст
ната орбита на Димитър Гочев. За (Милен Русков), режисура (Явор Гързавръщането си на българска сцена дев) и актьорско изпълнение (Захари
избра „Дачници“ на Горки (няма да се Бахаров, напълно заслужени „Икар“ и
занимавам с неологизма в заглавие- „Аскеер“ за главна роля).
то), „обогатявайки“ пиесата със свои
размишления, сводки от докладите на Останалото е апатия, инерция, умора.
ООН за глада по света, текстове на А уморените коне…
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Театралното

Венета Дойчева

„Варненско

лято“:

най-важното е и най-трудното
„Амплитуди на театралността“
бе мотото на 26-ото издание, а
програмата изпълни с любопитно
съдържание този слоган

различен интензитет през годините и
въпреки че не всяко издание и не целият обем от фестивалната програма са
в обсега на наблюденията ми, личната
ми представителна извадка осигурява
достатъчно впечатления както от
приключилото събитие, така и поглед върху цялостната негова линия
на съдбата.

За подобен форум най-важното е
и най-трудното. Най-важно е да се
създаде среда, в която изкуството да
пулсира в своя собствен ритъм, като
настрои на тази специфична честота
ритъма на аудиторията. По същество
това означава, че фестивалът трябва
да предложи събития, които да импонират на публиката, като будят
нейното любопитство, очаквания и
предчувствия за естетическа изненада. Връзката с публиката е сложен
комплекс от даване и отдаване, който
изисква доверие и от двете страни. За
изминалите години фестивалът категорично успя в едно свое постоянно
усилие – да спечели зрителите и да ги
убеди, че програмата е сама по себе
си гарант за качество на театралното преживяване, което ги очаква.
Започнал като представителен форум
„Три сестри“, реж. Тимофей Кулябин
на българския театър, фестивалът
успя да развие и международния си
Като парафраза на една популярна ла- театралният форум е относително профил. Заради вярност към познатинска сентенция можем да кажем, че млад, но и това е елемент от собст- тите и обичани български артисти
фестивалите имат своя съдба. Меж- вената му биографична траектория. публиката често оставаше резервидународният театрален фестивал През първата десетдневка на юни за рана към предложенията на спектак
„Варненско лято“ следва съдбата си 26-а поредна година фестивалът пре- ли от чужбина. Но настойчивостта
да бъде част от богатите традиции върна театъра в акцент в живота на на организаторите, прецизността в
на фестивали на изкуствата, с които града и предложи нови преживявания селекцията, чувствителността към
Варна с основание се гордее. Сравнен с за жителите и гостите от България и нагласите на средата и премерената
музикалния или с балетния си събрат, от чужбина. Следя „Варненско лято“ с провокация дадоха своите резултати.
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Днес няма разлика в интереса на зрителите по критерий български/чуждестранен спектакъл. Взискателната
публика проявява много точен нюх и
категорично избира високото качество, дори провокацията и пренебрегва
познатото (родно или чуждо). В това
отношение усилията, полагани с години, допринасят за обогатяване на
културата и вкуса на аудиторията
и скъсяват географските и естетически дистанции. Още един важен
щрих се стабилизира и избистри като
елемент от фестивалната картина.
Българският театър има своите пос
тижения, които уверено и равностойно се разполагат в програмата редом
до интригуващите чужди артисти.
Такива мнения споделиха различни
гости – директори и програматори
на подобни форуми (от Словения, Унгария, Полша, Хърватия), театрални представления. „Танцът Делхи“ от
критици и експерти (от Гърция, САЩ, Ив. Вирипаев, режисьор Галин Стоев
(Народен театър „Иван Вазов“), полуРумъния, Латвия).
чи разнообразен отзвук през сезона,
„Амплитуди на театралността“ е беше очакван от публиката с огромотото на последното издание и мен интерес и очевидно удовлетвори
програмата изпълни с любопитно глада за съвременна театрална игра.
съдържание този слоган. Театрал- Изразните средства – актьорска инността днес се изразява в разнопо- терпретация, достигаща до зрителя
сочни вектори. Разбира се, не изчез- като едновременно въздействие на
ват образците на класическия подход, жива непосредственост и на екранкойто интерпретира драматургия- но изображение (често в едър план),
та в авторски поглед и насища с ори- условното маркиране на мястото на
гинална сценична енергия прочита на действието (болнични чакални), цятекста. Сред силните предложения лостното разположение на игровото
в тази посока се откроиха няколко пространство като филмово студио
(със зелен фон, който предполага насищане с визуални ефекти и изображения, допълващи живия актьор)
„Планината Чирчео“, концепция и
–
всичко това ориентира възприятихореография Фабрицио Фавале
ето в съзвучие с една от структурните особености на пиесата – седем
едноактни пиеси, които като отделни фасети обличат едно общо ядро,
но пречупват тази ядка в нова смислова плоскост. Болката и страданието като видим проблем на човешкия
път се тематизират в отделните
разкази, като идейната дилема кристализира в алтернативата източна/
западна традиция в преживяването
на нещастието. И в монолозите, и
в диалозите един мотив се повтаря
като част от сюжета на връзките
между персонажите – това е танц,

„Бесове“, реж. Иван Добчев

наречен Делхи, поразил всеки, който
го е видял в изпълнение на една от
героините, младата танцьорка Екатерина. Танцът, който всеки описва
по свой начин, се свързва с въпроси,
които кръжат около питанията за
същността на битието и докосването до миговете на онтологично просветляване. Материята на подобна
проблематика е очевидно толкова
рискова, че задължително трябва
да допусне и вариант на онтологична празнота… Точно в тази пустош
пребивават персонажите и танцът
Делхи е тяхната проекция на идеята
за битийна пълнота и хармония. В
личното ми възприятие спектакълът остава силен в театрализирането на тéзи с откровено философски заряд, но не докрай убедителен
в емоционалното приобщаване към
това архитрудно поле на най-стария
и най-труден въпрос – какво е нещото в себе си.
Любопитно се оказа, че фестивалната
програма предложи още няколко примера на театрални постановки, концентрирани около въпроси, свързани
с битието на идеите и материализирането на идеологиите. Двата спектакъла на Театрална работилница
„Сфумато“ от Програма Достоевски:
Изгонването на бесовете – „Бесове“,
адаптация и режисура Иван Добчев, и
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Ако продължим параболата, очертана
от дискусията на идеите, един спектакъл предложи интересен аспект
на полемиката между житейските
възгледи и програми на индивидуално ниво. „Петел“ по пиесата Cock
от Майк Бартлет, режисьор Стайко
Мурджев (Младежки театър), като
формална конструкция е в конфигурацията на класическия любовен
триъгълник, със задължителните му
участници – двама мъже и една жена.
Но вместо битка за сърцето на дамата, един от мъжете е в сърцата
на другите двама (и двамата, негови
партньори в сексуален и любовен план).
Поставен с деликатност и леко чувство за хумор, спектакълът подхожда
сериозно към най-сложната тъкан на
междучовешките отношения – интимните преживявания, интерпретирани като поле на борба за самоопределение с титанична трудност.
Минимализмът в постановъчен план
концентрира всичко върху актьорските присъствия и екипът постига
силно въздействие, като успява да
изрази люшкането на всеки както в
лабиринта на собствената душа, така
и в изпитанието на фронталния сблъсък с другия.

На терена на режисьорската интерпретация на съвременна британска
драма е и представлението „Палачи“
от Мартин Макдона, режисьор Стоян
Радев (театър „София“). Интересна
пиеса в характерния за Макдона стил
на черен хумор и гротескова абсурдност, която разказва как живее един
от последните палачи в Англия след
отмяната на смъртното наказание
чрез обесване и изчезването на неговата професия. Естетиката на
текста си играе с външните знаци
на криминална интрига, комедия на
ситуациите, парадоксални връзки
между персонажите и груб хумор. Това
изисква постановъчно откриване на
игрова тоналност, която да улови
както непретенциозните (уж) типажи в тривиално битов план, така и да
разгърне сериозния пласт на материала, който се съсредоточава върху
проблемите за личното участие в социалните процеси и актове на избор
с надперсонален резонанс. Прочитът
не издържа в цялост това напрежение.
Естествен център е персонажът на
Хари Уейд, когото Деян Донков успешно интерпретира в остра характерност с автентичен комизъм и до
голяма степен остава в позицията на
солиращ изпълнител.

„Хеда Габлер“, реж. Иво ван Хове

„Идиот“, сценична версия и режисура
Маргарита Младенова, вървят паралелно като изследване на мистичния
характер на връзката между човека
и неговите идеи за света. Двете вечери предлагат два фокуса на това
отношение – „Бесове“ се центрира
върху психологията на социалното,
а „Идиот“ – върху персоналния аспект. Изцяло с млад екип от актьори
в основните роли, двете постановки
имат своите образни специфики, които се допълват. Пластично и визуално
по-наситено и ориентирано към сдържаната деформация в актьорската
интерпретация е представлението
„Бесове“, и минималистично и архитектурно строго, но с повече изблици
на чувството при изпълнителите е
„Идиот“ (в този ред се представиха
във фестивалната програма).
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неистово страдание за всички. Заради авариите от бедствието токът
често спира и драматичните сцени
на човешко оголване и изстрадване са
решени почти изцяло на светлината
на джобни фенерчета, които пробиват мрака, за да видим само лицата,
които говорят вместо трудните за
изричане думи, но казват повече от

„Неудачници“ (компания „Лузърс“, Прага, Чехия)

Публиката във Варна отново изрази да се докосват, а това значи – да се
отношението си към един от ярките допуснат в най-близката траектоспектакли на сезона – „Чамкория“ по рия на присъствие. Много размисли
едноименния роман от Милен Русков, от полето на знанието за човека се
адаптация и режисура Явор Гърдев събуждат с изненадваща сложност.
(Театър 199). Независимо че вече е Чехов често се чете като поет на разпредставян в града, интересът беше минаването между хората поради атрофия на вътр ешния отклик един към
огромен и оправдан.
друг. В този спектакъл драматичното
В продължение на линията на театралност, съсредоточена върху авторски
прочит на силен текст, фестивалът
предложи и няколко ярки чуждестранни продукции. „Три сестри“ от Чехов,
режисьор Тимофей Кулябин (театър
„Красный факел“, Новосибирск, Русия),
и „Хеда Габлер“ от Х. Ибсен, режисьор
Иво ван Хове (Национален театър –
Лондон на живо), бяха показани чрез
добилата огромен отзвук система
на заснемане на спектакли на живо и
излъчването им в различни страни по
света. И двете продукции ни срещат с
театър от най-висока професионална
класа. „Три сестри“ се играе изцяло на
руски жестомимичен език и субтитри (с варианти на руски, английски
и български език). Тази проста находка на режисьора Т. Кулябин, съчетана
с други интерпретативни решения, преживяване се съсредоточава в инотключва неочаквани перспективи на туиция с различна перспектива – не
внушението. Най-поразяващ е ефек- гласът и думите, не звукът и интонатът на вслушване в онова, което пер- цията, а очите и вътрешният слух са
сонажите на Чехов изразяват не само мост към същината на другия. Чехос думи, а с тоталното си присъствие. вото гениално слово не е омаловажено
Сцената е разчертана с бели линии, чрез този режисьорски ход, а се оказва
подобно на архитектурните чертежи, озвучено с нова сила, тъй като точно
които означават стаите в жилищен текстът като изразител на отношедом, но тук размерите съответстват нията между персонажите ги подтикна реалните коридори, спални, гост- ва към мобилизация на всички ресурси
ни, трапезария, входове. Това разпо- на изказване, чрез които говорят не
ложение прави видим общия живот в само думите, а и телата, жестовете,
дома на Прозорови и изостря осъзна- лицата и докосванията. Но щом няването, че събитията се случват в кой някому обърне гръб (буквално), то
паралелното си протичане, макар и с той го изключва от света (в дълбокия
различен интензитет. Загатнати, но смисъл на загърбването на някого или
липсващи са не само „четвъртата“, но на нещо). В тези смислови линии екии всички останали стени… Жестоми- път насища пиесата с автентична
мичното общуване уедрява ефекта на актьорска енергия, като всички роли
живот между близки, които могат да се изпълняват от професионалисти
се включат в орбитата на другия само с потрисаща сила. Режисьорът Т.
в тесния кръг на сетивното осезание. Кулябин притежава и ярка дарба да
За да се чуят и разберат, те трябва градира напрежението, което в требуквално да се гледат фронтално и то действие (пожарът) кулминира в

тях. Спектакълът трае четири часа,
подготвен е за две години, играе се
с успех вече три сезона и е обиколил
много престижни сцени и фестивали.
Също като прожекция премина и „Хеда
Габлер“ от програмата NT Live, която Националният театър в Лондон
представя за цял свят. Иво ван Хове
интерпретира пиесата на Ибсен като
съвременна дисекция на личното саморазрушаване. Категоричният център
е Хеда в изпълнението на Рут Уилсън.
Актрисата излъчва смущаваща красота и женственост, които объркват не само всеки, озовал се в кръга
на нейното лъчение, но натоварват
и самата нея с непосилната тежест
да избистри собственото си аз. Драматичното идва от несрещащите се
енергии – на доминантната ѝ природа и на вакуума в желанията ѝ. Нито
умът, нито дисциплината, нито социалните привички могат да ѝ предложат спасителен пояс – точно това
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състояние на базова празнота Рут
Уилсън успява да предаде чрез финеса
на актьорския си талант. Хеда е едновременно вътрешно отстранена
от себе си, но и вътрешно втурваща се към нова илюзия за измъкване.
Най-изразителни са очите ѝ, красиви,
сини и искрящи заради лупата на сълзите, които нито пресъхват, нито се
отронват по лицето ѝ – едрите планове ни доверяват, че активната и
дръзка Хеда е просто нещастна. Тя живее в екзистенциална безпомощност.
Казват, че всяка актриса мечтае за
тази роля. Рут Уилсън е уловила шанса на актьорския си път и е създала
своя Хеда – съвременна, емоционално
сграбчваща и чуплива.
Сред пътеките на театралността
интригуваща посока зададе и едно
българско представление, „Щастливият Бекет“, идея и режисура Марий
Росен, с актрисата Ана Вълчанова (съавтор на режисьора в общ сценарий).
Тук изходната точка е в участието
на зрителите, които предварително
трябва да отговорят (анонимно) на
няколко въпроса. От тази база данни
авторите черпят думите, които се
явяват аналог на свободните отскоци
на мисълта на Уини. Интерактивният
принцип е успешен подход в този спектакъл с леко настроение, прекрасно
чувство за хумор и автоирония.
В полето на танцово-пластическите търсения организаторите предложиха няколко силни преживявания.
„Планината Чирчео“, концепция и хореография Фабрицио Фавале („Ле Супличи“, Болоня, Италия), е свободно свързана с темите около митологичната
Цирцея (Кирка) и нейните магьоснически способности. Асоциациите, които
спектакълът изгражда, са много широки и повече клонят към внушението за общия ни дом, Земята, и нейните несекващи чудеса, за които грижа
и отговорност носим всички. Минималистичното начало не пречи на материите да се превръщат във внушителни потоци (реки от лава, от
вода, от газ) и да обгръщат в гънките си красивите тела на танцьорите
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(мъже), които владеят изкуството да
моделират фигурите си в различни регистри на естетизация. Също толкова
фин е спектакълът „Хаканаи“, концепция, режисура и сценография Клер Барден и Адриен Мондо („Адриен М. & Клер
Б.“, Лион, Франция). Тук дигиталните
технологии са естествен партньор на
изящната танцьорка Виржини Баржоне. Спектакълът се представи на открито в двора на археологическия музей и събра възторзите на публиката,

да създадат ефекти от своите движения – това участие продължи може би
по-дълго от представлението… „Неудачници“ (компания „Лузърс“, Прага,
Чехия) завърши линията на смесване
на театр алните езици, като демонстрира, че движението в тази посока може да се отдалечи твърде много от традиционната представа за
драматичен театър. В България рядко можем да видим съвременен цирк,
жанр, който поставя акцент върху

„Хаканаи“, концепция, режисура и сценография Клер Барден и Адриен Мондо

която наблюдаваше как крехкото тяло
на изпълнителката генерира дигитални образи, проектиращи се върху прозрачните стени на един куб. Вътре в
куба човешката фигура провокира с
най-леките си движения формирането на вълни, на преливащи линии, на
менливи потоци от светлина, мрежи,
съзвездия, капки, порои – все образи
на крехката трансформация, която
е възможна само когато сънуваме (в
каталога на фестивала се казва, че
„на японски хаканаи назовава нетрайното и крехкото, временното и отминаващото – като мимолетността
на сънищата и преходността на живота“). След аплодисментите зрителите можеха да влязат в куба и сами

театралното, а не върху демонстрацията на циркова виртуозност. Смесването на елементи от рап и техно в
танца, съчетаването с акробатични
техники и музикални импровизации
на живо – това изисква категоричен
професионализъм, който в случая изпълнителите съчетават с прекрасно
чувство за хумор и игра.
Извън обсега на тези редове остават
още спектакли и събития от фестивалната програма, но и това е целта
на отразяването на подобен форум –
нека всеки сам открие своите спектакли и следващото издание ще му
предложи повече от онова, което е
очаквал.
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В очакване на

С Кирил Велчев – изпълнителен директор на фондация „Пловдив 2019“,
Виктор Янков – заместник-директор
по международната дейност, и
Радост Иванова – заместникдиректор по маркетинга, разговаря
Катя Атанасова
Според доклада от април 2018 г. на
Комисията за мониторинг и консултации в Брюксел за напредъка
на българската кандидатура стана ясно, че през 2019 г. в Пловдив
ще се осъществят 350 културни
събития. Кои ще бъдат фокус на
„Пловдив – европейска столица на
културата“?

