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89-Анадеждите
И
ни
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се пак смайващо е, щом си дадем сметка как част от живота ни съвпада с важен исторически отрязък, когато
времето в нас се е засрещнало с „голямото време“. Бях студент
през 89-а и този факт сам по себе си
вече казва много: за еуфорията и мечтите на моето поколение спрямо вълнението, но и скептицизма на по-възрастните, преживели попарените
надежди на предишни разочарования.
През есента на 89-а всичко изглеждаше облъхнато от историята. Даже
сълзите, както писа тогава Ралф Дарендорф по повод на жестокостите
в Тимишоара и в цяла Румъния, бяха
сълзи на радост, предчувствие за жадувани промени. Струваше си да се
живее в такова време! Заради ликуването от двете страни на Стената,
когато най-сетне тя рухна, заради хората, които се прегръщаха като след
дълга раздяла, заради озарените лица
по площадите в България, за които
пак си спомних от снимките на Надежда Чипева в броя, въпреки опашките
пред празните магазини и задаващата
се мизерия на Лукановата зима. Трудно
е за разказване, особено на онези, които не са преживявали такива паметни
мигове. А си струва.
Тогава за първи път чух името на
британския историк Тимоти Гартън
Аш, който назова 89-а Аnnus mirabilis,
година на чудесата. И пак той изкова едно хибридно словосъчетание

рефолюции, за да обясни спецификата
на тогавашните „нежни революции“
в Източна Европа – реформи отгоре,
предизвикани от натиска за революции отдолу. И всички след него заповтаряха този термин. Сега, трийсет
години по-късно, в мемориалната си
Джу лекция в София Гартън Аш се опиtта да обозре процесите от днешна
гледна точка, когато национализми и
популизми започват да се налагат от
Изток на Запад в Европа и от Запад на
Изток. Когато европейската идея отдавна не е в „медения си месец“ и логично идва времето на питания като
това: наивни ли бяхме през 89-а? И
глупави ли бяхме тогава?
Със сигурност сме били наивни. Спомням си как по площадите всички бяха
убедени, че само след пет години България изобщо няма да е същата. А
точно след пет години – и то избран с
огромно мнозинство – дойде на власт
Жан Виденов с неокомунистическата
си програма. И трябваше наново – с
цената на огромни страдания – да изпием горчивата чаша на реформите
отначало. Да не говорим за корупцията и безнаказаността, белязали целия
преход.
А нали мечтите ни бяха да станем
„нормална държава“. Сещате ли си
за това често използвано словосъчетание от началото на прехода? Бе
времето на почти задължителните съпоставки с ФРГ, както припомня Гартън Аш, или дори с Швеция, за

което писа още навремето Ралф Дарендорф. Като и в двата случая ставаше дума не само за съизмерване с
конкретни страни, съществуващи
върху картата на Европа, а за мечтите ни по подреденост и всеобщо
благосъстояние.
Не че след 89-а не е имало трезви
гласове, предупреждаващи, че „щом
посткомунистическата еуфория приключи, ще изникнат все по-многобройни знаци, свидетелстващи за
наближаващи опасности“ (Лешек Колаковски, „Сред падащите руини“,
1991 г.). Че след чудовището на комунизма идва ред на други страшилища
– на популизмите и национализмите.
И отново полският философ Лешек
Колаковски писа още тогава, че „паметната 89-а – поне в някои от комунистическите страни – не приличаше на взрив, сриващ със земята една
здраво положена в основите си сграда;
а по-скоро наподобяваше разпукването на яйчената черупка отвътре, където от известно време се е мътило
пилето“.
Днес може и резултатът от промените да не ни удовлетворява, да ни се
струва, че измътеното пиле е хилаво.
Въпросът обаче е да си даваме реално
сметка откъде тръгнахме, какво сме
постигнали и какво бихме могли да загубим. Сиреч дали след криволиците
на прехода не ни грози опасността да
се озовем на „по-лошото място“.
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Наивни ли бяхме 89-а?
Защо преходът към демокрация се оказа така болезнен и кои бяха основните му
грешки? Бяхме ли в края на 89-а наивни мечтатели, въобразили си като съвсем
близък края на историята в обетованата земя на либералната демокрация?
И откъде идва днешното ни усещане за посегателство върху наследството
и въжделенията на нежните революции, чиито постижения смятахме за необратими? Поглед към вчера и днес с Тимоти Гартън Аш и Франсис Фукуяма.
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-а:
размисъл върху надеждите ни
Тимоти Гартън Аш

фотография Надежда Чипева

Защо след падането на Берлинската стена някак лесно
забравихме за причините, които в миналото доведоха
до появата на нацизма, комунизма и национализмите?
Глупави ли бяхме през 89-а? И грешен ли беше начинът,
по който изобщо се разказваше историята? Пълен
текст на лекцията на големия британски историк,
изнесена на 14 февруари 2019 г. в София като
„Мемориална лекция Джу“ в памет на Юлия Гурковска
(1945–2001).
Наивни ли бяхме през 89-а? Темата
на лекцията ми е провокирана от
Марчин Крул, полски историк, участвал активно в нелегалния самиздат,
интелектуалец, близък до Тадеуш
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Мазовецки, първия некомунистически премиер на Полша. През 2015 г.
Крул публикува книгата „Глупави бяхме“, свързана конкретно с Полша, и
аз правя препратка към нея. Мисля си

за нашите надежди от 89-а и за това
кои бяхме „ние“? Отговорът е: тези,
които участвахме в промените от
89-а, такива като мен, които бяха ангажирани зрители на този спектакъл.
Надеждите ни тогава бяха свързани с
новия модел на „нежна революция“,
на революцията без насилие. Имахме
надежди за една цялостна и свободна
Европа. Надеждите ни се изразяваха
в това, че страни като България, Румъния, Полша ще станат „нормални
държави“. Помните ли тази фраза? И
ако си задавахме въпроса какво означава „нормална“, едни умни хора даваха много сложни отговори, но в крайна
сметка всичко се свеждаше до следното: „нормална държава“ е държава,
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която прилича на Западна Германия.
Това бе необичайна революция, тя не
се захранваше от нови идеи. В сравнение с Френската революция „нежната
революция“ изобщо не бе революция,
защото революциите предполагат
насилие. А това беше „революцията на догонването“, както я нарече
Хабермас. Едни държави, които бяха
„заложници, отвлечени на Изток“, ако
си спомняте израза на Милан Кундера, трябваше да се върнат на Запад.
Бронислав Геремек по-късно отбеляза, че ние искахме да се придвижим от
Изток на Запад, а накрая се оказахме
на Юг. Но както и да е. Тридесет години по-късно идеята за това какво е
„нормално“ доста се промени. Виктор
Орбан казва: „Тогава си мислехме, че
Европа е нашето бъдеще, а сега мислим, че ние сме бъдещето на Европа“.
Оказа се, че нормите, вместо да се налагат от Запад на Изток, трябва да се
налагат от Изток на Запад. Вместо
от Митеран към Мазовецки и Желев
– днес от Орбан, Качински и може би
Путин. Или от Салвини и дори Тръмп.
Първото, което бих искал обаче да
отбележа, е: не е вярно, че сме били
наивни оптимисти през 89-а, нито
е господствало някакво утопично
тържествуване. Ще ви прочета само
последния абзац от книгата ми „Вълшебният фенер“ (1990): „Да искаш
просто да се случи това, за което
мечтаеш, не означава нищо. В Европа има перспектива, в която посткомунистическото бъдеще изглежда
като предкомунистическото минало.
Появяват се нации, слаби държави,
неравенство“. Съвсем не сме били оптимисти относно това какво ще донесе преходът. Щяхме да сме направо
изумени, ако ни кажеха, че след петнайсет-двайсет години източноевропейските държави ще са членки на ЕС
и НАТО. Това, което се случи в бивша
Югославия, напълно ни отрезви. Тогава шегата беше: „можеш да направиш
от аквариума рибена чорба, възможно
ли е обратното?“. Останахме повече
от приятно изненадани от факта, че
по-голямата част от посткомунистическа Европа успя да превърне рибената чорба в аквариум. Един доста

особен аквариум, разбира се, с доста
особени риби. Ала все пак – аквариум!
И ако е имало „либерално пренатягане“, то дойде може би петнайсет години по-късно – около 2005–2006 г.,
когато всичко сякаш вървеше по
план и моделът на „нежните революции“ от 89-а се следваше и от други
държави.
Спомнете си Белград през октомври
2000 г. Войнолюбецът и диктатор
Милошевич стана обект на друга
„нежна революция“ и договорен преход. По-късно бях на Майдана в Киев и
няма да забравя морето от европейски
знамена там. Самата Европа беше в

се случи през 89-а, е „новата норма“.
От днешна гледна точка по-скоро изглежда, че това е било голямото изключение, а не „нормата“. Спомнете
си само как се отразяваше „арабската пролет“. Кохорта от журналисти,
които преди това бяха отразявали събитията в Съветския съюз и Източна Европа, бяха запленени от следващите „нежни революции“ в арабския
свят.
Случи се и още нещо, за което аз също
имам вина. Ние, либералните интернационалисти, чийто живот мина в
изследването на Източна Европа, пренасочихме вниманието си навън. Самият аз написах книгата „Свободният
свят“ (2004), в която ставаше дума за
„по-широкия Запад“, а последната ми
книга носи заглавието „Свободното
слово“ (2016). И в двата случая разглеждах Запада и Европа като по-широки понятия. Няма да се извинявам
за това: просто исках и други хора да
се ползват с правата и свободите, с
които разполагаме ние в свободните
държави. Искам да кажа, че ние гледахме навън, докато зад гърба ни в нашите държави силите на националния
популизъм (на Брекзит в моя случай)
се обединиха.
Когато правя своя анализ, искам да
направя разграничение между неуспехите на действието и неуспехите на
стремежите ни. В първия случай имаме реални политически грешки, а във
втория става дума за неуспеха ни да
предвидим по-мащабни исторически
процеси, извън нашия контрол.

фотография Надежда Чипева

страхотна форма. Еврото беше силно, предстоеше приемането на Европейска конституция. И в периферията
на Европа – на юг и на изток – всичко
вървеше като по план. Историческата
периферия на Европа сякаш се вливаше
в нейното ядро.
Точно тогава започнахме да правим
една грешка: приехме, че онова, което

Ще започна с втората група събития.
Всеки историк, който присъства на
големи революции, трябва да очаква
контрареволюции. Всъщност това
наблюдаваме днес. След трийсет години либерална революция настъпва
нелибералната контрареволюция.
Първият пример за това е Китай. Това
е неочакван, непредвиден резултат
на събитията от 89-а. Днешен Китай е също толкова продукт на тези
събития, колкото са Полша, Унгария
или България. Китайската комунистическа партия (ККП) си извади поука
от случващото се в Източна Европа
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и заяви, че няма да стори същите
грешки. Така тя изгради нещо, което
аз наричам „ленинистки капитализъм“. Това не го очаквахме през 89-а.
Ала дори с цялата мощ, която Китай
получи, китайските комунисти продължаваха да се боят от напредъка
на международния либерализъм и на
„нежните революции“. Чували ли сте
за документа, чието име доста напомня Оруел, за „Документ номер 9“
на ЦК на ККП? В него са изброени седем неща, срещу които китайските
партийни ръководители трябва да се
борят. Сред тях са западната конституционна демокрация, универсалните
ценности, гражданското общество и
неолиберализмът.
Звучи ли ви познато? Същото е валидно и за Путинова Русия. Спомням си
как водещ руски журналист заяви, че
водещото събитие през последните
двайсет години не се е случило в Русия,
а това е революцията в Украйна. Трябваше да предвидим, че щом една от
най-могъщите световни империи рухне, не може да не последва „имперска
реакция“ срещу това. Срещал съм се
с Владимир Путин само веднъж, през
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1994 г. Тогава Путин беше заместник-кмет на Санкт Петербург. Запознахме се по време на някаква конференция, той бе едно доста неприятно
малко човече. В края на конференцията взе думата и каза: „Не трябва
да забравяме, че милиони руснаци в
момента живеят извън Руската федерация и ние трябва да ги защитим.
Има исторически руски територии
и извън Руската федерация“. Тогава
той спомена Крим. Години по-късно си
спомних за тези му думи. Още тогава
трябваше да се сетим, че ще има подобна реакция.
Карл Маркс казва, че глобалният капитализъм е революционна сила. Не
е нужно да обяснявам как глобалният
капитализъм промени Европа и посткомунистическите общества. Моето разбиране за популизма в Полша
от типа „Качински“ или за движение
като Брекзит е, че това е реакция на
твърде бързата промяна или на твърде многото промени. Хората казват,
че твърде много неща се променят
твърде бързо. И друго, което също не
успяхме да предвидим, а ми се струва
основополагащ проблем на днешна

Европа, е проблемът с успеха. Ако
погледнете как се води проевропейският разговор – от 50-те до 90-те
години – ще видите, че той се свежда
до следното: беше лошо, а искаме да
стане по-хубаво. И това „по-хубаво“
е Европа. Познат ви е този аргумент.
Има доста „неприятни места“ дори в
Европа. За германците „лошото“ е нацизмът. За испанците – франкизмът.
За поляците и Източна Европа – комунистическата диктатура. Ала формата на проевропейския аргумент е:
от нещо „лошо“ искаме да стигнем до
нещо „по-хубаво“. Проблемът идва,
щом стигнем там. Реалността е винаги по-лоша от мечтата. И човек
се разочарова. Какво следва, когато
стигнеш до „по-хубавото“? Сега имаме цяло поколение, родено между 1989
и 2000 г., което не познава друго освен
една цялостна и свободна Европа. Ако
си млад испанец, грък или португалец,
ти познаваш само една Европа, където всичко е наред. А изведнъж нещата се влошиха. Защитил си докторат
в Мадрид, а трябва да работиш като
келнер в Берлин заради икономическата криза. Кривата изведнъж се
обърна: бил си по-добре, а ставаш позле. Кой е отговорен за това? Европа.
Проблемът с успеха и разочарованието е в основата на днешната криза.
Нека обърнем поглед и към провалите
на действието. Ще разделя проблема
на три части, спирайки се на посткомунистическа Европа, Европейския
съюз и глобалния либерализъм. Започвам анализа с онова, което успяхме и
не успяхме да направим след 89-а.
Една дума тутакси изниква, щом се заговори за посткомунистическа Европа, и това е думата „неолиберализъм“.
Аргументът е, че един неолиберален
влак тръгна от Чикаго, мина през
Лондон, а оттам през цяла посткомунистическа Европа и вижте какво
се случи. Мисля, че това е голямо преувеличение. Не знам какъв е случаят
в България, но имаше само неколцина неолиберални идеолози в Източна
Европа, един от тях е Вацлав Клаус.
Мнозина от политиците, които приложиха „шоковата терапия“, не бяха
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идеологически неолиберали. Просто
това бе единственият им известен
начин да разрушат „командната икономика“ и да я направят свободна.
Бронислав Геремек го заяви ясно: „Аз
не разбирам от икономическа теория,
но имаме монолитна „командна икономика“ и по някакъв начин трябва да
разбием този монолит“. Полша и Унгария имаха приблизително еднакъв
БВП през 89-а, а десет години по-късно нещата бяха съвсем различни. Така
че като цяло „шоковата терапия“ не
бе лошо решение, но тя беше болезнено решение, което засегна много хора,
включително работниците, които се
бориха за тези промени, а накрая загубиха от тях.
Струва ми се, че големият провал не е
в приемането на неолибералната икономика като такава, а е в липсата на
съпътстваща и допълваща социална
политика. В Полша, когато Яцек Курон беше социален министър, се прилагаше такава политика, а после това
спря. След което партията „Право и
справедливост“ на Качински дойде на
власт с националистическа идеология,
която е дясна, и със социална политика, която е лява.
фотография Надежда Чипева

Ясно е също, че гневът, който преходът породи, се дължеше и на огромната корупция, и на приватизацията,
извършена от старата номенклатура. Нещо, което допълнително подсили гнева на хората: да видиш как
бившите ченгета като Йежи Урбан,
говорителя на генерал Ярузелски,
стават милионери. През 2004 г., на
двайсет и петата годишнина на „Солидарност“, в Гданск имаше голямо
честване и всички изглеждаха щастливи. Аз обаче малко се отклоних от
мястото на честванията и стигнах
до корабостроителницата. И какво да
видя: на някакви бесилки бяха увиснали
чучела, на които пишеше: „Марек Роман, председател на борда на директорите, крадец“; „Йежи Лебандовски,
сегашен председател, мошеник“.
Мисля, че при „нежна революция“ и
договорен преход липсва катарзисът
на истинската революция. Тогава са
необходими „Комисии на истината“,
необходим е публичен сблъсък с миналото, за да преживеят хората такъв
катарзис. С моя приятел Адам Михник
доста споря по този въпрос, защото
навсякъде виждам как „политиката
на миналото“ се експлоатира от бившата номенклатура. Друга грешка,
по блестящ начин описана от Иван
Кръстев, е „политиката на имитация“. Един неин конкретен аспект,
интересен за мен, е защо в страните
от Източна Европа след промените
хората забравиха какви са дълбоките
причини за реформите, които се правят. Просто се казваше: трябва да
направим тези промени, за да влезем в
Европейския съюз. В Германия на това
му казват „Европа като самоцел“. Хората започнаха да се питат: защо
правим тези промени. А сега се появиха Орбан и Качински и те започнаха да
си „присвояват промените“.
Друга грешка е начинът, по който
разказвахме историята. Връщането
към Европа: това беше реториката
на либерализма, на космополитизма,
на европеизма, което е тъкмо обратното на национализма. Ние бяхме добрите либерали, а те – лошите
националисти. И така оставихме

Антоан Божинов, из серията „Москва –
неуспешният преврат“, 1991 г.

емоционалната връзка с националното на националистите. Това се случи
и във Великобритания. Нещо, което
не успяхме да направим, е да изградим
силен език на либерален патриотизъм.
Ето с това трябва да наваксаме.
Така стигаме до неуспехите на
действието в Европейския съюз в
по-широк мащаб. Днешна Европа е
също толкова продукт на промените след 89-а, колкото и онова, което
се случи в Източна Европа. Мога да го
докажа с документи. Обединението
на Германия и договарянето за него
стана само в рамките на един месец
– между 9 ноември и 9 декември ’89.
Сетне Джулио Андреоти се договори
с останалите лидери за монетарен, а
не за фискален съюз. И тъй като това
беше политически, а не икономически
проект, всички трябваше да могат да
участват в него. Включително и Италия, макар тя да не покриваше критериите, както и много други – като
Гърция например. Как може люлката на
европейската демокрация да остане
извън монетарния съюз? В резултат
на което имаме днешния монетарен
съюз, който е несъвършен, защото
към него не е изграден фискален съюз.
Редица големи проблеми на Европа са
свързани с еврозоната. Създаването
на еврозоната бе донякъде неудачна
идея, но още по-лоша идея е тя да се
разпадне. Това би било нещо ужасяващо – след Брекзит и след новото издигане на границите. Това би било следващата голяма загуба за европейския
проект.
Просто Европейският съюз предприе
два мащабни проекта едновременно
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– единият бе разширяването на изток, а другият – монетарният съюз.
Бих казал, че ако се бе тръгнало към
обратното – ако имаше обща външна политика и политика на сигурност
вместо монетарния съюз, нещата
щяха да са по-различни. Замислете се
колко погрешно реагирахме на арабската криза, на мигрантската вълна.
Каква е европейската външна политика към Китай или към Русия? Няма
такава.
Освен това ние силно преувеличихме
нормативната сила на ЕС. Направо се
чувствам носталгично, когато говоря
днес за тази нормативна сила. Преди
някоя страна да влезе в Съюза, към нея
биха могли да се предявяват изисквания, но щом се присъедини, тя вече
може да прави каквото си иска. И това
е фундаментален проблем за посткомунистическа Източна Европа като
част от днешния Европейски съюз.
На следващо място, имаме всички
тези проблеми около свободното движение и миграцията. Като започнем с
това, че премахнахме всички вътрешни граници в „Шенген“, без да мислим
какво ще правим с външните граници.
Страните от Източна Европа станаха успешни демокрации, те също
получиха една от тези ключови свободи – свободата на движение, което
имаше непредвидени последствия.
Едно от тях е мащабната емиграция
в някои посткомунистически страни:
27 % Латвия, 21 % България, 3,4 млн.
румънци, 2 млн. поляци и т.н.
Другото непредвидено последствие
беше гласуването за Брекзит. Благодарение на щедростта на правителството на Тони Блеър около 2 млн. източноевропейци след 2004 г. дойдоха
да живеят във Великобритания. Това
не беше някакъв огромен жест на либерална щедрост от страна на Тони
Блеър, имаше икономически аргумент.
Търсеше се евтина работна ръка. Самият аз водих наскоро кампания срещу
Брекзит в една от бедните части на
Оксфорд, където живеят имигранти от Бангладеш и Индонезия. Водих
безкрайни разговори с британци от
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„Може ли
поколението на
89-а да проведе
битката?
Предизвикателството е да
се поучиш от
историята, без
да си преживял
трудностите.“
азиатски произход, които се оплакваха от „гадните чужденци“. А „гадните
чужденци“ в техните очи са белите
източноевропейци. Това не е расизъм
и ксенофобия. Ако идвате, примерно,
от Пакистан или Бангладеш, добре познавате расизма, защото сте били негова жертва. Не, в случая става дума
за пренаселени училища и болници, за
конкуренция за работни места.
Антоан Божинов, из серията „Москва –
неуспешният преврат“, 1991 г.

Историята, която се опитвам да разкажа през последните шест месеца,
е, че Брекзит е най-голямото самонараняване, което Великобритания си
е нанасяла в историята. Имаше манипулации, но те едва ли предрешиха
нещата, защото разликата в гласовете беше над 1 милион. Английският
национализъм е също част от проблема. Англичаните са като руснаците:
повече от 400 години те не могат да
разграничат нацията от империята.
Още от времето на Хенри VIII, когато
става известна фразата: „тази Англия е вече империя“. Ние винаги сме
били империя и никога не сме правили
разлика между англичани и британци.
Точно като руснаците. Това е „английският свят“. Именно англичани, и то
извън Лондон, ни докараха Брекзит.
Именно англичаните имат това имперско самочувствие. Никоя друга европейска нация не би и помислила, че
ще е добре извън Европейския съюз,
даже французите не са толкова арогантни. Ето защо битката не беше да
проведем разговора за Великобритания в рамките на Европейския съюз, а
да поставим въпроса: какво е Англия?
Англия на Джон Лок, на Чарлз Дикенс,
на Джон Стюарт Мил, на Джордж
Оруел – това е моята Англия. И ние
трябва да разкажем тази история. Да
я противопоставим на наратива на
националистите.
И накрая като неуспехи на действието ще посоча и тези, които са свързани с глобалния световен контекст.
Събитията от 89-а откриха възможност за безпрецедентна финансова
глобализация на капитализма. Тъкмо
тази финансова глобализация доведе
и до кризата от 2009 г., от която все
още се възстановяваме. Тя създаде невиждани нива на неравенство, както
вертикално в нашите общества, където има малък процент невероятно
богати хора и огромен процент бедни,
така и хоризонтално, географски. Има
география на популизма. Има бедни
части и по-богати части навсякъде.
Но също и глобално, в световен мащаб. Защото глобализацията спаси
от бедност стотици хиляди хора, но
в Индия и в Китай, а не във Франция,
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Полша, Великобритания и Съединените щати. Като цяло, бидейки либерал
и утилитарист, аз бих казал, че има
огромни ползи, но те са за по-малката
част от света. И когато двете части се съберат, огромното финансово неравенство изпъква. Освен това
банките не платиха нищо за кризата,
която предизвикаха. Взаимодействието между финансовите и политическите елити и преплитането им във
всички страни е такова, че ме подсеща
за книгата „Новата класа“ на Милован
Джилас. Може би възниква една „нова
класа“. Което дава възможност на
политическите предприемачи на популизма да си служат с реториката на
„народа срещу елитите“.
Нещо, което се улеснява и от още
един велик либерален проект – за все
по-достъпното висше образование.
Тони Блеър казваше, че 50 % от хората трябва да следват в университетите. Ала не е точно така в държави

като Великобритания, Франция или
САЩ. Когато много хора получат университетски дипломи, се получава допълнително разделение между хората,
които са образовани, космополитни,
обичат Европа, и другите, които не
са такива – в северната част на Великобритания например. Така освен
неравенството по богатство и доходи се очертава и неравенство по
отношение на достойнството и уважението. Има хора в нашите държави, които са пренебрегнати, на които либералните елити и медиите не
обръщат никакво внимание. Тогава се
появяват лидери като Качински и започват да говорят за „преразпределение на престижа“. На нас може и да
ни звучи смешно, но той уцелва право
в десетката.
Имаме и това, което Майкъл Сандел
нарича „технократски либерализъм“.
Технократски и меритократичен
елит, който казва на хората какво е

добро за тях. Нещо, което е особено
очевидно в еврозоната и в Европа. Излиза, че един „ленински авангард“ ти
казва не само какво трябва да правиш,
но и че трябва да смениш законно избраното си правителство, за да го направиш. А пък британските либерални
технократи така и никога не казаха на
хората какви са предимствата от Европейския съюз. Те винаги се опитваха да прокарват нещата през задния
вход.
Наблюдението ми е, че езикът на
„технократския либерализъм“ е доста студен език. Последната книга на
големия френски политолог Пиер Аснер носи названието „Реваншът на
страстите“ (2015). Ние не мислехме
достатъчно за чувствата, за емоциите. Дойдоха популистите и националистите и се възползваха от
тази възможност. Чрез интернет и
социалните медии те много умело се
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свързаха с хората по един доста опростенчески, дори шовинистичен начин. „Да направим Америка велика отново“, „Да си върнем Великобритания“
и така нататък. Това са все лозунги
на популистите. И те са емоционални
лозунги.
Мисля, че тук сбъркахме. През 1991 г.
в статия, публикувана в списание
„Еспри“, Аснер отбелязва: „Докато
честваме триумфа на свободата и
на универсализма, не трябва да забравяме за копнежите, които в миналото доведоха до социализма и
национализма“. И той посочва тези
копнежи: копнеж за солидарност и
равенство, от една страна, и за общност и идентичност – от друга. За
мен това е най-блестящото обобщение на проблема ни. Солидарността
и равенството са свързани с лявото,
а общността и идентичността – с
дясното.
И тъй, бяхме ли глупави? Може би бяхме прекалено умни, което, в крайна
сметка, е същото. Самият аз често
се питам къде се провалихме. И имам
две наблюдения. Първото е, че носим
отговорност и за някои недобросъвестни манипулации. А второто е, че
вече не сме на власт. Ние, интелектуалците, нямаме власт. Но кои всъщност сме „ние“ и можем ли да изпълним
дълга си към своите убеждения, щом
нямаме инструментите и лостовете
за това?
Интелектуално днес съм доста скептичен поради две причини. Трийсет
години изминаха от „революцията
на карамфилите“ в Португалия до
революцията в Украйна. Периодът е
дълъг, но по-важното е онова, което
се промени из основи. Моят приятел
Франсис Фукуяма беше прав в своята книга „Краят на историята“. Той
казваше: това не е краят на историята, а по-скоро няма транскултурен,
транснационален конкурент пред либералната демокрация. И за период от
около двайсет години той беше прав,
но вече не е така. Вече имаме Китай, а
Китай е доста по-голямо предизвикателство от Русия. И имаме алтернативна модерност. Както фашизмът и
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комунизмът бяха алтернативни версии на либералната демокрация, сега
имаме други алтернативни версии.
Вижте Африка или Латинска Америка. За тях китайската версия на модерността изглежда доста привлекателна. Има друг геополитически и
геоидеологически контекст.

Антоан Божинов, из серията „Москва –
неуспешният преврат“, 1991 г.