за пилотното си издание миналата
година; международният джаз фестивал с програма на световно ниво;
фестивалът за съвременен танц One
Dance Week, който допринася значително за осъвременяване изобщо на
понятието за танц у нас. В специалната програма с акценти са включени и кинопрожекции на открито,
инсталации и скулптури в природна и
Виктор Янков: Програмата за 2019 г. градска среда, специално договорени
е изключително богата. След като за програмата ни изложби на някои от
организирахме повече от 10 отворе- най-престижните колекции в Европа,
ни покани в последните две години, а фестивал на храната, международни
кандидатстващите организации бяха проекти с общностите, театър и
повече от 1000, вече сме на финална- пърформанси на открито... През септа права. На 5 септември обявяваме тември, когато е официалното предвсички събития, които ще се случат ставяне на програмата, вече всеки
през 2019 г. Действително са повече ще знае как и кога да планира своето
от триста и петдесет, което дава преживяване в Европейската столица
възможност да бъдат представени на културата през 2019 г. спрямо тези
много широк спектър жанрове и из- акценти и според стотиците малки
пълнители. Сред тези проекти от събития в града и в региона около
програмата ни попадат големите Пловдив.
музикални фестивали в града (нови Ако реално погледнем цифрите, „Плов
и традиционни), които успяха зна- див 2019“ е прецедент за новата
чително да надградят съдържание история на страната – инвестиразаради Европейската столица на кул- ните средства за културна програма
турата. Това са фестивалите Opera са най-голямата субсидия, правена
Open, познат като „Вердиеви вечери“ някога – близо 30 милиона лева. Но
на по-възрастните пловдивчани, административната законова прокойто в последните години рязко по- цедура на кандидатстване по отвовиши процента на оперната публика, рени покани, чрез които се изгражда
представяйки това класическо изку- цялата програма, е безпрецедентно
ство по най-съвременен и актуален тежка на фона на опита на нашите
начин; новата придобивка за града колеги в ЕС. Това прави изключително
Hills of Rock с над 10 000 души публика сложна задачата да привлечем големи
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международни артисти да кандидатстват към нас. Въпреки това дори
в момента най-големият център за
дигитални изкуства в Европа – „Арс
Електроника“, има проект в Пловдив.
One Dance Week тази есен показва
Димитрис Папайоану, международният дизайн фестивал „Типофест“ е
в Пловдив, ФАРА за трета поредна
година провежда фестивала тук. С
много целенасочена и дисциплинирана
работа успяхме да поставим Пловдив
на картата на Европа като културен
център.

Колко договора са сключени по проекти за програмата на „Пловдив
2019“?
Кирил Велчев: Към момента (интервюто е проведено в началото на юли
2018 – б.р.) сме сключили над 400 договора за културни проекти. Приблизително две трети от одобрените
проекти по отминалите отворени
покани са със сключени договори и
голяма част от нашите партньори
вече стартираха своите дейности
и реализират част от планираните
събития за 2018 г. Би могло да се каже,
че реализацията на програмата на
„Пловдив 2019“ е в своя естествен ход
преди официалното обявяване през
септември тази година и голямото
откриващо събитие през януари 2019 г.

Кои са основните чуждестранни
партньори и съответно проекти,
които ще се разработват с тях?
Виктор Янков: „Пловдив ЕСК 2019“ е
в партньорство с цялата мрежа от
международни културни институти
EUNIC, като почти всеки от тях има
вече разработен и задвижен конкретен проект както за 2019 г., така
и вече стартирали международни
колаборации. Титлата ЕСК направи
Пловдив единствения град в България,
част от международната мрежа на
европейските столици на културата. Заедно с Гьоте-институт и
Полския културен център осъществихме една от първите за България
международни резиденции – ADATA
Air, преди седмица приключи съвместният ни проект с Ars Electronica (Linz) и
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Посолството на Австрия в България.
В края на 2017 г. осъществихме един
от най-големите българо-румънски
проекти от 2007 насам. Книгата „10
години България и Румъния в Европейския съюз“, която заедно с „Тимишоара 2021“ издадохме, е най-актуалният обзор на случващото се в десет
сфери от културния живот на двете
държави през последните 10 години.
За това благодаря на Д. Стоянович
(главен редактор) и всички 20 автори
от България и Румъния, които изпълниха 300-та страници на книгата.
Освен в Европа „Пловдив 2019“ успя да
разработи устойчиво културно партньорство с Япония. Наскоро приключи
и кандидатстването по отворена
покана с фокус японската култура и
активното сътрудничество на EUJapan Fest, която със сигурност ще
предложи на публиката интересна
изява на японски артисти.

се случва в България и е явно доказателство, че Европейската столица на
културата е двигател за развитие на
градовете.

стартира съвсем наскоро, като тази
есен се очаква сградата на СКЛАД
2019 да заработи като съвременен
културен център.

До каква степен основните проекти, с които Пловдив спечели надпреварата за Европейска столица
на културата, като мобилната
зала за култура, кино „Космос“, Тютюневите складове, реконструкцията на площад „Централен“, ще се
реализират по начина, по който са
заложени в проекта?

При положение че няма да се изграждат нови, ще могат ли наличните
изложбени зали в Пловдив да поемат
събитията от програмата?

Кирил Велчев: Реализацията на проекта представлява един изключително динамичен процес, който няма
как да бъде предвиден и осъществен
максимално спрямо предварително заложената програма. До този момент
определено можем да се похвалим с
успехи по отношение на развитието
на артистичния квартал Капана, отТъй като това е пилотният брой на части с дейността ни в Тютюневия
списание „Култура“, ще повдигна заве- град, река Марица и остров Адата.
сата и над един от проектите, които Важно е да отбележим, че дейността
все още не сме обявили. В началото на Фондацията е насочена основно
на април в Пловдив ще се представи към реализиране на културно съдъредна от най-престижните корпора- жание, докато инфраструктурните
тивни колекции на съвременно изку- ангажименти се поемат от общината.
ство в Европа – Art Collection Telekom Затова нашата задача е да изпълваме
на Deutsche Telekom. Публично-частно тези локации със събития. Артистичпартньорство от такъв мащаб рядко ното оживяване на Тютюневия град

Античният театър в Пловдив

Кирил Велчев: Както заключи и финалният мониторингов доклад на международното жури и Европейската
комисия – в момента няма културен
проект, който да бъде под риск заради
инфраструктурен проблем.
Ако обърнете внимание на предварителната програма, с която Пловдив
спечели титлата Европейска столица на културата, ще забележите, че
там конкретно инфраструктурното
планиране е с доста умерена амбиция,
залагайки основно на подобряване на
съществуващата културна инфраструктура в града. Няма планирани
много нови проекти. Един от големите нови проекти беше зала „Колодрум“, в чийто мениджмънт са заложени и културни функции. В процеса
на кандидатстване и подготовка за
титлата ЕСК, Пловдив се сдоби с нов
музей – Малката базилика. Още един
се строи в момента – Голямата епископска базилика.
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Обръщам внимание и на сцена „Ядрото“, която се намира в популярния
квартал Капана и буквално преди
дни приключи нейното реновиране.
Тя има ключова роля за събитията в
този квартал, който става все посилен притегателен център не само
за посетители от цялата страна и
чужбина, но и като открита сцена с
обособени зони за различни видове изкуства.

при всички наши колеги в другите европейски градове. А и имаме колеги,
които са от самото начало на проекта – настоящият ни маркетинг директор Радост Иванова е била част
от екипа, защитил кандидатурата
пред международното жури; координаторът ни за доброволците също е
от самото начало на проекта.

да говорим за критерии, процентът
на масовите събития е по-голям. Неведнъж сме предупреждавани и от
журито, че няма как и няма защо да
адресираме точно тази ЕСК към т.нар.
бобо-та (буржоазната бохема) и че е
важно също хубаво да се вгледаме в
профила на чуждестранния турист,
който посещава България.

Като основен проблем във вашата
работа гражданските организации
посочват липсата на отвореност
към гражданската общност, капсулирането. Как ще коментирате
този въпрос?

Какво ще остане за града и гражданите след приключването на проекта? Какви възможности ще даде
това, че Пловдив е бил Европейска
столица на културата?

Всичко това са все инфраструктурни
придобивки, които са планирани и в
нашата програма. Освен ремонта на
вече споменатото кино „Космос“ в
момента тече ремонт в залите за
постоянни експозиции на градската
галерия и още две нови галерийни
пространства са на път да се появят
в града. Според плановете на Община
Пловдив „Детмаг“ ще е готов до края
на тази година, а новата галерия на
Дружеството на пловдивските художници на ул. „Гладстон“ ще бъде
също един от проектите на наследството, останали в града след ЕСК.
Предстои ремонт на залата на Държавния куклен театър. Пространствата на новия ни офис в Тютюневия
град ще поемат значителна част от
дейностите и събитията от програмата ни. Нашата основна идея е да изместим фокуса от обичайните места
за култура и да разширим нейния обхват и към по-неочаквани простран- Кирил Велчев: Участието на гражства.
дани е заложено не просто като изЗащо според вас нито един член искване към всичките ни партньори,
на екипа, който спечели кандида- но и като базисна философия изобщо
турата на Пловдив, не е член на на проекта Европейска столица на
настоящия управителен съвет на културата. Това е проект, който съФондацията, работеща по проек- действа за възпитаването на гражта? Това не би ли довело до проблем данско чувство и реакция по места.
Критикуват ни, че липсва елитарс подмяната на авторството?
ност на проекта, липсват знамениВиктор Янков: Ако говорим за екипа тости, тежки музейни мастодонти,
на Фондация „Пловдив 2019“, трябва но първо, тук липсват културни, инда признаем, че организирането на фраструктурни, организационни натЕвропейска столица на културата е рупвания да поемат такова съдърдълго бягане с препятствия, от мо- жание и после, целта на този проект
мента на подготовката за кандидат- е друга. Това е проект за хората. Той
стване до реализирането на проекта трябва да заведе културата диминават над седем години. През този ректно при тях и да ги предизвика да
период е съвсем нормално да се про- претворят собствената си жизнена
меня и необходимата експертиза на среда. Не че не сме се погрижили и за
екипа. Това е процес, който виждаме културната публика, но ако трябва

„Критикуват ни,
че липсва елитарност на проекта,
но тук липсват
културни инфраструктурни натрупвания и целта
на този проект е
друга. Това е проект за хората.“
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Кирил Велчев: Пловдив вече инвестира много в наследството на ЕСК. Капана остава като една от успешните
придобивки на титлата, която тотално преобрази квартала в центъра
и се превърна в притегателна точка за
много туристи от България и чужбина,
показвайки в какво действително може
да се изрази принадената стойност на
един такъв културен проект за градското устройство.
Със знака на ЕСК Пловдив ще бъде и
кино „Космос“ като ново пространство за културни и социални дейности. ЕСК даде и своята специална
защита, както и своя знак на бившите
Тютюневи складове.
Това, което все по-видимо обаче се
случва и със сигурност ще остави
дълбока следа и след 2019 г., е разбиването на редица стереотипи за субсидиране, подпомагане на културни
събития, проектен мениджмънт,
както и все пак актуализирането на
критерия за стойностно културно
събитие, партньорствата и новите
умения и самочувствие на редица
участници в програмата.

Имате ли осигурено спонсорство
по програмата?
Радост Иванова: Към момента имаме
затворени договори за над 600 000
лв. и продължаваме да преговаряме с
различни представители от бизнеса
за бизнес партньорства. Активното
включване на бизнеса от региона в
най-големия културен проект на България е една от основните цели на
Фондация „Пловдив 2019“.

Още гледни точки в следващия брой
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памет

Фалшификатите
разрушават нашата
С проф. Андрей
Наков разговаря
проф. Чавдар
Попов
Днес като един от значителните
дискусионни моменти се очертава
този за границата между модерно
и съвременно изкуство. Как виждате този въпрос?
Още от началото на изследователската ми дейност, тоест от края на
60-те години, се занимавам с фундаментите на съвременното изкуство. Защитих докторска дисертация върху Ренесанса, но винаги съм
се интересувал от съвременно и от
модерно изкуство. Защо от модерно
изкуство? Бързо схванах, че няма да
разбера съвременното изкуство, ако
не съм проумял и не съм се опитал да
си обясня модерното изкуство. За да
съм по-точен: модерното изкуство
обхваща периода от импресионизма
до неореализма – 50-те и 60-те години на ХХ в. Дадох си сметка, че ако
не постигнем аналитично корените на
модерното изкуство, съвременното
изкуство ще си остава все така неразбираемо, чуждо нам. Затова се хвърлих
да изучавам началото на модерното
изкуство в ХХ в. Започнах с експресионизма, кубизма, фовизма и бързо попаднах в капана на абстракцията. Захванах работа над теми, които малко
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хора проучваха тогава – началото на
абстракцията, на конструктивизма,
на дадаизма. И понеже знаех славянски
езици – български, руски, полски, после
научих и чешки, откриха се много пътеки, по които да правя моите изследвания. В периода 1969–1979 г. публикувах много. Започнах да работя
върху конструктивизма, опитах да
видя какво може да се каже за Казимир
Малевич.

Нима тогава той все още е недотам проучен?
Все още причисляваха Малевич към
конструктивистите, към геометрическата абстракция. Щом навлязох
в текстовете му и в неговото изкуство, просто вече не можах да изляза – то се оказа много по-богато
и по-неизследвано, отколкото бях
очаквал. Книгата за конструктивизма, която ми беше поръчана във
Великобритания през 1973 г., така и
не написах никога, но в замяна пък излезе моя книга за Малевич, която ми
създаде някакво име. Става дума за
книга с негови текстове, която излезе през май 1975 г. в много известна
издателска къща – „Шан Либр“. Тя и
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до днес е своеобразен „мит“, „ситуационистите“ на Ги Дебор бяха свързани с нея. Едновременно с това организирах изложби, подготвях и други
монографии. Интересуваше ме найвече началото на абстракцията и на
дадаизма. От края на 80-те години се
концентрирах основно върху Малевич
– поръчаха ми голяма монография и
сatalogue raisonné в Германия. Това
беше проект, проточил се цели двадесет години, който немците не можеха да осъществят, имаше проблеми
с документацията. Тогавашните комунистически власти в СССР не допускаха изследователи да работят в
техните архиви, мен също. Започнах
сериозна работа над Малевич, знам
добре немски, работил съм в държавните музеи на Берлин. Унаследих събраната немска документация за
Малевич и започнах да работя върху
книгата. Беше ми изключително
трудно. Нямах достъп до СССР, дори
за един период преустанових работа.
С падането на Берлинската стена архивите се отвориха. Още през 1987 г.
ме покани жената на Горбачов, тъй
като те имаха нужда от хора като
мен, критически настроени към режима, за да покажат, че се отварят
към света. Поканиха ме официално,
имах възможност да работя в руските архиви, което ми откри път и
за други неща. Така че моят каталог
на Малевич излезе през 2002 г., а монографията – пет години по-късно в
Париж.

обръщаха внимание. Даже пишеха, че
тя не е важна, не е интересна. Най-големият комплимент, който получих,
беше, че книгата ми представлява, от
една страна, автентично изкуствоведско проучване, но едновременно с
това се чете и като роман на Конан
Дойл. След тази книга направих една
изложба в Националния музей в Отава,
Канада. Издадох и каталог, посветен
на тази тема, в която вплетох и други
художници.