Трябва да признаем, че има неща, за
които е твърде късно. Не можем да
съберем отново счупеното яйце, подобно на Хъмпти-Дъмпти. Късно е и
за „Комисии за истина и помирение“,
както в Южна Африка или Чили, защото те не могат да се направят четиридесет години по-късно.
Европа сега се опитва да наваксва.
Един от впечатляващите ефекти на
популизма в Полша е, че там се развива нещо, което Хабермас нарича
„конституционен
патриотизъм“.
Когато Лех Валенса отиде на погребението на Джордж Буш-баща, той
носеше тениска, леко неразбираема за

американците. На нея пишеше: „Конституция“, като „т“-то и „я“-то бяха
в червено, което трябваше да означава „ти и аз“. Това ясно се видя в Националната катедрала във Вашингтон
по времето, когато хората в Полша
демонстрираха в защита на конституцията. В Краков лозунгът беше
„Тройно разделение на властите“.
Така че сега имаме „конституционен
патриотизъм“.
Историята от последните години е
и драматичен провал на „нормативната сила на Европа“. Имаме пълна
загуба на връзката между „Европа на
ценностите“ и „Европа на парите“.
Борис Джонсън искаше хем вълкът да
е сит, хем агнето да е цяло, но не го
постигна. Виктор Орбан го постигна.
Той всъщност използва европейските
средства, за да поддържа собствения си режим, разпределяйки ги към
собствениците на медии и олигарсите. И ако се отнасяме сериозно към
това, трябва да направим нещо. „Европа на ценностите“ трябва отново
да се свърже с „Европа на парите“. В
крайна сметка Германия, с известна
помощ от Европейската централна
банка, успя да спаси Европа от пълен
срив. Това е текущата германска политика. Но ние трябва да направим
еврозоната така, че тя да работи и за
Южна Европа, не само за Северна Европа. Става дума включително за баланс
между нашите ценности и нашите интереси. А те не винаги съвпадат. Но в
ситуации, в които не ни е съвсем ясно
какъв ни е интересът, съм съгласен с
Марк Твен: „Ако не знаеш какво да направиш, направи правилното нещо“.
Мисля, че това не е лоша максима.
Няма какво да ви обяснявам и за „Шенген“. Иван Кръстев и аз от десетина
години се опитваме да изградим една
организация, наречена Европейски
съвет за външна политика, която си
поставя за цел да гради обща външна политика на Европейския съюз. Не
знам докъде сме я докарали, но работим по въпроса. Свободата на движение е проблем и за вас, и за нас. Какво
да правим по този въпрос? Румънският министър на финансите предложи
преди няколко месеца на румънците,
които отиват да работят в Европа,
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да се издават петгодишни разрешения за работа и после те да се връщат
в страната си. Той, разбира се, веднага беше разкритикуван. Но дали греши
чак толкова?
Споменах, че свободата на движение в
Европа е една от основните причини
за Брекзит. В преговорите за Брекзит тези четири европейски свободи
се превърнаха не просто във фундаментални въпроси, а в новите „десет
Божи заповеди“. Дори страна като
Германия, на която би харесало да има
някои ограничения в свободата на
движение, сега се кланя на олтара на
четирите европейски свободи.
Либералният патриотизъм ми се
струва ключово важен. Това е едно от
най-важните неща, които трябва да
направим. Не можем да оставим разговора за нациите в ръцете на другата
страна. Трябва да изградим аргументи
„за Европа“ на базата на либералния
патриотизъм, и то в нашите собствени държави.
Европа започва у дома. Много е лесно
за хора като мен да ходят по конференции в луксозни хотели в Европа
или Америка, говорейки за съдбата на
Европа. Така е лесно да си европеец.
Трябва да се борим за Европа у дома
си, в малките градчета и провинции,
в изоставените райони на нашите
държави. През последните шест месеца аз се борих, за да предотвратя
Брекзит в собствената си държава.
Ако смятаме, че петдесет процента
висше образование са проблем, тогава трябва да помислим и за другите
петдесет процента. Ако смятаме, че
нашият студен, технократски език е
проблем, тогава трябва да намерим
по-топъл и по-привлекателен начин
на изразяване.
Когато говорих за цялостна и свободна Европа, това не е просто един
аргумент. Това е емоционален призив,
въпреки че говорим за система, базирана на правила.
Искам да се спра и на „стратегиите на
антиципацията“, на предусещането.
Нека поговорим за по-мащабните процеси в глобалната икономика, в света,

свързан в интернет, за онова, което
се случва в Китай – процеси, до голяма
степен извън нашия контрол. Тук говоря за предусещане, не за предвиждане. Политическата наука понякога,
и то доста погрешно, смята, че има
възможността да предвижда. Имам
предвид исторически формирана преценка. Има определени модели, които
се случват в историята. И ако една голяма империя се срине за кратко време
– като Русия, Великобритания, Франция или Испания – ние знаем от историята, че ще има ответна реакция.
Точно каква ще е тя – не знаем, ала
това може да се предугади. Ако някоя
огромна държава набира сила, това
допълнително ще засили напрежението в международните отношения. И
това също може да се предусети.
Изобщо, ако гледаме на нещата от
историческа гледна точка, виждаме
че подобни вълни обикновено траят
дълго. Либералната революция отне
около четиридесет-петдесет години. Контрареволюцията също няма
да свърши за две-три години. Това би
било нереалистично очакване. Трябва да се подготвим за дълга и може би
поколенческа битка с тези сили. Ако
го направим, едно нещо ще е на наша
страна. И то е, че хората ще започнат да изпитват трудности. Както
споменах, историята на прехода от
„лошото“ към „хубавото“ може да звучи иронично, но сега се запътваме към
„по-лошото място“. След време хората наистина ще осъзнаят, че това е
„по-лошото“, и ще започнат да търсят „по-хубавото“.
Трябваше да го има референдума за
Брекзит, за да се случи в моята държава нещо, което не смятах, че някога ще се случи. Седемстотин хиляди
души излязоха и развяваха европейски
знамена в центъра на Лондон. Когато
нещата наистина се влошат, хората
може би ще започнат да се мобилизират отново. За мен ключът е в поколението на 89-а. Тези хора сега са между
двадесет и четиридесет години и са
се възползвали до голяма степен от
преимуществата на Европа. Но те
не са на предна линия в нейна защита.
Ако се съди по опозицията в Полша,

Тимоти
Гартън Аш

Тимоти Гартън Аш (род. 1955 г.)
е британски историк, ръководител на Центъра за европейски
изследвания в колежа „Сейнт
Антъни“, Оксфорд. Един от
най-изтъкнатите съвременни
изследователи на Централна и
Източна Европа. Автор на книгите: „Ти повече не си ми брат.
ГДР днес“ (1981), „Полската революция: „Солидарност“ (1983),
„Вълшебният фенер: революциите от 89-а във Варшава, Будапеща, Берлин и Прага“ (1990), „В
името на Европа: Германия и
разделеният континент“ (1993),
„Досието: една лична история“
(бълг. издание „Фама“, 2012), „История на настоящето“ (2000),
„Свободният свят: Америка,
Европа и изненадващото бъдеще на Запада“ (бълг. издание
„Обсидиан“, 2005), „Свободното
слово“ (2016) и др. Носител на
наградата „Оруел“ и на наградата „Карл Велики“ за принос в
обединението на Европа (2017).

там са хора предимно между петдесет и шестдесет години. При Брекзит
е същото. Петдесет- и шейсетгодишните защитават членството на
Великобритания в Европейския съюз.
Това е по-скоро моето поколение.
Въпросът ми е дали поколението на
89-а може да поеме и да проведе тази
битка? И тук предизвикателството
е можеш ли да се поучиш от историята, без самият ти да си преживял
трудностите.
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?

Какво

да се прави
Франсис Фукуяма

Възможно ли е онова, което се крие дълбоко в нас, да бъде
използвано не за да разединява, а за да ни сплотява? Откъс от
заключителната глава на „Идентичност. Борбата за признание
и политиката на гнева“ – най-новата книга на известния
американски политически мислител Франсис Фукуяма, която
предстои да излезе в издателство „Изток-Запад“ в превод на
Юлия Гешакова.
Ние не можем да избягаме от идентичността, нито от политиката на
идентичността. Идентичността,
по думите на Чарлз Тейлър, е „могъща морална идея, която сме получили
в наследство“. Тази „морална идея“
ни казва, че имаме свое автентично
вътрешно „Аз“, което е непризнато, и
намеква, че окръжаващото общество
като цяло може би греши или е репресивно. Тя изостря естественото ни
желание за признание на собственото ни достойнство и ни предоставя
средство, с което да изразим негодуванието си, когато не получаваме такова признание.
Да очакваме, че този стремеж към
признание някак ще изчезне, не е нито
възможно, нито желателно. Той е искрата, която запалва безброй масови
протести – от Френската революция до протеста на унизения уличен
търговец в Тунис. Протестиращите
винаги са искали да се отнасят към
тях като към възрастни, способни
да налагат волята си на онези, които ги управляват. В сърцевината на
либералната демокрация са правата,
дадени на индивиди, които са равни в
своята свобода, с други думи, имащи
равно право на избор и роля при определянето на своя колективен политически живот.
За много хора обаче признаването
им като човешки същества не е достатъчно. Правата, на които гражданите се радват в демократичните страни, са високо ценени, когато

март 2019

човек живее под диктаторски режим,
но след установяването на демокрация започват постепенно да се приемат за даденост. За разлика от родителите си младите хора, които днес
израстват в Източна Европа, не са изпитали на гърба си живота при комунистическия режим и могат да приемат свободата, на която се радват,
за нещо естествено. Това им позволява да насочат вниманието си към други неща: скрития потенциал, който
няма възможност да се изяви, и начина, по който са спъвани от социалните норми и институциите.
Присъщо на модерната идентичност
е това, че тя може да се променя. Някои индивиди може и да вярват, че
идентичността им се корени в биологията и е извън техния контрол, но
модерността предполага наличието
на няколко идентичности, които са
формирани от социалните ни взаимодействия на най-различно равнище.
Ние имаме идентичности, дефинирани
от нашата раса, пол, работно място,
образование, предпочитания и национална принадлежност. За много тийнейджъри идентичността се формира
около музиката, която те и приятелите им обичат.
През последните десетилетия европейската левица започна да подкрепя
една форма на мултикултурализъм,
която омаловажава необходимостта да се интегрират имигрантите в
националната култура. За да не бъде
обвинена в расизъм, тя извръщаше

поглед от доказателствата, че асимилацията просто не функционира.
Новата популистка десница, от своя
страна, гледа с носталгия назад към
една чезнеща национална култура,
основаваща се на етнос или религия;
култура, в която практически не е
имало имигранти или съществени
различия.
В Съединените щати политиката на
идентичността разедини левицата
на поредица от идентичностни групи, в които се подвизават нейните
най-дейни политически активисти.
В много отношения тя загуби връзката си с онази идентичностна група,
която някога бе най-голямата ѝ опора – бялата работническа класа. Оттук покълна популистката десница,
която смята, че нейната собствена
идентичност е застрашена, и която
е насърчавана от президент, чието
тщеславие зависи от степента на негодувание и поляризация, които може
да разбуни.

Европейският дневен ред трябва да
започне с предефиниране на националната идентичност, въплътена в
законите за гражданство. В идеалния
вариант ЕС би трябвало да създаде
общо гражданство, което да изисква
зачитане на основните принципи на
либералната демокрация, и то да измести законите за гражданство на
отделните страни членки. В миналото това не бе политически възможно, а днес е още по-немислимо, имайки предвид възхода на популистките
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партии в цяла Европа. Би било от полза, ако ЕС сам се демократизира, като
прехвърли пълномощия от Европейската комисия на Европейския парламент и се опита да навакса изгубеното време, като инвестира в
общоевропейска идентичност, създавайки съответните символи и наративи, които да бъдат внедрявани
чрез обща образователна система.
Вероятно това също ще е извън възможностите на един съюз с двайсет
и осем страни членки, всяка от които
ревниво пази своите национални прерогативи и е готова да наложи вето
на подобна програма. Следователно
мерки – за добро или зло – трябва да се
предприемат на равнището на страните членки.

И в Европа, и в Съединените щати
този спор сега е поляризиран: десницата се опитва изцяло да пресече
имиграцията и би искала да върне новите имигранти в родните им страни, а левицата твърди, че либералните демокрации имат практически
неограничена отговорност да приемат имигранти. Реалният дебат обаче трябва да бъде за стратегиите за
по-добро асимилиране на имигрантите в идеологическата идентичност
на дадена страна.
Европейците на думи приемат необходимостта от по-добра асимилация,

В бъдеще може би някой ден ще се
формира нещо като паневропейска
идентичност. Вероятно това трябва
да се случи извън тромавите и бюрократични структури, които днес вземат решенията в ЕС. Европейците са
създали забележителна цивилизация,
с която имат основания да се гордеят
– цивилизация, която може да обхваща
хора от други култури, като същевременно остава вярна на собствената
си специфичност.
В сравнение с Европа, Съединените
щати приемат много по-радушно
имигранти, защото на базата на дългата си история на имиграция още
отдавна са изградили своята идеологическа идентичност. В сравнение
с европейците, американците се гордеят с натурализираните си граждани и обикновено церемонията по натурализация е много тържествена,
със знамена и оптимистични речи от
местните политици. Както навремето изтъкваше американският политолог Сиймор Мартин Липсет, в Съединените щати да обвиниш някого, че
„не е истински американец“, съвсем не
е същото като да кажеш, че някой „не
е истински датчанин“ или „истински
японец“. Да си „истински американец“
означава да имаш определени убеждения и начин на живот, а не етнически
произход; човек може да измени на
убежденията и начина на живот, но не
и на етническия си произход.

от 1905 г. за laïcité (светското начало) формално отделя Църквата от
държавата и прави невъзможно съществуването на обществено финансирани религиозни училища като
онези във Великобритания и Холандия. Френският проблем има три
аспекта. Първо – независимо какво
гласи законът – във френското общество и днес съществува голяма дискриминация, която ограничава перспективите за имигрантите. Второ,
френската икономика години наред
е слаба, което води до общи нива на
безработица, два пъти по-високи от
нивата в Германия. Сред младежите

Антоан Божинов, из серията
„Москва – неуспешният
преврат“, 1991 г.

но на практика не работят ефективно за това. Предлаганите реформи
са изключително разнообразни, тъй
като отделните европейски страни
подхождат към проблема по най-различни начини. Много страни са въвели
политики, които всъщност пречат
на интеграцията. Великобритания
и редица други европейски държави
отпускат обществено финансиране
за мюсюлмански училища така, както подкрепят християнски и еврейски училища. В известна степен това
просто е отражение на географската
концентрация на имигрантски общности и се прави в името на равнопоставеността. Във Франция проблемът е по-различен. Френската
републиканска идентичност, също
както американската идентичност, е изградена около едно кредо и
предполага лоялност към идеалите
на Френската революция за свобода, равенство и братство. Законът

имигранти във Франция процентът
на безработните е 35 %, докато сред
младите французи като цяло той е
25 %. За да може да интегрира имигрантите, Франция трябва преди
всичко да им осигури работа и да им
даде надежда за по-добро бъдеще,
например като либерализира трудовия пазар, както се опитва да направи
Еманюел Макрон. Накрая самите идеи
за френска национална идентичност
и френска култура бяха заклеймявани като ислямофобски; за много леви
самата асимилация обаче е политически неприемлива. Това позволява на
партии като „Националния фронт“ да
се представят като истинските защитници на републиканските идеали
за всеобщо гражданство.
В Съединените щати дневният ред
за асимилация трябва да започне с
образованието. Преподаването на
основните обществени предмети
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отдавна не е популярно в САЩ, не
само за имигрантите, но и за родените в страната американци, и това
е тенденция, която трябва да бъде
преодоляна. Както в Европа, и в Съединените щати някои политики спъват асимилацията, като например над
десетте национални езика, които се
преподават в държавните училища в
Ню Йорк. Двуезиковите и мултиезиковите учебни програми се рекламираха
като начин да се улесни изучаването
на английски език от хора, за които
той не е роден. Но тези политики постепенно си създадоха свое собствено
лоби, като училищната бюрокрация
защитава прерогативите си независимо от реалните резултати.
Либералните демокрации имат голяма полза от имиграцията и в икономическо, и в културно отношение. Но те
безспорно имат правото да контролират границите си. Демократичната политическа система се основава
на договор между правителството
и гражданина, в който и двете страни имат задължения. Такъв договор
губи смисъл, ако не се определи точно какво означават гражданство и
избирателни права. Ние дължим на
бежанците разбиране, съчувствие и
подкрепа. Като всички морални задължения обаче и тези трябва да бъдат
балансирани с практически съображения за ограничените ресурси, другите
приоритети и политическата приложимост на програмите за социална
подкрепа.
ЕС като цяло трябва да може да контролира външните си граници подобре, а това означава да се дадат
на страни като Италия и Гърция и
материална подкрепа, и по-големи
пълномощия да регулират бежанския
поток. Организацията, натоварена
с тази задача – „Фронтекс“ – не разполага с достатъчно персонал и средства и няма политическа подкрепа от
онези страни членки, най-загрижени
да не допускат имигранти на територията си. Шенгенската система за
премахване на контрола по вътрешните граници не би била политически
устойчива, ако проблемът за външните граници на Европа не бъде решен.
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Ситуацията в Съединените щати е
малко по-различна. САЩ през годините бяха много непоследователни
в прилагането на имиграционните
си закони. Прилагането на тези закони не е невъзможно, но е въпрос на
политическа воля. Броят на депортираните започна да нараства при
администрацията на Барак Обама, но
тези мерки бяха спорадични и често
произволни. Прилагането на закона не
изисква стена по границата; огромен
брой от нелегалните имигранти са
влезли в страната законно, но са останали и след изтичането на визите
си. Необходима е по-добра система от
санкции за работодателите, които
наемат нелегални имигранти, а това
изисква национална идентификационна система, която да им каже кои могат законно да работят за тях и кои
–не. Такава система не съществува,
защото твърде много работодатели се възползват от евтиния труд на
имигрантите и не искат да влизат в
ролята на правителствени агенти.
Такава система не бе създадена и поради типично американската опозиция срещу една национална система
за лични данни поради опасения както
отляво, така и отдясно от прекомерно нарастване на държавната власт.
В резултат в Съединените щати
днес има около 11–12 млн. нелегални
имигранти. Голямото мнозинство от
тези хора са прекарали в страната години и вършат полезен труд, отглеждат семейства и спазват законите.
Твърдението, че те са престъпници,
защото са нарушили американските
закони, влизайки в страната, е нелепо, макар че някои от тях извършват престъпления, както извършват престъпления и родените в САЩ
американци. Нелепо е също така да си
въобразяваме, че Съединените щати
някога биха могли да принудят всички тези хора да напуснат страната
и да се върнат по родните си места.
Начинание с такива мащаби би подобавало на Съветския съюз от времето на Сталин или на нацистка Германия.
Държавна политика, целяща успешното асимилиране на чужденците,
би отслабила вятъра в платната на
сегашния популистки подем както в

Европа, така и в Съединените щати.
Групите, които сега гръмогласно
протестират срещу имиграцията,
всъщност са коалиции от хора с различни проблеми. Едно твърдо ядро се
ръководи от расизъм и предразсъдъци; тези хора трудно биха променили мнението си. Не трябва да им отстъпваме, моралът изисква да им се
противопоставяме. Други обаче се
страхуват, че имигрантите никога
няма да се асимилират. Те са разтревожени не толкова от самата имиграция, колкото от броя на имигрантите, бързината на промените и дали
институциите имат капацитета да
се справят с тези промени. Политика,
насочена към асимилация, би смекчила
тревогите на тези хора и би ги отделила от фанатиците.
Възходът на политиката на идентичността бе улеснен от технологичния
прогрес. Когато интернет за пръв
път се превърна в платформа за масова комуникация през 90-те години,
мнозина наблюдатели (и аз самият)
вярваха, че той ще е важен фактор за
пропагандиране на демократичните
ценности. Информацията е власт и
след като разширяваше достъпа на
всички до информация, интернет би
трябвало да овласти повече хора.
Нещо повече, популярността на социалните медии изглеждаше като полезно средство за мобилизация, което ще даде възможност на групи със
сходни възгледи да се обединят около
общи за тях проблеми. Децентрализираният характер на интернет щеше
да елиминира тиранията на всякакви
йерархии, които определяха до каква
информация хората имат достъп.
Така и стана: бунтовете срещу авторитарното управление – от Революцията на розите в Грузия и
Оранжевата революция в Украйна
до неуспешната Зелена революция в
Иран, туниските протести и протестите на площад „Тахрир“ в Египет –
черпеха енергия от социалните медии
и интернет. Много по-трудно бе да се
запазят в тайна правителствените
действия, когато обикновените хора
разполагаха с технологията да дадат
гласност на злоупотребите.
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С времето обаче авторитарни правителства като китайското намериха начини да ограничат достъпа
до интернет и да го направят политически безобиден, а Русия превърна
социалните медии в оръжие, с което да обезсили демократичните си
съперници. Но дори без намесата на
такива външни играчи социалните
медии ускориха фрагментирането на
либералните общества, като се превърнаха в оръдие в ръцете на групи
по идентичност. Социалните медии
свързаха хора със сродни възгледи без
оглед на географските разстояния.
Когато хората общуват лице в лице,
броят на онези, които вярват на фантасмагорични конспиративни теории, обикновено е много малък, докато
онлайн човек може да открие хиляди,
които мислят като него. Заобикаляйки редакторите, фактологическите
проверки и професионалните норми,
интернет улеснява разпространяването на невярна информация и преднамерените опити да бъдат охулени
и саботирани политически опоненти.
Страховете за бъдещето често се
изразяват най-добре в литературата, особено в научната фантастика, която се опитва да си представи
идни светове, изградени на базата
на нови технологии. В първата половина на ХХ в. много от тези страхове
за бъдещето бяха фокусирани върху
големи, централизирани, бюрократични, деспотични системи, които
смазват индивидуалността и личния
живот. Романът на Джордж Оруел
„1984“ предсказа как „Големият брат“
ще контролира индивидите чрез телевизионния екран; а „Прекрасният
нов свят“ на Олдъс Хъксли показа как
държавата може да използва биотехнологията, за да разслои и контролира
обществото. Характерът на въображаемите дистопии обаче започна да
се променя в по-късните десетилетия, когато унищожаването на околната среда и изплъзналите се изпод
контрол вируси излязоха на преден
план.
Опасенията, породени от политиката на идентичността, намериха израз в едно конкретно направление. Автори от така наречения „киберпънк“

като Брус Стърлинг, Уилям Гибсън и
Нийл Стивънсън описаха бъдеще, в
което господстват не някакви централизирани диктатури, а безконтролна социална фрагментация, подпомогната от интернет. През 1992 г.
Стивънсън описа в романа си „Снежен
крах“ виртуална Метавселена, където индивидите могат да приемат
аватари и да променят идентичността си, когато пожелаят. Съединените
щати са се разпаднали на „бърклави“
за хора със строго определена идентичност – Нова Южна Африка за расистите с техните конфедеративни
знамена или Големия Хонконг на господин Ли за китайските имигранти.
Преминаването от един „бърклав“ в
друг става само с паспорт и виза. ЦРУ
е приватизирано, а самолетоносачът
„Ентърпрайз“ е превърнат в плаващ
дом за бежанци…
Нашият днешен свят се движи едновременно към противоположните
дистопии на хиперцентрализация
и безкрайна фрагментация. Китай
например изгражда мащабна диктаторска система, в която правителството събира данни за ежедневните
трансакции на всеки един от гражданите си и използва най-съвременни
технологии и система за кредитен
рейтинг, за да ги контролира. Същевременно в други части на света сме
свидетели на упадъка на централизираните институции, появата на
нефункциониращи държави, поляризация и все по-голяма липса на единомислие по общите цели. Социалните
медии и интернет улесниха появата
на затворени в себе си общности,
отделени не от физически прегради, а от убеждението за споделена
идентичност.
Хубавото на научнофантастичните
дистопии е, че те почти никога не се
сбъдват. Мисълта, че настоящите
тенденции могат да се реализират
в още по-преувеличена форма, служи
като полезно предупреждение: „1984“
се превърна в могъщ символ на тоталитарното бъдеще, което искахме да
избегнем, и ни помогна да се предпазим
от него. По същия начин ние можем да
си представим едно по-добро бъдеще, когато обществото ще приема

Франсис
Фукуяма

Франсис Фукуяма (род. 1952 г.)
е американски политолог и икономист от японски произход.
Става най-вече известен с книгата си „Краят на историята
и последният човек“ (1992 г.), в
която твърди, че развитието
на либералните демокрации
може да се приеме като връхна точка в социокултурната
еволюция на човечеството. На
български език са преведени и
книгите му: „Големият разлом“,
„Нашето постчовешко бъдеще“, „Строежът на държавата“,
„Доверие“, „Произход на политическия ред“, „Политически
ред и политически упадък“.

своята все по-голяма разнородност,
но тя ще служи на общи цели и ще
укрепва либералната демокрация, а
няма да я подкопава.
Идентичността е идеята, която е в
основата на много политически явления днес – от новите популистки
националистически движения до фанатизираните ислямисти и споровете в университетите. Хората винаги
ще мислят за себе си и за обществата си с идентичностни категории. Но
трябва да помним, че идентичностите, които се крият дълбоко в нас, не
са нито фиксирани, нито непременно
са ни дадени по рождение. Идентичността може да бъде използвана, за
да разединява, но може и е била използвана, за да сплотява. Това в крайна сметка ще е начинът да противодействаме на популистките политики
на настоящето.
Превод от английски Юлия Гешакова
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Александър Леви

Агент Сабина

Разследване върху Юлия Кръстева

На 24 години тя напуска комунистическа България, за да
се установи във Франция. Така Юлия Кръстева става
Julia Kristeva и поема към върховете на семиотиката,
психоанализата и литературата. Имала ли е тя обаче двойник
в лицето на Сабина – името, под което фигурира в досиетата
на ДС? Разказ в джунгла от огледала. Текстът е публикуван в
най-новия брой на известното френско литературно списание
XXI, janvier-mars 2019, p. 143-153.
Юлия Кръстева, фотография Валентина
Петрова, „Капитал“

Тя е „с Достоевски“. В просторния си
парижки апартамент, откъсната
от света и житейските грижи, Юлия
Кръстева пише. Мобилният ѝ телефон вибрира на все по-висока нота, но
тя пренебрегва трупащите се съобщения. Книгата върху творчеството на руския писател е тридесетата
ѝ творба. Лингвистка, семиотичка,
психоаналитичка и писателка – тази
77-годишна интелектуалка от български произход е знаменитост. Тяхната двойка с писателя Филип Солерс
от петдесет години вълнува светските кръгове. Един издател дори
успя да ги събере в книга, в която те
разсъждават върху брака си като
„изкуство“.
На 27 март 2018 г. аз съм на 2000 км
от Париж, в студиото си в Пловдив,
град, в който премина тоталитарното ми детство в НРБ. Мъглата бавно
се разстила над Родопите, планините,
опиращи в Егейско море. Мобилният
ми телефон прегрява. Новината се
разпространява мълниеносно из социалните мрежи: Юлия Кръстева е сътрудничила през 70-те години на Държавна сигурност. Имала е и агентурен
псевдоним: „Сабина“. „Агент Сабина“.

Информацията идва от Комисията по
досиетата, натоварена със съхраняването и проучването на архивите
на ДС. Тя е организацията, упълномощена да се произнася по въпросите за
сътрудничеството с бившия режим.
Засега на интернет сайта на Комисията е отбелязано, че някоя си Юлия
Кръстева, родена на 24 юни 1941 г. в
Сливен, е била вербувана през 1971 г.
и е сътрудничила на управлението,
натоварено с външното разузнаване.

„Отвратителна,
абсурдна клевета!“
Юлия Кръстева е първата личност,
която съм интервюирал. Беше през
1997 г. за списанието Hommes et
Migrations („Хора и миграции“). Правех
докторат в Париж по литература и
лингвистика, а тя бе на върха на академичната си слава. Имах усещането,
че се докосвам до легенда. Разпитвах
я за опита ѝ от изгнанието, за „чуждостта“ на Балканите и православните народи, за нашата родна страна,
на която тя бе посветила един вълнуващ текст – „България, страдание
мое“. Тя бе прецизна и ослепително

красива. Дали си спомня това интервю? Намерих мейла ѝ на нейния официален сайт, твърде в стила на 90-те
години, ограничаващ се до нейните
творби и публични изяви. „Имах удоволствието да се срещна с вас, макар
и отдавна…“ Отговорът ѝ пристига
почти веднага, уговаряме си среща по
телефона за следващия ден.
Не знаех, че съм първият журналист,
който „пряко“ ще чуе реакцията ѝ.
Гласът ѝ трепери от вълнение и гняв.
Опитва да се пошегува: „Мислех, че
е „фейк нюз“, после се възмущава от
тази „отвратителна клевета“, от
„унижението“ и „опита да навредят
на личността (ѝ) и на (нейното) творчество“. В което тя вижда проява на
„сексизма“ в България. Няма ли закони
в тази страна, защитаващи личния
живот? Откъде се е пръкнала тази
„комисия“, позволяваща си да разпространява подобни клевети? Отрича
всичко, изцяло, заплашва да заведе
дело. Ала срещу кого? Обяснявам ѝ с
няколко думи работата на Комисията. Тя сякаш пада от небето. През
70-те години? „Бях напълно потопена
във френското. За мен България бе в
миналото. Дори ме обвиняваха, че съм
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скъсала с корените си. Сега пък ме обвиняват, че съм поддържала режима,
това е абсурдно!“ Изглежда наистина
покъртена.
Аз също съм обзет от съмнения. Повече от десетилетие България живее
в ритъма на разкритията на Комисията. Над 280 000 публични личности
са „лустрирани“, тоест са минали
през проверка, около 15 000 са обявени за бивши сътрудници на комунистическите тайни служби: министри,
банкери, водещи фигури в медиите и
дори бивш президент. Само че този
път обявеното лице не е продажен
политик или банкер, а космополитна личност, международна звезда на
психоанализата, гордост на софийската интелигенция. Защо тя? Защо
сега? Какво казва досието на Сабина?
Можем ли да се доверим на архивите,
тези „отломки от миналото“, по думите на Кръстева? Защо ги оповестяват сега?
Според закона, приет през 2006 г.,
малко преди България да бъде приета в ЕС, всеки гражданин може да се
запознае с досието на „проверена“
личност. На другата сутрин, още в
зори, напускам Пловдив, за да отида
в зданието на Комисията в София, ултраохранявана сграда, стара сталинистка постройка в съседство с Операта. Врати със затъмнени стъкла,
биометрични ключалки. Млада жена,
пристегната в розов костюм, със
съблазнителна походка ме отвежда
в читалнята. Листове хартия и молив – толкова е позволено да се внесе
вътре. Един сътрудник идва с натоварени ръце. „Ето я Сабина“ – обявява
театрално той. Виждам пред себе си
три дебели тома с множество приложения, вестникарски изрезки, фотографии, лични писма… Общо около 400
страници. Друг човек пристига задъхан: Пламен Дойнов, преподавател
по литература, критик, драматург
и поет, неуморен ловец на бивши доносници в литературните среди. Той е
почти част от пейзажа в читалнята.
С какво да започна? Заемам се с „личното“ досие на Кръстева, най-дебелото. Пламен потъва в „оперативното“.
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Много скоро ставаме част от общ
танц: аз му показвам моите находки,
той – своите. По обяд ни гонят навън.
Времето ни изтича. Изтощени като
след игра на тенис, се стоварваме на
една пейка зад близката руска църква.
„Знаеш ли, това нямаше да се случи
без нас…“, споделя Пламен, един от основателите на „Литературен вестник“, изданието, в чийто почетен
редакционен комитет е Юлия Кръстева. Тъкмо той наскоро е настоял
пред Комисията да бъдат „проверени“ всички сътрудници на вестника. И
едно име изниква от архивите: Юлия
Кръстева, знаменитата „чужденка“,
талисманът на изданието. „Малко
сме като полетия поливач“, въздъхва
тъжно той. Няма никаква конспирация, никакво желание за „навреждане“:
парадоксално, досието „Сабина“ не
би видяло бял свят без желанието за
прозрачност на нейните почитатели
в София.

„Опасностите“ от
посещение на Запад
В автобуса на връщане в Пловдив научавам, че Комисията по досиетата,
затънала в заявки от медиите, взима
безпрецедентно решение – да публикува изцяло досието „Сабина“ на сайта си. Всички могат да се запознаят с
него. Ала разчитането на подобен род
документи си е предизвикателство.
Историята, която разказват те, се
простира в годините, води към върховете на държавата, намесва интелектуалци, посланици, министри, висши шпиони, напълно непознати лица.
Някои от тях присъстват с открито
лице, други се крият зад множество
псевдоними и агентурни имена… Цяла
джунгла от огледала.
Досието на Юлия Кръстева не е дело
за оперативно наблюдение въпреки прихванатата кореспонденция и
факта, че ДС следи обкръжението ѝ.
За което свидетелства дори агентурният псевдоним – „Сабина“, криещ
по-скоро симпатия. Ако беше мишена,
името щеше да е „Ренегатката“, „Лицемерката“ или „Негодницата“ – архивите на ДС изобилстват с досиета

на „врагове на народа“. Това е досие
на „сътрудничество“. Статутът на
Кръстева се променя с годините: тя
минава от „официална връзка“ към
„секретен сътрудник“ и обратното.
Думата, използвана при откриването
на досието, е „разработка“, близка до
термина „операция“ в разузнавателната лексика.
Ако се съди по досието „Сабина“, първите ѝ контакти с ДС са от края на
1965 г. Аспирантка по литература,
Кръстева, която е на 24 г., работи на
хонорар в „Народна младеж“. Владее
френски, руски и английски, използвана е и като преводач на чужди гости
на ЦК. В София тя общува с политическия и културен каймак на епохата
– хора доста по-възрастни – където
цари атмосферата на „правото на
първа нощ“. Някои от приятелките
ѝ нямат друг избор, освен „да минат
под ножа“, спомня си тя. Самата тя
се сдобива със стипендия „Шарл дьо
Гол“, която ѝ осигурява девет месеца
престой в Париж. Да излезеш от НРБ
и да заминеш за капиталистическа
страна, тогава е равносилно на подвиг: пътуванията са достъпни само за
номенклатурата и за онези, чиято лоялност към режима не буди съмнения.
Преди пътуването се прави проучване в милицията. Държавна сигурност
проверява в досиетата си дали лицето е познато на службите, разпитва
съседите, кварталните отговорници, иска препоръки от работата и от
колегите.
Документите, събрани в досието
на Юлия Кръстева – преди да стане
„Сабина“ – разкриват облика на ревностна комунистка, сътрудничила
от малка на в. „Средношколско знаме“.
Майка ѝ, която е завършила биология,
се занимава с образованието на Юлия
и на по-малката ѝ сестра, студентка в Музикалната академия. Бащата,
богослов, работи като счетоводител
в Св. синод в София. Последният етап
преди издаването на изходна виза е
профилактиране от представител
на службите. Целта е да се прецени
на живо кандидатът за пътуване,
а също и – в разгара на Студената
война – той да бъде предпазен от
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опасностите, които крие посещението на Запад: опит за вербуване от
чуждите служби, провокации и други
изкушения…
Срещата лице в лице се оказва решаваща. Мъжът, който разговаря с
Юлия, ще изиграе централна роля във
вербовката ѝ. В досието той носи
псевдонима „Петров“. Неговото истинско име – идентифицирано след
месеци на разследване – е Стоян Георгиев. След шеметна кариера в лоното на Комсомола, където е общувал с Кръстева, той преминава в ДС,
следвайки своя началник и покровител
– Ангел Солаков, бъдещ вътрешен министър. Петров получава отговорен
пост в управлението, натоварено с
контрашпионажа.
За разлика от повечето си колеги
Петров не е ченге инквизитор: хора,
познавали го в София, го помнят като
културен човек, фин психолог, играещ
с властта и чара си. С шеговит тон
той поставя едно условие за заминаването на Кръстева във Франция: да
не се омъжва там и да не забрави да се
върне в родината си. Тя се съгласява.
Тогава майсторът в шпионажа пробва
късмета си: докато е в Париж, ще се
съгласи ли да помогне на „службата“?
Младата жена приема. „Уточнено бе,
който и да я потърси от мое име, да
му има доверие“, пише той в доклада
си.

Достоверен и
обещаващ източник
Юлия Кръстева не спазва първото
обещание. Едва дошла в Париж, отива
в кабинета на младия писател Филип
Солерс, който е начело на списание
„Тел Кел“, обединяващо най-бурния и
трансгресивен пласт на парижката
интелигенция. Какво иска Кръстева
да прави във Франция? „Нямах нищо
за губене освен веригите си“, отговаря тя, перифразирайки Маркс. Солерс
я води на вечеря в „Ла Купол“, пробва
да я целуне на метро „Дюрок“. Началото на голяма страст, невъзможна
за едни, скандална за други. „Не бях
нито лесна, нито задръстена, и тъй
като алхимията на умовете се бе

Донесение на Петров (Стоян Георгиев) за вербуването на агент Сабина,
18 ноември 1970 г., КРДОПБГДСРСБНА

наложила, тази на телата трябваше
да последва“, пише тя. Сключват брак
през 1967 г. Ще минат десетилетия,
преди Юлия Кръстева отново да стъпи на родна земя.
Ако се вярва на досието, решението да се установи „оперативен контакт“ с нея е от 1970 г. През януари
хората на ДС в Париж ѝ устройват
обяд близо до „Одеон“. Поканата идва
от Боян Трайков, бивш главен редактор на в. „Народна младеж“ , на който
е сътрудничела в София, сега кореспондент в Париж. Тя обаче не знае,
че този харизматичен журналист
работи за ДС под псевдонима „Тибо“.
Съпровожда го Лука Драганов, висш
офицер от същата служба, работещ
под прикритието на българското

консулство в Париж. Юлия Кръстева
говори за себе си, за мъжа си и неговата фамилия, за Френската компартия,
за Чехословакия, в която са нахлули
съветските танкове, за колегите
си от българската секция на Радио
„Франс Ентернасионал“, където работи на хонорар веднъж седмично.
Под псевдонима „Любомиров“ агентът от консулството изпраща в София подробен отчет за тази вечеря.
„Срещата протече спокойно и делово,
тя разказа много подробности от живота и проявите на френските културни среди“, пише той в заключение.
Любомиров е продуктивен шпионин.
От тази вечеря той извлича три отделни донесения: за самата Кръстева;
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за колебанията на Ролан Льороа от
ФКП да осъди нахлуването в Чехословакия; за публикуването във Франция
на книгата на Антонин Лим, чешки политически емигрант, когото „източникът познава добре“. Юлия Кръстева, университетски преподавател,
генерален секретар на Световната
асоциация по семиология, автор на
три книги, за които се говори, е оценена като „достоверен“ и обещаващ
източник.
В средата на ноември 1970 г. Петров, който ѝ е издал изходна виза в
София, пристига в Париж. Преминал
от контрашпионажа към външното

Попитах я спомня ли си нашия разговор в моя кабинет. Увери ме, че много
добре си го спомня, че дори е чакала да
бъде потърсена. На това ѝ отговорих,
че ние сме търпеливи хора. Искали сме
спокойно да се уреди, да завърши нещо
по-сериозно от научната си работа,
след женитбата да се успокои. Следели сме нейното развитие и поведение и се радваме, че се проявява като
добра българка. Това ми даде основание сега да я потърся и се срещна с
нея. Ако тя държи на нашата уговорка, според мен е дошло време, когато
може да бъде полезна на страната
и нашата служба. Разбира се, това
трябва да се основава на напълно

фотография Надежда Чипева

разузнаване, той ръководи шпионска
мрежа във Виена и осъществява надзор над операциите в цяла Западна Европа. Обажда се на Юлия Кръстева от
телефона в парижко кафене. Срещата
преминава, разказва той, като между
стари приятели. За майстора на шпионажа започва Сезон 2 в техните отношения. Ето откъс от отчета, класифициран като „строго секретен“,
който той изпраща на 18 ноември до
началниците си:
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доброволна основа, в рамките на нейните възможности и при пълно нейно
съзнание, желание и отговорност. Заяви, че е съгласна. Помоли задачите да
бъдат в рамките на нейните възможности. След съответно обсъждане
се уточнихме, че трябва да съсредоточим усилията си сред културните
френски среди. Това не налага чести
срещи, още повече че не трябва да ѝ
се попречи да защити професорската
си работа. Колкото по-известен учен

стане, толкова по-полезна би била и
за нашата работа.
Петров посочва на Юлия Кръстева, че
неговият добър приятел Любомиров
от посолството ще поддържа връзка
с нея. Той ще звъни от телефонна будка и тогава ще си уговорят начин на
връзка. „Разясних ѝ защо е необходимо това. Прояви разбиране и каза, че е
съгласна. Разделихме се след вечерята
топло, с пожелания за бъдещи успехи.“

Сабина, непредвидима
и смущаваща
Любомиров решава да кове желязото,
докато е горещо. Първата му среща
в качеството му на водещ офицер на
Сабина е на 9 декември в „Клозри дьо
Лила“. „Държа се непринудено и с готовност говореше за всичко“, отбелязва той. Новото попълнение обаче поставя като условие да не пише
информации, защото нямала време и
нямало да изложи „същественото“.
Любомиров го приема „на този стадий“ и сам взема перото след всяка
от срещите им. Според неговия източник много от медиите и институциите във Франция били в ръцете
на „ционистки организации“, с което
се обяснява подкрепата им за държавата Израел в ущърб на арабите.
Седмичникът „Нувел Обсерватьор“
бил „ярък пример“. „Около 80 % от хората, които формират общественото мнение във Франция, са ционисти
или подкрепят тяхната кауза“, четем
още там. Списание „Прьов“ е изобличено, че е финансирано от ЦРУ и главно евреи работят там, уточнява още
Юлия Кръстева, която заявява, че се
познава с неговия главен редактор
Франсоа Бонди. След ционистите и
евреите идват троцкистите: добре
представени в тези среди, те водят
„активна борба срещу ФКП“.
Любомиров отбелязва всичко, което неговият източник му съобщава:
клюки от парижкия културен живот,
за научните ѝ доклади по цял свят,
за ваканциите ѝ на остров Ре в „семейното имение“ на Солерс… Двойката непрекъснато е на път, всеки в
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собствената си кола, ядат през цялото време по ресторанти, защото я
„мързяло да готви“, и „харчели много
пари“. Нещо, което стъписва Любомиров, който отбелязва, че те „живеят
твърде като буржоа“ за революционери левичари. Като „малки буржоа“, поправя го Сабина, според която истинска „буржоазка“ е нейната свекърва:
„има достатъчно наеми, живее сама
в двуетажна къща, има прислужница“.
Центърът му съобщава, че тези информации не представляват особен
интерес. Но Любомиров не отстъпва.
През февруари 1971 г. Юлия Кръстева
го информира, че е поканена заедно с
група интелектуалци от парижката
левица на симпозиум в Кувейт, посветен на Палестина. След завръщането
ѝ той изпраща дълги доклади, базирани върху разказите на Сабина. Това
предизвиква малко по-голям интерес
сред неговите началници и те му изпращат списък с въпроси, които да
зададе на информаторката си. Нови
донесения се опитват да изяснят подробности от битките за власт между
отделните палестински организации
– „важен сюжет“ за София. Присъдата на Центъра: „сведенията са много
общи и при това известни от официалните източници, поради което остават неизползвани“.
Сабина смущава Любомиров: тя е непредвидима. Отменя срещи в последния момент, връзва му тенекии, отказва да се съобразява с правилата
за сигурност – упорито му звъни по
телефона в консулството, с което
предизвиква паника в Центъра, защото телефонът се подслушва от френските служби. Любомиров се опитва
да я оневини: тя е чувствителна интелектуалка и не може да възприеме
изцяло нашите правила за контакт,
пише той. „Глупости!“, надрасква някой по полето на документа. Донесенията му са изпъстрени с питанки,
дебело подчертани пасажи и язвителни забележки от началниците му.
Сабина явно следва собствената си
„програма“: да издейства продължаването на паспорта на сестра си,
която също идва в Париж, както и да
се подсигури, за да могат нейните

родители да ѝ идват на гости… С тази
цел тя посещава консулството, където е сигурна, че ще намери един объркан Любомиров.

Кариера под три
години, без лично
написано донесение
След месеци Сабина вече не е същата: в края на 1970 г. Любомиров отбелязва, че въпреки усилията му става
ясно, че източникът „все повече се
поддава на антисъветската пропаганда“. През 1972 г. той констатира,
че Сабина и мъжът ѝ са минали на позициите на маоистите и „развиват
активна идеологическа дейност в
тяхна подкрепа“. Това се изяснява в
подробни донесения за влиянието на
Китай сред френските интелектуални среди. След развалянето на китайско-съветските отношения от
края на 60-те години Китай и Албания
са се превърнали в основни мишени за
българските служби, които създават специално управление – „Линия
А“, чиято цел е да парира влиянието
на тези две страни в рамките на социалистическия лагер. И за пореден
път Юлия Кръстева е проблем: тя е
едновременно източник и убеден привърженик на сближаването с Китай.
През 1971 г. Филип Солерс и тя скъсват
шумно с ФКП, за голямо съжаление на
редица влиятелни партийци, които
виждат в тях новите „Арагон-Елза
Триоле“, емблематичната „гламурна
двойка“ на каузата. Заедно с други
фигури от „Тел Кел“ те се встрастяват в китайския модел. Как обаче се
съвместява маоистката културна
революция с „либертинството“, науката за езика и психоанализата? Между трансгресията и провокациите,
двойката Кръстева-Солерс се оказва
в центъра на френския светски и културен водовъртеж.
„Тя не казва всичко и нямаме засега начин да проверим“, оплаква се Любомиров. Но упорито я защитава: „Видимо
напълно е изпаднала под влиянието на
мъжа си и групата около него“, пише
той до Центъра. На 4 и 5 май 1973 г.

лейтенант Божиков подписва в София
два документа, които официално слагат край на „операция Сабина“. Мотивът е следният: „Не желае да работи,
не идва редовно на договорените срещи, отклонява ги и има открит стремеж към легализиране на връзката. Тя
и съпругът ѝ са минали на маоистки
позиции“.
И така, кариерата на Юлия Кръстева като секретен агент продължава
по-малко от три години, включвайки около десетина срещи и още толкова донесения, непредставляващи
особен интерес, писани от водещия
ѝ офицер. Единственият документ,
написан собственоръчно, е пощенска
картичка от Брюксел, изпратена на 13
март 1972 г. до „г-н Драганов“ в българското посолство на авеню „Рап“
номер 4 в Париж, в която тя обяснява, че изнася лекции в Белгия и че ще
се срещнат „след празниците“. За да
завърши на френски: Vive le pouvour
рopulaire! („Да живее народната
власт!“). Любомиров не съзира в това
втори план: „За нейните политически
концепции ясно говори и написаният
от самата нея политически лозунг“.
И пише малко съкрушено до Центъра:
„До този момент не се е обадила, въпреки че изминаха вече два месеца“.
Историята би могла да свърши тук.
Ала едвам лейтенант Божиков слага подписа си под постановлението
по закриването на разработката
„Сабина“, когато на 24 май 1973 г.,
официален празник в България, Юлия
Кръстева се явява на коктейла в посолството и се държи по-скоро приятелски с Любомиров. Договарят се
да се видят, след като защити професорската си теза. На 14 юли Кръстева се явява в консулството с искане:
властите в София не разрешават на
родителите ѝ заедно да им дойдат на
гости, да не би да не се върнат обратно. Ответни мерки заради липсата на
усърдно сътрудничество с ДС в Париж? Във всеки случай тя не е в позиция на силата. Всичко, което може да
предложи на Любомиров, е обещанието за нова среща.
Бидейки стратег, тя вкарва един
анекдот: поканена да изнася лекции
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в множество престижни американски университети, била извикана в Ке
д’Орсе, където един служител – някой си Ив Мабен – искал да се увери,
че Кръстева не ще „компрометира“
Франция на Жорж Помпиду. Тя разказва на Любомиров как твърдо е отговорила, че е учен, но и че е левичарка
по убеждения и няма да се откаже от
възгледите си. Даже заплашва да се
откаже от пътуването и получава
извиненията на министерството. „За
първи път Сабина говори за своите
левичарски разбирания като твърдо
убедена“, пише Любомиров до Центъра. Може би не е напълно изгубена за
каузата?
През следващите години ДС изпраща
множество представители на българската интелигенция, всички те
агенти под прикритие, за да сондират политическите ѝ възгледи. Някои са очевидно стари познанства:
тя им отваря вратите на парижкия
си апартамент – рядка привилегия –
или приема да вечерят на ресторант.
„Почетните кореспонденти“ изготвят дълги донесения върху структурализма, психоанализата и мястото,
което Кръстева заема в тях. Други
са с по-геополитическа тоналност.
Сестрата на Юлия, Иванка, която се
установява в Париж, също е обект на
настойчивото внимание на ДС. Един
доносник – „Марк“ – направо се измъчва с нея: намира, че Иванка „не блести
с ум“, но може да се използва в подхода
към Юлия Кръстева и Филип Солерс.

Семейството є като
разменна монета
Сетне Центърът разиграва друга
карта: през 1975 г. пристига на служба във Франция един от най-добрите
им кадри – майор Владимир Костов,
който официално се води като кореспондент на Българската телевизия
и радио. Той вече е пребивавал във
Франция между 1960 и 1964 г. Образован и безспорно интелигентен, той
се ползва със свобода на действието,
нещо рядко в тогавашната бюрокрация. Освен това „Владо“ е много
близък с Юлия Кръстева: той е бил
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нейният първи главен редактор във
в. „Средношколско знаме“. Когато ѝ
се обажда по телефона през октомври 1975 г., тя е „приятно изненадана“. Бременна е (синът ѝ Давид ще се
роди в края на годината) и нейният
събеседник я описва като „обърната
изцяло към живота си във Франция,
към университетската си кариера и
семейството си“.
Владимир Костов разполага с двойно
предимство: ползва се с доверието на
Кръстева и пише онова, което мисли.
Той смята, че всеки натиск върху нея
ще има само обратен ефект. В името
на „старото им приятелство“ проучва нагласата ѝ към България. Тя отговаря, че винаги е готова „да помогне“
на родината си в рамките на възможностите си, например с издаването
във Франция на книгата на една българска поетеса, а не с нещата, които
ѝ искат „от посолството“. Костов
стига до извода, че ДС би трябвало да
се заинтересува от съпруга ѝ – Филип
Солерс, и да го използва за провеждането на „активни мероприятия“ (пропагандни операции и дестабилизиране
на западното обществено мнение),
както и да се възползва от познанията му за Китай.
Агентите на ДС в Париж са наясно, че
Кръстева, Солерс, Барт и цялата банда на „Тел Кел“ са извършили пътуване
в Китай през април 1974 г. и че поддържат тесни връзки с китайски дипломати в Париж. Костов предлага да покани нея и Солерс на вечеря, на която
да бъде заедно със съпругата си. Той
уточнява, че Солерс е много чувствителен към външните признаци на
внимание като подаръци или покани за
вечеря и че за разлика от китайците,
нито един български официален представител не е направил нищо в тази
насока… Който има уши, да чуе.
Остава въпросът за родителите на
Кръстева и нейната сестра. Очевидно това е разменна монета в отношенията ѝ с ДС, която играе с безграничната си власт при издаването на
визи. „Опитва се да действа по начин,
характерен за нея – да получи нещо от
нас, без обаче да даде насреща нищо“,

изнервено отбелязва в една справка
Димо Станков, новият ръководител
на резидентурата на ДС в Париж, заел
мястото на Драганов. „Само тя има
полза от това“, добавя „приятелят“
Владимир Костов.
На 9 април 1976 г. Кръстева отправя
протестно писмо, подписано от нея и
съпруга ѝ, до посолството. Тя заявява на всеослушание в консулството,
че Филип Солерс иска да пише специална статия във в. „Монд“ за това,
че родителите ѝ са лишени от възможността да видят внучето си, но
че тя го била въздържала. Работата
стига чак до ушите на министъра на
външните работи Петър Младенов,
склонен да удовлетвори молбата ѝ. В
ДС отзвукът е по-различен: „България
няма да коленичи пред заплахата!“.
Българските шпиони разискват случая на високо равнище в кабинета на
един генерал. Ръкописна записка след
тази среща цинично разкрива избраната стратегия: „Решено бе ние да
не се намесваме, тъй като даже ние
да уредим въпроса, „Сабина“ ще реши,
че Будинов (посланикът – б. р.) е уредил всичко, а не „Кръстев“ (Владимир
Костов – б. р.). Ние нямаме причини да
възразяваме (за родителите – б. р.)
– даже и да не се върнат, остават за
НРБ апартаментът им и две пенсии.
А освен това имаме интерес тя да не
се сърди, а да помага“. Управлението
иска да разбере веднъж завинаги готова ли е тя да помага по „Линия А“. „С
това пряко поставяне на въпроса поне
ще е ясно можем ли да разчитаме на
нещо.“ Само няколко страници по-нататък досието „Сабина“ свършва, без
да стане ясно дала ли е стратегията
плодове. Имало ли е Сезон 3 в сериала
между Юлия Кръстева и българския
шпионаж?

„Все едно са ми
изтръгнали орган“
Тъкмо този въпрос е в главата ми – заедно с толкова други – когато звънвам
на вратата на апартамента ѝ срещу
Люксембургската градина повече от
три месеца след първия ни контакт.
Юлия Кръстева ме посреща като
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Юлия Кръстева, фотография Анелия Николова, „Дневник“

стар приятел. „Колко години минаха,
Александре?“ Изглежда смалена, главата ѝ е леко влязла в раменете, но
непокорният кичур пак стърчи над
бадемовите очи, а гласът ѝ, приятно
оцветен от акцента, не е помръднал
нито на йота. Препрочетох досието
ѝ във всички възможни посоки, разговарях с много хора в София и в Пловдив,
включително и с един от оцелелите в
тази сага, случила се преди петдесет
години. Ала най-трудно ми бе да намеря общ език с нея. Юлия Кръстева ми
обясни по мейла колко ѝ тежи цялата
тази история, тъй като ѝ „пречи да
продължи работата си с обичайната
концентрация“ и дори „да живее спокойно“. Помоли да „мине малко време“
и ме покани да се срещна с адвоката ѝ
Жан-Марк Федида.

Един адвокат? Защо? Защото бди над
нея и я пази от атаките на пресата,
както ми обясни самият той с тенора на парижки защитник. А също и за
да „организира контраатаката“: публикацията на дълго право на отговор
в „Обс“ и „по-балансирани“ статии
(„Журнал дю Диманш“, „Мариан“). Както и на „ексклузивното“ интервю,
излязло в началото на юли 2018 г. във
френското издание на „Венити Феър“,
в което Юлия Кръстева разгръща с
присъщата си сръчност своята версия на историята. Осем гланцирани
страници, гарнирани с нейни гламурни
снимки, правени през годините. Сабина
никога не е съществувала. Тя е измислица на кафкиански служители, наквасени със скоросмъртница и опитващи
се да оправдаят заплатите си.

Интервюто тръгва почти хаотично. Сядаме на канапето в салона под
плътно затворените прозорци, редом един до друг. Задушавам се въпреки пуснатия климатик в помещението. Домашната помощничка, в
безукорна бяла блуза, ни сервира кафе
в малки порцеланови чашки. Юлия ми
казва колко е била наранена да види
писмата до родителите си – около
трийсетина, съпроводени с изрезки
от пресата за първите ѝ парижки успехи – „изложени urbi et orbi“. Написани
с кръглия почерк на млада жена, в тях
тя споделя грижите около здравето
на баща си, говори за предстоящото
раждане на сина си и за семейството
на съпруга си. За омаята от обиколките по света, съпътстващи знанието на един млад университетски
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преподавател, за откриването на
Ню Йорк… „Разголване“, „изнасилване“, казва тя. Безумно я е яд на Комисията по досиетата, тази „зловеща“
институция, изложила интимността
ѝ на показ, извадила от досието ѝ заключения без никакво разграничаване
на нещата. „Не са ли видели, че наблюдаваната, шпионираната съм аз?“
Ако ѝ се вярва, единственото истинско нещо вътре са писмата ѝ. Твърди
също така, че не е имала време, за да
проучи досието. Твърде рано, твърде
тежко е за нея. Всичко, което знае, го
е прочела в пресата или го е научила
от приятели.
Иска да споделя впечатленията си.
Смее се над класификацията ми по
сезони като в телевизионен сериал,
но ме слуша внимателно – особено
за Сезон 2, за чието съществуване
не подозира. Според нея Комисията
е публикувала досието в момента, в
който България председателства Европейския съюз – между януари и юни
2018 г. – за да „се вдигне шум и се покаже каква бдителност има спрямо
тоталитарното минало“.
Изтича час, после втори, накъсвани от „със сигурност не съм казвала
това!“, „невъзможно!“, „измишльотини!“. Тя е превъзбудена, аз също, често говорим едновременно. Срещала се
е няколко пъти с този Лука Драганов,
„леко недодялан човек“, зад гишето на
консулството, и то по административни въпроси, но историята свършва тук. Не е имало срещи в парижки
кафенета, не е имало малки услуги.
Думите, приписвани ѝ в донесенията,
са плод на въображението на Драганов. Не се е ангажирала с палестинската кауза и разбира се, не е казвала,
че парижката преса е под контрола на
ционистите.
Говоря ѝ за Стоян Георгиев или още
Петров. Никакъв спомен. „Носи същото име като баща ми, нямаше да
го забравя.“ Разказвам ѝ за дългото
ми издирване на това лице (починало
през 2010 г.), за мълниеносната му кариера, за основополагащата му роля в
досието „Сабина“, където той се явява като неин вербовчик. Припомня ми
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мимоходом, че никъде няма неин подпис и че нито един от документите
в досието не доказва сътрудничеството ѝ. Никакво саморъчно донесение, нищо. Срещата взима полицейски
обрат… Единствено фактът, че ДС е
искала да вербува мъжа ѝ, силно я забавлява. „Не са ли усетили сюрреалистичната страна на персонажа?“ Филип Солерс обича да казва, че е агент
на Ватикана и на Мао.

откриват в гърба му миниатюрна
сачма, идентична с онази, с която няколко дни преди това са отровили дисидента Георги Марков в Лондон.

След като отминава първата вълна
от думи – и гняв – долавям, макар и под
сурдинка, да се очертава друга линия
на защита, не толкова отчетлива, но
по-реалистична. Юлия Кръстева никога не е искала да я възприемат като
„враг на народа“: родителите ѝ остават в България, сестра ѝ живее в Париж, но с български паспорт. Когато
ѝ подсказвам, че ДС може би е искала
тя да си остане „приятелка“ на НРБ,
един вид чаровна посланичка на режима, това не я шокира. „Никога не съм
възприемала дисидентството като
разчистване на сметките с миналото, а като отваряне към нови форми
на мисълта.“ България, с нейните икони, духовност и детските ѝ спомени,
винаги си остава в сърцето ѝ. Ала с
делото „Сабина“ връзката е прекъсната. „Все едно са ми изтръгнали орган“, казва тя. Или още: „Все едно да си
евреин и да я няма държавата Израел“.

„Защо? Операцията беше полезна за
всички. Юлия постигна желаното, а
ние направихме така, че тя да не застане срещу НРБ.“ Реакцията ѝ в пресата не го изненадва: „Юлия Кръстева
защитава образа на своя живот такъв, какъвто го е градила в съзнанието си, какъвто го обича и цени. Сега ѝ
се налага да се види отвън, но това е
друга история!“.

„Операция, полезна
за всички“
В едно кафене срещу Пон д’Алма, близо
до българското посолство в Париж,
един мъж оставя на масата дадения
му от мен лист хартия. Той „много
добре“ знае какво е писал преди четиридесет години. Тъкмо тук, в това кафене, агентът под прикритие и бивш
главен редактор на в. „Средношколско
знаме“ се среща с Юлия Кръстева през
1975 г. „Погрешно е да се чете тази история през днешните критерии“, ми
казва Костов под одобрителния поглед на жена си Наталия. Малко след
епизода „Сабина“, тоест през 1978 г.,
този офицер от ДС решава да не се
върне в България. Осъден задочно за
предателство, той по чудо оцелява след опит за убийство. Лекарите

Владимир Костов днес е на 87 г. Живее
в далечно парижко предградие. От
всички герои в историята той и Юлия
Кръстева са единствените живи
участници. Няма ли усещането, че си
е губил времето със Сабина?

Казват, че в шпионските истории
всички лъжат: най-добре мистифицира този, който мистифицира последен. На кого да вярваш? В романите и
в публичните си изяви Юлия Кръстева
обича да разказва историята за едно
младо момиче, озовало се в Париж в
навечерието на Коледата на 1965 г. с
чисто нов куфар и банкнота от 5 долара в джоба, която разменя на място. Един приятел не я чака на летище
„Бурже“, но пък жената на български
служител ѝ предлага да я съпроводи
до посолството и накрая кореспондентката на БТА в Париж я подслонява в дома си. После идват любовта от
пръв поглед с Филип Солерс и неудържимият възход към върховете на литературата и науката. Що се отнася
до заминаването ѝ от София, тя го
представя като мимолетно откриване на режима („размразяването“) или
като бъг в системата, известна с бюрокрацията и тромавостта си. Минала е между капките. „Родителите
ми обезумяха от радост. Настояваха
да замина веднага от страх да не би
някой партиен член да заеме мястото ми“, пише тя във „Венити Феър“.
За онова, което следва, винаги ще има
две версии: Юлия и Сабина не разказват една и съща история.
© Alexandre Lévy
Превод от френски Тони Николов
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„Книговище“
четене за удоволствие

Новата образователна
интернет платформа
„Книговище“ въвлича
децата в игра на
въпроси и отговори
към прочетени книги.
Целта е да се насърчат
четенето с разбиране,
критическото мислене,
умението за общуване.
Разговор с Десислава
Гаврилова и Яна Генова
Екипът на „Книговище“, фотография Мария Дачева

Създателките на „Книговище“ – Десислава Гаврилова, Искра Джанабетска и Яна Генова, търсят алтернатива на четенето по задължение. За
целта използват подходи, характерни за електронните игри. Официалният старт на сайта предстои на 24
май, но вече е достъпна безплатната
демоверсия. От септември 2019 г.
„Книговище“ ще може да се ползва и в
училищата.