А над какво работите напоследък?
В момента работя над тема, продължение на споменатата изложба. Става
дума за началото на новата скулптура
Андрей Наков, „Казимир Малевич.
на ХХ в., на абстрактната скулптура –
Catalogue raisonné“ (Пълен каталог
1914–1916
г. Книгата ще излезе тази
на творчеството му), 2002 г.
есен. Тя основно е посветена на Владимир Татлин, но не само на него – заСлед всички тези проучвания и сегнати са и конструкциите на Пизанимания как бихте определили касо, има много неща за Кручоних, за
ролята на абстракционизма в из- руските кубофутуристи. Ще е богато
куството на ХХ в.?
илюстрирана с неща, които са малко
известни.
Той е преломен момент в ХХ в. Последната ми книга се казва „Кандински, Виждате ли връзка между тази
тайната. Енигмата на първата аб- абстрактна скулптура и днешния
страктна картина“ (2015). Тя излезе инсталационизъм?
на френски и на английски, в нея изследвам първата абстрактна творба Има много съвременни художници, с
на Кандински, на която малко хора които разговарям по тази тема. Мислех

Андрей Наков и Уна Малевич,
снимка личен архив

Става дума за огромна монография
от 4 тома, общо 1600 страници, а заедно с каталога – над 2000 страници.
Много сериозен труд за Малевич, с
много неизвестни факти. Работил съм
паралелно и над други неща, по теми,
близки до началото на абстракцията.
Смятам, че абстракцията е преломен
момент в културата на ХХ в.
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Андрей
Наков

Андрей Наков (род. 1941 г.)
е френски изкуствовед от
българо - полски произход,
един от световноизвестните изследователи на модерното изкуст во. Завършва
изкуствознание във Варшава
през 1963 г. и емигрира по политически причини във Франция.
Преподавал е в университетите на Ню Йорк, Париж,
Монреал, Лондон и Познан.
Автор на множество монографии и каталози на изложби,
посветени на руския авангард,
конструктивизма, дадаизма и
абстракцията. Той е организатор на мащабната изложба на Малевич в галерията
„Тейт“, Лондон (1976), а книгата
му „Руският авангард“ (1984)
е преведена на множество
езици. Автор е на монография
за Александра Екстер (1972),
за Жорж Папазов (1973) и др.

Либр“ – текстове за конструктивизма
и други подобни теми. Виала каза, че
тази книга е отворила врата към цялото тяхно поколение, била е важна
за тях и ги е променила. За първи път
някой ми го казва лично и толкова
прямо.

А в коя линия, водеща началото си
от модерното изкуство, според
вас се вписва нашият сънародник
Кристо?
Кристо е по-скоро резултат на дадаизма. Нека кажа, че е мой личен приятел. С него много сме разговаряли,
макар това да не е лесно, той не си
пада по приказките. Бях в Лондон и
видях проекта му „Мастаба“, но не успяхме да се видим, говорихме само по
телефона. Кристо в общи линии е резултат на неодадаизма, но под друга
форма, разбира се. Ала той е свързан с
това направление. Някой ден трябва
да напиша текст за него. Познавам го
от 1969 г. Тогава напуснах Франция за
две години. Една година бях в Ню Йорк
и една година преподавах в Монреал,
Канада. Ходил съм всеки втори уикенд
в Ню Йорк и редовно се виждахме с
Кристо.

в съседство с един човек, с когото
имах много лична връзка – полския писател Витолд Гомбрович. Писал съм за
него, защото съм от полски произход,
майка ми е полякиня. Живял съм и съм
преподавал в Полша, там ме смятат
за поляк. Гомбрович ме приемаше любезно, сприятелихме се. Негов съсед
през три къщи беше Папазов. Отидох,
звъннах на вратата на Папазов и той
ме прие радушно. Казваше, че съм
много различен от българите, които
идват при него. „Те идват, казваше
той, но винаги искат нещо: картини
или каквото и да е. А теб те интересува творчеството ми. Такива българи няма.“ Сприятелихме се въпреки
огромната разлика във възрастта.
Напълно се бе оттеглил от парижката
сцена, имаше конкретни причини за
това. Опитах се да го кандърдисам да
направи изложба в Париж. Успях да го
убедя и през 1972 г. изложбата стана
след едно тъй дълго прекъсване. Ала
скоро след това той почина ненадейно.
Здравето му изневери, а инак беше як
българин. Остави завещание, в което
настоява Андрей Наков да напише
книга за него. Бях почуден, не смятах,
че това е моя тема.

„Много ме интересува Гео Милев. Бих искал да
Всъщност не. Единственият художник с български корени, с когото го включа в истосъм имал личен контакт, това беше
рията на модерноГеорги (Жорж) Папазов. С Георги Папазов се запознах лично, защото ме то изкуство. Уви,
заинтересува неговото творчество.
Когато бях в Съединените щати, ра- той на никого не
ботех в архивите на „Йейл“. В ката- е известен извън
лога попаднах на неизвестно за мен
име – Жорж Папазов. Реших, че е бъл- България.“

Изследователската ви дейност
срещала ли ви е с други известни
български художници от ХХ в.?

дори да посветя книгата си на един от
тях, който е мой приятел – на съвременния английски скулптор Ричард
Дийкън. Всичко произлиза и тръгва от
Татлин. От него начеват много връзки
с работите на Карл Андре или Ричард
Сера. Затова съвременните художници се интересуват от моите публикации. Наскоро бях на вернисажа на
един известен френски художник от
групата „Сюпор/Сюрфас“ – Клод Виала.
Отидох да го видя, без да се познаваме,
а той ми заяви, че една моя книга от
1972 г. му е отворила нови хоризонти.
Става дума за книгата ми „Последната
картина“, също публикувана в „Шан
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гарин. Видях после, че е роден в Ямбол.
Потърсих картините му, нямаше ги.
Слязохме, за да ги потърсим в подземието на музея заедно с уредника, и
намерихме седем картини. После проучих кой е, открих го случайно. Върнах
се във Франция и го потърсих. Оказа
се, че живее на много известно място,
близо до моя дом – във Ванс. Живееше

Но тъй като го беше записал в завещанието си, за няколко месеца събрах
материали и написах книга, която излезе през 1973 г. След години открих
много архивни материали за него. Сега
бих могъл да напиша четиритомник
за Папазов, но нямам време. Интересен ми е като личност и присъствие.
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Андрей Наков, „Папазов. Свободният
стрелец на сюрреализма“, 1973 г.

Във Франция ме смятат за експерт
по Жорж Папазов, това донякъде е
странно.

чизъм“. Като направих тази експозиция, стана скандал, провокиран от
търговци на картини, които искаха
да я саботират, защото им пречеше.
И до днес „лъчизмът“ и експресионизмът на Ларионов в дълбочина не са
изучени и разбрани напълно. Би трябвало да напиша и нещо по тази тема,
но ме интересуват нови сюжети, не
стари. За Папазов също би трябвало
да се издаде нещо по-голямо, моята
монография е кратка. Сега пиша за
Татлин и кубистичните конструкции
на Пикасо, за които има спор – скулптури ли са, или не. Аполинер ги е нарекъл скулптури. Развивам тази тема
в една глава от книгата си. Непроучено е и отношението на италианските футуристи спрямо импресионизма. Има огромен брой теми, които
могат да се превърнат в книги или в
изложби.

едно време той дойде и аз си тръгнах.
Убеден съм, ще мине време и нещата
ще се променят.

И накрая, накъде върви изкуство
знанието днес? Наемате ли се да
определите основните му тенденции и насоки?
Върви в много различни социологически и културологични посоки. Но
има един много съществен проблем –
изкуствоведите днес не работят с
оригинални произведения, а със сканирани образи. Оригиналът изчезва.
Това е ужасно! Тук съзирам една от
огромните опасности днес. Стигна
се до циркулирането на огромен брой
фалшиви картини, което разрушава
нашата памет.

„Целият
Имахте ли възможност да видите „Квадрат 500“ е
новия облик на Националната ни
галерия в София – т.нар. „Квадрат неправилно по500“ – при последното си пребива- строен, няма
ване в България? Какви са впечатперспектива за
ленията ви?
Много негативни. Отначало това модерно изкуство.
беше мой проект, замислен на същото място, който по-късно бе по- Експозицията
хитен и подменен от Светлин Русев. е резултат на
Нямам нищо против, че настоящият
проект се осъществи, не ме разби- антимодернистрайте погрешно, но целият музей е
неправилно построен, няма например ката идеология на
никаква перспектива за модерно изку- соцреализма.“
ство. А при липсата на такава перс-

Не познавам други български художници. Много ме интересува Гео Милев.
Бих искал да го включа в историята
на модерното изкуство. Уви, той на
никого не е известен извън България.
Ще се опитам при удобен случай да го
включа в мои лекции и мои текстове,
за да се разбере, че е имало такава фигура. Смятам го за изключително надарена и силна личност. Неправилно е
бил смятан за комунист, тъкмо това пектива не може да се гради стойискам да коригирам.
ностна колекция. Изложбата, която
Съществуват ли много бели полета видях при откриването, беше направо
в сферата на модерното изкуство, трагична. Тя е резултат на антимодернистката идеология на соцреакъдето работите от години?
лизма, чиято жертва също е и Русев.
Толкова непроучени неща има, не мо- Неговото виждане за българското
жете да си представите колко много! изкуство в последните десетилетия
Виждам ги. Моят италиански асис- е ужасно, той просто погуби няколко
тент ме питаше: „Господин Наков, поколения художници. Експозицията
ходите по музеите, но виждате кар- в галерията представлява, както
тини, които друг не вижда“. Казвам казват руснаците, една „неразбериха“
му, че гледам по различен начин. Преди – нещо твърде объркано, хаотично,
трийсетина години организирах из- без никаква система. Бях доста разоложба за Михаил Ларионов, който е чарован, стана ми неприятно. Отидох
един от първите абстрактни ху- да видя музея, но поставих условие да
дожници, посветена на неговия „лъ- не се срещам със Светлин Русев. По

Аз се боря срещу това. Трябва да се
мисли над тези неща и да се внимава,
разрушаваме паметта на нашата
култура, което е крайно тревожно.
Другият проблем е, че се издават
огромен брой книги за изкуството,
които фактически не казват нищо.
От десетилетия се пишат монографии, в които половината книга се
състои от библиографии, копирани
от интернет. Но се публикуват и
много сериозни изследвания – например за Дюшан или за Кандински, за
Бекман или за Роден. Така че, от една
страна, се печатат огромен брой
непотребни страници, а от друга –
правят се сериозни изследвания.
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Арт

Диана Попова

събития

по

европредседателството

Гуидо фан дер Верве,
„Номер осем, всичко
ще е наред“ (2007),
фотография Калин Серапионов

Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз беше натоварено с очаквания. Независимо от
това какво ще свършат или няма да
свършат политиците, за първи път
българите имахме конкретен повод
да осмислим десетгодишното си европейско битие. При това на символично ниво – там, където европейската и
българската ни идентичност се сливат в едно цяло. И моите очаквания
бяха, че рекламната кампания преди и
по време на европредседателството
ще се развива в тази посока. Че ще потърси начините да покаже българската принадлежност към „европейското
семейство“ и готовността за такава
принадлежност. Че ще представи
съвременната България, която ясно
вижда настоящето и бъдещето си в
това символично, но и съвсем реално
семейство.
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За моя изненада от самото начало
кампанията тръгна в добре познатия ми от времето на соца ключ – „да
се покажем пред чужденците“. И в
духа на някогашния „Балкантурист“
представи България като екзотична
туристическа дестинация: народни
костюми, традиции, обичаи, шевици,
мускалчета с розово масло, красива
природа... Ето този предмодерен образ на страната, потопен в племенното минало, настоятелно бе изтъкван
през цялото време. И затъмни дори
клишираните също от соца образи
на друго минало – съкровищата в музеите. Така към „да се покажем пред
чужденците“ се добави „какви сме
българи“, с което дори плахата идея
за европейска идентичност бе сякаш
елиминирана.
Историята с гафа в началото на представителния клип в сайта на българското европредседателство бе много
показателна в това отношение. Увлечени в желанието си да представят
родните екзотични нрави, създателите му прогласиха – у нас „не“ понякога
значи „да“, очевидно без да си дават
сметка каква болезнена тема засягат.
Да, после поправиха клипа – след забележка на депутат от Европейския парламент, но реакциите от типа „те не
ни разбират и как може да ни се месят“
бяха показателни за мен. След десет
години в ЕС България нагледно представи своята непринадлежност към
Европа. Направи го вероятно съвсем
невинно и несъзнателно, което, струва ми се, е още по-зле.

Та сред доминиращата и показна българщина откроих за себе си няколко
арт събития, които утвърждават
или най-малкото разсъждават върху
европейската ми (ни) идентичност.
Търсят съчетанието на европейско и
българско самочувствие в по-широка
перспектива – и в съвременността, и
в миналото, но именно в настоящето,
когато това съчетание е в процес на
изграждане.

„Видео Европа за всеки“
е проект на Яра Бубнова и Калин Серапионов, който се осъществи в периода
април – юни в три магазинни пространства в подлеза на Орлов мост в София.
Той не беше в културната програма на
европредседателството и не попадна
под общия знаменател „да се покажем
пред чужденците“. Тъкмо напротив –
беше може би единствената проява,
която напомни или поне подсказа на
българите, че са европейци. При това
не в изложбена зала, а като всекидневна случайна среща със съвременното
изкуство, с произведения на европейски художници, които можеш да се
спреш и да погледаш ей така, между
другото.
Всяка седмица видеата се сменяха с
нови три и нито веднъж не заварих
подлеза без зрители. Някои се спираха
само за малко пред привлякло вниманието им произведение, други четяха
етикетите с авторите и анотациите
на творбите, трети решаваха да си
вземат кафе или бира от близко магазинче, за да изгледат всички видеа от
край до край. И ето тази публика – с
разнообразието на реакциите си, с
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Самите художници живеят и работят в различни страни в Европа, но
произходът им е най-разнообразен,
включително и от други континенти.
А живеенето и работата им са сякаш
олицетворение на глобалния ни съвременен свят. Така на етикетите четем:
Юлия Вилмз (Австрия/Холандия), Адел
Абдесемед (Алжир/Франция), Джун
Янг (Китай/Австрия), Хулиета Аранда
(Мексико/Германия), Ахмет Огют (Турция/Финландия)... И те ми напомнят за
много български художници, за които
светът е също толкова широк и свободен за творчество и претворяване.
А като споменах света, една от
най-ефектните работи в първата
седмица беше „Пантон“ (2007) на Кристина Лукас (Испания). Видеото показва очертаването на глобалната карта
чрез държавите и империите, които
възникват, процъфтяват и изчезват
от 500 г. пр.н.е. до 2006 г. И всяка година е една секунда. Съзерцавайки
това почти учебно пособие, докато
гледаш припламващите цветни петна
и чакаш да се очертае поне Средиземноморието, за да имаш нещо познато
като география, неизбежно си даваш
сметка за огромния път, изминат от
човечеството, и за това, което всъщност наричаме цивилизация. А междувременно наблюдаваш с трепет как на
тази карта се появява и България...

Ана Чигон (Словения), „Още ритане“,
2009–2010 (ляво) и Камий Енро (Франция), „Голямата умора“, 2013,
фотография Калин Серапионов

Адел Абдесемед, „Бог е дизайн“, 2005,
фотография Диана Попова

поведението и с коментарите си, напълно съответстваше на замисъла на
проекта. А той бе заложил на различията – на всякакви различия при това.

Все в ключа на разнообразието, но
преживявано като общо, продължи
проектът с всяка тройка видеа през
следващите седмици. Лични страхове
и колебания в „Скок“ (2000) на Рената
Поляк (Хърватия) до поругаване на паметник по всевъзможни начини в „Дебела котка умира от инфаркт в Чикаго“
(2004) на Фернанадо Санчес Кастийо
(Испания), а до тях – съкровено поетичното „Баща и син“ (2008) на Яаан
Тоомик (Естония), в което художникът
гол кара кънки върху замръзналите
води на Балтийско море, а зад кадър
10-годишният му тогава син изпълнява
грегориански хорал...

изход винаги има и може да се намери –
дори ако за момента той не се вижда.

„Бог е дизайн“ на Адел Абдесемед (2005)
се връща към старата мечта за обединение на религиите, използвайки символите на юдаизма, християнството
и исляма като орнаменти в красива
анимация с хармонична музика. Обединение по съвсем друг начин представя
видеото – също анимация – на Ахмет
Огют „Обединени“ (2016–17): млад мъж
в Сеул и шестгодишно момче в Диарбекир са убити при граждански протести от изстреляни контейнери със
сълзотворен газ. Разделени са от десетилетия във времето и в пространИли пък потресаващият експеримент ството, но заедно чрез смъртта си, уж
в „Те“ (2007) на Артур Жмийевски (Пол- „неагресивно“ причинена от властта.
ша), поставил на изпитание толерантНе е възможно да се спра дори и с няността – възможно ли е организации
колко думи на всички видеа. Ще спомена католици, левичари, националисти
на само много красивото и философско,
и евреи да намерят поне визуален а наглед просто решено „Номер осем,
общ език? Или това ще се превърне всичко ще е наред“ (2007) на Гуидо фан
във война на символи? И как ето тези дер Верве – малката фигурка на самия
хора със своите (пред)убеждения се художник върви пред огромен ледоразсъвместяват в реалното демократич- бивач по замръзналата повърхност на
но общество... А докато препращаш Балтийско море. А също и фееричното
тези тревожни мисли и към българ- „Консервирано порно“ (1992) на Пипилоската реалност, в съседство „Проход“ ти Рист (Швейцария).
(2005–2016) на Юлия Вилмз въздейства странно успокояващо с илюзорните В последната седмица бе показана и
си пространства, които се отварят и работата „Голямата умора“ (2013) на
затварят, сменят се, преливат едно Камий Енро (Франция) – отново став друго, като създават усещането, че ва дума за създаването на света, но
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Диана
Попова

Диана Попова e изкуствовед,
критик, куратор, журналист.
Завършила e „Изкуствознание“
в Художествената академия
в София. През 90-те години
работи като редактор във
вестник „Култура“. От 2009 г.
е автор и водещ на предаването „Музей в ефира“ – БНР,
програма „Христо Ботев“. В
критическите си текстове
изследва явления от миналото и настоящето на българското изкуство, представя
изявите на новите поколения художници и стимулира
развитието на националния
дебат по проблемите на
българското и европейското съвременно изкуство.