Как се появи идеята за „Книговище“? А името?
Десислава Гаврилова: В началото са
един проблем, който от доста време с
тъга наблюдавам в образователната
система у нас, и един немски първообраз, Antolin.de, с който се запознах
благодарение на 9-годишния ми син.
Проблемът: струва ми се, че в началното образование у нас не се полагат
достатъчно и системни усилия за изграждане у децата на отношение към
четенето за удоволствие през свободното време като към нещо хубаво,
желано и ценно. А именно четенето
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на разнообразни текстове, съответстващи на интересите и предпочитанията на децата – не просто на
задължителната литература – постепенно изгражда у тях добри и
компетентни читатели. Не мога да
твърдя, че навсякъде е така, но в последните години от доста ученици у
нас чувам, че тези, които обичат да
четат, често търпят подигравките
на съучениците си, смятани са за „лузъри“. Същевременно знаем, че близо
42 % от 15-годишните у нас са функционално неграмотни (PISA, 2016) и
това число би трябвало силно да ни
разтревожи – страна, в която такава
голяма част от младежите не притежават базисните умения за осмислящо четене, няма шанс в XXI век.
Колкото до личната история: класът
на сина ми (в основно училище във Виена) има абонамент за платформата
Antolin.de още от втори клас и аз бях
впечатлена колко бързо детето се
пристрасти към „играта“ на въпроси
и отговори върху съдържанието на
книгите, които чете в свободното
си време; как след всяко прочетено

заглавие с радост и ентусиазъм бързаше да попълни въпросник; как състезателният елемент на платформата накара съучениците му да говорят
за книги, да се състезават кой чете
повече и в крайна сметка – да заобичат четенето. Antolin.de съществува вече 17 години и се ползва широко
в училищата в Германия, Австрия и
немска Швейцария, като редица изследвания показват ефекта на платформата върху компетентностите
на децата за осмислящо четене. Поиска ми се и българските деца да имат
достъп до подобна забавна платформа, която да „полива“ и подхранва
любовта им към четенето. Споделих
идеята си с Искра и Яна и за моя радост те решиха да се включат с мен в
предизвикателството да я създадем.
Колкото до „Книговище“ – търсихме
наименование, което да е забавно за
децата, да създава подходящи асоциации (съкровище, леговище, книгоядно
чудовище...), и го намерихме в една от
думите, измислени от възрожденския
книжовник Иван Богоров – това е неговата дума за „библиотека“.
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Яна Генова: Преди да се спрем на „Книговище“, минахме през различни варианти. „Книговище“ е неологизъм на
Иван Богоров, наред с прочутите му
„драсни-пални клечица“ или „бивалица“ (за „история“). Далеч сме от пуристките възгледи на Богоров, но думата ни хареса. Някои разчитат само
асоциацията с чудовище, но в нея има
и леговище, и съкровище.

Името съдържа асоциации с уют,
скритост от света в четене на
книги. Не са ли те по-скоро асоциации на възрастните поколения
около четенето за удоволствие?
Как четат днешните деца?
Яна Генова: Наистина така сме чели
ние като деца – най-често завити
през глава в леглото, изолирани от
околния свят. Това все още е и най-тиражираният образ на четящото дете
и в него има доза носталгия. Истината е, че не знаем достатъчно за детското четене и че изследванията,
особено за България, са недостатъчни. Можем да допуснем, че радикалните промени в читателския процес
няма как да не се отразяват и на децата. Разнообразието в носителите (електронни, аудио), промените
в нивата на концентрация на съвременния човек, в условията на четене,
включително достъпността на текстовете и дори на престижа на четенето – това са част от промените,
които изследователите отчитат и
които се случват пред очите ни едва
в последните 10–20 години. Статистиците навсякъде по света отчитат
спад в четенето на книги и в продажбите на печатни книги. В Германия
например издателите говорят за „изчезнали през последните пет години 6
и половина милиона читатели“. Едновременно с това днес повече хора четат повече текстове, отколкото когато и да било преди… само че това не
са цели книги. Изглежда всички са съгласни, че определението за това какво е четене се променя – разликата е
в това как се отнасяме към тези промени, дали виждаме в тях предстоящ
апокалипсис, или демократичен рай,
пълен с неизследвани възможности.

В създаването на въпросници към
книгите се включиха широк кръг
помагачи. Как участваха децата в
този процес?
Десислава Гаврилова: Щастливи сме,
че имахме възможност да ползваме
уникалната платформа за доброволчески инициативи Time Heroes, за да
наберем доброволци за съставянето
на въпросници. Поставяме си амбициозни цели – бихме искали до септември 2019 г. да имаме въпросници към
основните детски книги, които са
достъпни в библиотеките и книжарниците в страната, а това е задача, непосилна за един или дори десет
души, тъй като става дума за близо
хиляда книги. Благодарение на Time
Heroes в момента имаме около 150
доброволци, които пишат въпросници, следвайки методологията, която
създадохме. Преди да бъде одобрен за
публикуване, всеки въпросник минава
през редактор, неговата задача е да
се увери, че всички указания и стандарти, предвидени в методологията
ни, са спазени. Нашите доброволци са
учители, студенти, лекари, юристи
и т.н. – хора с различни професии от
цялата страна, споделящи любовта
към книгите. За мен е вълнуващо колко широк отклик предизвика нашият
призив за съставяне на въпросници за
„Книговище“ – в писмата, които хората ни пращат, когато за пръв път
ни се представят като потенциални автори на въпросници, често има
възрожденски нотки. Имаме и случаи,
в които деца, подпомогнати от родителите или учителите си, създават
въпросници. Надяваме се, че доброволците ни се забавляват в процеса
на писане на въпросници и че децата
с участието си получават още един
стимул да са горди с това, че четат.

Разкажете повече за вашата методология.
Десислава Гаврилова: Създадохме оригинална методология за въпросниците и ръководство, което много точно
и в детайл описва качествата, които
трябва да притежават въпросниците, спецификите, които целим, съобразени с възрастта на децата, за

които е подходяща книгата, както и
конвенцията за изписването на различните типове въпроси и отговори.
Методологията ни стъпва на основата на немския ни вдъхновител, като
е съобразена и с образователните
стандарти у нас, и с навиците на учениците в последните години да бъдат тествани чрез въпроси с няколко
възможни отговора. Иска ни се Книговище.бг да е повече от игра, в която
трупаш точки и минаваш нива – затова залагаме и елемент на споделяне около книгите, възможност за водене на читателски дневник, както и
система за препоръчване на заглавия
между децата.

Четенето в състезание и игра –
това ли е начинът съвременните
деца да се обърнат към книгите?
Не трябва ли да сме леко скептични
към състезателния елемент, който и без това е навсякъде в света
на детето?
Десислава Гаврилова: Донякъде споделям виждането, че четенето трябва
да е удоволствие и ценност само по
себе си, а не поле за състезание. Но как
да научим децата да обичат и ценят
аналоговото занимание, каквото е
четенето, в един свят, в който те са
обградени от компютърни устройства и още преди да могат да пишат и
четат, играят на компютърни игри?
Как да ги накараме да мислят, че да
четеш е хубаво, ако средата ти казва, че е срамно занимание за „лузъри“?
Струва ми се, че игровият елемент,
както и системата от стимули, заложени в платформата Книговище.бг,
имат потенциала постепенно да укрепят възприятието на децата за четенето като за нещо хубаво и важно.
Това, което наблюдаваме – и изследванията на ефектите от платформи
като „Антолин“ го потвърждават –
е, че в резултат и на състезателния
елемент, който подобни „игри“ носят,
децата придобиват навика да четат,
четат много повече и в крайна сметка
се изграждат трайно като страстни
и компетентни читатели.

Наистина все по-малко деца в България могат да осмислят това, което четат. Как „Книговище“ може
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Яна Генова има над 20-годишен професионален опит в сферата
на книгоиздаването, литературния превод, международния културен обмен. Директорка и основателка на фондация „Следваща
страница“ и на Къщата за литература и превод в София, която
развива първата в България международна резидентска програма
за преводачи и писатели. В края на 90-те управлява програмата за
подкрепа на книгоиздаването в 24 страни в Източна и Централна
Европа на Институт „Отворено общество“ – Будапеща. Автор и
съавтор в множество изследвания върху културните политики,
читателските практики, литературния превод. Съавтор заедно
с Георги Господинов на „Инвентарна книга на социализма“, „Просвета“, 2006. Завършила е културология в Софийския университет.

фотография Мария Дачева

да помогне, за да се преобърне тази
тенденция?

Как сайтът „Антолин“ се вписва в
немскоезичното образование?

Яна Генова: Това е много дълга тема
и едва ли може да се обхване в няколко прости твърдения. Развиването на умения за четене с разбиране
все повече присъства в програмата,
особено в началния курс, методиките и допълнителните материали се
усъвършенстват. „Книговище“ може
да се ползва от учителите в допълнителните занятия и е достатъчно
гъвкав, за да позволява различни приложения. Може например да се ползва
в рамките на допълнителните часове,
като цял един клас или по-малки групи деца попълват заедно въпросници
по книги. Въпросите пък по препоръчителната литература дават нови
идеи и теми на учителите за дискусии в клас. Предимството на сайта е
в това, че говори на децата на един
познат за тях език, на езика на електронните игри, и ползването му, индивидуално или в група, не изисква
някакво специално обучение. „Книговище“ не поучава и не изпитва, не
дава оценки, а награждава с качване на
нива, виртуални съкровища и реални
награди. Философията ни е, че четенето за удоволствие само по себе си
допринася за четене с повече разбиране, затова залагаме на свободния
избор, на овластяването на четящото дете. „Книговище“ работи за създаването на устойчиви читателски
навици, а това винаги е в помощ на
образователната система.

Десислава Гаврилова: Училищата в
Австрия, Германия, Швейцария и Лихтенщайн имат възможност да се
абонират за Antolin.de. В началото на
учебната година учителката раздава потребителските имена и пароли
на своите ученици и ги приканва да
ползват платформата, като отговарят на въпросите към прочетените
от тях произволно избрани детски
книги. Учителят има възможност да
проследява успеваемостта на децата и да надгражда към учебния процес
елементи в подкрепа на децата, които не успяват да се справят добре с
въпросниците. В края на всеки срок и
учебна година учителят може да генерира грамоти за децата – това е един
от многото възможни начини да ги насърчи в усилието им да четат повече,
ползвайки платформата. В този смисъл Antolin.de става важен помощник
на учители и родители. Напредъкът
на децата в четенето (брой прочетени книги и постигнати точки) обаче
не е елемент, който формира оценката по немски език и това е важно, за
да бъде платформата именно инструмент за насърчаване на четенето за
удоволствие, четенето, което развива интересите на децата и ги укрепва
като критически мислещи личности.
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А как ще изглежда включването
на „Книговище“ в образователния
процес?

Яна Генова: В сайта само за първите
седмици след пускането му се регистрираха почти 2000 души. От тях
около 500 са възрастни – родители и
учители от цялата страна. Въпреки
цялата си огромна претовареност
учителите веднага разпознават потенциалните ползи от сайта, получаваме всеки ден възторжени отзиви
от учители. Още преди да пуснем демоверсията, представихме „Книговище“ пред учителите от програмата
„Заедно в час“ и любопитното е, че
намерихме съмишленици не само сред
учителите по хуманитарните предмети. Важно е информацията за сайта първо да стигне до всички учители
и затова търсим и съдействието на
Министерството на образованието
и регионалните инспекторати. Алгоритъмът за изчисляване на напредъка на всеки потребител в сайта е
достатъчно прецизен, за да можем
да си представим, че постиженията
на децата биха могли да се отчитат
и като част от общата оценка на
учениците.
Освен учителите други съмишленици
на „Книговище“ са библиотекарите,
както в училищните, така и в читалищните и градските библиотеки.
Въпреки отчайващото състояние на
книжните фондове, особено извън големите градове, в библиотеките все
още работят добри професионалисти
и дори един-единствен посветен в
мисията си библиотекар може да промени много.
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Каква роля „Книговище“ отрежда
на родителите?
Яна Генова: Безспорно ролята на родителите още преди да се стигне до
„Книговище“ или до образователната
система, е ключова. Те са тези, които
възпитават отношение към книгите
и задават модели на читателско поведение. Родителите регистрират
децата в „Книговище“ и им помагат
да го открият, защото по-малките
деца не са независими ползватели
на интернет и родителите с право
искат да имат контрол върху това
какво прави детето в мрежата. „Книговище“ е забавна и полезна семейна
игра, дава повод за разговори за книги
в семейството, разговори за житейски ситуации и морални казуси, които
вълнуват децата. Родителите могат
и да изготвят въпросници към любимите книги на децата си или да помагат на децата да правят въпросници.
Да не забравяме, че преди да започнат
да четат самостоятелно, децата са
слушатели на текстове, на приказки и
книги, които им четем вкъщи, в детската градина, в детските центрове.
С помощта на родители или учители в
детската градина „Книговище“ може
да работи добре и сред децата, които
още не са независими читатели.

регистрират в „Книговище“ и следват страницата ни в социалните
мрежи. От сайта родителите могат
да получават препоръки и идеи за книги, които да предлагат на децата си.
Семейното попълване на въпросници
върху книги може да бъде много смислено и приятно занимание, защото е
повод за общуване между поколенията. А често се случва децата ни да
знаят повече от нас за Пипи или Карлсон, да не говорим за Хари Потър, Лили
Чудото или Нарния, и това ги кара да
се чувстват горди.

Образователен сайт като Уча.
се печели популярност сред децата благодарение на видеоуроците
и анимацията. Вие залагате на
класическа форма от въпроси и
отговори. Децата обаче имат и
негативен опит с въпросите след
уроците в учебниците. Как ще го
преодолеете?

Обмисляте ли да създадете родителска общност около сайта?

Яна Генова: Популярността на Уча.се
се дължи и на това, че поднася учебното съдържание на разбираем език.
Въпросите в „Книговище“ правят
нещо подобно със съдържанието на
книгите. Те не усложняват допълнително, а по-скоро разясняват и обогатяват преживяването от прочетеното. Освен това сами по себе си често
са и смешни. Децата веднага разпознават закачката с класическата тестова форма и нямат проблем с това.

Яна Генова: Родителска общност около сайта вече се създава, родители се

Мислите ли за други форми на провокиране на детското въображение

– освен съставянето на въпросници?
Десислава Гаврилова: Мислим за засилване на елемента на споделяне около
книгите, възможност за общуване в
мрежа на децата, за съвместно творчество през платформата. Отделно
обмисляме възможността за надграждането на читателски конкурси около „Книговище“. Възможностите са
безкрайни и честно казано, ни засърбяват дланите, като си представяме
как ще развием „Книговище“ в следващите години и десетилетия.

Бихте ли включили и аудиокниги в
„Книговище“?
Десислава Гаврилова: Имаме много
планове за дообогатяване на платформата, но ще ги развиваме постепенно. Те включват и създаването на
въпросници по аудиокниги (в случаите,
когато говорим за драматизации по
детски книги, т.е. когато няма съответствие между текста на книгата
и аудиоверсията му), но също и модул
за насърчаване на медийната грамотност например. В момента обаче
основното ни усилие е за доработването и изпълването със съдържание
на основния модул на Книговище.бг, за
да достигне той още през учебната
2019/2020 г. до възможно най-голям
брой български деца.
Въпросите зададе Людмила Димова

фотография Мария Дачева

Десислава Гаврилова е една от основателките и ръководителка
на Центъра за култура и дебат „Червената къща“, основава
и председателства Европейската мрежа на центровете за
дебати Time to Talk. Инициира и от 2016 г. насам курира и организира заедно с Музея на Виена и IWM ежегодния Виенски фестивал на идеите (Vienna Humanities Festival). Била е директорка
на Центъра за изкуство и култура на Централноевропейския
университет, както и основател-ръководител на програмата
за изпълнителски изкуства за Централна и Източна Европа
на Институт „Отворено общество“ – Будапеща. Завършила е
театрознание в НАТФИЗ, публични политики в ЦЕУ, изучавала
е културна политика в Оксфорд и кинодраматургия във ВГИК.
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Екскурзия
в библиотеката
Димитрина Чернева

Мойто детство отива си,
ала хитро ми смига,
че е пълна със приказки всяка
възрастна книга...
Мая Дългъчева
фотография Светослав Чулин

Казват, че животът прилича на пътуване, което започва от детството, като непрестанно ни отдалечава
от него, въвличайки ни във все нови и
нови спирали на зрелостта. Така неусетно човек се откъсва от страната
на удивлението, потъвайки нерядко в
напълно обезчудесени светове и пространства. Адриана Гайдарова е сред
щастливците, на които е дадено да не
губят никога от очи земята на детството. От петнайсет години тя работи в сектор „Детска литература“
на Столичната библиотека, а от три
години е и негов ръководител. Всяка
сутрин денят ѝ започва сред лавици
с детски книжки и деца от най-ранна
до тийнейджърска възраст. Адриана има самочувствието на човек с
поглед върху детската литература,
върху избора и предпочитанията на
днешните деца какво и как да четат.
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За щастие, твърди тя, през последните години отношението на децата
към книгата и четенето се променя в
добра посока. Нараства броят на читателите до седемгодишна възраст,
все повече родители записват своите
малчугани в библиотеката още преди
да са тръгнали на училище. Всяка събота от няколко години в Детския
отдел се провежда Часът на приказката по инициатива на писателката
Юлия Спиридонова. За целта е обзаведена специална Стая за ранно детско
развитие, в която се събират родители и техните дечица до 6-годишна
възраст и някоя майка чете избрана
от нея любима книжка. Идеята е да
бъдат привлечени младите семейства
да прекарват част от свободното си
време сред книгите в библиотеката,
където биха могли да общуват с други
родители, да открият нови автори и

произведения за своите деца. Всичко
минава под формата на игра, вниманието на най-малките трудно може
да бъде задържано за повече от десетина минути, затова освен книжки в
стаята има и много играчки. Любими
герои на днешните дечица са костенурчето Франклин и карираният слон
Елмър, който им показва, че макар понякога да е изморително, всъщност
не е никак лошо да имаш своя индивидуалност и да бъдеш различен. Оказва
се обаче, че добрите стари Барбарони също не са забравени. Естествено
първото, което привлича децата на
тази възраст, е добрата илюстрация, затова най-търсени са богато
илюстрираните книжки. Много обичани сред най-малките са и книгите
на Джулия Доналдсън, илюстрирани
от Аксел Шефлър: „Грузулак“, „Детето на Грузулака“, „Патилата на метлата“, „Разбойникът плъх“. „Прекрасни книжки с римуван текст и уникални
илюстрации, малките са им луди фенове. Понякога, когато ни гостуват от
детската градина, ни карат да им ги
четем по три-четири пъти.“
Страхуват ли се децата или по-скоро
техните родители от класическите
страшни приказки? Според Адриана
рисковете и страховете са нещо, от
което се нуждаем още в детството,
те са важни за развитието на психиката от най-ранна възраст. Затова и
библиотеката предлага например новото издание на оригиналните текстове на приказките на братя Грим.
„След като няколко майки се допитаха
до нас – разказва библиотекарката,
– те взеха тези приказки за своите
деца и останаха очаровани. Разбира
се, има и хора, които смятат, че би
трябвало страшните приказки да
се спестяват на децата, за да не им
причиняват стрес. Аз обаче мисля, че
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е хубаво детето да опознава света,
в който живее, с всички негови нюанси. Децата не са толкова плашливи, колкото си мислят родителите.
Те могат да възприемат пълноценно
една книга независимо от това, че в
нея има страшни персонажи или случки. И е най-добре да им я представим
в нейния автентичен вид, а не като
преиначим историята.“ Да, има и родители, които се противят. Случвало
се е да им правят забележка, задето
библиотеката предлага новото издание на братя Грим, но това са по-скоро изключения. По-важното е, че фигурата на библиотекаря се възприема
вече не така статично, сякаш е администратор, на него все повече се гледа като на човек, с когото можеш да
се консултираш относно най-новите
заглавия и подходящата литература
за твоето дете.
Най-многобройна е групата на читателите от първи до четвърти клас.
За тях се организират т.нар. екскурзии в библиотеката. Става дума за
посещения на цели класове от различни столични училища. Библиотекарите им изнасят беседи за фонда и
подредбата на книгите, а учениците
фотография Светослав Чулин

получават читателски карти. Друга
инициатива, насочена към тези деца,
е т.нар. Седмица на…, посветена на
видни детски писатели. Тя стартира
през ноември 2017 г. с Астрид Линдгрен и нейната Пипи. Тогава библиотеката е посетена от близо 600 деца
от 20 училища. Миналата година
Адриана Гайдарова и нейните колеги
организират Седмица на Алън Милн
и Мечо Пух , събитие, което също се
радва на интерес от страна на стотици деца. Какво представляват
тези срещи? „Подготвяме презентация, в която им разказваме неизвестни за тях факти за автора и книгата
с много снимки и илюстрации. Така
децата научават неща, които не са
знаели до този момент. Целта на
инициативата е да запознаем децата
по-отблизо със съответния автор и
да предизвикаме у тях любов към неговото творчество. Определено имаше ефект, след това започнаха да се
връщат и да изчитат всички книги на
Астрид Линдгрен и на Алън Милн. Тази
година още не сме решили на кого ще
бъде посветена Седмицата , може би
на Алиса и Луис Карол.“
Кои са любимите и най-търсени автори и заглавия от тези вече четящи деца? Тук все още са с приоритет
богато илюстрираните книжки. Сред
фаворитите са „Дневникът на един
Дръндьо“ от Джеф Кини и „Кърпена
глава“ на Гай Бас, гостувал в България
миналата година. От българските
автори особено популярни са Юлия
Спиридонова и Мая Дългъчева, а така
също Божана Апостолова с поредицата за малката Божана и книжките на
Весела Фламбурари. Да не пропуснем
и „Приключенията на мотовете“, изключително интересната поредица
на Радостина Николова, подходяща
за 7–8-годишните. Що се отнася до
класическите приказки, те остават
търсено и любимо четиво и на тази
възраст. Децата в първи, втори и
трети клас продължават да четат
братя Грим, Шарл Перо, Андерсен,
Джани Родари. Класиката в българската детска литература обаче върви доста по-мъчно и се чете по-скоро
по задължение, тъй като е включена

фотография Светослав Чулин

в учебната програма. „По-старата
българска литература определено
ги затруднява. „Тошко Африкански“ и
„Патиланско царство“ например не
са сред най-предпочитаните произведения, оказва се, че езикът на тези
книги е малко архаичен за съвременните деца. Те предпочитат да четат
съвременни български автори и чужда
литература.“ Тук Адриана отбелязва
и детските шедьоври от велики писатели: „Съвет към малките момичета“
от Марк Твен, „Вдовицата и папагалът“ на Вирджиния Улф и „Котаракът и дяволът“ на Джеймс Джойс, които децата на тази възраст харесват
и търсят.
Малко по-големите, определяни вече
като тийнейджъри, си имат ясен
фаворит – Роалд Дал. Него учениците четат не по задължение, а за
удоволствие. Друг предпочитан от
тях автор е Рик Риърдън, известен
с книгите си, в които оживяват героите от древногръцката, египетската, скандинавската митология.
Според Адриана Гайдарова днешните деца предпочитат Риърдън, а не
Николай Кун например, „защото той
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ги запознава с митологията по един
изключително интересен начин и същевременно на достъпен и разбираем
за тях език“. Сред най-харесваните
автори от децата на тази възраст
са още Дейвид Уолямс и Джон Грийн.
„Повечето книги на Уолямс са доста
тъжни и не винаги завършват с хепиенд. Въпреки това децата много ги
харесват и финалът на книгите не ги
стряска или натъжава. Историите
са поднесени с хумор и същевременно
подготвят читателя и за тъжната
страна на живота.“
Кои са най-популярните български
автори сред тийнейджърите? Едва
ли ще се изненадате, тук Адриана изрежда имената на влогърите Стан,
Емил Конрад, Стефи, ‘Айде БГ. „Не,
не, тийнейджърите не ни търсят за
консултации, те директно изискват.
Обикновено идват и казват: „Моля,
дайте ми новата книга на Стан“.
Обикновено търсят „Невидим“, „Измамен“ или „Органайзерът“. Не смятам, че в такива случаи трябва да се
подхожда негативно и с недоверие.
Напротив, по-добре е да разберем
за какво става дума. Между другото,
„Органайзерът“ е доста полезна книга за всеки тийнейджър. Тя действително е оформена като органайзер,
в който същевременно има много полезни съвети. Старая се да съм в час
с всичко най-модерно сред тийнейджърите. Трябва да видя, да прочета,
да се запозная, за да мога да общувам с
тях пълноценно. Разбира се, това не е
никак лесно, тъй като има много нови
автори и заглавия, които са популярни
сред тях. Понякога, макар и рядко, те
идват и казват: „Моля, препоръчайте
ми интересна книга“. Аз пък от своя
страна се ориентирам по техните
искания. Естествено следя и онова,
което излиза на книжния пазар, но
най-вече общувам с тях.“
Литературният клуб „Летящо прасе
или четящ тийнейджър“ е инициатива отново на Юлия Спиридонова и на
Детския център на Столичната библиотека. Всеки месец участниците
в клуба обсъждат избрани заглавия
и теми, обявени предварително на
страницата на „Летящото прасе“ във
Фейсбук. На срещите често гостуват
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писатели, влогъри, преводачи, издатели, психолози. Защо летящо прасе? Защото е толкова странно да
видиш четящ тийнейджър, колкото
и летящо прасе. Така казва Юлия Спиридонова, така възниква и идеята. В
интерес на истината, твърди Адриана, четящите тийнейджъри съвсем
не са малко. „Това е нещо като клуб по
интереси, момчетата и момичетата
обсъждат книги и заглавия, които са

фотография Светослав Чулин

им интересни, те сами задават темите. Например за Хелоуин си говориха
за страшното в литературата. Събират се и всеки споделя какво е прочел,
какво в дадена книга му допада и какво – не. И това е изключително интересно, защото обменят мисли, опит,
информация. За нас пък е радостно,
защото те четат и обсъждат съвсем
сериозно книгите, които са прочели.“
Литературният клуб на четящия
тийнейджър се провежда всяка последна събота от месеца. Има си редовни членове, които са вече приятели, но идват и нови деца. Срещите са
винаги интересни и обикновено много
динамични, нерядко се водят разпалени дискусии.

Книжната награда на децата „Бисерче вълшебно“ е инициатива на
фондация „Детска книга“, на която
Столичната библиотека съдейства
активно. Нейната цел също е да насърчи четенето, да върне децата в
библиотеките и да ги срещне с книгите. Засега това е единствената
подобна награда в България с детско
жури. Заглавията, които се номинират, са детско-юношески четива,
които не се изучават в училище, излизат за първи път на български език и
са публикувани в предходната на гласуването календарна година. В „Бисерче вълшебно“ могат да гласуват
само и единствено деца от 5 до 16-годишна възраст. Номинираните книги
са разделени в четири възрастови
категории за художествена литература и една допълнителна категория
за нехудожествени заглавия. Най-малките са откриватели, а по-големите:
изследователи, мечтатели или майстори. „Кое е най-хубавото за нас?
Това, че щом децата видят каталога
с номинираните книги, те идват в
библиотеката, за да ги заемат и прочетат. Ние сме техни партньори, обсъждаме прочетените книги, даваме
им съвети как да гласуват. Винаги е
ползотворно, когато четенето се съпровожда от състезателен елемент
или някаква игра.“
След няколкото години работа в Детския отдел на Столичната библиотека Адриана Гайдарова е наясно с едно:
трябва да се започне от най-малките, усилията трябва да се насочат
към децата в най-ранна възраст, необходимо е да се тръгне от самото
начало. „Има изпуснати поколения,
най-вече поколението на 20–30-годишните, които останаха далеч от
книгите. За щастие сегашните майки
са изключително мотивирани и отговорни. Те сами водят децата си в
библиотеката, тъй като осъзнават,
че за тях е важно да се срещнат с книгите от най-ранна възраст. Защото,
както казва и Елин Пелин: „Любовта
към книгата и интересът към литературата, ако не се развие у човека
още когато той е дете, не може да се
развие никога“.
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Завръщане към

реда
Професорът в
Института по история
на изкуството в
Тюбинген Сергиуш
Михалски изнесе лекция
в СГХГ, където беше
представена изложбата
„Нашата живопис в
нови насоки. Отражения
на новата предметност в
българското изкуство
през 30-те и 40-те години
на ХХ век“.

онези изкуствоведи – написах в моето
„Въведение в историята на изкуството“ – които твърдят, че можем да минем и без стилови определения, които
говорят за „изкуството на XVII век“, а
не за „изкуството на барока“.

При новата предметност е интересно самото възникване на
понятието.

Кирил Цонев, Портрет на Светослав
Минков, 1939 г., СГХГ

Как се превърнахте в експерт по
новата предметност?
Щом работя в дадена област, у мен
трябва да е възникнал интерес към
нея. Всичките ми книги са много разнородни. Проучвал съм Ренесанса, но
също така и изкуството от 60-те и
70-те години на ХХ век. Новата предметност винаги ме е интересувала,
посещавал съм изложби, през 70-те,
когато пишех магистърската си
теза, бях в Източен Берлин, където
се провеждаше първата изложба на
новата предметност в ГДР. Тя много
ме заинтригува. Намерих тогавашния каталог за не съвсем честен, но
по онова време нямаше много литература по тази тема и реших някой
ден да напиша нещо. Не бях обаче в
състояние поради други задължения.
В даден момент с мен се свързаха от
едно издателство, откъдето ми направиха много добро предложение. Но
и тук възникнаха известни проблеми.
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С проф. Сергиуш
Михалски
разговаря
Иван Попов

Издателство „Ташен“ е единствено по
рода си, но понякога не обръща достатъчно внимание на научните аспекти
в един текст. Съкратиха около 40—50
страници, а по различни причини аз
бях принуден да направя този компромис. Но що се отнася до социализирането на книгата ми – това е наистина
едно от най-добрите издателства.

Кой термин е по-подходящ в случая
на новата предметност – „стил“
или „течение“, с чиято помощ да
може да бъде обхванато общото в
творчеството на отделните нейни
представители?
В архитектурата са налице твърде
малко стилови елементи на новатa
предметност, също и в пластиката.
Склонен съм да говоря за „стил“ едва
тогава, когато той се разпростира и
върху трите рода. В нашия случай не
е така. Затова предпочитам да я наричам „подстил“. Stylistic current – на
английски звучи по-добре. Не съм от

Да. Густав Хартлауб е интересен персонаж, много интересен. Бил е също
и есеист, homme de lettres, но в крайна сметка и историк на изкуството.
Твърдя, че това е последният път,
когато представител на нашата гилдия е определил нещо в изкуството.
Импресионизъм, фовизъм, кубизъм,
сюрреализъм – всичките тези понятия не са измислени от историци на
изкуството. Същото важи и за минимализма или за поп арта. Но аз съм
историк на изкуството, а не критик.
Придавам особена стойност на обозначението „нова предметност“, понеже е формулирано от колега.

Повлияло ли е това течение върху
изкуството от втората половина
на ХХ век?
Не, не бих казал, не и в смисъла, който
имате предвид. Изолиращият поглед е
намерил приложение преди всичко във
фотографията. Там е много по-ясна
линията, тръгваща от новата предметност. В живописта по-скоро не.
Но новата предметност отново и
отново се появява като набор от специфични характеристики. Абсолютно неочаквано се сблъсках със снимка
на портрета на Джейкъб Рийс-Мог в
един вестник. Не можах да повярвам
на очите си, започнах да търся допълнителна информация, не бях виждал
картината, не съм посещавал колежа
„Итън“. Казах си: „Господи, колко интелигентен художник, колко хубаво е
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Портрет на Джейкъб Рийс-Мог от Пол
Брансън, собственост на колежа „Итън“

претворил историческите импулси“.
В живописта новата предметност
периодично се появява, но не може
да се говори за някакво по-мащабно
влияние.