Зрителите минувачи нямаше как да
знаят това, а и не би трябвало. Срещата с това изкуство бе замислена
като случайна и естествена. „Всеки
от нас и всички ние сме публиката на
съвременното изкуство!“ – написаха
кураторите в концепцията си. Мислех
за това, докато наблюдавах и реакциите на хората пред видеата. Няколко
пъти виждах едно момче – към 12-годишно, което очевидно следеше програмата, гледаше внимателно, снимаше и с телефона си. Сигурна съм, че за
него срещата с това изкуство беше
важна... А тя бе осъществена с подкрепата на Програма „Култура – 2018“
на Столична община и със съдействието на „Егида – София“ ЕАД.

ти. Затова и изложбата на Ирина Генова и Татяна Димитрова през 1992 г.
се възприе като откритие – поне от
специалистите. Защото представи и
европейската модернизираща линия в
периода. При това не само в изящните, но и в приложните изкуства и архитектурата.

Сегашната изложба в СГХГ продължи
да „дълбае“ в 20-те, като съпостави
тежненията в изкуството през четири основни теми: интерпретации,
вдъхновени от приказно-поетичния
фолклор; произведения, свързани с
християнството и християнското
наследство; интерес към обредите и
обичаите; представяне на образи от
българското село. Втората зала бе
Една изложба, посветена на европред- отделена на приложните изкуства,
седателството, също показа европейс печатната продукция, илюстрацииката принадлежност на България – при те и оформлението на книги, в които
това в исторически план. От 3 април родното като европейско и модерно
до 5 август в СГХГ бе представена
изпъква в най-пълната си сила. Изложбата бе великолепно изградена,
„Между традицията и мо- с ясни и четливо обособени раздели,
дернизма. Образи на родно- допълнени и с кратки текстове по
то в българското изкуство всяка от темите.

от 20-те години на ХХ век“

Куратори на изложбата са Аделина
Филева, Станислава Николова и Любен
Домозетски; консултант към проекта
е
Татяна Димитрова, художник – Напрез религиозни представи, окултни
дежда
Олег Ляхова.
традиции, фолклор, примесени с научни познания, географски открития
и всевъзможни теории. Наистина Преди четвърт век изкуствоведите
главозамайващ е този калейдоскоп, Ирина Генова и Татяна Димитрова
в който всеки от нас участва, а съ- направиха забележителна изложба
щевременно и всеки от нас е негов на изкуството от 20-те г. на ХХ в. в
носител и създател. За тази работа НИМ (тогава в Съдебната палата). И
Камий Енро е наградена със Сребърен преоткриха този дълго пренебрегван
лъв на Биеналето във Венеция през период в българското изкуство в не2013 г.
говата дълбочина, мащаб и динамика.
Значителна част от него е насочеИ впрочем всички показани в проекта произведения са вече класика, на към европейските художествени
собственост са на световни музеи процеси и тенденции като част от
и галерии, а авторите им са между- стремежа към модернизация на общенародно известни художници. За да ството и държавата. По ред причибъдат представени те във „Видео ни – включително идеологически – по
Европа за всеки“ в подлеза на Орлов времето на социализма тъкмо тази
мост, кураторите са водили прегово- страна от изкуството на 20-те годири с авторите, с техните предста- ни беше неглижирана и дори скривана,
вители, със съответните институ- а на преден план се извеждаха и акценции, собственици на произведенията. тираха специфично българските чер-
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Владимир Димитров – Майстора,
„Козарче“, 20-те години на ХХ в., ХГ – Кюстендил

Тук трябва да отбележа ролята на
художничката Надежда Олег Ляхова,
намерила и адекватен визуален ключ
към оформлението на цялостната
експозиция.
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Разбира се, по-интересна ми беше
другата линия в изложбата. В която
художниците се стремят да бъдат не
просто европейци, а съвременни европейци – в което не само се опират на
българските традиции и фолклор, а
ги извеждат в по-широкия културен
контекст на модерността. Забележително е, че именно българските модернисти откриват художествените
качества на иконите, потенциала на
това наследство като стилизация на
образа, условност, символика, линеарност, експресивна цветност. И те
чудесно съвпадат с търсенията на
символизма, сецесиона и експресионизма. При това в уникални съчетания
при всеки един от художниците. Произведенията на Иван Милев са изящно
експресивни, тези на Николай Райнов
– приказно декоративни, при Иван Пенков – с „по-твърда“ геометрична стилизация и т.н.

С няколко картини в изложбата бе
представен и Владимир Димитров –
Майстора. Достатъчни, за да се видят
неговият модернизъм и новаторство
в периода на 20-те. Когато цветовата експресия завихря в себе си образите и гради състояния, настроения
в цялото картинно поле. Този изключителен артистизъм ще се уталожи
в следващите десетилетия, ще бъде
неглижиран и забравен. И за да бъде изтъкнат Майстора като „най-българския художник“ само със спокойните,
четливи и разбираеми картини на селски типажи на фона на плодове. Интересно бе да се види как творят и други
художници в периода – например Дечко
Узунов, особено в перспективата на

„Бронзовата къща“ на Пламен Деянофф

И така, в текста към темата „Приказки, легенди, митове“ четем: „Стремежът на българските художници
към модерното европейско изкуство
поражда желание да се създаде съвременно родно“. А това става, най-общо казано, по линия на сюжета и/или
по линия на стила. Част от художниците „разказват“ – например Никола
Кожухаров, Димитър Гюдженов – с
похватите на традиционната академична живопис. Която фактически
също е европейска, доколкото след
Освобождението държавата ни се изгражда по европейски модели и образ
ци, включително и образователните
програми по изобразително изкуство,
а много от художниците учат и специализират в Европа. Показателен в
това отношение е художникът Георги
Машев – едно от откритията за широката публика в тази изложба. Учил е
в академиите в София, Санкт Петербург, Брюксел; пътува в Берлин, после
пребивава в Париж... В изложбата той
също е сред „разказвачите“, но отгласът от Брьогеловата атмосфера
в „Янините девет братя“ откроява
тази картина сред останалите в направлението.

развитието му в следващите десетилетия и по времето на социализма...
Така или иначе, преди близо век художниците новатори активно са търсили
европейското в родното и родното в
европейското – при това със замах и
самочувствие. Не е случайно, че проф.
Ирина Генова открива общи черти
между процесите в българското изкуство през 20-те и 90-те години. Заради осъзнатата и постоянно утвърждавана принадлежност към по-голяма
култура и цивилизация, включително
във и чрез изкуството.Как и доколко
се случва това днес – повод да мислим за
принадлежността ни даде
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„Някои българи“, произведението на Недко Солаков

неща... Откривам себе си във всеки
от тези отговори. А и вярвам на ето
тези българи. Не защото са намерили
Шестима изтъкнати и международ- отговора, а защото постоянно го нано признати български творци в раз- мират и утвърждават с творбите си.
лични области отговарят на привид- Изложбата „Някои българи“ символично простия въпрос – защо живеят в но бе открита в последния ден на бълБългария или понякога се връщат в гарското европредседателство.
България? Създадена по повод българското председателство на Съвета Приблизително по същото време на мясна Европейския съюз, тази работа от тото на бившия мавзолей се издигна
Недко Солаков,
шест видеа с отговорите на Георги
„Някои българи“, 2018
Господинов, Иво Димчев, Рут Колева, „Бронзовата къща“ на ПлаТео Ушев, Явор Гърдев и Яра Бубнова мен Деянофф
зираха повече от обичайното за пробе представена в продължение на четири месеца в Брюксел. А после тези Проектът е финансиран от Австрия, изведение на изкуството в публично
видеа се върнаха символично, но и която поема европредседателството пространство.
„Отдалеч е скулптура, отблизо – архитектура, отвътре – храм“, написах
във Фейсбук първите си впечатления
от тази работа. И съм доволна, че с
нея започва програмата за временни
произведения на съвременното изкус
тво на това място. А то без съмнение
е невралгична точка в центъра на столицата.
Десет години преди разрушаването
на мавзолея на Георги Димитров през
1999 г. не се намери решение какво да
се прави със сградата. После 18 години не се намери решение какво да се
прави с празното място. Най-сетне
„Бронзовата къща“ запълни тази оглушителна и символична празнота.
Направи го деликатно, ажурно, внушително, но и ненатрапчиво с изчистената си форма. Ще остане там до
края на годината, ще бъде повод за
Недко Солаков, „Някои българи“, ИСИ-София, фотография Калин Серапионов
харесване и нехаресване, а после ще
спорим за друго произведение на съсъвсем реално в България – в изложба след България, и се осъществява със временното изкуство...
в галерия ИСИ-София (29 юни – 28 юли съдействието на Столичната общи2018), за да зададат този въпрос и на на. Преминал през серия от публични И впрочем по случайно съвпадение,
българската публика. Защото всъщ- представяния и бурни дискусии през но пак по време на българското евност всеки си го е задавал поне вед- 2017, този проект трябваше да се реа- ропредседателство, излезе книгата
нъж, струва ми се. Какво ни задържа и лизира до средата на месец май. Докол- на Весела Ножарова „Въведение в
ни връща в тази най-бедна и корумпи- кото разбрах, технически причини са българското съвременно изкуство
рана страна в Европейския съюз? Не- го забавили, но мълчанието по въпроса 1982–2015“. Яви се като още едно
видима нишка, някаква „пъпна връв“ – допълнително нажежи страстите и в потвърждение за европейската културна принадлежност на толкова
на моменти дразнеща, но неизбежна медиите, и в обществото.
много българи, участвали и участвасякаш. Езикът. Хората. Потенциалът
им. Възможността да си тук, но да И когато „Бронзовата къща“ най- щи в неговото създаване и популяриправиш значими и на световно ниво сетне се появи, реакциите се поляри- зиране. И моята включително.
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Катя Кету
Яна Букова
Даниел Вачков
Иван Еленков
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vs.

Митко Новков

Магическият
реализъм
литература политика
Катя Кету, „Нощна
пеперуда“, ICU, превод
Росица Цветанова, дизайн
на корицата Живко
Петров, С., 2018 г.

Магическият реализъм не е от вчера.
Дори не е от онзи ден, по-скоро е от
по-по-по-онзи ден. Термина използва
за пръв път германският изкуствовед, фотограф и художествен критик Франц Ро (Franz Roh) през 1925 г.
в монографията „Постекспресионизъм – магически реализъм: проблеми
на най-новата европейска живопис“.
С него той обозначава тенденцията
в творбите на някои немски художници – Карл Хубух, Георг Шолц, Георг
Грос, Ото Дикс, Макс Бекман, Антон
Редершайд, Паул Келберер, Георг
Шимпф и др., получила по-късно наименованието „нова предметност“
(Neue Sachlichkeit), приветствайки
така възвръщането на изобразителното изкуство към фигуративното
и обективното. В България от идеите и артистичните настроения на
„новата предметност“ са повлияни
мнозина от Дружеството на новите художници, като особено силно се
проявява тя в картините на Стоян
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достъпен за поетическо, сюрреалистическо и даже символическо преображение“. Жалу казва това през 1931 г.,
но културните историци изравят
автор, използвал термина преди него
– италианеца Масимо Бонтемпели през
1926 г. в книгата „Разграничения“. Чак
след тях идват латиноамериканците –
Артуро Услар Пиетри, Алехо Карпентиер, Габриел Гарсия Маркес, Октавио Пас, Мигел Анхел Астуриас, Марио
Варгас Льоса…

Сотиров, Кирил Цонев, Вера Недкова,
Ненко Балкански… Приложението си
към литературата понятието дължи на френския критик Едмон Жалу:
„Ролята на магическия реализъм е да
открива в реалността онова, което е
странно, лирично и даже фантастично – тези елементи, благодарение на
които всекидневният живот става

Цялата тази генеалогия обаче Йордан Ефтимов зачерква с едър, дебел,
плътен кръст1: със снизходителност
говори за Масимо Бонтемпели и неговия il realismo magico, а за Алехо Карпентиер припомня, че в прозата му
нито веднъж не се среща понятието
„магически реализъм“; вместо него
големият „метек“ на южноамериканската словесност използвал инакво
определение – „реалночудното“. Прав
е, макар че историята на едно или
друго понятие, както сам отбелязва, е „историята на практикуването им“; тоест, казано етимологично,
една дума може да носи и носи разни
значения (явлението се нарича омонимия), също както едно понятие може
да носи и носи разни съдържания. Работата на изследователя е да открои
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тези съдържания, да ги опише и квалифицира; тогава наистина ще стане
ясно, че Magischer Realismus на Франц
Ро, il realismo magico на Масимо Бонтемпели и el realismo mágico на латиноамериканците значат доста разни
съдържания и че „реалночудното“ на
Карпентиер е по-близо до общоприз
натото разбиране на магическия реализъм днес.
Ала общопризнато разбиране не значи
отчетливо разбиране. Сигурен съм, че
мнозина, които с безпогрешна интуиция ще определят едно или друго литературно произведение като принадлежащо към магическия реализъм, ако ги
помолиш да приведат точни характеристики, биха отговорили с думите на
блажени Августин, когато го попитали що е време: „Когато не ме питат –
знам, когато ме питат – не знам какво да кажа“. Тук откриваме важната
сламка, която Йордан Ефтимов несъзнателно според мен подхвърля, за да
проумеем донякъде същността на явлението: „Почти задължително сред
темите на художествената проза, на
която се лепва етикетът „магически реализъм“, присъства темата за
диктатурата“. Диктатура е едновременно политическо и историческо понятие: свидетелства за начин
на управление, който – също като часовниковото, тоест едно темпорално махало – ту остава някъде в миналото, ту застрашава настоящето2.
Оттук вече сме в правото си да изречем: магическият реализъм е течение в литературата, което с нейните
средства разказва историята, политиката и въобще обществото като
съвкупност от свръхестествени, магически, странни и необичайни явления.
Или, както доста по-пестеливо и красноречиво го е формулирал Маркес: „Ние
се раждаме и живеем в свят на фантастична реалност“. Уточнявам: фантастично-реален е целият свят, не единствено Латинска Америка.
Цялата тази интродукция не е самоцел, по служба е: разрешава ми да

заявя, че книгата на финландката
Катя Кету „Нощна пеперуда“ трябва
Катя
да причислим към магическия реализъм.
Кету
Но – ще попитате – защо е необходимо едно тъй дълго предисловие за едно
тъй кратко изявление? Ами защото,
след като и през 2016 г. се налага поКатя Кету е финландка. „Нощлитическото да бъде разказвано през
на пеперуда“ (Yöperhonen всъщмагическото, значи от 1967 г., коганост значи молец) е петият є
роман. Известност добива с
то е публикуван Маркесовият роман
третия,
„Акушерката“, отно„Сто години самота“, тоест почти 50
во
история
за смърт, кръв, но
години по-късно, нищо в света не се е
и любов, и вярност. Талантлипроменило, нищо не е мръднало незава и директна, тя не спестява
висимо от опустошителното цунами
нищо на читателя и в това е
на постмодернизма, въодушевлението
очарованието на книгата є.
от порутената Берлинска стена, ужаРодена е през 1978 г. На двеса на взривения Световен търговски
те си ръце има татуировки
на цветя – може би като комцентър, треперещия от талазите
пенсация за това, че в света,
бежанци консумативистки западен (а
който описва, цветята са рядмай вече и източноевропейски) свят…
кост; преобладават бурените,
И т.н., и т.н., и т.н.: ако постмодерпустошта и уродливата безчоният роман разклащаше и деконвечност. На цветя, да, само че
струираше утвърдените ценности
на лявата цветята – красиви,
на традицията и претенциозните
пищни, разцъфтели, са обкичили човешки череп. Защо ли?…
аспирации на модернизма, то романът-магическа реалност се възправя
срещу бездушието и сатанинската
жестокост на властта. В „Нощна пеперуда“ тази сатанинска жестокост
е буквална: оказва се, че зачеването
на един от политическите лидери на
днешния свят си е чиста проба дявол- страдат от маразмите и миазмите на
ски акт. Катя Кету като че ли пише историята и политиката.
тази книга за отмъщение: отмъщение
за погубения живот на милиони хора в 1 Вж. Понятието магически реализъм – и балканклоаките на ГУЛаг, отмъщение за де- ски колизии.
2
Ако съдим по движението в историята, дикетнизацията на народа на марийцитатурите във всичките им проявления никога
те (на които дори името е изменено не са вечни: нито тази на Дионисиевците, тина черемиси), отмъщение за това, че раните на Сиракуза, нито на Калигула, импераднешната руска политика размахва тора на Рим, нито на Кола ди Риенцо, водача на
катюши и боздугани, а не кани с квас и римските пополани, нито на монаха Савонарола,
изобличителя на флорентинския разкош, нито
буркани с консервирани гъби… В този на Оливър Кромуел, пълководеца на „кръглогласмисъл бихме могли да кажем: докато вите“ в Английската революция, нито на Робесполитиката не влезе в релсите на чо- пиер, на Сталин, на Франко, на Салазар, на Хитлер, на Иди Амин и император Бокаса, на Кадафи
вешкото, дотогава магическия реалии Саддам Хюсеин… От друга страна обаче, като
зъм като художествено-литератур- си дадем сметка, че в световната история дикно течение ще продължи да го има. таторите са чет/а почти неизброим/а, а и от
Доказва го, между другото, още едно някои съвременни обществени тежнения и политически развития бихме могли да заключим,
произведение, преведено на българ- че стремежът към диктатура е сякаш неизтрески – „Хубостта е рана“ на Ека Курня- бим и неизтощим човешки нагон. И се чудя и мая:
ван, където не марийци, а индонезийци дали можем да кажем същото за демокрацията?
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Корупцията
като
всекидневие

Даниел Вачков, „Аварии
и катастрофи. Хроника
на социалистическата
индустриализация“,
ИИБМ, „Сиела“, 2018 г.

зация е темата на Даниел Вачков.
Дали „авариите и катастрофите“ са
просто нещастни случаи, или са хроничен проблем на така провеждана
модернизация?
Той отговоря така: „Анализът на катастрофите недвусмислено показва,
че мнозинството от българските работници работят при изключително
тежки условия на труд… Във всеки
един аспект се виждат характеристиките на една провалена индустриална модернизация“. Предвид изнесените данни, твърдението трудно
може да бъде оспорено.

Иван Еленков, „Орбити
на социалистическото
всекидневие“, ИИБМ,
„Сиела“, 2018 г.
Всяка нова книга за историята на
комунизма в България се сблъсква
със скептицизма на готовото мнение у своите читатели. И не може
да се отрече, че немалко книги само
потвърждават вече изграденото
убеждение. Новите книги на Даниел
Вачков и Иван Еленков не се вписват
в тази тенденция. Тъкмо обратното,
те изненадват.
Насочват се към една обща тема — всекидневието. Докато Даниел Вачков
разработва темата за всекидневието
на работното място, Иван Еленков изследва произхода на потребителските
нагласи на социалистическия човек.
Заключенията им косвено разрушават
два основополагащи мита за днешното
всекидневие, сравнено с комунизма –
единият, че „животът тогава беше
по-сигурен“, а другият – че „корупцията е създание на прехода“.
При изследване на всекидневието
винаги изниква проблемът с достоверността на източниците. Често
историците трябва да разчитат
на устната история, на свидетелствата на очевидците. Спомените
могат да бъдат много красноречиви,
но винаги остават открити за една
всеобща критика — че са субективни.
Затова устната история трудно успява да надскочи ограниченията на
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своята „ехо-стая“, да убеди скептиците или привържениците на другото мнение.
За разлика от тях и Даниел Вачков, и
Иван Еленков подхождат към своята
тема като класически историци. Този
подход може и да не е оригинален, но
точно затова е убедителен. И двете
книги се основават на документи за
всекидневието, създавани, събирани
и анализирани от самия режим, достъп до които има съвсем тесен кръг
от държавния елит.

Цената на модернизацията
При подготовката на последните
учебни програми по история на комунизма, противниците на промените
настояваха, че освен за лагери и политически репресии учебниците трябва
да отразят и темата за „модернизацията“. Цената на тази модерни-

Най-голямата индустриална катастрофа през комунизма се случва на
1 май 1966 г., когато се срутва една
от стените на хвостохранилището,
разположено над врачанското село
Згориград. Селото е залято от огромна маса хвост (рудни отпадъци и
скална маса) и вода. Според официалните данни загиват 118 души. Причина
за бедствието е именно сбърканата
„модернизация“ — разширяването
на близката флотационна фабрика,
без това да е последвано от разширяване на капацитета на хранилището, което събира изхвърления от
нея хвост. Предишната година специално поканен съветски експерт
пред
упреждава, че положението е
критично и при първите по-обилни
дъждове то може да прелее. Точно
това се случва през пролетта на следващата 1966 г.
Или примерът с гордостта на социалистическата модернизация — въздушния транспорт. През 1972 г. са изнесени данни, че за периода от 1967 г.
до края на 1971 г. са допуснати 15 катастрофи, 10 от които през 1970–1971 г.
Жертвите са 148 души, от които 123
от граждански полети. Причината за
най-известната катастрофа – тази

61
от 21 декември 1971 г., завършила със
смъртта на 30 души, е единствено
техническа небрежност. При подготовката на самолета техниците,
които нямали никаква подготовка,
получили две технически схеми на
руски език. В отговор на въпроса коя
да ползват, сменният инженер им отговорил „която ви е по-ясна“. Но това
била книжката за друга модификация
на самолета, поради което те неправилно свързали въжетата на елероните, което и довело до катастрофата.

Едното трайно решение е включването на всички хора в различни институции и масови организации, които да
управляват това всекидневие. Когато
разпределението става с купони, на
помощ идва и категоризацията. По
думите на автора: това са „новите
йерархии в социалистическото общество, наглед новите чинове, които
отразяват принципно социалния
статус на индивида“. Населението
е разделено на шест категории, в
най-горната от които са поставени
работниците, които извършват тежък физически труд, а в най-долната —
Но истинската причина авариите да „останалото градско население“. През
бъдат наречени хронични е, че според статистиката през последните
три десетилетия на комунизма всеки
ден от трудови злополуки загиват
приблизително двама души. Така нап
ример през 1986 г. жертвите са 484.
Докато през 2014 г. те са 117.

Тъй като въпросът за сигурността
е широко обсъждан, към това могат
да бъдат добавени данните за предумишлените убийства: през 1986 г. те
са 218, а през 2014 – 114. Или за жертвите от основателно предизвикващия възмущение проблем с „войната
по пътищата“. Въпреки несравнимото увеличаване на броя на превозните средства оттогава, през 1986 г.
жертвите на произшествия са 1070.
През 2014 г. те са 661.

Социалната пустош
„Социалната пустош“ е заглавието, с
което Иван Еленков обобщава изводите си за всекидневието през комунизма. Как дефицитите в модерниза- следващите години купонната сисцията, описани от Даниел Вачков, се тема отпада, но въведената социална
отразяват на всекидневието на бъл- йерархия до голяма степен остава.
гарите?
Другото средство е управлението
Добре известно е, че един от нере- на собствеността, която още в нашимите проблеми на плановата ико- чалото на периода е поставена под
номика е, че тя не може да отговори пълния контрол на държавата. Прона потребителските предпочита- дажбата на имоти например може да
ния. Хората купуват не това, което стане само чрез общинския народен
им трябва, а това, което се продава. съвет, който определя и цената, и куПроблемът не е непознат за режима и пувача. Третото средство е управлеот самото начало той се опитва да го нието на потребителските навици
разреши с различни техники, които са на хората с цел да бъдат изградени
в центъра на това изследване.
навици те да купуват стоки, които

вече са произведени, но за които няма
потребители.
Как обаче обществото заобикаля
тези дефицити и недостатъци? Отговорът е точно този, който всички
подозират: корупцията.
През втората половина на 80-те години специално създадено звено към
ЦК на БКП изготвя няколко проучвания по този въпрос. Заключенията
остават достъпни само за ограничен кръг посветени. Според техните
данни 76,8 % от запитаните казват,
че „у нас подкупите съществуват
навсякъде“. Като особено тревожни
зони изследването посочва образованието, административното обслужване и „особено притеснително и непроявено досега — сред съдийската
колегия“. Посочени са и примери. За
да се грижи една санитарка за болен,
роднините трябва да ѝ заплатят
5–7 лева на денонощие. Най-добрите
фризьорки с клиентела си докарват
500–600 лева на месец. В хода на кандидатстудентските кампании доб
рите специалисти в своите области
получават от 220 до 340 лева на ден.
А в кабинета на доцент от ВМЕИ са
открити 2500 долара, 55 000 лева и
други 4000 долара. През 1986 г. средната работна заплата възлиза на 224
лева.
Това е основанието на Иван Еленков
да озаглави заключението на своята
книга „Социалната пустош“. Скептиците могат да оспорят термина, но
едва ли могат да оспорят данните на
самото партийно ръководство.
Книгите на Даниел Вачков и Иван
Еленков описват едно атомизирано
всекидневие, в което работната
среда е опасна, а корупцията е единственият начин за справяне с хроничните дефицити. Но към края на
комунизма това води до появата на
нехомогенна социална група, която
едва ли може да бъде недоволна от
начина си на живот. Отчасти в това
се състои и отговорът на въпроса за
причините за носталгията към комунизма. Както и на въпроса кога и защо
се появява корупцията.
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К

„К като всичко“,
Яна Букова,
издателство
„Жанет 45“, 2018 г.

като
всичко

наоколо

навечерието на сватбата си тя става
жертва на своята завистлива сестра
Мария, която слага натрошено стъкло
в сладкишите, за да убие годеника ѝ
Антонио… Тук е също и Уипмън, баща
на две деца, детектив или полицейски
служител, от онзи тип, който винаги
става жертва на лошите. Поне в треторазредните филми…

„Вечер, привечер, когато светлината
е сива между дърветата и почти уеднаквява предметите и сенките им, от
прозореца си виждам тялото на вес
тителя в градината. Дипли пръст –
парче от дрехата му, един обърнат
камък – захвърлената обувка, вкопчена
в пръстта, вкоренена ръката му. Постепенно се стъмнява и картината
става все по-ясна. В къщата запалват
Това е само бърз поглед върху именапървите лампи. Посланието никога не
та на героите, които преминават и
стига.“ (из „Каменният квартал“)
задвижват действието в разказите
на Яна Букова. Имаме още безименен Тук не само имената на героите са знабудистки монах и неговия учител, а чещи, но Яна Букова е внимателна към
също и анонимна комисия, която се детайлите – и към думите, но и към
интересува от механизмите на избо- жестовете, цветовете, ароматите,
ра – как въобще успяваме да изберем хилядите подробности, които правят
между две еднакви ябълки, между две света цял. Детайлите тук оживяеднакви борчета или две абсолютно ват – светът е шарен и непредсказуем,
еднакви шапки.
трябва двойно повече внимание, за да
се
проследи всяко движение. Това е свят,
Дори само от имената на героите тук
който
изисква активното съдействие
става ясно, че Яна Букова играе – експена
читателя
– за да се ориентира, да
риментира с формата, заиграва се със
сюжетите и с познатите стилистики, открие логиката на героите и да се
Тук са Дъмпти Младши, който е поста- разглобява и сглобява света, прена- включи в играта. Покана за игра е дори
вил своя портрет до портрета на про- режда пъзела от истории и така се по- заглавието „К като всичко“.
чутия си дядо – Дъмпти Старши, веро- явяват тук тези герои с характерни и
Между другото, този сборник с разкаятно преди да насочи оръжието към значещи имена.
зи идва вече с история – издаден през
слепоочието си; Мария-Лаура, която
разполага с безкрайно търпение, Соли- Веднъж имаме намигане към класиче- 2006 г. от издателство „Стигмати“,
дад, която ухае на ванилия и стипца и ските руски литературни образци или бързо изчерпан, сега се появява с новата
„привлича нещастията, както цвете- към трилъра, друг път попадаме в каф корица на Яна Левиева и още една дото привлича насекомите, както кръв- киански сюжет, а следващия път сме пълнителна история – коледния разказ
та привлича насекомите“, детегледач- въвлечени в латиноамерикански сери- „Когато семейство седи около масата“.
ката Нана, която здраво държи ръката ал. А единственият ориентир, който
на детето; Михаил Сергеевич, който ни е оставен, е иронията. И знанието, „Когато семейство седи около масата“ –
крачи неспокойно като дете нагоре-на- разбира се, че нищо все пак не е такова, казва Виктор, „най-вероятно е да се
окаже трилър“, пише Яна Букова, която
каквото изглежда на пръв поглед.
долу из коридорите на влака…
пак ни подсказва, че иронията е един от
И още: за кратко се появява още една Затова пък имаме свободата добре да кодовете, през които могат да бъдат
Солидад, сякаш Яна Букова е вмъкна- огледаме тези светове и да направим разчетени тези разкази, дето все правят опити да се измъкнат от формата.
ла мимоходом тук историята ѝ – как в опит сами да се ориентираме.
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’68 герои
и обърканите

разговор със Стефан Командарев

Вглеждането в историята през човека я прави по-понятна за нас. Как
през смъртта на Николай Николов,
единствената официална жертва
на Варшавския договор в Чехословакия, можем да осмислим Пражката
пролет?

Когато продуцентката Мартичка Божилова ме покани да бъда българският режисьор в т.нар. омнибус проект,
посветен на Пражката пролет, тя ми
каза: „Идеята е да не се направи „поредният филм“ с архивни черно-бели
кадри и глас зад кадър, който обяснява какво се е случило“. Това много ме
зарадва. И си стиснахме ръцете. От
там насетне аз и моят съсценарист
– Симеон Венциславов, започнахме
проучванията си. В продължение на
няколко месеца изчетохме абсолютно всичко за българското участие в
действията на Варшавския договор
срещу Чехословакия. И някак тази история излезе от само себе си, защото
тя е за един нов „Швейк“, уникална по
някакъв начин. От друга страна, историята не е свършила, тя продължава
Новият паметник на героя, кадър от филма

Документалният филм „Ненужен герой“ (реж.
Стефан Командарев, 2018) е част от колекцията „Окупация 1968“. През 1968 г. пет държави,
членки на Варшавския договор, окупират Чехословакия. Петдесет години по-късно петима
режисьори от тези страни снимат филми за
инвазията. Копродуцент от българска страна
е АГИТПРОП. Петте филма ще бъдат излъчени по БНТ през септември, а българската
творба – на 9 септември, датата, на която
през 1968 г. загива героят на филма.

и в днешно време, защото братът
на жертвата отказва да я приеме.
Продължава историята с трите паметника: в родното село на убития
войник, село Бъркачево, е откраднат
бронзовият му бюст, в Чехословакия
снимахме паметника край лобното му
място, а на стената на училището,
където е учил, има двустранна плоча, която по различен начин разказва

историята. Тази плоча е метафора на
целия ни преход. Като я обърнеш от
другата страна, все едно миналото
го няма. Тоест нещата продължават
и в днешно време, а за българското посолство в Чехия темата за паметника
е хронична. Защото „чешкият паметник“ на Николай Николов непрекъснато се поругава, почиства се, пак се поругава и така до безкрайност. Реално
тази история продължава в днешно
време. И най-важното е, че има живи
участници в нея – братът на загиналия, съказармениците му, които продължава да ги боли и емоционално не
са преработили случилото се.

И как биха могли да го преработят?
Един от тях във филма споделя,
че още продължават да му викат
„агресора“? Какви „герои“ са те в
цялата тази история?
По-скоро объркани герои. Навремето
са били едва осемнайсет-деветнайсетгодишни. Една нощ ги вдигат по
тревога, мислят, че ще ги изпратят
във Виетнам, а ги стоварват в Прага. И
объркаността им е обяснима. Те наистина са в ситуацията на „агресори“ и в
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бяга на Запад. Достатъчно е да погледнеш картата, за да видиш колко абсурдно е това. Другата версия
е, че имал близки в Карлови Вари, затова бил тръгнал на автостоп. Никой от неговите близки не е чувал за

Кадър от филма

Чехословакия се държат с тях като с
„окупатори“. След което, за да се засили объркването им, когато се връщат
в България, тук ги посрещат като „освободители“ и „герои“. Самите те се
чудят какви „герои“ са и какво толкова са направили.

такива близки. А Карлови Вари не е
никак близко до мястото, на което
е бил – поне час и половина-два часа
път с кола. Не е ясно накъде е тръгнал

Те са осъдени. Единият получава деветгодишна присъда, другите двама
са с по-малки присъди. Излежават ги и
са освободени. Смята се, че са извадили голям късмет. Съдът още е бил под
влияние на Пражката пролет, малко
по-късно присъдите вероятно биха
били други. Опитахме се да ги издирим.
Единият е починал от рак, другите
двама са неоткриваеми. Става дума
за маргинали. Показателен е самият
начин, по който са заловени – напиват се в някаква кръчма и се хвалят
с извършеното. Не става дума за никаква конспирация, а за лошо стечение
на обстоятелствата. Това българско
момче е било на грешното място в
грешното време.

Изпитват ли чувство за вина?
Някои от тях, да. Но като цяло повечето си казват: „Бяхме войници,
наредиха ни“. Те са в тази защитна
позиция, която по някакъв начин е разбираема и за тях самите.