Доколко в съвременното немско
и немскоезично изкуствознание е
проучена рецепцията на новата
предметност в други страни?
Не е проучена. През 1980 г. бе организирана изложбата на Виланд Шмид
„Реализмите в Европа“. Но там нещата бяха показани някак си успоредно,
не през призмата на новата предметност. Все още не се знае много за рецепцията ѝ в Източна Европа. В книгата си писах за нейното развитие в
ГДР. Онова, което е добре проучено в
Германия, може би прекалено добре,
е краят на новата предметност и
връзката между нея и нацистите.
Преходът. Например кариерата на
Канолд1 при режима след 1933 г. Това
е доста подробно изследвано. Виждал
съм нова предметност в естонското
изкуство, в тамошната национална
традиция. В Полша има много малко
неща, почти не може да се говори за
влияние, каквато и да е причината за
това.
Трябва да призная, че не знаех почти
нищо за българския случай. Разбира

се, познавам българската история,
добре знам с какво се отличава вашата страна в културен план, но донякъде подцених този авангард на
30-те години на миналия век (който
всъщност не е авангард в истинския
смисъл на думата). Например в книгата на Стивън Мансбах „В сянката на
Ялта: изкуство и авангард в Източна
Европа, 1945–1989“ има всевъзможни
информации, има глава даже за Македония, но не и за България. Което много ме учудва. А сега, след като разгледах изложбата и софийските музеи…
Папазов е великолепен авангардист,
истински авангардист. Кирил Цонев
е интересен автор. Бих посъветвал
българските изкуствоведи да проучат по-конкретно Цонев, който е бил
в контакт с Карло Мензе2 и е свързан с
Германия. Тук със сигурност могат да
бъдат открити повече неща.

В новата предметност медията е,
така да се каже, „прозрачна“. Картината бива представена като
квазиилюзионистка репрезентация
на действителността.
Така е. Новата предметност преди
всичко представлява известно retour
a’l ordre (завръщане към реда). Интересът е насочен към обектите, няма
много теоретични разработки, от
художниците почти никой не е оставил подобно наследство. От една
страна, се подчертава, че те представят света такъв, какъвто е, но с
помощта на този прецизиращ, изолиращ подход някои доста прозаични по
своя характер неща са в състояние да
се превърнат в красиви предмети. Томас Ман е видял това. Той пише предговор към един фотоалбум на Алберт
Ренгер-Патч3 , озаглавен „Светът е
красив“. Заглавието носи програмен
характер. Фотографът е показал
строго подредени машини, самият
ред е красив, а Томас Ман е оставил някои не особено задълбочени, но все пак
интересни размишления по въпроса.
Искам обаче да направя една уговорка. Вече малко или много не съм в състояние да следя съответната научна литература. Имам толкова много
интереси, че не мога да съм запознат
с всичко. В професионалните среди
ме считат за изкуствоведа, който
за първи път е проучил голяма част

от аспектите на иконоборството
и проблема за образа в протестантизма. Писал съм за Ренесанса в Централна Европа, както и много други
по-малки неща, също и споменатото
вече „Въведение в историята на изкуството“. Просто не познавам повечето от по-новите неща, които излизат за новата предметност.

Бихте ли казали, че тя съзнателно
се разграничава от авангарда?
Донякъде. Тя представлява завръщане към реда, към фигуративното. У
Канолд това се вижда много ясно. Първоначално той е повлиян от кубизма,
но постепенно се превръща в спокоен, консервативен автор, който през
1932 г. става член на националсоциалистическата партия. В едно писмо
до Кандински Франц Марк пише: „Сигурен съм, че Канолд ще се окаже второстепенен автор, а не авангардист“. В
известен смисъл диагнозата е вярна.
Налице е определен отстъп и затова

Васил Бараков, Натюрморт със саксия,
1938 г., ХГ – Русе

някои изследователи предпочитат
да говорят за „постекспресионизъм“.
Разбира се, новата предметност не
е напълно контрареволюционно движение като изкуството на националсоциалистите, но тя съдържа някои
елементи, които водят към нацисткото изкуство, а също и такива, които препращат към социалистическия
реализъм. От позициите на последния новата предметност обаче не се
ползва с добра репутация. Чак когато
той изпадна в криза в ГДР, тамошните
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Сергиуш
Михалски

Сергиуш Михалски (Sergiusz
Michalski) е роден през 1951 г.
Завършва изкуствознание във
Варшава през 1973 г. Доктор
по изкуствознание от 1982
г. и професор в Института
по история на изкуството в
Тюбинген, Германия (2001 г.).
Изследвал е изобразителното изкуство по времето на
Реформацията, маниеризма,
френската живопис от XVIII
век, както и модерното изкуство. Автор на ок. 250 публикации. На 31 януари 2019 г. изнесе
лекция със заглавие „Новата
предметност или парадоксите на художественото връщане към реда“ в Софийската
градска художествена галерия.

художници се върнаха към нея. В лекцията си засегнах бегло този момент,
но бих могъл да ви покажа 30 картини
от епохата на Хонекер. Интересното е, че тази тенденция продължи до
1982–83 г., когато внезапно се изчерпа. По онова време партийната диктатура в Източна Германия напълно
изгуби позиции в изкуствата. Дадено
бе началото на абстрактната живопис, „Новите диви“ (Neue Wilde) стъпиха в ГДР… Същинският бунт дойде в
началото на 80-те години на миналия
век.

А интересът към новата предметност, на какво се дължи той?
В ГДР новата предметност бе изкуство на личното пространство, на
интелигенцията. С нейните изразни
средства се рисуваха портретите на
интелектуалци, съществуваше едно
много интересно раздвоение. Работническата класа биваше представяна
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в Рубенсова стилистика. Вземете
за пример Зите 4: той следва Ловис
Коринт, с тези широки и енергични
мазки. А хората на духа биваха представяни като безплътни, затворени в
себе си. Този момент е много интересен също и от социологическа гледна
точка.

сентенция: „За историка на изкуството изолираното произведение е нещо
крайно опасно“. Така е.

Интересувате се от много и различни неща, от маниеризма до модерността. Може ли да се каже, че
през ХХ в. определени видове естетическа оценка просто отпадат,
без това обаче да довежда до пълно
скъсване с начина, по който традиционно възприемаме изкуството?

Интуицията. Съгласни сме, че модерното изкуство е объркващо. С него
имаме голям проблем. Но съм установил следното: стига да не се отнася
до изцяло крайни форми, например хепънинги и прочее, между моята преценка и тази на колегите ми е налице
съвпадение от 90 до 95 %. Естествено, вкусът трябва да бъде едновременно и социализиран. Някой, който като мен е роден към средата на
миналия век, все пак гледа на нещата
през определена оптика. Тук времето
е решаващият фактор. Единственото изключение е модерната музика,
а това и до ден днешен ме учудва. Синът ми например не смята „Бийтълс“
за остарели, напротив: харесва ги.

Така е. На заден план минава интересът към техническите аспекти. Едновременно с това в последните години
американското изкуствознание все
повече се интересува от материалното в изкуството. В нашата наука
постоянно се появяват подобни тенденции. Като цяло днес не е толкова
важно как е направено едно художествено произведение, а какво има да ни
каже то, каква е позицията на автора. Художниците заемат позиция в
дискурса на своето време. Много от
това, което правим в качеството си
на историци на изкуството, просто
не е нужно.

Художниците имат свое виждане.
Което е съвсем различно. Ние не сме
критици. Веднъж преди 20-ина години
бях попитан дали бих направил семинар за изкуството от последната година. Отговорът ми беше: не. И то от
принципни съображения. Имам нужда
от разстояние от 20-30 години, за да
си изработя историческа перспектива. За мен историкът на изкуството е
човек, който сравнява и се опитва да
конструира линии на развитие.

Неговата задача е единствено да представи историческа
реконструкция.
Не само. Разбира се, и естетиката
играе роля, правят се типологии,
търсят се морфологичните, стилистични и иконографски особености,
но винаги в съпоставка. Солидарен
съм с Вьолфлин и неговата известна

Съществуват ли критерии за оценка, които могат да бъдат приложени към изкуството по принцип, без
оглед на историческия контекст?

Значи отделните изкуства се
развиват…
По собствени пътища.

Всяко едно предполага различен начин на възприятие.
Да, но най-често се оказва, че реципиентите – историците на изкуството
и критиците – са деца на своето време. Дори когато не го искат. Същото
нещо забелязах и в новата предметност – някои от нейните представители са искали да бъдат различни.
Но въпреки това те остават деца на
времето си.

1
Александер Канолд (1881–1939), германски художник и професор в Художествената академия
в Берлин.
2
Карло Мензе (1886–1965) е германски художник, представител на рейнския експресионизъм
и новата предметност.
3
Алберт Ренгер-Патч (1897–1966) е германски
фотограф.
4
Вили Зите (1921–2013), живописец и график,
дълго време председател на Съюза на художниците в ГДР.

37
Мариана Цветкова

България през стъклото на времето
Фотографската
изложба, осъществена
благодарение на дарението
на италианката Надежда
Близнаков, е подредена
до 7 април в „Квадрат 500“

Как са изглеждали българите преди
100 години, с какво са се занимавали
и как са застроявани стара София и
старо Велико Търново – това може да
научим от фотографската изложба на
фондация „Ценности“, която се откри
на 8 февруари в „Квадрат 500“. Експозицията е колкото историческа и етнографска, толкова и дълбоко емоционално преживяване, защото е плод на
любовта към България и на усилията
на много хора.
Изложбата включва 37 снимки от
България, прехвърлени от старинни стъклени плаки, които са лично
притежание на италианка с български корени – 95-годишната Надежда
Близнаков, която преди 20 години ги
предоставя на фондация „Ценности“.
Днес чрез експозицията „България
през стъклото на времето“ те стават публично достояние.
„От деня, в който се роди идеята, ние
искахме тази изложба да е нестандартна като замисъл, новаторска
като концепция и съвременна като
реализация. Надявам се, чрез необичайните експонати всички ние да отправим поглед назад, към едно време,
което понякога сякаш забравяме, но
което би могло да бъде богат извор за
самочувствието ни на българи“, каза
по време на откриването на изложбата председателката на фондация
„Ценности“ Антонина Стоянова. От
своя страна, директорката на Националната галерия Яра Бубнова подчерта художествената и историческата
стойност на представените творби.
Специално за откриването у нас
пристигнаха дъщерите на Надежда
Близнаков – Кристина, Николета и
Даниела де Микели Витури. Преди да

Млади жени и мъже от Скопско

отпътуват за София, те са заснели
видео с майка си, в което тя заявява:
„Щастлива съм, че доживях до 95, за
да мога пак да говоря за България“. По
време на изложбата се прожектира
документалният филм „Съкровище в
сърцето“ на Даниела Кънева и Ирина
Дилкова, посетили Надежда Близнаков
в Италия.

тъмни сукмани, има и невести от Боженци и граовци от Трънско. Нито
един празник, а камо ли сватба не могат да минат без хоро, което фотографът също е запечатал. Във всички
снимки правят впечатление свенливостта, дори леката свитост на жените по онова време, а при мъжете
личи скрито достойнство.

Показаните 37 черно-бели кадри са
уловили отделни моменти от всекидневния трудов и празничен живот на
българина от 20-те и 30-те години
на ХХ век. Безименният фотограф ни
позволява да се полюбуваме на природата и архитектурата на България,
на красотите на носиите и накитите. Но това своебразно пътуване във
времето е повече от фотографско
свидетелство, то е разказ за нравите
и душевността на българския народ
отпреди век. На снимките виждаме
моменти от розобер, от вършитба,
как моми с менци се редят на опашка
за вода, жени от Северна България
предат вълна, други опъват прежда
на двора, подготвяйки я за тъкане, а
по-нататък – седнали зад стана, тъкат платно. В няколко кадъра красиви
българки гордо позират в пищни носии, богато нагиздени с накити. Виждаме напети вакарелки и моми от Ихтиманско с характерните за шоплука

Към фотографиите има обяснителни
текстове от етнолога Анелия Милушева. От тях можем да научим как се
подготвяло платното за тъкане, коя
от сниманите шевици от кой край е,
какво означава гривна „кубелия” или
прочелник.
Заслуга за това, че днес можем да се
любуваме на тези снимки, има фотографът Иво Хаджимишев, който
преобразува изображението на плаките (предтечи на диапозитива) в
снимки. Посетителите могат да видят част от стъклените пластини в
една от витрините, а в друга – стар
фотоапарат, подобен на този, с който са снимани, предоставен от Иво
Хаджимишев.
Самите 37 плаки са били грижливо
подредени в кутия, всяка старателно
увита в хартия. Когато ги разгъват,
се оказва, че обвивките също са цяло
съкровище – пожълтели от времето
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листове от дипломатически грами
от 20-те и 30-те години на ХХ век,
съобщения на агенция „Ройтерс“ и
БТА, свързани пряко или непряко с
България. Иво Хаджимишев ги снима,
а кураторката Райна Дамяни решава
част от тях да бъдат отпечатани на
текстил и да се направи своеобразна инсталация. Така всеки може да ги
прочете.

история, не по-малко интересна.
След като разказва за възхода и трудностите в живота на семейството
си, в края на филма Надежда Близнаков
заключава: „Българският характер е
много силен и той може да преодолее
всичко“. В изложбата можем да видим
и нейната автобиографична книга
„Любовта може всичко“ (на италиански език).

Изложбата може да бъде видяна в
„Квадрат 500“ до 7 април, след което
има покана да гостува в Бургас. Вероятно ще обиколи и други градове,
като организаторите имат намерение да я покажат и в Италия заедно
с по-дълга версия на документалния
филм „Съкровище в сърцето“ с Надежда Близнаков. Експозицията ще бъде
включена в календара на официалните
чествания, които предстоят тази година по повод 140 години дипломатически отношения между България и
Италия.

Необикновената семейната история
започва с дядото на Надежда – Марко
Близнаков. Будният младеж от Стара
Загора е изпратен от княз Фердинанд
да специализира пристанищно дело в
Триест, след като завършва инженерни науки в Гент, Белгия. Там се влюбва
в състоятелната италианка Петронила Венециани, която го придружава
в Бургас, докато той участва в изграждането на пристанището. Там се
раждат две от децата им.

Празнична премяна от Гостивар,
Шар планина

Семейната история
Във филма „Съкровище в сърцето“
Надежда Близнаков разказва необикновената история на своя род, в който се преплитат български и италиански корени, както и своята лична
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Семейството се връща в Триест, където във вила „Венециани“ живеят
заедно с фамилията на прочутия писател Итало Звево, женен за сестрата на Петронила – Ливия. Двамата
работят във фабриката на тъста
си. Марко изобретява корабна боя,
опазваща дъното на плавателния съд
от налепи, които налагат след всяко
плаване той да влиза на док. Британският кралски флот купува патента,
фирмата отваря офис в Англия. Тук
семейството се запознава с писателя Джеймс Джойс. Канят го в Триест,
където той остава 11 години и този
период се смята за най-плодотворния
в творчеството му. В знак на благодарност за гостоприемството, преподава английски на две от дъщерите
на Марко Близнаков.
Българинът става почетен консул
на родината си в Италия и поръчва
стъклените плаки, за да изнася с тях
сказки за красотите на България и
нейния бит. Те се пазят в семейство
Близнаков като родова реликва, синът му Никола – също почетен консул,
продължава традицията, а неговата
дъщеря Надежда решава да ги дари на
отечеството на своите предци.
За родолюбието на Марко Близнаков
говори и фактът, че той поискал след

Невеста от Боженци със сокай

смъртта си да бъде положен не в импозантната гробница на семейство
Венециани, а в своя собствена с надпис на български език „Марко Близнаков, Стара Загора“. В изложбата е
показана снимка на малката Надежда,
неговата внучка, в тракийска носия.
Бащата на Надежда Близнаков – Никола Близнаков, се жени за италианка, но
се развежда с нея. По традиция, дори
разводът да е по вина на съпругата,
детето се присъждало на нея. Това
става причина Никола Близнаков да
открадне малката Надежда и да я отведе в Стара Загора. До 18-годишната си възраст Надежда обикаля пансионите в Европа, за да не я открие
майка ѝ.
Надежда се влюбва от пръв поглед
в бъдещия си съпруг – граф Микели
Витури, с когото преживява труден
живот. Той живее в Индия и когато
се връща през 1946 г. в Триест, разбира, че новата власт в Югославия му е
отнела замъка, а семейството му се е
пръснало. После 9 години те прекарват в Южна Африка. Животът в различни страни по света кара трите им
дъщери – Кристина, Даниела и Николета, да признаят днес, че навсякъде
се чувстват бежанки. Едва в България
за пръв път усетили, че са си у дома.
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фотография Гергана Динева

Александър
Гаталица
Джон Милтън
Антъни Бийвър
Жорже Косиков
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Утешени

в думите
Този сборник, който ни среща с 16 португалски поети, родени между 1934 и
1979 г., се превърна в истинско събитие за българската литературна сцена. Изборът на включените в сборника автори е изцяло на преводачите,
основава се на техния личен вкус, без
те да претендират, че ни представят най-доброто или емблематичното за тенденциите в съвременната
португалска поезия. И въпреки това
„В тъжните дни не говорим за птици“
(заглавие на едноименното стихотворение на Филипа Леал, най-младата сред поетите) притежава особена
цялост като теми и атмосфера, а и
може да се прочете като плавно и ненатрапчиво развиване на поетичния
език, като все по-дълбоко навлизане
в един винаги труден и несвършващ
разговор за думите, за способността/неспособността на словото да
изразява сложността, несъвършенствата, лутанията, непрестанните
питания на човека, за „тежестта“, а и
отговорността да пишеш, да си поет.
Срещата с тези автори е истинско
откритие, още повече че португалската поезия, като изключим издадения на български сборник с класическа
поезия и разбира се, творчеството на
Фернанду Песоа, не е твърде позната на българските читатели. Преди
около двайсетина години в превод на
Георги Мицков излязоха произведения
на няколко големи поети като София
Мелу Брейнер-Андресен, Еужениу де
Андраде, Антониу Рамуш Роза и Педро Тамен, с чиито стихотворения започва и „В тъжните дни не говорим
за птици“. Един от най-интересните
според мен поети в сборника със своя
„гняв“ към живота – Мануел де Фрейташ, пък пише своето „Сянка на котарак“ в памет на Еужениу де Андраде.
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„В тъжните дни не говорим
за птици“, съвременна
португалска поезия, превод
Мария Георгиева и Цочо
Бояджиев, Издателство за
поезия ДА, 2018 г.
Това, което няма как да не откроим в почти всички стихотворения, е
тяхната „прозаичност“. Няма висока
риторика, няма дори обикновен оптимизъм, има потъване в обикновено
житейското, но с много внимателно
вглеждане в реалиите. Трудно ми е да
нарека това социален реализъм, но
бих казала, че тази поезия отказва да
пребивава в местата, където щастието владее, където хората са цялостни, уверени или просто спокойни със
себе си. Това е поезия, чийто свят се
гради от фрагменти. Самотни мъже,
тесни улици, следобедни отрязъци
от деня, празни ресторанти, малки
кафенета, в които посетителят повече наблюдава, отколкото участва в
живота около себе си. Някои от стихотворенията са съвършени в своята простота и дълбочина. Тя може да
е в светлината, която иде от момиче,
което чете книга и пие сок в празен
ресторант, в номера на входа, където живееш от години, в писането за
смъртта върху салфетка, във възможността да отвориш едно чекмедже или да обелиш портокал.
Красива, тъжно красива поезия, по
онзи необясним начин, както красиво
и меланхолично звучи португалската музика или самият език, макар и
да не го разбираме. В нея има особена
мекота, тя е и красиво „построена“.

Изразява неща, които не могат да
бъдат назовани, но са сякаш близки,
познати и същевременно никога не
са били, не ги е имало. Ако трябва да
изберем определящи, обединяващи
стихотворенията в сборника теми,
ще трябва да кажем, че те са онези, вечните. За любовта, смъртта,
думите. Тежестта на натрупаното
знание, на книгите (далчевска тема),
понякога е бреме, дори го има неверието в способността им – те „остаряват“, „скърцат“, съвършенството
на словото е измамно или ни липсва
възможността да го достигнем. Любовта може да бъде изказана чрез отрицание или да бъде разказана чрез вярата в нея. Тя е във вещите, останали
след любимия – книги, парфюм, писма,
в други чувства, останали след нея. Тя
е гледка, мигновено чувство, невъзможно да бъде задържано, но усетено
дори и в тази мигновеност.
„В тъжните дни не говорим за птици“
дава на българския читател възможност да открие една нова чувствителност, която ни става близка със
своята мекота, деликатност, топлота. Поезия за днешния живот и за далечното, онова, към което се стремим
или от което бягаме. Поезия за крехкостта на всеки един от отредените
ни мигове.
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Голяма книга

за „Голямата война“

Александър Гаталица,
„Голямата война“,
превод Таня Попова,
ИК „Изида. Светлана
Янчева“, 2018 г.
„Голямата война“. Така са наричали в
Европа и по света Първата световна, докато не избухва другата голяма
война, още по-страшната Втора. В
случая „Голямата война“ е име на роман, написан от сърбина Александър
Гаталица. Голям роман: на титулната страница между името на автора
и заглавието стои: „Романът събитие в Сърбия – 29 издания за 6 години“. Миленко Йергович обаче, може би
най-добрият хърватски писател в
момента, в своя критически блог отбелязва, че романът не бил посрещнат с кой знае какво въодушевление
от сръбските читатели. Ние няма да
завиваме към тази кривина, няма да

обръщаме внимание и на количеството издания, защото в изкуството на
романа (за всяко изкуство!) е много
по-важно качеството. А качеството
на „Голямата война“ на Александър
Гаталица според мен е изключително
(неслучайно книгата е носител на наградата НИН за 2012 г., най-голямата
литературна награда в Сърбия).
Прочее мисля си, че роман, описващ
едно от решаващите събития на ХХ
век, ако не и най-решаващото, е орисан да порасне в събитие. Три империи изчезват след края на Първата
световна, три революции избухват;
а в България за първи път войници

обръщат оръжие срещу собственото
си правителство, слагайки началото на продължилата цели 25 години
необявена гражданска война. Изобщо световен конфликт, нищо не разрешил, но оплодил бъдещето с още
по-гибелни конфликти. Пол Кенеди,
изследователят на възхода и падението на Великите сили, смята, че
именно годините 1914–1918 определят картата на днешна Европа, поради което (твърди) Първата световна
имала много по-ключово значение за
процесите, развили се на континента, отколкото Втората (ние от Източна Европа, изтърпели комунистическо-болшевишкия тоталитаризъм
и „развития“ социализъм, тук му намигваме – има ли корабче? – заради
това убеждение). Макар че, от друга
страна, може и да е прав: разпадът на
Австро-Унгария води до създаването
на първоначално три, а днес вече четири независими държави – Австрия,
Чехия, Унгария и Словакия. Прибавяме
към тях разкъсаната до 1914 г. между
три империи – Австро-Унгарската,
Руската и Пруската, многострадална Полша и ето как пред очите ни
израства Вишеградската четворка
(на която Австрия безспорно симпатизира и към която по вътрешна нагласа я тегли), прокарваща в момента
европейска политика – доста инаква
от оная, която изповядват Франция,
Германия и страните от Бенелюкс.
В Европа, струва ми се, винаги са можели сравнително отчетливо да се
откроят няколко зони на социо-културно-манталитетно своеобразие:
естествено, Балканите – този европейски регион, който е в същото
време вътрешният, близкият Друг на
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Европа; толкова различните от Балканите скандинавски страни, които
нито ни разбират, нито пък ние ги
разбираме (охканията и ахканията по
повод заплахата за децата (ни) в Норвегия са пореден пример); о(бо)собената Великобритания, която сега се
гърчи, паднала в собствения си капан
за британската изключителност; медитеранска Европа с Италия, Испания,
Португалия, Малта, Кипър, донякъде
Гърция, донякъде Франция; централната ос Франция (на официално ниво) –
Германия и гравитиращите около
нея Ниски земи, Фландрия, Валония,
Люксембург и други присъдружни; и
накрая Средна Европа с отломките
от владенията на Франц-Йосиф I,
император на Австрия, крал на Унгария, Бохемия, Хърватия, Галиция и
Лодомерия, Велик херцог на Краков. В
днешна „обединена“ Европа всички те
се опитват по някакъв начин да намерят общ и взаимно приемлив modus
vivendi на съвместно съществуване
с различията и противоречията си
– къде по-удачно, къде не чак. Преди
100 години обаче такъв modus vivendi
не е открит (а и никой не е търсил) и
започналата като европейска Голяма война завършва с крах на/за целия
континент – не единствено за победените (сред които и ние, българите),
а и за победителите.
Завършва с крах и за хората на Европа, за изгубените обикновени хора на
Европа. Именно техните злощастия,
злощастията на обикновените хора,
показва Александър Гаталица в „Голямата война“ чрез съдбата на близо
стотина герои: от напълно неизвестни за историята като съдържател на
публичен дом в Белград, модистка на
германските войски, окупирали сръбската столица, руски лекар, загубил
съпругата си в безстрастната баталия, турски продавач на подправки,
който по това кои от тях се купуват
най-много, съди накъде върви светът
– към зло или към добро; през фигури
икони на авангарда като Гийом Аполинер и Жан Кокто (както и споменатия, но непоявяващ се Пикасо, когото един германски летец неистово
дири да убие); до държавни глави и
победоносни генерали (трогателни
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са страниците за изгнания в Гърция
престарял крал Петър I Караджорджевич). Точно в характеристиките
на героите обаче Миленко Йергович
открива малкия кусур на романа: били
предсказуеми и предвидими. Не на
личностно, а на национално ниво: тук,
смята хърватинът Йергович, сърбинът Гаталица би могъл да подкопае
поне донякъде сръбския мит за Голямата война, ала не се осмелявал да го
стори. И може би в това се крие една
от причините българите едва да се
мяркаме в книгата (сърбите не воюват с дребосъци, само с големи империи) – веднъж превземаме Ниш, втори

„Роман,
описващ едно
от решаващите
събития на ХХ
век, ако не и найрешаващото, е
орисан да порасне
в събитие.“
път сме разбити при Добро поле. Но
епизодични герои или не, сме също тъй
потърпевши от касапницата, колкото всички други индивиди и нации,
описани в романа: „Голямата война“
все пак няма за цел да изчерпи всичко,
станало в ония безумни години, иска
единствено да покаже година по година лудостта, обхванала човешкия род
и хвърлила го в окопите на Западния и
Източния фронт, по фронтовете на
Дойран и на Дарданелите, в крушенията на „Лузитания“ и на Ютландския
бой. Разказва ни Гаталица за свирепата научна добросъвестност, с която
Фриц Хабер разработва отровния газ,
получил по-късно името си от мястото, където е използван за първи път –
иприт; за високомерната идиотщина
на генерал Владимир Сухомлинов, отказал да оборудва руската армия със

съвременно въоръжение; за сластните извивки на Мата Хари (Маргарета
Гертруда Зеле), неуспели да я спасят
от разстрела край Венсан…
Преди време по повод на стогодишнината от началото на Първата световна издателство „Ера“ публикува
две изключителни книги: „Тримата
императори“ на Миранда Картър и
„Лунатици. Как Европа прекрачи прага на Първата световна война“ на
Кристофър Кларк. За жалост все още
никое издателство не се е сетило
за трудовете на една от най-интересните изследователки на периода
Барбара Тъкман (Barbara Tuchman) The
Guns of August („Оръдията на август“)
и The Proud Tower („Гордата кула“). От
многото книги, прочетени от мен за
Голямата война, три са ми оставили
неизгладими впечатления: разбира
се, „Приключенията на добрия войник
Швейк“, след това „Битката: красота и печал. Първата световна война
в 212 кратки глави“ на шведа Петер
Енглунд (УИ „Св. Климент Охридски“,
2015) и „Голямата война“ на Александър Гаталица. Последните две си приличат – разказана е епопеята през
очите на малките хора: онези, които
лежат в кални окопи, хапят ги ненаситни дървеници, а те си угаждат със
затлъстели плъхове. Разликата е, че
ако при Енглунд всичко е на документална основа – писма и дневници на
участници в кланицата, Гаталица си
позволява и писателско въображение,
което сродява романа му с магическия
реализъм: облаче иприт долита до
дома на Фриц Хабер и отравя съпругата му; самонаписващи се посмъртни
пощенски картички от фронта; руски
войници, които – ранени, рецитират
преди края си Гьоте в оригинал, и немски, проговарящи на руски…
Смятам „Голямата война“ за едно от
събитията в преводната литература на български; книга, която се чете в
захлас, с упоение, в самозабрава… Някога, преди 100 години, предците ни
до самозабрава са се сражавали; днес,
след 100 години, потомците им четем
в самозабрава за техните сражения. С
надеждата никога да не ги повторим…
Защото сме се поучили от тях, нали
така? Нали така????
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Битката на
Джон Милтън, „Самсон
агонистът“, превод
Александър Шурбанов,
ИК „Жанет 45“, 2018 г.,
оформление Кирил Златков

Самсон

В края на земния си път Джон Милтън
е изпитал достатъчно разочарования
в личния и професионалния живот, за
да избере за герой на своята последна
поема Самсон – завързания и укротен
силен мъж от Книга Съдии в Библията,
предаден от жена, потънал в съжаление, но въпреки това получил своя
последен шанс да въздаде справедливост. Именно справедливост търси и
заклетият републиканец Милтън, когато служи като секретар на Кромуел.
Одобрил и писал в защита на екзекуцията на Чарлз I, английският поет
днес е считан за един от стълбовете в англоезичната литература. В
„Самсон агонистът“ мащабът е далеч
по-малък от този в „Изгубеният рай“,
неговата лебедова песен, творба за
руините на човешкото усилие.
Харолд Блум определя Милтън като
един от „най-великите повелители
на звука и смисъла“ 1, разположен някъде между Шекспир и Джойс. Поет,
който борави еднакво добре с вдъхновението, родено от чистотата на
подсъзнанието и аналитичната прецизност на ерудицията. Милтън обмисля внимателно всяка дума, преди
да я продиктува. Всичките си значими
произведения той създава, след като
липсата на зрение го възпрепятства
да пише. Пословична е и срещата му с
ослепелия Галилей, която сякаш предвещава нещастието – белег на някои
от най-великите поети в историята
на цивилизацията.
В „Агонистът“ Милтън умело съчетава големите политически процеси
с личната си трагедия – разочарованието, гневът и безсилието пред
провала на републиката тук „говорят“ с един богат автопортрет на
уморения герой, предаден от своята

Харолд Блуум, Shakespeare: The Invention of the
Human, 1998.
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Мартин Касабов

отново. Милтън позволява на героя си
да прости, но не и да забрави. В случая
Самсон е подходяща еманация на неговия идеал – героят, който, преминал през покаянието, съчетава силата и страха от Бога, за да въздаде на
неприятелите.
За щастие преводът на книгата е на
Александър Шурбанов, подарил на литературата ни едни от най-добрите преводи от англоезични класици,
включително и този на „Изгубеният
рай“. Находчиво и красиво е решението заглавието да бъде оставено „Самсон агонистът“, както е при
Милтън, макар и думата „агонист“ да
не се използва в езика ни. Благодарение на сходната „антагонист“ обаче,
значението ѝ може да се предусети –
агонистът е човекът в схватка, онзи,
който се бори, и именно така е виждал
живота Милтън – като непрестанно
усилие срещу разрушаващите сили на
хаоса.
съпруга. Биографите откриват паралели с една от съпругите на Милтън,
чието семейство с монархическите
си възгледи ѝ повлиява да напусне поета. Барокът на „Изгубеният рай“
отстъпва място на неокласицизма на
„Самсон“, за да илюстрира старостта
като време на преоткриване.
Въпреки правото на бунт, което героят получава (макар и извън поемата), думите, които Самсон произнася неотменно, са тези на окования
човек, на обезсиления титан, когото
хора от отминалия му живот навестяват, за да разкрият конфликтите от миналото, оставили белези на
войната и човешкото предателство.
Самсон по-скоро напомня на Йов в
своя грубоват стоицизъм, с който
отхвърля съвета на баща си да преговаря с филистимците и молбата на
своята съпруга да я разбере и приеме

Въздействащ е финалът на драмата,
който оставя героичния подвиг на
Самсон да срути колоните върху филистимците някъде извън поемата.
За случката научаваме от грохота на
разпада, от думите, които бащата
научава. Милтън намеква, че отмъщението не е основното, това кръвопролитие няма особено значение за
човека, който се бори, това е неговият край и дали е бил за добро, дали за
лошо – поколенията ще отсъдят. Досущ като злините, извършени по времето на гражданската война в Англия
в името на висшия идеал за свобода и
правда, досущ като живота на поета,
посветен на думите, предвидени да
осветяват божествения промисъл за
човека.