Филмът поставя въпроса за липсващия общ разказ за събитията.
Как тогава тези хора да осъзнаят,
че са били жертва на системата?
Реално всички са жертви. Казва го във
филма и чешкият журналист, занимавал се с този „български случай“. Той
заявява, че убитият Николай Николов е жертва на режима, който беше
и тук, и там. Мисля, че начинът да
преработим тази история е, като
покажем емоцията, болката и объркаността на хората, участвали в нея.
Сухото изброяване на фактите на
фона на черно-бели кадри е информативно, но то не работи.

Николай Николов – на Запад, към Карлови Вари или всичко е било под влияние на алкохола, има и такава версия.
Официалната версия навремето е, че
той е отвлечен от поста си. Но един
от участниците във филма разказва
„Ненужността“ на героя ли е тази, как още през 1968 г. в Чехословакия
която скрива истинската му съд- са им съобщили, че това не отговаря
ба? До края във филма така и не на истината. Но че за да се запази пастава ясно какво точно се е случило метта на загиналия, версията ще се
поддържа.
с него, как и защо е загинал?

Братът на Николай Николов пред
портрета на героя

И той е единствената жертва по
време на инвазията?

Единствената официална жертва,
чиито убийци са граждани на Чехословакия. Това е точната формулировка.
Има и други жертви от Варшавския
Никой не знае накъде е тръгнал, на- А какво се случва с тримата напа- договор, но при нещастни случаи, капускайки частта си. Версиите са раз- датели, отнели живота на вашия тастрофи, боравене с лично оръжие,
нопосочни. Едната е, че е тръгнал да герой?
има и самоубийства.
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Стефан
Командарев

Стефан Командарев е сред
най-утвърдените имена в съвременното българско кино.
Филмът му „Светът е голям
и спасение дебне отвсякъде“
e първият български игрален
филм, попаднал в кратката
селекция за Оскар. Роден е в
София през 1966 г., завършва
Медицинската академия през
1993 г., а през 1999 г. — кинорежисура в НБУ. В неговата
филмография са: документалните филми „Пътят на
хармонията“ (2001), „Хляб над
оградата“ (2002), „Азбука на
надеждата“ (2003), „Градът
на жените баданте“ (2009),
„Русенската кървава сватба“
(2009) и пълнометражните
„Пансион за кучета“ (2000),
„Светът е голям и спасение
дебне отвсякъде“ (2008), „Съдилището“ (2014) и „Посоки“ (2017).

Паметниците във филма обаче не
са места на паметта, а сякаш на
нейно затискане?

Тъкмо това е абсурдът. Става дума
за магическо мислене: ако махнеш Засега това е работното му заглавие.
нещо или го обърнеш, него го е нямало. „Посоки“ също имаше друго работно
Това е детско мислене. А реално то е заглавие – „Съвместимост“, после го
замазване на нещата. Паметниците
сменихме. Като го заснехме, заглавиеса главни герои във филма. Виждаме
и как бюстът на Георги Димитров се то само изскочи от материала. Целта
пази в училището, защото можел да
потрябва.

„Реално всички са
Така цялата история на Пражка- жертви. Казва го
та пролет се свежда до емоция.
и чешкият журнаВсяка голяма история е разбираема и
читаема, когато говорим за конкрет- лист, занимавал се
ни хора. Силата на киното е, когато с този „български
успееш през историята на един човек, през неговата емоция и болка да случай“.
видиш как се оглежда големият исторически разказ. За мен този модел на
правене на филми е по-силен от чисто
информативния.

е да снимаме през октомври. Много е
трудно. Започваме почти без бюджет,
изцяло на приятелски начала, градени
Непреработеното минало е част през годините. Не искаме да губим
от настоящето. Зад него прозира инерцията. Имаме много добър сценаи социалната нищета в Североза- рий, много добри актьори са готови
да участват. Въпросът е филмът да
падна България.
се случи. А в България нещата се случЕдното води до другото. Жизнени- ват на инат.
ят хоризонт в село Бъркачево, Белослатинско, не е никак широк. За мен
бяха истински шок тези три седмици,
които прекарахме в Северозапада на Въпросите зададоха
България.
Людмила Димова и Тони Николов

Какво разбираме за случилото се,
когато мислим инвазията на Вар- Паметник на лобното място в Чехия
шавския договор в Чехословакия
през съдбата на Николай Николов?
Изводът е, че едни млади момчета,
без някой да ги пита, са пратени в
чужда земя, където извършват една
мръсна работа. Когато нещо такова
се случва, естествено е да има жертви, даже странното е, че жертвата
е само една. Филмът разкрива целия
тогавашен абсурд. Всички всъщност
са жертви, а виновниците са онези,
които са ги изпратили в Чехословакия.
Казва го съвсем ясно един от героите
във филма – ако не бяха пратили там
Николай, нямаше да го убият. Показах
ме и болката на близките, преживяванията на брата на Николай.
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Работите ли вече над следващия
си проект – „Патрулки“, който
трябва да е продължението на
„Посоки“?
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Да снимаш
папата

без
дубъл

От няколко години Вим Вендерс работи върху документален филм за папа Франциск, който в началото
на лятото излезе по екраните в Германия. Заглавието
е програмно: „Папа Франциск – човек на думата“. В
основата са четири дълги интервюта, които Вендерс
е правил в продължение на две години с Хорхе Марио
Берголио. Според режисьора филмът му не е портрет,
а един вид „биография на идеите“ на папата.
В медиен план папите са неповторими фигури. Винаги в бяла роба,
винаги в една и съща роля, независимо кой папа се крие зад нея. Към
папата винаги са отправени изключително много погледи. С какво Франциск стана интересен на
един толкова опитен кинорежисьор
като вас?

от неговото непретенциозно, просто
и въпреки това съвършено ново слово.

Какво от всичко това преоткрихте в човека Франциск?

По време на всеки от четирите дълги
разговора откривах, че той се интересува от всички хора и е на мнение,
че Бог обича еднакво всички хора, независимо от изповеданието и дори
от религията им. Тази позиция, че Бог
Още в първата секунда, в която папа обича всички, според мен е истински
Франциск бе представен, ме заинтри- нова. Това доста ме развълнува, защогува името му. Беше избрал името на то колкото повече го опознаваш, засв. Франциск от Асизи, което бе важен белязваш: той го вярва. Той вярва във
знак. Никой не го очакваше. Ала името всичко, което казва, живее това, коеносеше обещание. Затова още в само- то казва. В днешния свят това е нещо
то начало се интересувах от всичко, необикновено. Вече никой не очакв а
което той правеше, казваше и пише- хората действително да застават
ше. Бях възхитен от неговото слово, зад онова, което казват.
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Вим
Вендерс

Вим Вендерс е роден на 14
август 1945 г. в Дюселдорф.
Следва медицина, философия
и социология, прави опити в
живописта и музиката, преди
да се насочи към Френската
синематека, най-крупния архив
на филми в света, където се
превръща в познавач на киното. През 1967 г. се записва във
Висшето училище за кино в
Мюнхен, което завършва през
1970 г. с първия си пълнометражен филм Summer in the City.
Заглавия като „Алис в градовете“(1973), „Американският
приятел“ (1977), „Състоянието на нещата“ (1982), „Париж,
щата Тексас“ (1984) и „Небето
над Берлин“ (1987) му носят
международно признание. През
90-те години постига успех
с „Буена Виста Соушъл Клъб“
(1999). От 2011 г. продължава
нагоре: след два документални филма за творци – експеримента в 3D „Пина“ (за трупата
на хореографката Пина Бауш)
и „Солта на земята“ (портрет
на фотографа Сабастиао Салгадо), той създава и игралния
филм Every Thing Will Be Fine
(„Всичко ще бъде наред“). Докато в предишните си филми
разчита на психологическата
проза на Сам Шепард или Петер Хандке, то най-новият
му филм „Потапяне“ залага
на жанровата плътност, на
известни звезди като Алисия
Викандер и Джеймс Макавой
и усета за визуализация. На
българския читател са известни книгите му „Логиката на образите“ и „Усещане
за място“. Вендерс е и сред
основателите на Европейската филмова академия, на
която в момента е президент.
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При папа Франциск много често
говорят и знаците…

Наистина филм като този, който
направихте с Ватикана, не е имало досега. Предишните папи бяха
Това, че винаги носи старите си обув- изключително боязливи. Може би
ки и се вози в малки коли, са малки зна- техният антураж беше боязлив.
ци, но те доказват, че всичко, което Забелязахте ли по време на снимкипроповядва, той наистина го живее те тази ватиканска боязливост?

и вярва. Затова след около година измислихме в монтажната заглавието:
„Човек на думата“. Чудесно е, че той
заема тази длъжност; че стои изцяло
зад онова, което казва и върши.

И все пак заглавието изненадва. За
мнозина Франциск е по-скоро човек на жестовете, на докосването.
Как се съвместява това с „Човек
на думата“?
Изгледал съм почти всичко, което е
казал. Имахме на разположение целия
архив на Ватикана. Там са записани
всички негови пътувания, всички негови речи – независимо дали в бежански
лагери, или в затвори, пред ООН и Американския сенат. Прочетох и изгледах
всичко. Затова в интервютата, които направихме, думите са най-важното. Исках филмът да не е биография на
Хорхе Марио Берголио, а биография на
онова, зад което папа Франциск застава. И то да е неговата дума.

Всъщност не. Преди всичко не в общуването със самия папа Франциск. И
Дарио Вигано, префектът на Секретариата по комуникациите, по чиято
инициатива се случиха нещата, бе изключително открит и още в началото заяви, че Ватиканът няма да ми се
меси. Можах да направя филма, който
смятах за правилен. В този смисъл
комуникацията беше изключително
небюрократична. Разбира се, направихме го незабелязано. Не мисля, че
много хора знаеха за филма. Може би
за да предпазим папа Франциск, снимахме в продължение на две години,
преди да го оповестим. Иначе имаше
прозрачност и отвореност, за каквито само можем да мечтаем.

Във вашите документални филми съпровождате фотографа Себастиао Салгадо, кубинските певци
от „Буена Виста Соушъл Клъб“ и
други. Какво беше да снимаш папата, играещ самия себе си?

Какво е впечатлението ви – как
общуваше папата по време на сним- Още в началото обясних на екипа, че
ките?
никога няма да молим папата да сниВъв филма се вижда как той общува,
колко директен е, как гледа хората в
очите, колко внимателен е към всеки, когото среща. Усетихме го и ние
в екипа по време на снимките. Бяхме
10 или 12 души – няколко асистенти,
сценични работници, той обаче не
правеше никаква разлика между продуцента или режисьора, или когото и
да е на снимачната площадка. Поздравяваше всички еднакво приветливо и
сърдечно, ръкуваше се с всички. Видях
на някои записи, че понякога часове
наред върви през тълпата и поздравява всеки, защото иска да покаже, че
за него всички са равни. Това е необичаен начин на общуване, усеща го всеки, който е там: че това не са празни
думи, че за него всички хора са равни.

маме повторно даден въпрос. Ако не
постигнем нещо, то е по наша вина.
Никога няма да го караме да прави определен жест или да гледа в камерата.
Всичко, което той правеше, бе напълно естествено. Той никога не играеше
себе си, винаги беше самият себе си.

Има ли нещо, което научихте от
Франциск?
Най-много запомних неговата смелост, пълната му неустрашимост.
Той наистина е един от най-смелите
хора, срещу които съм заставал. Всеки път отново и отново ме впечатляваше колко малко боязън има в него,
колко е открит, колко незащитен
се изправя пред хората. За да го направиш, се нуждаеш преди всичко от
кураж.
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Като дете сте искали да станете
католически свещеник. След снимките с папа Франциск какво изпитахте – по-скоро тъга или по-скоро
облекчение, че това не се е случило?

ставен в Кан през май 2018 г., а след
това тръгна по кината в САЩ и
Германия. В пролога Вендерс скицира злините на времето: омраза,
насилие, терор, войни и бедствия.
Следва откъс от легендарната
реч на папа Франциск от декември
2014 г., в която той осъжда „болестите“ на висшето духовенство.
Архивните кадри от изяви на папата са преплетени с разговорите,
които Вендерс води с него. Продукцията е с бюджет от 2,5 млн. евро,
но екипът спестява един милион с
благотворителна цел. Според критиката филмът избягва неудобните въпроси и му липсва дистанцираност. Вендерс отвръща, че прави
документално кино само за това,
което обича и иска да сподели.

Католическата църква се смята
за много телегенична, за театрална. Това днес предимство ли е, или
по-скоро слабост?
Може да бъде и двете. Театралното
може да представя богатство или
понякога власт. Понякога театралността леко прикрива скромността
на папа Франциск и неговия стремеж
към бедна Църква за бедните.

Интервю на Гудрун Зайлер от
filmdienst.de.
Превод от немски: Людмила Димова

Вим Вендерс и папа Франциск

Никога не съм съжалявал за нещо, не
съм носталгичен. Зная защо не тръгнах в тази посока. Наблюдавах същото и при моя баща, той също дълго е
обмислял дали да не следва теология,
но накрая е избрал медицината и нито
за секунда не съжаляваше. Вярвам, че
съм намерил правилното, онова, което най-много ми приляга. Хубаво е,
че заснех нещо, което засяга и моята
вяра, доста по-пряко засяга вярата
ми, отколкото много други филми,
въпреки че досега не съм я прикривал,
тя присъства винаги във филмите ми.
Много се радвах, когато завършихме
филма. Твърде голяма е отговорността, когато започнеш нещо такова.

„Папа Франциск – човек на думата“ бе пред-

Разчиташ само на себе си, за да решиш
какъв вид филм ще бъде, как да представиш папата. Никой не ми се е месил. Нещо, което е добре, но от друга
страна, носиш пълната отговорност
за всичко. В края на краищата, понякога отговорността е голяма тегоба.
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Музикалното

„Варненско
лято“
Фестивални
срещи

През 1926 г. във Варна се поставя началото на „Български народни музикални
тържества“, първият концерт – на 27
юли, е на Гвардейския оркестър с диригент Панчо Владигеров. През 1957 г.
фестивалът е възстановен вече като
„Варненско лято“. Традиционно започва
с рапсодия „Вардар“ на Владигеров.

2018

прочути фолклорни песни, както и части от цикъла „Верски песни“, създадени на основата на народни молитви за големи християнски празници. С
много майсторство, красота и любов
се отличаваха изпълненията им – майсторството на композитора да пресъздаде типичните за всяка област
музикални ритми и интонации, красота при интерпретацията на тези
кратки „звукови икони“ и любов към
народната музика, която обединяваше
всички на сцената и в залата. Стефан
Драгостинов обогатяваше картината,
разказвайки историята на всяка песен.

Тази година акцентът е върху опазването на културното наследство и
срещите между творци от различни
поколения. Шест отделни модула определят жанровото многообразие и се
разпростират чак до 2 декември.
За откриването на „Варненско лято“
беше поканена Александрина Пендачанска, предпочитаната певица на
Рене Якобс, който я избира заради „матовия ѝ, вълнуващ тембър“. Заедно с
Варненската филхармония под диригентството на Пиеро Романо тя представи биографичния концерт-спектакъл „Това съм аз“. През 1988 г. в НДК
тя за първи път се яви пред публика.
Равносметката за тези 30 години са
70 роли. Някои от тях тя научава и изпълнява еднократно, други възражда за
нов живот, като Есклармонда на Масне.
Във Варна Александрина започна с Агрипина на Хендел и завърши с Кармен на
Бизе, преминавайки през Верди – Амелия и Лейди Макбет, и Маскани – Сантуца, роля № 70, която представи тази
пролет в Брюксел. Варненската филхармония и италианският диригент
Пиеро Романо бяха истински партньори в това пътуване към образите на
Александрина Пендачанска.

Светлана Димитрова

Александрина Пендачанска,
фотография Росен Донев

С още образи допълни фестивалната
програма сборният състав от Биг Бенда и Симфоничния оркестър на БНР
с диригент Антони Дончев и солист
Росен Захариев, тромпет , които изпълниха „Скици от Испания“. Майлс
Дейвис и Гил Евънс създават пет пиеси, вдъхновени от Концерта за Аранхуес (Adagio) на Хоакин Родриго, „Любовна
магия“ на Мануел де Файя (Ритуален
танц на огъня – Will o‘the Wisp) и още
три пиеси, избрани от традиционни
испански песни: The Pan Piper – с много
духови инструменти, сред които обой
и различни видове флейти, Saeta и Solea,
свързани с традициите на Андалусия
и Галисия – първата с религиозните
ритуали, втората с магическата сила
на фламенко стила. В началото на концерта прозвучаха два фрагмента от
„Порги и Бес“ на Гершуин в аранжимент
на Гил Евънс. Гениална музика, поднесена от гениални музиканти.