Всичко е добро, макар безчет
тревоги всеки ден да ни терзаят.
Над нас будува вечният Завет
и неизменно най-добър е краят.
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Петър Бойков

Градът на мъртвите
Антъни Бийвър,
„Сталинград. Съдбовната
обсада. 1942–1943 г.“,
превод от английски
Мария Кондакова,
издателство „ИзтокЗапад“, 2018 г.

Сталинград е психологически преломната точка във Втората световна
война. Убеден, че битката за Сталинград не би могла да се осмисли само
чрез похватите на традиционната
военна история, известният британски историк Антъни Бийвър (род.
1946 г.) се впуска в нов прочит на архивите. Там той търси военни дневници, писма, свидетелства на свещеници, доклади на съветски политически
офицери, разпити на германски и
други пленници, прави интервюта
с оцелели участници. Замисълът на
книгата „Сталинград“ е да разкрие
нечовешкото, с което са се сблъскали
войниците от двете страни на фронта, както и трагедията на мирните
жители насред това бойно поле. Бийвър иска да върне хората в историята, следвайки хронологията на бойните действия, чиято отправна точка е
август 1942 г. Тогава Шеста армия на
фелдмаршал Паулус стига града, носещ името на Сталин. В първите пет
месеца на обсадата съветското командване иска да удържи на всяка цена
Сталинград; впоследствие стратегията е градът на Волга да се превърне
в „котел“ за Вермахта. Сраженията
се безмилостни, сред развалините на
града загиват над 1 млн. души.
В архива на руското Министерство
на отбраната в Подолск авторът попада на доклади, изпращани всеки ден
до Политотдела на Червената армия.
В тях има сводки не само за безпримерен героизъм, но и за „извънредни
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разгромът“, шведски колега го уведомява, че руските спецслужби са започнали да проверяват регистрите на
архивите, за да разберат какво точно четат западните изследователи.
И скоро полуотвореният прозорец до
архивите е здраво захлопнат.

събития“ – случаите на измяна (дезертьорство, самонараняване, „антисъветска агитация“, пиянство). От тях
става ясно, че съветското командване е екзекутирало в Сталинград около
13 500 червеноармейци, което е почти цяла дивизия. И авторът на „Сталинград“ признава, че най-голямата
трудност за него е била да определи
съотношението между искрената
саможертва на червеноармейците и
жестоките репресивни мерки, използвани от специалните подразделения
на НКВД. Тъкмо тази безмилостност
на съветската система, пише той,
подтиква голям брой бивши червеноармейци да се сражават на страната
на германците. Само край Сталинград
в състава на Шеста армия има около
50 000 съветски граждани в униформи на Вермахта. Факт, който в днешна Русия продължава да бъде тема
табу. Оказва се, че Бийвър просто е
имал късмет, когато през 1994 г. започва проучванията си в руските военни архиви. През 2001 г., когато приключва следващата си книга „Берлин:

В Путинова Русия Сталинград е синоним на победата във Великата отечествена война, символ на руското
единство и величие, ето защо всеки
критичен прочит на „съдбовната
обсада“ се възприема по особено болезнен начин. В германския държавен
архив във Фрайбург авторът пък попада на купища писма, свидетелстващи за настроенията сред немските
войници. Тези писма, иззети по заповед на Гьобелс, никога не са виждали
бял свят. От тях научаваме как през
януари 1943 г. хлебният порцион във
вече призрачната Шеста армия е бил
намален до 75 грама дневно, как „хората говорят за смъртта, все едно става дума за закуска“. За да се стигне до
капитулацията на 2 февруари 1943 г.,
когато 91 000 немски войници и офицери, включително 22-ма генерали,
се предават в плен. Това е повече от
поражение за Вермахта. „След Сталинград нито един немски войник нямаше съмнение за изхода от войната“,
пише офицер, ранен в сраженията. В
същото време, както свидетелства
писателят Василий Гросман, тогава
военен кореспондент, 3500 цивилни са мобилизирани в Сталинград, за
да работят в погребалните отряди.
Върлуват всевъзможни болести. Военнопленниците са „кретащи призраци, облечени в дрипи“, сред немците
и румънците са описани множество
случаи на канибализъм. В цяла Европа обаче Сталинградската битка има
могъщо антинацистко въздействие,
а крал Джордж VI дори поръчва да се
изкове Меч на Сталинград, който да се
поднесе в дар на жителите, оцелели в
тази преизподня.
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И
Бразилия
Бесарабските
българи

Румен Стоянов (род. 1941 г.) е поет,
преводач от испански и португалски, дипломат, професор в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Доктор хонорис кауза
на Университета в град Бразилия
(2013 г.). Преводач на „Сто години
самота“ на Габриел Гарсия Маркес,
на книги на Хулио Кортасар, Хорхе
Луис Борхес, Алехо Карпентиер,
Ф. Песоа, Висенте Алейсандре и
др. Автор на стихосбирките: „Злак“,
„Тяга“, „Кърчаг“, „Ракла“, „Прилив“,
„Погача“, на изследването „Борба
за език“, на поредицата „Летопис
на рунтавото време, „Летопис
на проскубаното време“, „Летопис на пуздравото време“, „Летопис на клисавото време“ и др.

Капитан (о.з.) Жорже Косиков, бивш
съдия и университетски преподавател, е автор на три обемисти книги,
първата от 2005 г., за бесарабски
българи и гагаузи. Сега неуморният
изследвач прибави към тях четвърта:
„Наказание и смърт“, собствено издание, 2017, 180 с.
След Първата световна война Бесарабия минава от руско владение в
румънско. И натискът върху сънародниците ни да бъдат силом порумънчени, скоро начева. Като последие от румънските издевателства
през 1926 г. към Бразилия тръгват
2000 наши бесарабци. Преки участници (Стефан Кинчев, Петиков) и
потомци (Селсо Греков, Нейде де Соуза Праса) пишат от различни ъгли за
българи в Тропическия великан, обаче

Жорже Косиков, „Наказание и смърт“, Бразилия, 2017 г.
по широкообхватност и значимост
Косиковото четирисъставно дело
заема първенствуващо място в онова, което следва да наричаме българо-бесарабска книжнина в страната
континент.
Приютени в Сан Пауло, новодошлите се разбунтуват: чакало ги далеч
не онова, което било им обещано, а
заробващо положение. И последва усмирителна мярка: войници ги наблъскват из влакови вагони, сетне
извозени са до атлантически остров.
Той е на пет километра от материка, близо до град Убатуба, където
понастоящем живее Косиков, самият той дете на преселници. Онова
късче земя по него време носи името
Свински остров (Иля дош Поркош) и
до 1955 г. е каторга. Спрямо Сан Пауло Убатуба отстои на 250 километра североизточно и жителите му са
90 000, днес е курортно селище. През
1934 г. по случай 400 години от рождението на отец Жозе де Аншиета,
първопроходник на книжовността в
Бразилия, островът е преименуван и
става известен като Аншиета, днес
защитен екологически. Заточени в
него, българите прекарват сто дни.
Когато го напускат, че да бъдат разпределени из вътрешността, гдето
ще обработват земи, оставят 151
свидни гроба. Причината за тази висока смъртност, чиито жертви 98 %

са деца, е липсата на всякаква здравна
помощ и лошите битови условия. Така
за ония преселници живота им в Бразилия го ознаменуват не раждания, а
смърти. Преди да се отдадат на мирна селска, домашна работа, са заровили скъпи рожби, та никак случайно
Косиков е онасловил своята документална творба „Наказание и смърт“: в
туристическия остров Аншиета има
българско гробище.
Книгата съдържа показания на люде,
преживели ония събития, вестникарски публикации в различни градове, включително столицата Рио де
Жанейро. Приложен е пълен списък на
всички покойници с точно указани възраст, месторождение, майка, баща.
Писанията разобличават нерадата
съдба на пришълците и се обявяват в
тяхна подкрепа.
Издиреното от Жорже Косиков с „Наказание и смърт“, привеждайки нови
сведения, допълва стореното от него
в трите му предходни изследвания.
Разполагайки с всички тях, без преувеличение може да заявим, че имаме
цялостна картина за бесарабския дял
от българското разселение в Бразилия, който по численост и досега е
най-многоброен. Заслугата за тая яснота е на магистър и магистрат Жорже Косиков. Нему България, в която не
е стъпвал, но искрено и дълбоко я обича с дела, дължи благодарност.
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Людмила Димова

БАУХАУС

години по-късно
юбилея, представя местата, етапите, идеите и личностите на Баухаус,
определяйки го като поле за експерименти и новаторска школа за идеи.

Сгради от бетон и стъкло, култ към правия ъгъл,
тръбни мебели, кани за чай
и лампи… Днешните представи за Баухаус обикновено се ограничават до образците на архитектурата и
дизайна, забравя се, че той
е преди всичко новаторска
педагогика.
Валтер Гропиус е вече утвърден архитект, когато става първият директор на държавното училище във Ваймар. То е създадено преди сто години,
по времето на Ваймарската република, в отговор на нейните социални
обещания. Баухаус – просъществувал само 14 години, имал 1253 ученици,
сменил трима директори и три града,
се разпуска, след като Хитлер идва
на власт. Днес обаче е символ за германците и съперничи по популярност
на други символи като Бах, Бетовен
или Гьоте. Програмата за вековния
му юбилей е с бюджет от 17 млн. евро,
тя започна още от миналата година с
изложби, симпозиуми, изследователски проекти. Предстои откриването
на три нови музея във Ваймар, Десау и Берлин, където авангардната
общност е пребивавала през годините. Специалният сайт, създаден за

Началото на Баухаус обаче е по-скоро носталгично. Първосъздателите
му търсят опора в миналото, за да
преодолеят следвоенните травми.
Затова и на заглавната страница на
манифеста на Баухаус е изобразена
катедрала (гравюра на Лайнъл Файнингер). „Няма съществена разлика
между художника и занаятчията“,
пише Гропиус. Обръщайки поглед към
Средновековието, той прокламира
„повторното обединение на всички
художественотворчески дисциплини – скулптура, живопис, приложни
изкуства и занаяти – в едно ново архитектурно изкуство“. Трябва да се
преодолеят разделението на труда и
отчужденото битие, а изкуството и
животът да се срещнат.
Днес бихме нарекли подхода му антиакадемичен и интердисциплинарен. Училището приема млади
таланти, мъже и жени, които да обединят по идеален начин изкуството,

Марсел Бройер,
проект 1927 г.
© Bauhaus-Archiv

архитектурата и занаята, за да създадат сградата на новото време като
Gesamtkunstwerk. В основата на тази
нова педагогика са експериментът
и работилниците, където разделението между теория и практика е
почти заличено. Гропиус кани за преподаватели авангардни творци като
Паул Клее, Лайнъл Файнингер, Йоханес
Итен, Василий Кандински, Оскар Шлемер, Георг Мухе, Йозеф Алберс, по-късно и Ласло Мохоли-Наги.
Преди специализацията студентите
се запознават за един или два семестъра с качествата на материалите и
принципите за оформяне на продукта.
През следващите шест семестъра се
изучава и един занаят. Това става в
работилниците за глина, камък, дърво, метал, тъкани, бои и стъкло, където преподавателите се наричат
„майстори“, а студентите – „чираци“.
Стремежът е да се стигне до същността на материала, до основните
форми и основните цветове. Паул
Клее и Василий Кандински разясняват
в часовете си елементите на тази
граматика, засягаща всички области
на художествената форма, но и на
гледането.
В манифеста е записано, че в Баухаус може да бъде приета всяка личност с неопетнено име, без оглед на
възраст и пол, чиято подготовка се
приеме за достатъчна от съвета на
майсторите на Баухаус. Ваймар привлича будни умове от целия свят, през
Баухаус минават ученици от общо 29
държави. Новите методи на преподаване предполагат „свобода на индивидуалността“, „участие на студентите в работата на майсторите“,
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си остава обаче Гунта Щьолцл, която
се занимава с текстилно изкуство.
Връзката между живота и обучението води до 71 брака в Баухаус. Свободният живот в училището с неговите
тържества, шествия с фенери, маскаради и излети възмущава населението на Ваймар, предизвиква и консервативните политически среди. По
тези причини през 1925 г. училището
се мести в Десау. Там със средства от
градския бюджет се изграждат образцовата сграда на Баухаус по проект
на Гропиус, която днес е в списъка на
Световното културно наследство
на ЮНЕСКО, както и домовете за
майсторите.

Един от възстановените през 2014 г.
домове на майсторите в Десау © Christoph
Rockitta

„поддържане на приятелски отношения между майсторите и студентите извън работата“. Целта е всеобхватно образование, включващо
театър, поезия, музика. По-строгият
дух и рационализмът идват в по-късните години. Началото е повлияно и
от теософията, антропософията,
източните учения. Всички в Баухаус
приемат себе си за авангард. „Косите на момчетата – дълги, полите на
момичетата – къси. Ходеше се без яки
и чорапи, което тогава шокираше...
Обичахме да седим на лунна светлина
в парка „Гьоте“ до Улм... Но и мръзнехме, и гладувахме за нашите идеали“,
спомня си Тут Шлемер, съпруга на преподавателя Оскар Шлемер.
Много се пише за жените, получили
достъп до образование в Баухаус, но и
там те се сблъскват с предразсъдъци.
Мариане Бранд, една от най-известните ученички, признава през 1970 г.,
че в началото не е била приета радушно – според всеобщото мнение работилницата по метал не била за жени.
Въпреки всичко Бранд успява да се наложи, проектира осветителни тела
за серийно производство, дори ръководи работилницата. Единствената
жена, приета в кръга на майсторите,
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„Баухаус в Десау бе импозантна сграда
– описва го Урсула Шу, която започва
обучението си през 1931 г. в класа на
Кандински. – Стоманобетон, стъкло,
големи бели квадратни или правоъгълни блокове, прекъсвани от прозорци.“ Училището е достоен паметник на новия начин на живот.
Студенти и преподаватели се събират в свободното време на покрива
на ателийния комплекс, използват го
и за гимнастически занимания. В Десау
Баухаус изоставя експресионистичните посоки, открива единството на
науката и техниката, сътрудничеството с индустрията и доходното производство на продукти за всекидневието. В този период са създадени
освен повечето сгради, които свързваме с архитектурата на Баухаус, и
дизайнерските предмети – тръбните
Със сценичната маска на Оскар Шлемер в
креслото на Марсел Бройер, 1926 г. © Erich
Gonsemüller, Bauhaus-Archiv Berlin

мебели на Марсел Бройер, каната за
чай на Вагенфелд, чашите от йенско
стъкло, лампата на Мариане Бранд,
тапетите – най-масово произвежданият продукт на Баухаус. Вече се
изучават инженерни науки, психология, икономика, има работилници по
фотография и реклама. Въвежда се за
пръв път и регламентираното архитектурно образование. През 1928 г.
Гропиус отстъпва директорското
място на швейцарския архитект Ханес Майер. Убеден комунист, Майер
извежда напред социалния момент:
„потребностите на народа вместо
потребността от лукс“. Недоволството от радикалното политизиране в Баухаус предизвиква уволнението на Майер през 1930 г. Заедно с
група студенти той напуска Баухаус,
впоследствие заминава за Москва, където преподава във Висшето училище
по архитектура. На него и учениците му се дължат следите на Баухаус
в Магнитогорск, Свердловск, Оркс,
Перм, дори в Биробиджан в Далечния
изток.
Последният директор на Баухаус е
Лудвиг Мис ван дер Рое. Той не дължи
славата си на училището, идва там
като утвърдено име на авангардната
архитектура, неотдавна е проектирал павилиона на Германския райх на
световното изложение в Барселона.
На 30 септември 1932 г. училището е
затворено от националсоциалистите, които са получили мнозинство в
градския съвет в Десау. Баухаус – вече
като частен институт, се мести в
Берлин, в една стара фабрика за телефони, а на 10 август 1933 г. се саморазпуска под заплахата от нацистки
репресии.
Идеите на Баухаус се разпространяват заедно с неговите студенти по
целия свят. Най-добре са приети в
САЩ: Йозеф Алберс преподава в Black
Mountain College, основан през 1933 г.
в Северна Каролина от Джон Ендрю
Райс като авангардно интердисциплинарно училище. Чикаго Баухаус е
създаден през 1937 г. от Чикагската
асоциация за изкуства и индустрии.
Предлагат на Гропиус директорското
място, но той отказва и препоръчва
Ласло Мохоли-Наги, който се опитва
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да приложи много от първоначалните идеи на Баухаус. В създаването на
„Белия град“ в Тел Авив (в световното
наследство на ЮНЕСКО) участват
и евреи емигранти, възпитаници на
Баухаус.
След края на Втората световна война
и в Германия се правят опити за възраждане на Баухаус. Най-успешният е
във Висшето училище по дизайн в Улм
от 1953 г., неговият директор Макс
Бил е учил в Баухаус. Сред преподавателите са Йоханес Итен и Йозеф
Алберс. И отново експериментът се
сблъсква с политиката, училището
изгубва субсидията си през 1968 г.
Валтер Гропиус и Лудвиг Мис ван дер
Рое получават голямо признание в
САЩ. Гропиус преподава в училището
по дизайн към Харвардския университет, Мис ван дер Рое в Чикаго. Те превръщат постфактум Баухаус в символ
на модерната архитектура.
Днес политиците в Германия независимо от възгледите си представят
Баухаус като проект на демокрацията и символ на модерността. От друга страна, той се е превърнал в марка,
от която се възползват умело туристическата индустрия и маркетингът. Логичен се явява въпросът как
настоящето говори за Баухаус?
Всъщност единен стил Баухаус никога
не е имало – освен че просъществува
кратко, той е и твърде противоречив в идеите си за новия човек и новия
стил на живот. Валтер Гропиус пише
през 1930 г.: „целта на Баухаус не са
стилът, системата, догмата или канонът, никаква рецепта или мода. Той
ще живее, докато не е привързан към
формата, а зад променливата форма
търси флуида на самия живот“. Гропиус го определя като „всеобща голяма
носеща духовно-религиозна идея“.
В Баухаус се срещат несъвместимите
възгледи на различни творци. Художникът Оскар Шлемер, който ръководи
няколко работилници в Баухаус, пише
през 1923 г. за тази „битка на духовете, каквато може би няма никъде
другаде“, за „постоянното неспокойствие, което почти всекидневно принуждава отделния човек да изразява

Домовете на майсторите в Десау, проектирани от Гропиус, са реконструирани през
2014 г. от берлинското архитектурно бюро Bruno Fioretti Marquez © Christoph Rockitta

принципна позиция по дълбоки проблеми“. А Йозеф Алберс признава: „Ако
Василий Кандински каже „да“, аз казвам
„не“, а когато той каже „не“, аз казвам
„да“.
Разговорът за конфликтите и заблудите на Баухаус обаче трудно си пробива път сред юбилейната патетика,
макар изследователи да се опитват
да възстановят историческия разказ,
който далеч не е толкова еднозначен.
В седмичника „Цайт“ изкуствоведът
и журналист Хано Раутерберг определя модернизма на Баухаус като
„вътрешно противоречив, понякога
сантиментален и конформистки, отчасти истински влюбен в собствения
си ентусиазъм“, който „не обича амбивалентността“ и „мрази плурализма“.
Авторът се опитва да опровергае редица митове за Баухаус. Според него
новаторството на общността има
макар и далечен предшественик в лицето на Готфрид Земпер (1803–1879),
голям немски визионер в архитектурата, формулирал сходни методи на взаимовръзка между изкуство,
занаят и общество. Що се отнася
до авангардистките идеи за синтеза на изкуствата, редуцирането до
същностното, сътрудничеството с

промишлеността, те са в духа на
времето и вече ги пропагандират
движението „Де Стийл“ и руските
конструктивисти.
Модернизмът на Баухаус не е хомогенен, съдържа и антимодернистични
елементи. Шведският художник Йоханес Итен, който има водеща роля
наред с Гропиус във Ваймар, говорел
за превъзходството на бялата раса
и наричал Баухаус „дом на белия мъж“,
което изпълвало някои студенти с
чувство на превъзходство. Според
представите за правилно строителство на Баухаус „сградите трябва да
са като машини, мебелите са възприемани като апарати – и в това мислене има твърде малко място за индивидуалното“, пише Раутерберг. Още
по-далеч отива вторият директор
на Баухаус, Ханес Майер, за когото
„всички неща в този свят са продукт
на формулата: функция, умножена по
икономия“. Утопията на Баухаус за
по-добър живот предполага премахване на стария ред, строителство на
светли, хигиенични и прости сгради
на мястото на хаоса, създаден в исторически възникналите стари градове. Неусетно и хората, за които се
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Сред най-важните събития през 2019 г. е откриването през април на новия музей на Баухаус във Ваймар (проектиран от проф.
Хайке Ханада, laboratory for art and architecture, Берлин). Новият музей на Баухаус в Десау отваря врати на 8 септември, той е дело
на архитектурния колектив от Барселона addenda architects. Във Ваймар през септември се провежда Триенале на модерната архитектура. В Десау предстоят три тематични фестивала: през март – посветен на педагогическия експеримент в художественото образование; през май – на радикалната архитектура; през септември — на новаторството в сценичните изкуства.
Новият музей на Баухаус в Берлин няма да бъде завършен скоро, но програмата в германската столица е целогодишна, в нея се открояват: Седмицата на Баухаус (31.08 – 08.09); изложбата на Архива на Баухаус в залите на Берлинише
Галери с прочути и забравени оригинали от Баухаус; експозицията, с която Държавните музеи в Берлин почитат
Ласло Мохоли Наги (29.08 – 15.09). Пинакотеката на модерното изкуство в Мюнхен представя Баухаус в диалог със
съвременното изкуство: 40 исторически обекта и 5 съвременни рецепции. В музея „Албертинум“ в Дрезден може да
се види изложбата „Пространства на бъдещето. Кандински, Мондриан, Лисицки и абстрактно-конструктивисткият авангард в Дрезден 1919–1923 г.“. Изложбата „Баухаус и фотографията“ тръгна от Дюселдорф (до 10.03), след
това заминава за Берлин. На Паул Клее е посветена експозиция в Дюселдорф, на Лайнъл Файнингер – в Музея „Фолкванг“ в Есен, на Кандински, Клее и др. – в Хаген. „Баухаус и Америка. Експерименти в светлина и движение“ е експозицията в Музея за изкуство и култура в Мюнстер. Bauhaus Imaginista се нарича мащабният проект на изследователката Марион фон Остен и международен екип в Дома на културите по света в Берлин (от 23.03). Част от нея ще
видим в галерията на Гьоте институт в София през май. Подробната програма на юбилея е на сайта bauhaus100.de.
проектират и строят такива сгради,
започват да се възприемат като едноизмерни, предвидими и подлежащи
на нормиране. А всички добре познаваме последиците от стигащото до
крайности „панелно мислене“.

първия архитект на Германския райх
Алберт Шпеер. Хитлер дори го включва в „списъка на надарените от Бога“
– над 1000 творци, обявени за германски културен капитал и освободени
от военна служба.

Функционалността на Баухаус има
своите критици и в миналото. Философът Ернст Блох не харесва безличността на „стоманените мебели,
бетонните кубове, плоските покриви“, Брехт нарича сградите „казарми“, Адорно – „консервни кутии“.
За Валтер Бенямин те са анонимни
пространства, „в които е трудно да
оставиш следи“. „Три дни във Ваймар и
за цял живот не можеш да погледнеш
квадрат“ – думите са на писателя
Паул Вестхайм.

Международното признание за Баухаус идва, след като Гропиус и Мис
ван дер Рое емигрират в САЩ. Гропиус
полага много усилия да организира изложбите през 30-те години – в Париж
и в МоМА, Ню Йорк, а през 1968 г. и в
Щутгарт, всички те налагат Баухаус
като легендарна марка, освободена
от историческата противоречивост.

През опита от миналото към Баухаус днес поглежда американският архитектурен критик Майкъл Соркин:
„Архитектурата винаги изразява
ценности. Не може другояче, защото тя приютява човешките дейности, които никога не са неутрални.
Трудността възниква, когато тя се
опитва да регламентира твърде педантично отношението между архитектурните форми и човешкото поведение, така много лесно се озовава в
опасната зона на насилие и репресии“.
Когато Хитлер идва на власт, мнозина от Баухаус емигрират, други попадат в затвор или концлагер, някои
загиват. Съзнавайки политическата
сила на своя проект, Гропиус винаги
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Училището на Баухаус в Десау © BauhausArchiv Berlin

се е дистанцирал от злободневните
политически дебати. Ала други успяват да се впишат в новия режим.
Един от учениците на Ханес Майер,
Фриц Ертл, проектира бараките в
концентрационния лагер „Аушвиц“,
където очевидно прилага идеите на
Баухаус за техническа оптимизация и
рационално планиране. Асистентът
на Гропиус Ернст Нойферт успява да
се издигне до близък сътрудник на

Друг голям проблем е какво се приема като наследство на Баухаус – кои
сгради и продукти имат правото да
носят името му. Всеки има различна
представа какво е Баухаус, твърде
много се разширява полето за интерпретации. Според Хелмут Зееман,
президент на фондацията „Ваймарска класика“, марката трябва да се запази само за наследството, оставено
от създателите на училището, а институтите и сградите извън Германия са „рецепция на Баухаус“ .
Сто години по-късно е ясно: Баухаус
оказва огромно влияние върху изкуството, архитектурата, дизайна на
ХХ век, та дори и върху фотографията и сценичните изкуства. А педагогическата насоченост на идеите му и
енергията на толкова много творци
в името на обща цел впечатляват и
днес.
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„Нова Библия“, реж. Иван Добчев,
фотография Яна Лозева

Михаил Мутафов
Константин Илиев
Йордан Радичков
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С актьора Михаил
Мутафов разговаря
Людмила Димова

„Драконът“, реж. Явор Гърдев, фотография Стефан Щерев

Не съм единствената, която не може
да си представи варненския театър
без актьора Михаил Мутафов, варненския бряг без неговата разхождаща се приведена фигура, както и много
от постановките на Явор Гърдев без
него. Преди около три години често
срещах Михаил Мутафов на „Раковска“, идваше в София, за да играе в
„Пухеният“ в Театър 199 и в „Чайка“
в Театър „Азарян“, и двете – на Явор
Гърдев. После прекъсна заради болест,
но днес отново е във Варненския театър, където Явор Гърдев постави
„Драконът“ от Евгений Шварц. На 27
март Михаил Мутафов ще получи наградата Икар за чест и достойнство
на Съюза на артистите.

След известно прекъсване отново сте на сцената – в „Драконът“.
Как се чувствате?
За мен беше важно, че ще работя
отново с Явор Гърдев. Той е човек, в
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когото вярвам. Беше важно и че ще
започна отново да репетирам. Останаха постановки, в които играя,
но не бях репетирал може би от три
години. Бях изгладнял да репетирам
и както се случва понякога, веднага
ми предложиха участие и в един детски сериал на БНТ. Репетирам и в още
една пиеса, навремето я играхме във
Варненския театър – „Маратонците
правят почетната обиколка“ от Душан Ковачевич. Поставя я един млад
режисьор, Дамян Тенев. Преди играх
младия, а сега най-възрастния.

Казвате, че репетици ята е
най-важна за вас. Така ли беше и в
„Драконът“?
Прекъсване от 2–3 години е дълго в
нашия занаят. Трудно тръгнаха репетициите, да си призная. Преди с
Явор се разбирахме от няколко думи,
но сега не беше така. Накрая ми се

изясни, както става, когато работя
с него. Така беше и с Маркиз дьо Сад –
в последния момент усетих ролята.
„Драконът“ има много съвременно
звучене, а нищо в текста не е променяно. Публиката разбра пиесата. Във
Варна играем пред пълни зали. Явор
успя да намери подхода – да започне
като притча и да влезе в политическия театър.