съставена от две части – първа вариационна с акцент върху Моцарт. Те
изпълниха Анданте с вариации KV501
от Волфганг Амадеус Моцарт и Вариации на тема от Моцарт оп.132а от
Макс Регер. За тема Регер използва
първата част от ла мажорната клавирна соната, като разгръща идеите
си в осем вариации и грандиозна финална фуга. Постепенно след излагане на
темата развитието ѝ следва новите
хармонични идеи на Регер, достигайки
най-авангардните течения от началото на ХХ век. Дуото изпълни елегантно
и стилно вариациите на Моцарт, след
което разгърна с умение творбата на
Регер. Във втората част разположи
обработката на Стравински за две
пиана на балета му „Пролетно тайнство“. Една от най-емблематичните
пиеси за музиката на ХХ век прозвуча
Клавирно дуо Антония Йордано- завладяващо могъщо под пръстите на С разбирането, че музиката е най-доб
рият посланик на мира и мост между
ва-Иван Кюркчиев свири на „Варнен- двамата пианисти.
държави, религии и хора, през 2015 г.
ско лято“ за трети път. Те живеят в
Германия и последният им голям успех „Звукови икони на България“ беше на- пианистът и диригент Ростислав
е първата награда от конкурса „Фолк- рекъл Стефан Драгостинов продук- Кример създава „Ийст-Уест камерен
ванг Прайс“ (Folkwang Preis) през месец цията на своя ансамбъл „Драгостин оркестър“, като състав към фестиаприл. На 25 юни програмата им беше фолк национал“ на 26 юли. Те изпълниха вала, носещ името на Юрий Башмет.

септември 2018

72

Светлана
Димитрова

Светлана Димитрова е завършила Френската езикова
гимназия в София и Българската държавна консерватория,
специалност „Оперно пеене“.
От 1986 г. е музикален редактор в Българското национално радио. Била е в екипа на няколко музикални предавания,
сред които „Алегро виваче“,
„Метроном“, както и автор и
водещ на „Неделен следобед“,
„На опера в събота“, „Музикални
легенди“ и др. Създателка на
стрийма „Класика“ на интернет радио „Бинар“ на БНР. В
момента е заместник-главен
редактор на екип „Музика“ на
програма „Христо Ботев“.

В оркестъра се канят известни концертмайстори, солисти, лауреати на
конкурси, които приемат свиренето в
този състав за важна мисия. Понастоящем в оркестъра има музиканти от Русия, Украйна, Беларус, Литва, Латвия,
Германия, Франция и България – Изабел
Маркова, виола. Солист на състава от
солисти беше Сергей Крилов – известен
цигулар и диригент. Концертът на 29
юни ще остане като едно от големите
събития на фестивала. Елегантност,
майсторство, стил – част от суперлативите, които могат да се използват за интерпретацията. И страстно
желание да свирят заедно. Не са много
съставите, които подаряват по три
биса – и в първата, и във втората част.
Рядко изпълняваният най-вече заради
екстремната си трудност Двоен концерт на Феликс Менделсон прозвуча
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изумително красиво. Сложните фиоритури, които преминават от пианото
към цигулката и после в оркестъра в
първата част, утихнаха във втората, която беше като прошепване, въздишка – нежна и даваща покой, за да
избухнат отново в третата, в още
по-виртуозни, бисерни, чисти, красиви
и блестящи ноти. Втората част ни
понесе на Изток, към руската класика. Темата във Вариации по тема от
Чайковски в ла минор опус 35а Антон
Аренски взима от Легенда от 16-те
детски песни – много нежна мелодия,
популярна и като молитва. Втората
пиеса ни потопи в съвършената музика на Чайковски, и то със Серенада
за струнен оркестър в до мажор, оп.
48. Това е знакова пиеса за всеки камерен оркестър, втората част – Валс,
отдавна е заживяла собствен живот
като част от най-брилянтните бисове. А според мен най-красива е третата част – Елегия – изпълнена с нежна
тъга, изливаща се в емоционална песен. Финалът по руска тема ни поднесе
празничен ритъм с преливащи една в
друга популярни народни мелодии.

„Дай ни покой“. Концертът завърши с
неземно красивата Аве Мария на Джулио Качини, а започна с Първия клавирен концерт на Лудвиг ван Бетовен
със солист пианиста Ивайло Бойчев.
Той от доста година не е концертирал
в родния си град и беше посрещнат с
особена обич. Музикантът търсеше
и постигна звучността на старинно
пиано, която беше много подходяща,
особено за втората част – Ларго.
Между Бетовен и Бритън оркестърът
изпълни Ларгето от Първи струнен
квартет на Константин Илиев в оркестрацията на Милко Коларов. Пиеса,
която той явно много обича и често
изпълнява.
Още една варненка се завърна след дългогодишно отсъствие – пианистката
Юлия Драганова, която се е установила във Виена. Там е станала и срещата
ѝ с руския цигулар Юрий Ревич. Програмата – две сонати, на Прокофиев
и на Равел, и две от най-виртуозните
пиеси на Сарасате. Юрий Ревич е едно
от новите имена по световните сцени. Свири на цигулка „Страдивариус“,
„Принцеса Аурора“ от 1709 г., предоставена му от колекцията на семейство
Го. Сериозен, вглъбен, живеещ в света
на идеите си, уверен във възможнос
тите си. Сигурно някой не би харесал
интерпретациите му – прекалено са
индивидуални, излизат от рамките
на общоприетото. Втората цигулкова соната в ре мажор на Прокофиев е
вдъхновена от Давид Ойстрах, който

В средата на фестивала се провежда
традиционното неделно матине на
камерен ансамбъл „Симфониета“ с
диригент Милко Коларов. Концертът
беше в памет на Константин Илиев –
преподавател по дирижиране на Милко
Коларов. Започвам от финала – Миса
бревис в ре, оп. 63 на Бенджамен Бритън заради участието на хор „Бодра
песен“, Шумен, с диригент Деница
Узунова. „За децата беше трудно да я
Светлин Русев и Евгени Божанов,
научат“ – сподели Деница, но това го фотография
Росен Донев
знаеха само тя и малките певци. Бритън пише творбата за момчешкия
хор на катедралата в Уестминстър
– певци, вещи в интерпретацията на
литургична музика. Петте части –
Кирие, Глория, Санктус, Бенедиктус и
Агнус Деи, носят различни настроения
– чиста молба за милост, възторжена
възхвала с многократно повтаряне на
името Господне в различни динамики,
екстремно построен във висок регистър Санктус, майсторско движение,
сякаш диалог между гласовете, в Бенедиктус и желание да стигнеш небесата
в Агнус Деи – от прошепнатите първи
слова до безкрайно повтарящото се
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е и неин първи изпълнител. Две пеещи части – първа и трета – леещ се
звук, елегантна клавирна партия и две
виртуозни части – втора и четвърта,
композирани за възможностите на изпълнител като Ойстрах.

Втората цигулкова соната на Морис Равел беше изпълнена с изискана
френска елегантност. Пет години са
необходими на Равел, „за да изчисти
всички излишни ноти“. И със сигурност
нотите са точно колкото трябва. Развълнувана първа част, изпълнена с нежност и лекота суингираща втора част,
вдъхновена от тъй модния американски джаз. Водач на Равел в нюйоркските
клубове е самият Джордж Гершуин. И за
Юрий Ревич джазът е извор на вдъхновение и той го демонстрира изумително красиво. Финалното Мото перпетуо
отприщи творческата му инвенция и
той изля възторга си в един дъх. В пиесите на Сарасате Юрий Ревич блесна
с ярката си индивидуалност. „Цигански
напеви“ бяха страстни, с нетипични за
обичайните интерпретации дъхове,
фрази, глисанди, акценти. Диалогът
между пианото и цигулката беше постигнат идеално, Юлия следваше ловко
задъханото темпо на партньора си. В
концертната фантазия „Кармен“ взаимното разбиране и свързаност проличаха още повече, защото Юрий ни зашемети с цялата си виртуозност. Точно
както всяка оперна певица изгражда
своята Кармен, така и тук младият
цигулар обрисува образа на своята Кармен – страстна, нежна, омайна, мамеща
и огнена във финалния цигански танц.

Тринайсет млади музиканти получиха цигулки от проф. Минчо Минчев,
фотография Росен Донев

с Концертгебау не успя да бъде с нас
Веско Пантелеев-Ешкенази, както и
Людмил Ангелов.“

Във Варна пристигнаха цигуларите
Гергана Гергова, Мила Георгиева, Албена Данаилова (6.07.), Кристина Георгиева, Велислава Танева, Йоана Каменарска, Димитър Буров, заместил
спешно Лия Петрова (9.07.), Светлин
Русев, Николай Минчев, Минчо Минчев
(12.07.), и пианистите Пламена Мангова (6.07.), Виктория Василенко, Христина Танева (9.07.), Евгений Божанов
Акцент във фестивалната програма
(12.07.). Присъствието само на един
беше цикълът от три вечери (6, 9 и 12 от тези музиканти на някой фестивал
юли), в които бяха изпълнени десетте вече е събитие. Разбира се, най-голям
сонати за цигулка и пиано на Лудвиг беше интересът към третия концерт,
ван Бетовен. Идеята е на проф. Минчо в който свири самият Минчо Минчев.
Минчев. Преди няколко години той иска Притиснати от непрестанни запитда осъществи този проект заедно със вания за билети, организаторите
Стойка Миланова. „Тя трябваше да из- реагираха адекватно и отвориха още
пълни първата, аз десетата, а между една сцена в двора на Художествената
нас да бъдат всички тези великолепни галерия, където на екран да бъдат промузиканти – разказва Минчев. – По- следени сонати № 3, 8 и 10. Грандиозен
ради невъзможността на Стойка да празник за варненската публика.
свири в последните години, останахме
само аз и младите. Никак не беше лесно В този обзор не мога да пропусна Межда координираме периода, но всички дународната лятна академия, която
бяха много ентусиазирани. Съжаля- се провежда в рамките на „Варненско
вам само, че поради голямото турне лято“. Неин директор е проф. Минчо

Минчев. Тази година, както каза Пламена Мангова, тя най-после е сбъднала
мечтата си да доведе у нас своя професор Дмитрий Башкиров, за да получат младите български музиканти
възможност да чуят съветите му. А
Башкиров за своите 86 години е изумително енергичен, взискателен. Другите майсторски класове бяха на Минчо
Минчев за цигулари, на Димитър Буров
по цигулка и виола и на Емил Иванов
по оперно пеене.
За шеста година се проведе и конкурсът на Фонд „Цигулките на проф.
Минчо Минчев“. „През годините у дома
се събраха няколко цигулки и се реших
да помогна на млади цигулари, които
нямат добри инструменти. Всяка година те се явяват пред малка комисия,
изпълняват няколко произведения и
решаваме дали да удължим с още една
година възможността да свирят на
инструмента“, обясни музикантът. И
тази година цигулки от фонда на проф.
Минчо Минчев получиха 13 младежи – на
седем беше продължен периодът с още
една година, а останалите получиха нов
инструмент.

Пълния текст четете на kultura.bg.
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Радостта
да бъдеш
Елена Драгостинова

Байса

фотография Светослав Чулин

в пищни оперни постановки или на
сцени Open Air, тя направи най-сетне
своя дълго уговарян и мечтан дебют
в дома на Борис Христов в София. Там
артистът се потапя във вдъхновяваща атмосфера и се обгражда с уют.
Камерността напомня някогашните
музикални салони, изпълнени с доброВ превод означава радост. Унисекс желателност, любопитство към изиме, взето назаем от героиня в попукуството и обратна връзка на мига.
лярен през 60-те години монголски
Но музицирането не е безпроблемно.
филм; обгърнато е с романтичност,
Няма сцена, липсва подиум. Аудитоносталгичност и красота. Избрано е
от бащата на Баясгалан. И тъй като рията е колкото благодатна, толкосред меломаните от петнадесетина ва и придирчива. Метър е разстоягодини насам името ѝ е като магнит, нието от изпълнителя до диханието
за удобство и от обич я наричат прос- на първия ред. Физиологията на звукоизвличането, актьорското усилие,
то Байса.
хиперболата на макиажа и сценичния
През юни тази година гледах и слушах костюм често поставят артиста в
Баясгалан Дашням в непривичен за ролята на въжеиграч, който балансинея контекст. Свикнала да се изявява ра между театралната условност и
Баясгалан Дашням. Монголско име –
трудно за произнасяне и за запомняне.
Но си струва да се запамети заради
достолепната оперна певица, която
го носи. Заслужава си и да се проследи
появата на това име в афиша на Националната опера и балет – София.
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прекия контакт с прикованите погледи на публиката. Само леко подхлъзване и... прозата надделява над магията.
Ненапразно големи изпълнители дълго се прицелват, преди да стъпят на
тази „сцена“. Блажено лекомислени са
само начинаещите.

Не знам дали за Байса тази изява е
била предизвикателство. Но в участието ѝ в програмата „Франк Синатра versus Опера“ (концепция на
оперната прима Мариана Цветкова)
пролича нейната артистична мъдрост. Пя „Тоска“, а с прелестната Мариана Цветкова и пианиста-оркестър Милен Станев – дуета на Аида и
Амнерис. Точно преценени акустични
параметри, премерени динамики, филигранно фразиране, изобретателна
маркировка на мизансцен, диалогично
партниране и взаимно предаване на
енергия – при Байса всичко бе премислено, така че цялото ѝ умение бе
събрано като в миниатюрна кутия –
умален модел на драматичността
и монументалността, синтезирана
представа за коронните ѝ роли на голямата сцена.
Баясгалан Дашням отдавна не е възприемана от българската публика
като временен гастролиращ артист.
Пристигнала през 1986 г. от Улан Батор, тя извървява своя път стъпка
по стъпка, с премерени ходове, но и
с дръзки рискове, докато през 2002 г.
става солистка на Софийската опера. С времето Байса е натрупала
най-отговорни сопранови партии в
„Турандот“ и „Мадам Бътерфлай“ от
Пучини, Абигейл от „Набуко“ на Верди,
Сантуца от „Селска чест“ на Маскани,
Брюнхилде в „Пръстенът на нибелунга“ от Вагнер... Събирала е овациите
на оперните сцени в Европа и Азия.
Вокална мощ на драматичния сопран,
плавни преходи в регистри и оцветяване, сигурна техника – това са някои
от факторите (природни дадености
или постигнати с учене и опит), които ѝ помагат да достигне дълбочини
и извисявания в емоционалността. И
всичко това при Байса се съчетава
със сценично самообладание, актьорското майсторство и сигурност…
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Байса с готовност отваря вратите
на собствената си лаборатория. Още
повече че вече се занимава и с преподаване. Убедителността в ролята
на валкюрата Брюнхилде например
е постигната след продължителна
работа с Рихард Тримбор – музикален консултант и корепетитор в
монументалния Вагнеров проект на
Пламен Карталов. Изпълнителката
полага всички усилия месеци наред,
за да отговори на изискванията за
„Вагнерова певческа школа“ и „Вагнеров певец“, владеещ немското
оперно белканто или така нареченото „белканто на думата“. Така Байса
сътворява роля, в която влага мощ и
чувствителност, постига издръжливост, яснота на текста, владеене на мелодекламацията с възможно
съвършената дикция, тембров колорит, мекота във вокала, естествено
вибрато и гъвкавост.
Работата над всяка роля за Баясгалан
Дашням е преди всичко изследователска: намиране на точния еталон за
следване, слушане, абсорбиране и отхвърляне, докато се постигне своеобразно съавторство в интерпретацията. Настройката ѝ е като на прилежен

Байса

служител, който всекидневно изкачва
стъпало, прави равносметка, преодолява проблемни прагове и надгражда. И
още: певицата гледа на ролите си като
на динамично променящи се субекти в
развитие. Те подлежат на дообогатяване с нови детайли, на изменчивост и
усъвършенстване. Иначе – как да ти е
интересно да пееш десетки, а понякога
и стотици пъти една и съща роля.
В глобализиращия се оперен свят
Байса не е екзотика. Отдавна големите оперни театри като Щатсопер – Берлин, „Метрополитън“ – Ню
Йорк, Виенската Щатсопер включват в постановките си гостуващи
или щатни солисти – привнасящи
чужда култура и традиция. Това е
може би и шанс за освежаване. Български оперни педагози, които често
правят педагогически гастроли в Китай например, разказват с удивление
за новостроящите се грандиозни
учебни заведения за изкуство, храмове на музиката, които предстои
да бъдат изпълнени със съдържание
чрез създаването на репертоар, изпълнителски кадри и екипи. А те после вероятно ще щурмуват и европейските сцени. Така че предстои да

адаптираме представите си, да свикваме и да приемаме, че Тоска може да
бъде с монголоидни черти, Сантуца
да е цветнокожа и т.н. Ненапразно
на „Опера Европа“ – конференцията
в София през март т.г., една от централните теми бе подготовката
на сцените за обмен на продукции и
по-широкото отваряне на вратите
за гостуващи артисти. Затова малко
анахронично и повърхностно изглеждат някои чуждестранни критики
за Байса, че е идеалната китайска
принцеса Турандот – не само заради мощното си вокално излъчване и
артистично присъствие, но „преди
всичко заради азиатския си произход“.
Мерките в изкуство като операта
просто не могат да се подчиняват на
антропологични съображения.
Пристигнала „само“ за да учи, днес
Байса е вкоренена в България. Тук
търси и своето продължение като
артист чрез своите ученици. Приема преди всичко онези, които други
педагози отхвърлят, защото не съзират перспективност. Самата тя,
отдадена на сцената като великата
си педагожка Гена Димитрова, изисква
отдаденост.