Какво беше предизвикателството
в образа на Дракона?
Властта. Тя променя човека. Любопитно е да се изследва. Докато работехме с режисьора, ми се стори,
че Драконът, който всяка година
получава по едно момиче, този път
има отношение към Елза. И тогава
краят става по-болезнен. Щом обичаш, можеш да проявиш човещина.
Тук образът е допълнително натоварен, едно животно да прояви човешко
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отношение, значи нещо е станало в
душата му, може би за кратко. Това
ми е любопитно – животинското във
властта, самотността в нея. Драконът не може да разчита на никого освен на себе си, оказва се прав, всички
го предават.

Драконът става почти симпатичен, когато хората, които е държал
в подчинение 400 години, получават
свобода, а с нея и нови човешки господари. Но пък Драконът ги е създал такива, както сам признава…
Той казва: „Аз оформих тези души. Такива няма никъде другаде – безръки
души, безноги души, глухонеми души,
души на верижка, кучешки души.
Знаете ли защо Градоначалникът се
преструва на душевно болен? За да
скрие, че въобще няма душа. Опърпани, продажни души, изпепелени души,
мъртви души, жалко, че са невидими…“
Да, външно се промениха много неща,
но най-трудно, изглежда, се променя
човекът.

Как започнахте в театъра?
Преди две години се срещнах с един
приятел от детските ми години в
Ивайловград. Спомнях си нещо, но не
бях сигурен дали не е моя измислица.
И попитах моя приятел: „Правехме ли
го?“. Той каза: „Правехме го, не помниш
ли, в 3–4 клас?“. Двамата се обличахме
в едни пижами и ходехме по класовете
с шапки на клоуни да ги разсмиваме по
някакви си наши текстове. Това ми
приличаше на сън, защото всъщност
бях много стеснителен. Винаги съм
изпитвал страхопочитание пред театъра. И не посмях да кандидатствам
във ВИТИЗ, влязох в МЕИ в София. В
края на втори курс видях, че в Студентския дом има приемни изпити за
някакъв състав. Казах си: „Тези хора
не са кандидатствали във ВИТИЗ, те
ще са като мен“. Оказа се, че ръководител на състава е Людмил Кирков.
Направихме един спектакъл по разкази на Хемингуей. Аз го попитах дали да
кандидатствам във ВИТИЗ. Той каза:
„Опитай“. Тогава първият тур започваше с 3000 души. Ако не ме бяха
приели, нямаше да повторя. Но ме приеха. Понеже в мен е имало свитост,

свенливост, сцената ми даде възможност да кажа неща, които не бих казал
никога в живота.

Какво означава да си честен към
театъра?
Хората, от които се учех, бяха такива. Първо Людмил Кирков, след това
професор Желчо Мандаджиев във
ВИТИЗ, Крикор Азарян като асистент.
В театъра в Димитровград бяха режисьорите Руси Карабалиев, Иван
Добчев, директор беше Георги Налбантов. Във Варненския театър ме
поканиха проф. Мандаджиев и Гриша
Островски. Там най-много съм играл
при режисьора Станчо Станчев, с него
се изградих като актьор.
Когато гледам актьорите, които харесвам, си давам сметка, че и като
личности са ми интересни, не само с
ролите, които правят. Защото сцената е увеличително стъкло, а нищо не
е по-интересно от човешката душа.
Честен към работата — за актьора
означава да може да извади на показ
лошото в себе си, дори страховитото, което в живота човек потиска.

Не е ли това най-трудното?
Ако режисьорът не може да ти даде
нещо, сам трябва да го потърсиш.
Харесвам отворения тип режисура,
когато се обменят идеи между актьорите и режисьора. Не всичко може
да се обясни в изкуството. Необяснимото ми е интересно. Но интуитивен
не означава неразумен. Интуицията
понякога дава чист подход. Не бива
да личи направата, не бива да личат
конците. Да е като за пръв път. Някой беше казал, че ролята трябва да
е като айсберг, да показваш малко от
повърхността, останалото зрителят сам да си фантазира.
Снощи, след представлението, една
студентка ми заговори за „Пухеният“.
Аз ѝ казах, че играя в този спектакъл,
а тя не повярва. „Ама вие изглеждахте
друг.“ Такъв комплимент не бях получавал, защото там не играя с грим.

Продължавате да играете „Пухеният“, първо във Варна, сега в Театър 199.

Вече 15 години. Ние, актьорите, винаги играем с мисъл за публиката, за човека на последния ред. Но във Варна,
където направихме „Пухеният“ 1, играехме в един „аквариум“ и бяхме сами,
не виждахме публиката през огледалните стъкла. Тогава за пръв и може би
за последен път ми се случи да се интересувам само от партньора ми, не
и от реакцията на зрителите. Когато
се качихме на сцената в Театър 199,
десет дни репетирахме и все не можехме да прехвърлим рампата. Двете
представления се оказаха много различни. Това са истинските предизвикателства – с пространството или
с ролята, която си мислиш, че не е за
теб, а се оказва, че е точно за теб, но
ти не си бил достатъчно честен да си
го признаеш.
С нищо не ми е омръзнала тази постановка, винаги откривам нещо ново в
нея. И си казвам – как не съм го забелязал преди. В София хуморът изпъкна
още повече.

Участвате в много от най-значимите постановки на Явор Гърдев.
Имах много дълъг период на работа
с него – от 2000 г. насам във Варна:
„Бастард“, „Марат/Сад“, „Пухеният“,
„Калигула“, сега „Драконът“, но и извън Варна – в София направихме „Пиеса за бебето“, „Чайка“, в Хасково „Във
въздуха“ от Алексей Шипенко.

Казвате, че Явор Гърдев е търсещият човек. Различно ли е всеки
път, когато работите с него?
Аз наблюдавам как се променя. Преди
беше много диалогичен, търсеше потвърждение на това, което мисли, или
се отказваше от нещо, или трудно
приемаше някои неща, но ги приемаше. Вече виждам изградено мислене и този диалог не се осъществява
в такава степен, но то е неизбежно.
Когато режисьорът се е подготвял

„Пухеният“ имаше премиера през сезон
2003/2004 във Варненския драматичен театър.
Постановката е на Явор Гърдев, сценографията
на Никола Тороманов, музиката на Калин Николов, участват Михаил Мутафов, Пенко Господинов, Стоян Радев, Никола Мутафов.
1
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Михаил
Мутафов

Михаил Мутафов е роден на
4 юли 1947 г. в Харманли. От
1975 г. е във Варненския театър „Стоян Бъчваров“. Трудно е
да се изброят ролите му: Вождът Бромдън в „Полет над кукувиче гнездо“, Дългият в „Архангелите не играят флипер“ от
Д. Фо, Градоначалникът в „Ревизор“ от Гогол, Крап в „Последната лента на Крап“ от Бекет
(постановки на Ст. Станчев),
Корабокрушенеца от „В открито море” на Сл. Мрожек
(реж. Ив. Добчев), Прохор в „Майката, Васа Железнова 1910“
от Горки (реж. Ст. Камбарев),
Сър Тоби от „Илирия“ на Шекспир (реж. Г. Стоев); Томас Бекет в „Томас Бекет“ от Ж. Ануи
(реж. Б. Чакринов), Папа в „Котка върху нажежен ламаринен
покрив“ от Т. Уилямс (реж. Кр.
Спасов). Играе във всички варненски постановки на Я. Гърдев. Снимал се е в повече от
40 филма: „С деца на море“, реж.
Д. Петков, „Циклопът“, реж. Хр.
Христов, „След края на света“,
реж. Ив. Ничев, „Кладенецът“,
реж. Д. Боджаков, „Дзифт“ на Я.
Гърдев, „Островът“, на К. Калев,
„Чест“, реж. П. Веснаков; „Вездесъщият“, реж. Ил. Джевелеков“ и др. Награди: Аскеер 2002
за поддържаща роля в „Хотел
между тоя и оня свят“ от Е. Е.
Шмит, реж. Н. Ламбрев; Аскеер
2003 за главна мъжка роля в „Марат/Сад“; Златна роза 2008 за
ролята на Ванвурст Окото в
„Дзифт“; награди за главна мъжка роля от Международния фестивал за късометражно кино
в Брюксел 2014 и от Международния фестивал „Ла Гуаримба“
в Италия за филма „Чест“ и др.

месеци, може би години за една пиеса,
а актьорът идва гол и бос – диалогът
не е равностоен. Постепенно става
такъв, когато влезеш в материала.
Трудността за актьора е да разбере какво иска да прави режисьорът,
тогава има смисъл от диалога, иначе
другото са спорове без резултат. В
началото като млад актьор – аз прочета пиесата, режисьорът я прочете
и започваме да спорим. По-късно усетих, че трябва да го разбера.
Режисьори като Явор Гърдев ме зареждат за работа, карат ме да пиша
на бял лист. Това запазва вкуса към
професията. Такъв режисьор те провокира, сваля ти защитните брони и
те оставя гол на сцената. Не обичам
актьорската работа да се прави без
риск. Тогава става рутина. И този
риск трябва да го изисква режисьорът. Защото актьорът е доста беззащитен в първите дни и се хваща за
нещата, които знае, за да не потъне.
И когато има до себе си човек, който
да го извади от водите, в които умее
да плува, и да го вкара в друга ситуация, може да се получи. Рисковано е, но
пък хубаво.

Стоян Камбарев беше от същия
тип режисьори.
Стоян беше такъв… Той правеше
нещо много хубаво. Когато играех във
„Васа Железнова“, имах чувството,
че сам съм си направил ролята. Знам,
че не беше така. Но ето това самочувствие трябва да има актьорът,
когато играе.

Как го постигаше той?
Добре го правеше, щом не съм разбрал
как го е постигал. (Смее се.) Правим
една сцена във „Васа Железнова“, аз
казвам: „Ах, хубаво“. Той: „Хайде да
опитаме по друг начин“. Питам:
„Защо?“. „Нека, нека, после пак ще се
върнем“. Опитахме, то взе, че стана…
Работеше ми се още с него.

Казвате, че се стремите да влезете в ролята несигурен. Как се
поддържа тази несигурност?
По-добре е да влизаш несигурен –
другото знам къде ще ме отведе. До
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повторение. Бързото влизане в ролята понякога подвежда. Не казвам да
се мъчи човек. Нашата работа става
само когато изпитваш удоволствие
от нея. Но трябва да търсиш, да не си
ленив. И да не прибягваш до спасителни варианти.

Кои ваши роли приемате за възлови?
Това е моята представа, тя не винаги
е вярна, вероятно е само мое желание.
Понякога отварям някоя пиеса, която
съм играл преди 20–30 години и имам
самочувствието, че съм я изиграл
добре, така са ми казвали. Отварям
я – една реплика не помня. Как може,
когато една реплика не си спомняш, да
си спомняш, че хубаво си я играл? (Смее
се.) Но пък това са над 100 роли.

Не се ли връщахте назад към някои
роли в периода, когато не играехте?
Не, не съм се връщал. Знаеш ли защо?
Защото имах увереността, че пак ще
играя.

Имах предвид по-скоро „опърничавите“ роли, които изискват надмогване на себе си.
Едно от нещата, по които познаваш,
че ролята е станала: когато можеш да
правиш всичко от името на героя, не
само да си казваш репликите. Самото
ти поведение да бъде друго. Пак си ти,
но си друг. И то без да мислиш, без да
изпитваш напрежение.

Работите и в киното, често в късометражното – с Павел Веснаков,
с Николай Тодоров. Как се изгражда
образ в него?
Все едно на един дъх го играя. Но и в
пълнометражното се получава понякога. В „Дзифт“ на Явор Гърдев снимах два дена и половина. И така бях
подготвен, че ми беше лесно. Много се
радвам, когато в киното и в театъра
работя с млади хора, това значи, че на
тези години съм запазил нещо, което
все още може би вълнува зрителите.
Защото, ако нямам какво да им кажа,
защо да съм в тази професия. Не ми се
присъства ей така.

55
Николай Йорданов

Докато четях последната пиеса на
Константин Илиев „Наблюдателите“,
си мислех, че е повече пиеса за четене,
отколкото текст за театър, защото
изгражда един изцяло хипотетичен
свят, в който, подобно на паноптикум, са събрани фигури от българския
национален наратив (с основни икони Ботев и Левски) и от европейската модерност (Кант и Достоевски,
които се появяват на сцената, но
още Гарибалди, мяркащ се като силует, Мацини, Ницше, Маркс, Бакунин
и други, за които се говори). Реших,
че по-скоро чрез драматургичната
форма се разгръща един въображаем
дебат за смисъла на съществуването,
сблъсквайки философски концепции и
житейски философии от XVIII до XXI
век. Защото „Наблюдателите“ не е
нито съвременна, нито историческа
драма. Ако трябва да търсим нейната
драматургична определеност, тя се
доближава по-скоро до драмата, пресъздаваща съдебен процес, но този
съд не се случва в обикновена съдебна
зала, а има библейските измерения на
Последния съд, на Вечния съд. Присъдата обаче не се въздава от някаква
по-висша инстанция, „Тук всички сме
и подсъдими, и съдници“ – ще каже Васил Левски, а възмездието за човешките грехове е участта на Сизиф, само
че вместо търкалянето на тежкия
камък идва безкрайната повторяемост на действията, които трябва
да поправят или да изкупят вината
за стореното. В тази драма-съдебен
процес са еднакво важни както документалната точност на събитията
и цитираните текстове, така и екзистенциалните човешки страхове и
желания.
В пиесите на К. Илиев паметта – индивидуална и колективна, се оказва
безкрайното и изменчиво време-пространство, в което се разразява същинската драма. „Наблюдателите“
и като сюжетни мотиви, и като
сценичен ход е своеобразен хибрид
между предишни пиеси на писателя

„Наблюдателите“ от Константин Илиев,
реж. Явор Гърдев, фотография Стефан Н. Щерев

„Наблюдателите“

– „Великденско вино“ (1979), „Куцулан,
или Вълча Богородица“ (1995), „Франческа“ (1999). Всички те наподобяват ходене в света на сенките на
мъртвите в търсене на отвори на
най-важните екзистенциални въпроси за вината, за отговорността, за
направения избор. А зад документалността, с която са уловени битови
детайли и говорни регистри на персонажи от различни исторически епохи
и социални слоеве, прозира един друг,
призрачен свят, където историята се
повтаря циклично като грехопадение
на човеците.
Явор Гърдев, който решава да реализира на сцена този текст, повеждайки
след себе си познатия постановъчен
екип – сценографа Никола Тороманов,
костюмографа Свила Величкова и композитора Калин Николов, предприема
именно риска да се изправи пред паноптикум от исторически фигури и
наръчник от философски доктрини,
където съзерцанието взима връх
над действието, а живата реч се
подчинява на разгръщащия се съдебен спор и обществен дебат. Постановката обаче се оказва удивително
жива в тази хипотеза за отвъдното,
при това следвайки почти дословно

текста. Мисля, че камерната зала на
Народния театър се оказва идеалното сценично пространство за реализацията на пиеса, в която актът на
гледането е указан още в заглавието
ѝ. Малка кръгова сценична площадка с
три пътеки към изходите от залата,
повдигнати на нивото на очите на
зрителите, разположени също в кръгови блокове – това пространствено
решение метафорично подчертава
именно позицията им на наблюдатели.
Което означава, че зрителите могат
да играят ролята и на съдебни заседатели, и да бъдат привикани всеки
момент също като обвиняеми. Техен
представител на сцената е единственият съвременен персонаж в пиесата – Станимир Станчев, завършил
литература и право, съдия от Тетевен, изкушил се да съучаства в днешната вакханалия на разграбването на
обществените и природните блага.
Я. Гърдев е разчел пиесата на К. Илиев
като макабрено-иронична алегория за
моралните дилеми пред нашия съвременник, който трябва да съвмести в
своето самосъзнание националните
митове и революционните утопии на
модерността, християнската есхатология и светските амбиции на посткомунистическия ни капитализъм. В

март 2019

56

Николай
Йорданов

Николай Йорданов e театровед, професор в Института
за изследване на изкуствата и
гост-преподавател в НАТФИЗ
„Кр. Сарафов“. Съсъставител
и редактор на специализираното театрално списание
Homo Ludens. Куратор и организатор на Международния
театрален фестивал „Варненско лято“ и на платформата
Световен театър в София.

подобна ситуация наистина „всички
сме и подсъдими, и съдници“, както
твърди героят на К. Илиев.
Оживяването на текста, в случая буквалното предизвикателство да се появят живи хора от света на сенките,
става чрез два основни постановъчни хода. Първият е контрапунктът
между каноничния физически облик
на историческите персонажи и неподозираното субективно чувство
за вина, което всеки носи у себе си.
Открита е сложна сплав от мотиви
за поведение, напластени комплекси,
угризения на съвестта и агонии на
съзнанието, скрити зад изговорените
думи. Второто „оживяващо“ текста
режисьорско решение е да предложи
изобретателен колаж от сцени и образи, решени в различен жанрови ключ
– Ботев (романтическият бунт на
индивида), Левски (драмата на обречения), Димитър Общи (анархистичният жест и помпозното говорене),
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Достоевски (философският диспут),
Кант (иронията и деконструкцията)
и т.н.; еротично-комедийната сцена
с влашката циганка, влаха, Ботев и
Левски във воденицата е най-красноречивият пример за жанровите нюанси, до които може да стигне спектакълът. Бързата смяна на жанровите
ключове спомага за изграждането на
динамичен сценичен разказ, в който
се редуват различни исторически ситуации и конфликти, трудно съвместими сюжети и житейски хоризонти.
В някакъв смисъл „Наблюдателите“
е естествено продължение на режисьорския интерес към трансформация на големия исторически наратив
в лична история, който се прояви при
успешното инсцениране на романа на
М. Русков „Чамкория“, но също и към
текстове, които предполагат философския сблъсък на сцената – какъвто бе спектакълът „Марат/Сад“ от
П. Вайс.
Разбира се, кастингът и мотивацията на всеки един от актьорите е
от решаващо значение за успеха на
постановъчните решения. Централни фигури в случая са образите, които
изграждат Цветан Алексиев (Станимир) и Христо Петков (Хаджи Станьо).
Контрастът между психофизическото им присъствие на сцената трябва
да сблъска и същевременно да приобщи две различни исторически епохи –
на съвременността и на времето от
записките по българските въстания.
Когато за първи път гледах спектакъла, в Цветан Алексиев имаше понякога
нервност и напрегнатост, но на следващото представление те бяха вече
овладени и той убедително изграждаше образа на съвременния интелигент, притежаващ способност за
критическо съждение и имащ морални
скрупули, но избрал да мине на „тъмната страна“ с цената на вечни угризения за стореното. Докато Христо
Петков, чийто образ има функцията
и на водач в света на сенките, последователно изгражда своя персонаж,
натоварен с вината на скъперника,
идващ от българския революционен
XIX век – изпълнението му стабилно

се движи в амплитудите от саркастична назидателност през сприхава
заядливост до разбиращо съчувствие.
Всички останали в актьорския екип
преследват умело и добросъвестно своите задачи според функциите,
които техните персонажи имат в
драматургичната структура. При
повторното гледане на спектакъла установих, че са открити повече
нюанси в актьорските присъствия,
което позволяваше на зрителите да
уловят в по-голяма степен интелектуалната ирония, заложена в текста
и в постановката. В замяна на това
видях склонност към преекспониран
драматизъм в отделни моменти на
изпълненията. Предполагам, че животът на спектакъла ще зависи от
развитието му в първата посока и от
овладяването на втората.
„Наблюдателите“ в Народния театър
успешно се справя не само със спецификите на драматургичната си първооснова. Спектакълът се изправя и
срещу тенденцията, която се налага
все повече по сцените – театър, искащ да улови непосредствената реалност, в който персонаж може да бъде
всеки човек. А в случая имаме не само
хипотеза за задгробния живот, но и
исторически фигури на исполини. Същевременно интелектуалната ирония и брехтианската критическа дистанция към тях могат да послужат и
като антидот срещу развихрящите
се патриотарски и екстремистки нагласи, каквито могат да бъдат видени
на обществената ни сцена.

„Наблюдателите (хипотеза за отвъдното)“ от Константин Илиев, режисура Явор Гърдев, сценография Никола
Тороманов, костюми Свила Величкова,
музика Калин Николов, с участието
на: Ана Пападопулу, Благовест Благоев, Димитър Николов, Елена Телбис,
Емил И. Марков, Илиана Коджабашева,
Йосиф Шамли, Кире Гьоревски, Леарт
Докле, Мартин Димитров, Ненчо Костов, Павлин Петрунов, Стефания Колева, Христо Петков, Цветан Алексиев. Народен театър, премиера 22 и 23
декември 2018 г.
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Радичковата
Програма „Ноев ковчег“ на
ТР „Сфумато“ и „Опит за
летене“, Народен театър
Радичковите хора са правени по калъпа, който писателят има за човека
изобщо: дълго изречение, написано с
много любов и вдъхновение, но и пълно с правописни грешки. Той ги лепи от
кал и слама като един Господ Саваот,
после духва отгоре им да вдъхне душа
и ги пуска да щъкат несъвършени из
сътворения от него Северозапад. И
точно поради своето несъвършенство хората решават, че тъкмо те са
сайбията на тоя свят, докато насреща им не изскочи я някоя мрачна жаба,
я някоя престорена на умряла лисица,
я някоя суматоха. „Едва ли има народ,
който тъй талантливо и тъй пълно
и всеотдайно да участва в суматохата, като изразходва в нея цялата си
енергия.“
Само благият поглед на Радичков може
да види в дивите северозападняци,
на които целият останал свят вика
музовири, самородни философи и поети, които вдъхват живот на мъртвата природа и даряват с човешки качества животинския свят.
В обезсмъртеното от Радичков берковско селце Калиманица митологичното и епичното вървят ръка за
ръка. Тамошните хора, макар да не са
стигали по-далече от родния си край,
разсъждават свободно за света, за
миналото, сегашното и отвъдното,
смесвайки митология, фолклор и роденото от собственото им въображение. Целият им свят е одушевен – от
най-дребното стръкче в природата,
през излязлото изпод човешка ръка до
социалните феномени. Мембраната
между тукашно и отвъдно е пропусклива и хора и тенци непрекъснато шетат насам-натам.
Този свят е карнавален и гротесков,
където всеки осмива и се самоосмива.
За него писателят говори иронично, с

Библия

„Луда трева“, реж. Маргарита Младенова, фотография Яна Лозева

игрива пародия, а понякога праща на
сътворените от него хора изпитания
– я чрез луда трева, я чрез суматоха, я
чрез скитащ балон. От тези изпитания хората излизат различни, променени; живи и мъртви се смесват и вече
няма значение кой кой е.

Изпитание чрез луда
трева
„Който веднъж нагази в тази трева,
остава завинаги да се лута из нея,
защото е пълна тя с омайно биле,
разумът, душата и сърцето на човек
постепенно тревясват, той забравя
всичко от живота, който е живял...
Времето престава да съществува, защото човекът изгубва паметта си.“
Спектакълът на Маргарита Младенова „Луда трева“ (програма „Ноев
ковчег“, „Сфумато“) е за последния
ден на малцината останали жители
на Калиманица, преди селото им по
държавно разпореждане да се превърне в дъно на язовир. Радичков няма
такава пиеса – режисьорката е съчленила текстове от цялото творчество на писателя („Ноев ковчег“, „Свирепо настроение“, „Хора и свраки“,

но и късните му творби, пропити с
по-осезаема горчивина) около темата
за един изчезващ свят, чийто символ
е обреченото село. Навремето заплахата са индустриализацията и урбанизацията, днес – глобализацията,
унификацията, стандартизацията на
света, в който господстват формулите, количеството, дехуманизацията.
Постановката е втора версия на Младенова по „Луда трева“. Първи беше
легендарният едноименен спектакъл
отпреди 25 години, събрал духовните енергии на актьори като Цветана
Манева, Светлана Янчева, Жорета
Николова, Жана Рашева, Михаил Илийков, Петър Пейков, Чавдар Монов и
благословен от присъствието и съпричастието на самия автор. Една от
най-емоционалните и дълбоко проникновени интерпретации на Радичков
изобщо.
Новата версия е като бяла страница,
върху която са останали само вдлъбнати следи от написаното върху
предходния лист. Въпреки ателието и лабораторната работа, предшестващи програма „Ноев ковчег“,
не личи младите актьори (Катлин
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Старейшинска, Галя Костадинова,
Надя Керанова, Биляна Георгиева,
Димитър Крумов, Румен Драганов,
Георги Богданов) да са прекрачили и с
двата крака в света на Радичков. Те
просто съвестно изпълняват поставените режисьорски задачи, но нито
кокилите, нито окарините правят
преживяването по-автентично, а
играта им – по-достоверна. Липсват сочните образи от някогашния
спектакъл. Липсва онова театрално
тайнство, което придаваше сценична плътност на магическия реализъм
на Радичков. Тук същностното и същественото се изплъзва като сръбската пърлица от „Суматоха“ – колкото и да го мамят, не ще да се покаже.
А присъствието на Жана Рашева се
оказва недостатъчно да прехвърли
мост между предишната и сегашната
„Луда трева“.
Ако новата постановка е прицелена в
поколението на тия млади актьори,
за да го опитомява, възпитава и облагородява, добре е да не го отегчава (карнавалното, игровото начало е
присъщо на Радичковите пиеси, нищо
че забавлението е отдавна анатемосано от „Сфумато“).
Обаче ония, чиято памет още не е
тревясала, си остават при спектакъла от 1993 г.

Изпитание чрез
суматоха
Как ли не е представяна Радичковата
суматоха: като природно бедствие,
като жена, като неведома митична
сила, като мистерия… В поредната си
версия на „Суматоха“ Иван Добчев се е
спрял на онова, което най-първо идва
на ум – десетоноемврийските промени („Нова Библия“, програма „Ноев
ковчег“, „Сфумато“). Режисьорът
Боян Иванов също използва политическите и социални катаклизми през
последните (тогава) двайсет години
за образ на суматохата в спектакъла
си в театър „София“ (2010), но го направи иносказателно, не така буквално
и плакатно.
Спектакълът „Нова Библия“ (първоначалното заглавие на „Суматоха“)
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започва там, където завършва „Луда
трева“ – Калиманица вече е под водата, над повърхността стърчи
единствено църковният купол. Документални кадри от едно пътуване
на Добчев с лодка до останките на
потопената църква плавно преливат
към сцената, също покрита с педя
вода. Около църковния купол, а не в гората, както е по пиеса, ще се събират
един по един Радичковите хора. Първи се явява тенецът. Него го няма по
пиеса, а е от разказа „Тенец“. „Тенец е
човек, който след смъртта си не отива никъде, а остава при нас“, пояснява
Радичков. За останалите – Араламби,
Левачко, Глигор, Гамаша – също не е
ясно тенци ли са, или хора.
В постановката на Добчев някогашните жители на потопеното село се
събират в нещо като преддверие към
отвъдното. Докато чакат да преминат (или докато ги вземе суматохата), си разказват истории. Всъщност
историята е само една – за лисицата,
която се престорила на умряла и надхитрила човека – разказана тринайсет пъти (по автор).
При Радичков суматохата всъщност
е стихията на Мъжа. Мъжете са тия,
дето бистрят що е то испанската
муха и летят със скитащи балони.
Жените, за разлика от тях, са здраво
стъпили на земята и „завръщат“ мъжете на твърда почва. Обикновено
тяхната поява в пиесите на Радичков
е кратка, епизодична, но пък цветна
и запомняща се. Смешно-тъжно-гротескните монолози на трите Крокодилки (Мимоза Базова, Сребрина
Тимофей и Славена Зайкова) са действителният пик в спектакъла. И Глигор
на Йордан Ръсин (номинация Икар 2019
за поддържаща мъжка роля). Ще отмина с мълчание решението на Добчев да
съблече актьора и да натика слама в
задните му части. Доскоро напълно
изключващ забавлението от театралната си естетика, тук Добчев е
минал в другата крайност. Той дори
позволява на актьорите да разрушат
„четвъртата стена“ и да се заиграят
с публиката. Това обаче не работи в
полза на спектакъла, защото е изпусната мярката.

Изпитание чрез
скитащ балон
Българският театър вече 40 години
лети на Радичковия балон – пиесата
му „Опит за летене“ се появява през
1978 г. Постановките на Елена Цикова,
Младен Киселов, Крикор Азарян, Гриша
Островски, Юлия Огнянова са знакови
за театралния ни летопис.
Този път Радичковите хора (всъщност мъжете, както стана ясно
по-горе) се впускат в преследване на
един откъснал се баражен балон. Той
снове напосоки над Балканите и във
времето. Групата преследвачи постепенно набъбва, докато накрая всички
се озовават във въздуха, заловени за
въжетата му. Тръгнали с намерението да си ушият дрехи от здравата
коприна, жителите на Аврамови махали политат в буквален и преносен
смисъл, отхвърлили земния си баласт.
От трите постановки спектакълът
на Стоян Радев („Опит за летене“,
Народен театър) е най-адекватен на
Радичков. В него го има и поетичното (образа на одарения с душа балон,
образа на полета – сценография Венелин Шурелов), и ироничното (отношението към „вятърничавите“ хора в
гневния, но и нежен монолог на Аврамката/Мария Каварджикова), и анекдотичното. Спектакълът е прецизно
построен, без това да накърнява виталността или да отнема драматургичната „непокорност“ на Радичковия
текст.
Между актьорите има спойка, която превръща изпълнението в ансамблово, без да им отнема „соловите“
партии. Тези „сола“ са драматично-комедийни (Валери Йорданов като
Петлето, Георги Мамалев като Даскал
Киро), поетично-комедийни (Валентин
Танев като Хаджи Аврам, Марин Янев
като Бабина Душица), комедийни
(Деян и Дарин Ангелови като Петър и
Павел).
Макар и неравностойни като интерпретация и сценична реализация,
трите постановки с общи усилия догаждат първичния, езически и витален образ на Радичковия Северозапад
и неговите обитатели.
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Съставните части на

ЩАСТИЕТО

„Произведени за щастие“, Ива Свещарова и Вили Прагер, фотография Петя Иванова

Новото представление на Ива Свещарова и Вили Прагер, което се играе
в ДНК, пространство за съвременен
танц и пърформанс, отново обръща
внимание на актуален проблем от съвременността, предлагайки прецизно
и вълнуващо изследване на щастието
през средствата на пърформанса.
„Произведени за щастие“ се появява точно една година след Shamebox,
отличен с наградата на Съюза на
артистите в България Икар 2018 за
съвременен танц и пърформанс. Не
толкова провокативно, но все така
задълбочено и актуално, новото
представление на утвърдения изпълнителски и авторски тандем предлага ясно разбираема позиция спрямо

парадокса на щастието. В противоречиви времена, когато, колкото повече изникват различни механизми и
модели за изкуствено „напомпване“ с
щастие, толкова повече отпада идеята за автентичното му и органично
постигане. Губи се неговата естественост, то се превръща в продукт на
цяла една индустрия, който в няколко
привидно лесни стъпки може да бъде
произведен, стимулиран, наблюдаван.
Но не води ли това до обратен ефект?
Нарастващите тенденции в (само)манипулацията за щастие са конкретно уловени от екипа и предложени в
минималистичен и едновременно с
това атрактивен вариант – запазена
формула от тандема, която успешно

прилагат както върху темата за срама, така и върху проблематиката на
щастието.
Началото на „Произведени за щастие“
въвежда публиката непринудено и
изненадващо в интерактивна ситуация и директна среща отблизо с изпълнителите. С широки усмивки Вили
Прагер и Ива Свещарова поздравяват
всеки зрител и раздават цветни антистрес топки, които остават в ръцете на публиката през цялото време
на действието. Също така остават
и техните усмивки, разработени в
хода на представлението в широк
диапазон от лека, едва загатната усмивка до изкуствен смях, задавайки
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Елена Ангелова завършва театрознание и театрален мениджмънт и магистърска степен по театрално изкуство в
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където
понастоящем е докторант.
Публикува критически текстове за театър и танц в специализирани издания. Драматург
е на Драматично-кукления театър в Плевен и сътрудничи
на независими организации в
сферата на театъра и танца.