монолози

Гена ми е като учебник и
до днес. Трябва ли да реша някакъв

вокален проблем, често се допитвам
до нея, мисля си какво би казала Гена
Димитрова. Моят професор в Музикалната академия – Константин
Карапетров, ме насочи към нейната
вокална студия. Със страхопочитание се явих на прослушване. Бях подготвила Турандот, Тоска, Мадам Бътерфлай... „Я да ти чуя Тоската!“ Чу я
и ме взе, но обеща да обърне всичко „с
хастара наопаки“. Бяхме шестима избрани сред двеста кандидати. Беше
строга, респектираща, но и насър-

чаваща да извадиш всичко от себе
си. Свършеше ли работата, ставаше
съвсем друга, настъпваха гощавки и
веселие. Един ден ме попита къде живея. И като разбра, че обитавам малка къщичка без баня, ми нареди да си
събера багажа и да се преселвам при
нея в апартамента ѝ на „Московска“.
Добре знаеше какво е да си чужденец
и сам да се справяш с бита в различна
страна. Четири години живях при нея.
Безмерна привилегия, защото можех
да поемам от знанията ѝ двойно повече. Това, което в Академията бях усвоила на теория, тази велика жена ми
го даде по един разбираем практичен

начин. „Като сърбаш горещ чай, къде
отива въздухът?“ – питаше. И когато
започваш да се наблюдаваш и да попиваш – ето че си стигнал до истината
за дишането например. Проследяваше
това, което правя, години наред и без
заобикалки ми посочваше грешките.
Преди да почине, ми показа всички детайли, свързани с фразирането, дишането. Не, тя нямаше тайни. Запомнила съм думите ѝ: „Всичко е преходно, а
докато си на върха, не вярваш, че ще
дойде миг, в който всичко се свършва“.
Човек, като живее с това съзнание, е
свободен да се раздава. И Гена се раздаваше.
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Елена
Драгостинова

Елена Драгостинова е директор на Музикалния център/Музей „Борис Христов“ и автор
на концепцията за неговото
развитие. Хоноруван преподавател в Нов български университет. Била е ръководител на
„Връзки с обществеността“ на
Националната опера и балет.
Селекционер на програмата на
Салона на изкуствата в НДК и
други фестивали. В продължение на 27 години – до 2003 г., е
редактор във вестник „Народна култура“/„Култура“. Автор
е на стотици текстове и
студии, публикувани в популярни и специализирани издания.

Дойдох си у дома! Това чувство
имам, когато мисля за България. Тук
ми е уютно и удобно, все едно съм се
родила тук. Двадесет и две години не
бях си ходила в Монголия. Питаха ме –
няма ли тъга. А за мен е достатъчно,
че близките ми идват при мен, че се
радват на природата. Докато мама
беше жива, така се въодушевяваше
от близостта си с морето, че не можех да я извадя от водата. Бяхме като
в разменени роли на майка и хлапе.
Много съм пътувала из България. Още
в студентските години все ме канеха приятели по родните си места по
Коледа и по Великден. Детската ми
мечта беше да отглеждам цветя в
оранжерия. Сега стягам малка къща
в Карловско. Харесах я от пръв поглед. И така – всяка седмица: копая,
садя, бера. Това е сладка физическа
умора, която те кара да сияеш. Имам
ягоди, малини, френско грозде, арония,
боровинки, бял и лилав люляк, ружа.
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възрастен човек ме прие, разпитва и
накрая стана и ме поздрави: „Честито! Тръгваш!“. И така потеглих с груДевети септември беше да- пата на 2 септември 1986 г.
тата, на която стъпих на гарата в
София. Бяхме група избраници да учим В Улан Батор миналата година
в България. Пътуването ни бе цяла отидох за пръв път като артистка.
седмица с влак. Докато чакахме да Посрещнаха ме като известната монни посрещне човек от посолството, голка, която пее на българска сцена.
зърнахме на гарата шишета „Швепс“. Пях в „Тоска“. Залата – пълна, отрупаБяхме гледали във филма „От нищо ха ме с букети. Всичките ми партньонещо“, че там героят пие „Швепс“. ри бяха от Монголия. Има певци. Моят
Събрахме стотинки и си купихме една
професор Константин Карапетров
бутилчица, да опитаме какво е пил
казваше: „Вие, монголците, сте създагероят. Всичко, до което се докосваш
дени за опера – развити бели дробове,
за пръв път, е необичайно и се помни.
За нас беше невероятно например, костна система, скули – резонаторна
че около студентското общежитие кутия...“. Но и всичко останало е учене.

Наслаждавам се на шума на селото.
Тази година изживях и розобера.

растат плодни дръвчета, а можеш и
тайничко, но и на воля да си откъснеш
чепка грозде.

Сега аз се гордея, че на „Арена ди
Верона“ в „Набуко“ пее мой сънародник – баритон, лауреат на конкурса
на Пласидо Доминго. Скоро
Как стигнах до България? „Опералия“
сигурно
всички
ще говорят за АмарТрудно. Но първите ми стъпки в мутувшин
Енхбат.
зиката бяха въодушевяващи и пълни
с ентусиазъм. Свирех на мандолина. Иначе в Монголия е трудно – има мноУчаствах в училищната ни група „Въз- го бедни и много богати. Хората са
хвала на слънцето“. Пеехме маршове измъчени и уморени.
и балади. Бяхме по фестивали. Това
ни беше като прозорец към света на Операта днес не отива към
Източна Европа. Защото и да не бяхме
шестнадесета република, живеехме в добро. Сриват се авторитети, подинформационна изолация. Забранява- лага се на критика вокалът на Калас
ше се да носим националните си носии, дори, някогашните колоси се отпрахората ги съхраняваха в шкафове и щат в историята като носители на
сандъци и ги изваждаха на 11 юли, на- остаряла естетика. Добре, щом те
са остарели, какво ново по-съвърционалния ни празник.
шено е открито? Различното е, че
При нас всяка година се обявяваха кон- оперните постановки все по-често
курси за обучение в Свердловск или в биват извеждани от историческото
София. Първи тур – една ария и една си време на действие и се пренасят в
песен; втори тур – две арии и две съвременността. И така се губи припесни; после – елементарна теория, казката. Другата нова тенденция е
ритмика, слух, руски език, история гоненето на многофункционалност.
на компартията. Три пъти преминах Певецът трябва да може да пее всичтези изпити. На третия път бях кла- ко – и опера, и мюзикъл, и поп музика,
сирана на трето място. Но получих за да може да се продаде. Мисля, че тажесток удар – не ми дадоха докумен- кова разпиляване е опасно.
та за издържания конкурс. Прибрах се
вкъщи с рев. Мама ме успокоява, а една Моето бъдеще продължава да е
съседка постъпи делово и рационално. операта. Техниката ми е здрава, глаНакара ме да взема лист и писалка и ми сът ми звучи сигурно и знам, че още
продиктува молба за проверка, адреси- 15–20 години мога да бъда на сцената…
рана до висшия контролен партиен ор- В момента се усещам Тоска и съм отган. Пуснах я в пощенската кутия. Не дадена на веризма. Вътрешното ми
вярвах, че нещо ще последва. Но един усещане е, че гласът ми лети. Това е
ден ме повикаха „където трябва“. Един радост!
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Катерина Гаджева

Фотография

суета

без

Николай Трейман,
Цочо Бояджиев
„Човешката участ“,
албум, 2018 г.

фотография Николай Трейман

Някога наричали фотографията „огледало, което помни“. Тя ни показва
едновременно какво имаме, но и какво
ни се изплъзва и настоява да не забравяме, че животът ни неумолимо тече
и онова, което виждаме, вече не „е“, а е
„било“. Но има и друго. В същото това
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огледало неминуемо се отразява и лич
ността на самия фотограф. Както и
да са се накланяли везните през годините от историята на медията във
вечния спор между „проводниците“ и
„тълкувателите“ на реалността, фотографският процес винаги е предпо-

лагал и ще предполага участие. Там, в
тъмната кутия, един образ предстои
да се роди. От човека зад камерата
зависи какъв ще бъде той – черно-бял
или цветен, мек или контрастен,
филмов или цифров, отричащ или утвърждаващ... В безкрайността от
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възможни гледни точки фотографията непрестанно ни напомня за значимостта на личната позиция. Снимането е пре-откриване на света и
пре-потвърждаване на човешките
истини, но пречупени през призмата
на нашата собствена история. Какво
сме преживели, в какво вярваме, какво
ценим... Всичко, което „сме“, предопределя настъпването на последния,
„решаващ“ фотографски миг – натискането на спусъка.
Вярно е, че фотографските образи
сами залагат капани – те сочат към
определена насрещност, настояват
да гледаме „точно там“ или „точно
това“ и сякаш нарочно отклоняват
вниманието ни от разгадаването на
смисъла, от търсенето на причината за тяхното появяване. „Ерата на
фотографията – беше написал Ролан
Барт – е и ерата на нетърпението и
на всичко, отричащо зреенето.“ Именно за да избегнем онзи типичен за съвременността повърхностен, нехаен
и разпилян интерес към видимото,
тук, в този текст, посветен на новия албум „Човешката участ“ с фотографии от Цочо Бояджиев и Николай
Трейман, то няма да бъде обект на
внимание. Защото, въпреки че естетическите достойнства на подбраните кадри са ясни и категорични, не те
са основната ценност на изданието.
По-важното е друго. Фактът, че то е
недвусмислено свидетелство за значимостта не само на резултата, но и на
пътя, довел до неговата поява, доказателство за решаващата роля на интелигентността, уважението, мисленето и разбирането. Неподвластен на
„модите“ и „тенденциите“, албумът е
своеобразна ода за смисъла и непреходната стойност на „отживелици“ като:
оценностяването на рутинността
(вече почти десет години всяка седмица снимане, все в едни и същи дни,
все рано сутрин, все в същите райони,
традиционна отбивка в Парамунската кръчма, пътувания и завръщания,
последвани от обсъждания на улица
„Лом“, винаги в 18.30, припомняне на все
едни и същи фотографски истини, в
едно и също обкръжение; преклонение
пред най-обикновените и еднакво красиви навсякъде по света фотографски
сюжети; привързаност към филмовата фотография и черно-белия образ;

респект към текста и владеенето на
словото1; подреждане на „истински“
книги в „истински“ домашни библиотеки... И може би най-ценното (но разбира
се, и най-трудното!) – поддържане на
безкористно приятелство. „Човешката участ“ е не само философско заглавие – то е и венецът на това приятелство, укрепнало не само от красиви
преживявания, но и от немалко споделена тъга.
Връщам се към едно далечно интервю
с Цочо Бояджиев, който на въпроса какво най-вече може да даде на
по-младите, категорично отговаря:
„Кураж“. Че може да се живее достойно
и съществено в науката, а и извън
нея.2 Бих добавила, че и сега двамата с Николай Трейман правят точно
това. Доказват, че може да има и
друга фотография. Фотография без
суета. Без показност. Без надбягване.
Без формулиране на „концепции“, без
кандидатстване по „проекти“, без
„поръчки“, без „клиенти“, без „бюджетиране“ и „финансиране“... Доказват,

че „старомодните“ живи срещи, разходки, разговори, пътувания и преживявания все още могат да бъдат
вдъхновяващи. Че онзи, който познава силата на думите, владее много
по-осъзнато и силата на образите.
Че на фотографията са нужни повече
любопитни, образовани, четящи и интелигентни личности. Защото освен
„орлов поглед“ и „кадифени ръкавици“3
за добрите кадри е нужно и знание
– техническо, естетическо, философско... Именно затова двамата автори
често припомнят следния цитат:
„Като свои фотографски учители Ралф
Гибсън4 изброява – освен Бил Бранд,
Робърт Франк и Анри Картие-Бресон – още Т. С. Елиът, Бах, Борхес, Годар, Вийя-Лобос, Бонар, Матис, Плок,
Дюра, Маларме, Рене, Гурджиев, Дюшан, Джакомети, Бергман, Де Сосюр,
Бродович, Мейс, Монк, Майлс, Хичкок
и „стотици други“5.
3
„Фотографът с орлов поглед и кадифени ръкавици“ – така известният писател, куратор и историк Бомонт Нюхол определя един от най-добрите автори на ХХ век – Анри Картие-Бресон.

1
В това издание, както и в предишните – „Пътят на човека“ и „Домът на човека“, авторите
на текстовете, придружаващи изображенията,
са специално подбрани.

4
Ралф Гибсън е изтъкнат съвременен фотограф,
представител на класическата школа, все още
придържащ се към аналоговата камера Leica и
черно-бялото изображение.

2
Цит. По: Каприев, Г. Той, който живее в мига.
Цочо Бояджиев на 60. – „Култура“, 2011, бр. 32, 5.

5
Цит. по: Бояджиев, Ц. Философия на фотографията. С. 2014, 121.

фотография Цочо Бояджиев
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Деян Енев

ЛАЛА

БОСА
Още от автора четете в Портал Култура
www.kultura.bg/web
Деян Енев е завършил английска гимназия в София и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Зад гърба си има над 2000
журналистически публикации – интервюта, репортажи, статии,
очерци, фейлетони. Издал е над двайсет книги от сборници с разкази, за които Светлозар Игов казва: „Късите разкази на Деян Енев са
уникална разказна форма, чийто майстор, а бих казал и създател, е
той“. Текстовете му като колумнист в Портал Култура са събрани
в две книги: „Малката домашна църква“ (2014) и „По закона на писателя“ (2015).

Р

ичи беше храбро куче. Когато слизаха с асансьора от
шестия етаж на високия
блок в онзи краен софийски
квартал, където тя обитаваше една боксониера, Ричи не се
плашеше от страшните звуци, които издаваха въжетата на асансьора, сякаш вдигаха или спускаха котвите на презокеански кораб, Ричи не
се плашеше, а храбро изхвърчаше от
асансьора на партерния етаж, едва
изчакваше да отидат в тревата на
междублоковото пространство и тя
да откопчее каишката му, и се втурваше да тича, без да го е страх, че
по пътя си ще срещне други кучета,
много по-големи от него, и може да
пострада, той се хвърляше смело в
битките и битките често завършваха с рани, но макар и ранен, Ричи
не падаше духом, а гледаше храбро и
този поглед под русата козина на главата му, приличаща на косата на русо
момченце, сресано на път, много му
отиваше на кокершпаньолската муцунка; когато се разделяха, защото
тя замина за онзи далечен френски
град близо до Атлантическото крайбрежие и се наложи да закара Ричи
при майка си и баща си на село, той
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продължи да гледа храбро в мига на
раздялата, навярно си мислеше, че
раздялата няма да продължи много
дълго, че раздялата няма да продължи
вечно, но точно така се случи, раздялата продължи вечно и накрая храбрият поглед на Ричи угасна и той умря,
първо се разболя, не можеше вече да
гони кокошките в двора, не можеше
вече изобщо да ходи, кашляше, баща
ѝ го завиваше с едно одеяло, но Ричи
започна да трепери, спря да яде и да
пие и накрая умря, и баща ѝ го погреба
в края на двора, и после винаги, когато
минаваше по пътечката оттам, очите му се навлажняваха, и добре че никой не виждаше това; сега този месец
баща ѝ ще навърши деветдесет години, разбира се, ще се чуят по телефона, тя би му изпратила и картичка от
нейния далечен френски град близо до
Атлантическото крайбрежие, но вече
никой не праща картички, картичките останаха в миналото, като онази
циментова пътечка под лозницата до
старата им кирпичена къща, тя беше
на пет, но още не можеше да казва „р“,
бяха измили пътечката с маркуча и
тя изскочи боса и се затича по нея,
като викаше силно „Лала Боса“, „Лала
Боса“, името ѝ беше друго, в него има-

ше буквата „р“, но тя още не можеше
да казва „р“ и затова наричаше себе си
Лала, после се научи да казва „р“, разбира се, дори когато научи френски,
френското ѝ „р“ звучеше много богато
и неподражаемо, съвсем като на истинска французойка; и докато пътува
сега с трамвая до другия край на града
в неделното утро, където се намира
гръцката църква, за да присъства на
литургията, кой знае откъде в главата ѝ се промъкна това „Лала Боса“,
то остана в главата ѝ дори когато
миряните в църквата, дошли от различни краища на света в този далечен
френски град близо до Атлантическото крайбрежие, започнаха да казват
едни след други думите на молитвата „Отче наш“ всеки на своя език, на
румънски, на руски, на украински, на
гръцки, на български, накрая сирийците казаха „Отче наш“ и на арамейски,
арамейският звучеше толкова меко,
приличаше на някаква птича песен, в
него, чудно, сякаш имаше място и за
това „Лала Боса“, което донесе спомена още докато пътуваше с трамвая,
за онази циментова пътечка, измита
с маркуча под лозницата до старата
кирпичена къща, където тъкмо сега
майка ѝ минава и вдига от време на
време глава като птица…