междинни, гранични състояния, които
ту заразяват, ту плашат с еуфорията
и френетичността; с размаха и добре
премерената изкуственост на изпълнението. Режимът на присъствие на
артистите е повече от любопитен –
без да създават образ, те действат
в динамично надреално състояние,
играейки с нарочна прекомерна лицева експресия и интензивно проведени
физически действия. Балансът между изкуственост и естественост в
„Произведени за щастие“ е сложен,
многопластов, внимателно построен
и добре организиран. От една страна,
срещаме иронични черни перуки и ненатрапчиво игрално облекло в тъмносиньо (Георги Флоров), които задават известно комично присъствие
на изпълнителите, от което те се
възползват докрай. От друга страна
обаче, когато на ход идват импулсите
от ток, които съвсем реално се отразяват в техните тела, чрез закрепени
устройства под костюма, ситуацията коренно се променя. Преобръща се
концепцията за щастие. Нима пускането на ток в мускулите на тялото
е възможно да ни направи щастливи?
Съсредоточени и акуратно следвайки
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импулсите (задействани чрез дистанционно в ръцете им), изпълнителите
се превръщат в проводници на електрическа енергия. Чрез изкуствено
стимулиране на различни мускули и
крайници тялото се оказва в ролята
на обект на експеримент, на рационален инструмент за довеждане до
емоционално усещане – щастието.
Изкуствените или по-скоро неестествените усмивки не слизат от
лицата на изпълнителите, докато
реалният ток протича през телата
им. Без да репрезентират образи,
те реално преживяват процеса като
обекти на самоманипулацията за щастие, мобилизирайки всички усилия на
тялото и на лицето. Подобно е присъствието им и в представянето на
други „стимулиращи“ механизми като
посаждането на кактуси, организирането на празник с чаши шампанско, но
всичко това организирано през насечените импулси на ток през тялото
от изкуствените стимулатори. На
моменти кодът на тялото е дотолкова механизиран, че съвсем естествено
се появява въпросът дали човешкото
не е роботизирано, а щастието е един
вид програма, която би могла да се
пусне и наблюдава.
Ценен момент в „Произведени за
щастие“ е хомогенността, в която
са слети всички компоненти на представлението. Музикалната среда от
Емилиян Гацов – Елби, с когото екипът реализира повечето си проекти,
развива запомнящи се и енергизиращи
теми, които допълват атмосферата
на еуфория и изкуственост. Осветлението (Ралица Тонева) предлага оригинално „виждане“ на изпълнителите
в топли тонове, като на моменти те
изглеждат почти като във филтър на
снимка за Инстаграм. Не на последно място, в екипа на „Произведени за
щастие“ има драматург, Ивана Ивкович (Хърватия), която подпомага организирането на умопомрачително
големите количества информация
относно теорията и практиката на
щастието в кохерентни и концептуално издържани ходове. Без да изгражда наратив, драматургията има набираща скорост структура, в която
хореографията се превръща в инструмент за композиране не само на движения, но и на усещания на зрителя.

Най-ярък момент за мен се оказа самият край на представлението, в който
Вили Прагер и Ива Свещарова интензивно и продължително изпълняват
последователно ритмизиран смях
заедно с физически действия. Този момент на свръхусилие преобръща и довежда до крайност всички досегашни
и „уж“ безобидни действия. Тяхната
експресия поражда асоциации с чудовищността. В максимална степен
физическите действия, дишането
и гласът са доведени до крайност,
акумулира се усещането за загуба на
баланс; претопяват се всички граници на нормалността. Сякаш стремежът за щастие причинява колапс
на цялата психофизическа система и
се изражда във вече не изкуствено, а
крайно и едва възможно за издържане
френетично състояние.
На пръв поглед лесен за възприемане,
пърформансът крие дълбочина и задава въпроса за човека като обект на
опити и програматор на собствените
си усещания в едно неумолимо изискване от себе си. Дори и най-личният
стремеж като постигането на щастие се превръща всъщност в постигане на стандарт. Унифицирани и устремени към целта, хората потъват
отвъд човешкото към механичното
получаване на щастие като стока
или придобивка. Доколко постижимо
е автентичното щастие, за мен дава
отговор финалът на представлението с оттеглянето на изпълнителите
и простичкото пускане на караоке на
песента What a Wonderful World, като
думите се прожектират в дъното на
сцената. Макар и музиката да звучи,
се създава известна тишина, в която
зрителите остават насаме със себе
си в тъмната зала. Тогава, в слушане
на познатата песен или изпяване на
текста, се спуска съвсем естествено като контрапункт на всичко видяно дотук феноменът на щастието
като споделен момент от група хора,
независимо дали са изпълнители, или
зрители. Без стимулатори и преднамерени действия, щастието се оказва
успешно произведено като краткотраен миг на споделеност. Един неочакван и непринуден празник, от какъвто
все повече имаме нужда.
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Жанина Драгостинова

„Берлинале“:
здравей и сбогом!

69-ият международен
кинофестивал в Берлин,
последният за „ерата
Кослик“, приключи с умни
решения на журито
„По Божията милост“ © Jean-Claude Moireau

Изтъркан. Циничен. Достоен за презрение. Стар. Зъл. Варварски. Отвратителен. Жалък. Това са думите,
заредени с усещането му за родината
Израел, за които се сеща Йоав. Младежът върви по улиците на Париж
с френски речник в ръка и учи думи.
Синоними. Иска да забрави идиш и да
говори на френски. Иска да забрави
родината. „Чак пък толкова лоша не
може да бъде нито една страна на
света“ – казва приятелят му Емил. В
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тази начална сцена е и ключът към
филма „Синоними“ на режисьора
Надав Лапид, който спечели Златна
мечка на 69-ия международен кинофестивал в Берлин, както и наградата на ФИПРЕССИ. Всяко фестивално
жури, както и това начело с Жулиет
Бинош, е изправено пред избора дали
да направи реверанс пред масовата
публика, или да предпочете филм от
тези, които след това намират разпространението си главно в кината

от типа „артхаус“. Решенията на
тазгодишното жури балансират
между двете, като се съобразяват с
мотото: „Личното е политическо“.
След казармата в Израел младият
Йоав пристига в Париж само с една
раница. Настанява се в огромен празен апартамент, но докато се къпе
във ваната, някой му открадва и раницата. Така Йоав застава на старта
на новия си живот гол и без никакво
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притежание. За кратко го приютяват
съседите – Емил, син на индустриалец, който иска да стане писател, и
Каролин, доскоро отдавала се предимно на сексзабавления, в момента студентка в консерваторията. Двамата
снабдяват новия си познайник с дрехи (жълто пардесю), както и с дебела
пачка пари. Йоав иска да се отърве
от спомените си, например от този
как в казармата в Израел лежи на земята и стреля, като в същото време
до ухото си държи телефон, от който
се чува френска песен. Откосите са в
ритъма на песента. Още тогава той
е мечтал за Париж и ето го сега тук.
В Париж всичко трябва да е различно,
поне такива са очакванията му. Младежът започва работа като пазач в
израелското консулство, но си има неприятности, защото отказва да говори идиш. Колегата му пък обича да
предизвиква антиеврейски реакции
сред парижани, като ги дразни. Казва,
че Европа е „гнездо на антисемитизма“. Йоав губи работата си и за да се
издържа, се цани като модел за голи
сцени. Попада на порно продуцент и
изнервен, проговаря на идиш. Но пък
с баща си, който пристига от Израел,
за да си го прибере, Йоав отново отказва да общува на идиш, подканя го
да си ходи на английски. Трима са френските герои, които Йоав боготвори:
Наполеон, Зинедин Зидан и Жан-Люк
Годар. Вероятно и с режисьора е така.
Като играта на футболиста камерата във филма прави резки движения;
като стилистика „Синоними“ доста
напомня киното на Годар (липсата на
какъвто и да е битовизъм, разполагането на героите в кадъра често като
цветни петна, диалози, които нямат
своята реалистична обосновка, а служат за изказване на житейски позиции…); като императора Йоав тръгва
наперено, но не успява да стигне до
победа. Героят постоянно преминава от едно емоционално състояние
в друго, често противоположното.
Усещането за самотност се сменя от
чувството, че хората наоколо му дотягат, тихата кротост става агресивност и обратното.

В сравнение с Йоав писателят Емил
намира своя живот прекалено банален. Йоав му подарява историята си.
А тя, както и филмът, е за търсенето
на собственото Аз , за опита човек да
се отърве от миналото си и за трудността, дори невъзможността да го
направи. Защото, колкото и да му се
ще на Йоав, миналото не е раницата,
която ти открадват и оставаш без
него, чист и неопетнен. Във филма
липсва конкретност какво е накарало героя да намрази страната си и да
поиска да смени израелската си идентичност с френска. Разбира се обаче,
че когато човек търси начин да се
отърве от клишетата на родината,
без да ще, влиза в клишетата на страната мащеха – и това ясно се вижда в
сцена, в която Йоав трябва да положи
изпит, за да стане французин, и е принуден да пее „Марсилезата“. Изобщо
пътят на промяната на националността е дълъг, сложен, мъчителен и
обикновено с неособено щастлив край.
Ролята на Йоав се изпълнява от младия израелски актьор Том Мерсие, който също като героя си заради снимките на този филм се е преместил в
Париж и сам е научил френски, прекъсвайки всякакъв контакт с Израел.
Историята на Йоав е донякъде автобиографична и за режисьора на „Синоними“ Надав Лапид. Роден през 1975 г.
в Тел Авив, той следва там философия
и кино, но след травматични преживявания в израелската казарма внезапно
отлита за Париж, и то с еднопосочен
билет. През 2011 г. Лапид дебютира с
филма „Полицаят“, отличен със специалната награда на журито на фестивала в Локарно. В него режисьорът
разкрива сложните отношения между
полицай и привърженик на лява екстремистка група в Израел. Докато
„Полицаят“ е само израелски филм,
четвъртата му творба „Синоними“
вече е израелско-френско-германска
копродукция. „Въпреки всичко аз се
чувствам свързан с Израел“ – каза на
„Берлинале“ режисьорът Надав Лапид, който също като героя си е разбрал, че тоталното откъсване от
родината е практически невъзможно.

Особено когато като творец си решил да експлоатираш именно тази
връзка.
Голямата награда на журито отиде
(дали заради френската връзка) при
един от любимците на „Берлинале“ –
Франсоа Озон за „По Божия милост“.
Вероятно от страна на фестивала,
който обича да прави политически
жестове, призът е и братско рамо за
Озон, тъй като Католическата църква се опитва да попречи на предстоящото разпространение на филма
във Франция. Озон не иска филмът
му да бъде разглеждан като политически, а като „граждански“. Но е
факт, че с „По Божия милост“ той се
намесва директно в събития, които
в момента са актуални във Франция.
Дори в известен смисъл намесата му
е изпреварваща – на 7 март в Лион е
насрочено съдебно дело срещу свещеник, забъркан в 70 случая на сексуално
насилие спрямо деца от 70-те и 80-те
години на миналия век в католически
интернати. Озон не е прибягнал до
художествена измислица, героите му
са с истинските си имена. „Не виждам
защо да ги крия, обществеността
отдавна знае за тези случаи“ – обясни той. Дали смята, че филмът му ще
окаже някакво въздействие върху решението на съда? „Не. Във Франция
съдът е независима инстанция – убеден е Озон. – Много повече се надявам
да окаже въздействие върху обществото, защото, макар че всички знаят, всички продължават да мълчат.“
Надежда той вижда в това, че филмът вече е купен в много страни със
силно присъствие на Католическата
църква.
Действително в последните години в
програмата на „Берлинале“ има поне
един филм, занимаващ се с този проблем в различни държави. И въпреки
обещанието на папата, че всичко ще
излезе на светло, драмата на някогашните деца, над които е било извършено сексуално посегателство,
продължава да бъде заобикаляна от
Църквата.
В търсене на сюжет Озон попада
на сайта „Свободна дума“, където
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жертви на насилието разказват своите истории. Свързва се с тях и по разказите пише „фикшън“. На пресконференцията режисьорът няколко пъти
наблегна именно на „фикшън“, тъй
като реалността била далеч по-жестока, нещата, които чул – прекалено
интимни, за да бъдат показани документално пред камерата. Финансирането на филма също не протекло
никак леко, от „Канал +“, където обикновено на драго сърце приемат участие във филмите на Озон, този път
отказали „заради темата“.

Заглавието е реплика към филма на
Ясудзиро Озду „Роден съм, но…“. Шанелек разказва за едно разпадащо се
семейство, което до голяма степен
наподобява нейното собствено. Бащата е починал, майката търси начин
да се справи с двете си деца, по-големият син изчезва за известно време,
майката безутешно го издирва, после
той се връща – без обяснения къде и
защо е бил. Първата част на филма
минава почти само в мълчание. Куче
гони заек, магаре гледа как кучето
разкъсва мъртвото животно. Майката върви по улицата. Купува разбичкано старо колело, после го кара,
после то се разваля, тя се опитва да
го върне… Ангела Шанелек разказва
най-вече чрез кадрите и по-малко с
думи. Животът не може да бъде обяснен, може само да бъде показан. Говоренето присъства едва ли не само
като текст от „Хамлет“ – пиесата,
която синът ѝ репетира в училище и
очевидно трябва да насочва към сложните отношения майка – син. Шанелек
не театрализира киното, а обратното: превръща театралните сцени
във филмов инструмент. Към финала
се стига до езиково избухване, но то
се откроява именно защото досега е
властвала тишината.

Докато името на Озон е еднакво известно и на широка публика, и на тесни специалисти, то това на Ангела
Шанелек, удостоена със Сребърна
мечка за най-добър режисьор, е познато само на най-запалените синеасти. И макар че досегашните ѝ филми са включвани в различни програми
на фестивалите в Кан, в Локарно, във
„Форум“ на „Берлинале“, Шанелек сякаш стои встрани от шумотевицата на популярността. 57-годишната
режисьорка преподава във Висшето
училище по изобразителни изкуства в
Хамбург, но иначе се числи към т.нар.
„Берлинска школа“. Това определение
обхваща режисьори, учили в Германската академия за кино и телевизия
в Берлин и излезли с първите си филми около 2000 г. Френската критика
първа ги обединява под названието
„Новата немска вълна“, но за да ги
различат от „Новото немско кино“, в
което влизат режисьори от 70-те години, германските медии се спират на
„Берлинска школа“. Филмите им не се
показват в големите киновериги, не
отчитат главозамайващи приходи,
въртят се в малки салони и в програмите на фестивали. Героите често
са само загатнати, а не психологически плътно представени. Обикновено
се намират в състояние на бягство
– буквално от едно място към друго
или метафорично в търсене на себе
си. Настроението е депресивно, отражение е на несигурността за днес и
утре, която все повече обхваща средната класа в Германия, към която спадат и въпросните творци.

Наградата на „Бях вкъщи, но…“ беше
приета с радост от цялата немска
критика, която смята, че досега Шанелек е била пренебрегвана, за разлика
от останалите ѝ колеги от „Берлинската школа“, че режисьорката представя киното в чист вид и най-важното – не се съобразява с желанията на
публиката за лесни филми, а от години
върви по пътя, определен от собствените си и тези на съмишлениците ѝ
разбирания за изкуството като цяло
и за изразните средства на киното
в частност. Дали обаче Сребърната
мечка ще ѝ осигури повече зрители и
интерес от големите кина? Едва ли. И
добре, че е така. Журито на Жулиет
Бинош постави точния знак на точното място: да не забравяме, че киното
се е родило като мълчалива движеща
се фотография.

„Бях вкъщи, но…“ не се отличава много от тази характеристика.

Но не може и без подадена ръка към
публиката. Сребърните мечки за
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женска и мъжка роля отидоха за един
филм – китайския „Сбогом, сине мой“
на Ван Сяошуай, съответно при Юн
Мей и Ван Цзинчун. Действието на
тричасовата сага, в чийто център е
изгубило сина си семейство, се простира от малко след „културната революция“ почти до днес. Много неща
могат да се научат за Китай от този
филм – и вече познати, и нови, като
например това, че песента по стихове
на Робърт Бърнс „Налей от старото
вино, за миналите дни…“ се е пяла там
в годините след „културната революция“. За същото време е ставало дума
и във филма на Джан Имоу „Една секунда“, който беше включен в конкурса, но не пристигна в Берлин, защото
според неофициалната информация не
получил разрешение от китайската
цензура. Защо тогава „Сбогом, сине
мой“ е бил пуснат, а този на Джан
Имоу спрян? Това тепърва ще се разбира. Макар и много вълнуващ, дори
на места разтърсващ емоционално
до сълзи, „Сбогом, сине мой“ е разположен в рамките на политически разрешения поглед към миналото в Китай.
Сюжетът е накъсан и върви зигзагообразно между минало и настояще, без
това да е пречка при възприемането.
Журито много хитро успя да издърпа от 16-те филма в конкурса както
тези, които искат да развиват арт
киното, така и другите, които са добри образци на комерса („Сбогом, сине
мой“). Едва ли директорът Дитер Кослик е можел да си пожелае по-хармоничен завършек на своето продължило
18 години управление. Кослик получи
заслужените си почести, но като че
ли никой не се просълзи чак толкова на
раздяла. Много по-силна е тръпката
от неизвестността. Какво ще стане догодина, когато „Берлинале“ ще
чества своята 70-годишнина, ще се
провежда за първи път по времето
на раздаването на Оскарите и ще има
двама нови директори: Карло Катриан
(идва от фестивала в Локарно) и Мариете Рийзенбек. Катриан вече обяви,
че ще доведе досегашния си екип от
селекционери. Ясно е, че очакванията
са догодина „Берлинале“ да излезе от
руслото на познатото. Къде ще отиде обаче, като излезе…?
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Кино за

доброто
С Тонислав
Христов разговаря
Данислава Делчева
Един от най-успешните български
режисьори на документални филми –
Тонислав Христов, ще представи на
София Филм Фест новия си филм „Тайният живот на Вера“, чиито премиери
бяха на фестивалите „Сънданс“ и
„Берлинале“. Филмът разказва историята на млада финландка, която се
опитва да се пребори с травми, причинени от баща ѝ, чието поведение
се е отразило както върху нея, така
и върху брат ѝ. С помощта на психотерапевт, ролеви игри1 и желание да
намери отговори Вера се отправя на
пътуване в себе си, след което успява да излезе от светлата страна на
улицата. Прожекциите на „Тайният
живот на Вера“ са на 14 и 15 март в
кино „Люмиер“ и Френския културен
институт.

В кой момент от познанството
ви с Вера решихте, че искате да
направите филм за историята є?
С Вера се запознах преди шест години
на премиерата на друг мой филм – „Любов и инженерство“, в Хелзинки, тя е
приятелка на главния герой. В началото започнахме да си говорим повече
за ЛАРПинга, понеже във Финландия
съм виждал хора по улиците, облечени
в костюми, и ми беше интересно как

ЛАРП (Live Action Role Playing) – ролева игра,
при която играчите представят на живо своите
персонажи. Участниците могат да импровизират, те носят съответстващо на характерите
облекло.

1

„Тайният живот на Вера“, реж. Тонислав Христов

и защо се захващат с това. Аз самият съм геймър, играл съм много компютърни игри и ЛАРПингът за мен
беше просто ново ниво на ескейпизъм.
После разбрах, че Вера има и много сериозна причина да го прави – когато е
започнала на 11–12-годишна възраст,
това е било за нея един вид бягство
от действителността ѝ и възможност да се чувства добре с други хора.
Още в началото разбрах, че тя е много интересен човек, за когото може да
се направи хубав документален филм.
Процесът отне пет години, защото
беше трудно да се намери финансиране за такъв филм.

Как се променяше във времето отношението на Вера към собствените є травми?
Тя е ходила на психотерапевт, но и
тези игри по някакъв начин са ѝ вдъхнали куража да продължи да се бори с

конфликтните ситуации в живота си
и това беше основната причина да започна филма. Тя вече беше постигнала
много. В един момент не беше сигурна
дали иска да се срещне отново с баща
си, но бе намерила някакъв покой в
това как се справя с живота си. После
обаче се разбра, че брат ѝ е започнал да
пие и да се среща с баща ѝ, и това я мотивира. Разбира се, в процеса на филма аз не знаех дали тя в крайна сметка
иска физически да се срещне с баща си,
или просто ще бори демоните в игри.
Така или иначе, основната тема е да не
се предаваш и когато имаш проблем, по
някакъв начин – с ЛАРПинг, с помощ от
приятели, от психотерапевт – да се
пребориш с демоните си. За мен това
беше най-важната история от целия
филм – че когато искаш, има начини.

Кой беше най-трудният момент,
докато правехте филма?

март 2019

66
Най-труден беше самият край на филма, защото не знаехме какво се случва
– дали Вера наистина ще се срещне
с баща си, или не. Той в един момент
беше съгласен да се срещнат, а на
следващия ден каза, че не иска никога
да я вижда. Ние поехме риска да се качим в колата и да караме 10 часа до Лапландия, без да знаем реално какво се
случва и ще се осъществи ли срещата.
Щастливи бяхме, че той накрая я видя
и беше благоразположен към камерата.

Нямахте ли притеснения, че камерата и филмът могат да навредят
на Вера, подсилвайки индиректно
важността на събитията?
Това е въпросът: дали тя иска, или не
камерата да бъде част от нейната история. Ако камерата я нямаше, според
мен тя изобщо нямаше да се срещне с
баща си и нямаше да се почувства толкова добре, колкото се чувства в момента. В много случаи камерата може
и да навреди, но в други е един вид разрешение да отидеш някъде и да се заровиш в нещо. До този момент тя не
беше провеждала разговора с майка си,
който виждаме във филма. Камерата
се оказа позволение да отиде при нея и
да зададе въпросите какво, как и защо
се е случило.
Фактът, че имам вече 6–7 филма и до
момента всичките ми герои се чувстват комфортно и са щастливи от
крайния резултат, че не съм предал
нечие доверие, кара и следващите да
ми се доверяват. Вера беше гледала
последните ми четири филма и знаеше много добре в каква ситуация се
намира. Тя не искаше да гледа нищо от
процеса, видя финалния филм в Берлин
преди седмица и беше много щастлива.

Какви са вътрешните ви граници
и има ли ситуации, които се възпирате да покажете в киното?
Границата между документалното и
игралното кино е много тънка. Понякога се движа и от двете ѝ страни, но
като цяло най-важно е каквото и да се
случи в историята, да е автентично
спрямо героя, да не е нещо, което той
би направил само заради филма. Когато
видя, че той започва да се променя или
да играе, да прави непривични за него
неща, опитвам се да се отдръпна и да
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спра за малко, да поговорим и да потърсим правилната посока. Хората,
които снимам, се отварят пред камерата – това доверие не трябва да се
предава. В случая с Вера имах възможност да монтирам срещата с бащата
така, че той да се окаже абсолютен
злодей, но той не беше такъв в реалността. И това е балансът, който в
монтажа е много важен, защото, ако се
монтира по различен начин и една сцена се сложи на определено място във
филма, той може да придобие съвсем
друг смисъл.

останаха извън филма. Не защото Вера
не ги е споделила с мен, а защото не
исках филмът да отиде в определена
посока и да ѝ причиня подобно нещо.
Знаех, че филмът има шанс да бъде
това, което е – да пътува, да тръгне
по кината. Спестил съм много неща,
които в игралното кино може да не са
проблем, но в документалното са от
огромно значение.

„Границата между
документалното
и игралното кино
е много тънка.
Понякога се
движа и от двете
є страни, но
важното е всичко
да е автентично
спрямо героя.“

Зависи от ситуацията. При „Пощальонът“ аз търсих историята. Исках да
направя филм за липсата на емпатия у
българите към бежанците. Това за мен
беше ново явление, леко шокиращо.
Търсех истории и попаднах на новината за бабите, които посрещат в село
Голям Дервент бежанците с мекици,
вода и одеяла. Решаващото при избора на темата е да ме засяга лично, да
имам отношение към нея. Ако е просто
тема, която е на мода, няма да проработи. Един документален филм може
спокойно да ти отнеме 4–5 години и
ако темата не ти е важна, няма как да
имаш силата и устойчивостта да го
поддържаш толкова време.

Сцените, които снимам, обикновено
са с дължина по един час. В „Тайният
живот на Вера“ има разговори с психотерапевта и с нея. Като говорим за
лични травми, не можем да започнем с
директния въпрос: „Баща ти пребивал
ли те е?“. Нито да започнем да режем
с нож, просто не се получава по този
начин. Затова е важно да прекараш
предварително време с човека и да започнеш много отдалече. Резултатът
е възможността да стигна до въпроса по най-безболезнения начин. Задавайки важния за теб въпрос в грешния
момент, можеш да стигнеш и дотам
човекът да се затвори. И се е случвало.
Тогава разбираш, че всичко приключва,
че или много си бързал, или си натиснал
грешния бутон.

В такъв случай защо предпочитате
документалното пред игралното
кино и каква е мотивацията ви да
правите филми?

Имаше ли въпроси, които не успяхте да зададете на Вера?

А защо документално кино? Не знам.
Така се получи. Не е била детската ми
мечта да правя документални филми.
Когато започнах да работя във Финландия като асистент по монтажа,

На нея съм ѝ задал всички въпроси,
но има доста сериозни неща, които

Трудно или лесно намирате истории, подходящи за документален
разказ?

Като студент направих късометражен игрален филм и още тогава цялата
еуфория около процеса ме дръпна назад – не енергията, с която разказваш,
а енергията, която се губи около организацията, защото толкова много
хора трябва да се чувстват на място
зад камерата. И тогава, преди 10 години, тази хвърлена енергия в погрешна
посока ме дистанцира от игралното
кино. В момента имам сценарий за игрален филм и мисля догодина да се захвана с него. Но макар и игрален, ще разчита на натуршчици.
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открих смисъл в разказа на документалния филм, в истинността му и в
искрената мотивация на хората да
правят такива филми. Това ме развълнува – тези, които ме запалиха по
документалното кино във Финландия,
бяха хора, които искат да направят
добро чрез историите си.

Защо вълната на документалното
кино, която наблюдаваме по света,
не стига до България?
Много е трудно младите хора тук да
пробият. Твърде много хора нямат
интерес да има документална вълна.
Затова тя не се случва. Всеки може
да снима документален филм, но за да
ти бъде това професия, трябва работата ти да е поне малко платена. Тук
няма място за младите хора, защото
малцина са тези, чиито първи филми
ще имат невероятен успех, а ако нямаш подкрепа, е много трудно да те
забележат. Дори и в „Сънданс“ имаше филми, снимани с телефон, но все
пак трябва да има хора, които да ти
помогнат.

А какво извън киното ви е оказало
най-голямо съдействие?
Фактът, че бях в тази среда във Финландия, където ми позволиха да уча,
работя и практикувам. Когато бяхме
студенти, имахме слот във финландската телевизия и можехме да правим
късометражни документални филми.
Така се учехме от грешките си. Важно
беше, че все пак можеш да се издържаш
от това, да се занимаваш с него и да
имаш времето и свободата да станеш
добър в него.

Как се промени подходът ви към
правенето на филми?
От първия ми филм „Семейно щастие“ научих колко е важна добрата
подготовка и предварителното разписване на историята и целите, понеже го снимах на лента и за едночасов
филм имах около 7 часа лента. Ако сега
трябва да монтирам „Правилата на
ергенския живот“, бих направил съвсем различен филм. Продължавам да
мисля, че в него имаше толкова много
история, но понеже беше първият ми

пълнометражен комерсиален филм, се
оставих на група монтажисти, които
правеха музикални клипове. И историята се получи по-лековата, отколкото
е. С годините научаваш как да запазиш
нещо специално, което се случва пред
камерата. Започнах да забавям ритъма и всеки следващ филм става все
по-бавен. Но аз изпитвам удоволствие
от бавни филми. В началото правех повече това, което се очакваше от мен, а
сега правя нещата, които наистина ми
доставят удоволствие като разказ.
Това обаче не важи за първия ми филм
„Семейно щастие“, защото там никой нямаше никакви очаквания от мен
и като го гледам, виждам нещо много
странно, бавно и ценно, сякаш не е мой
филм. Доста смели неща съм правил,
гордея се с него, защото тогава показах на продуценти и финансисти, че
имам какво да разкажа.

Тонислав
Христов

Тонислав Христов е роден през
1978 г. във Враца. Завършва Техническия университет, а през
2001 г. заминава за Финландия,
където учи кино. Първият му
документален филм е „Семейно щастие“ (2009), създаден за
българската и финландската
телевизия. Следват „Правилата на ергенския живот“, „Истории за храната и душата“,
„Мечта по Запада“, „Любов и
инженерство“, „Пощальонът“
и „Тайният живот на Вера“.

Кои режисьори ви допадат?
Голям фен съм на скандинавското кино
– не само финландското, но и датското, шведското. Според мен те са безумно добри. В „Сънданс“ няма година
без датски или шведски филм в документалната програма. Там документалистиката е повече кино, а не репортаж. Това за мен е мотивация да се
опитвам да съм все по-добър. Един от
любимите ми документални филми е
Fire at Sea на Джан Франко Роси.

Имате ли нова история, по която
работите?
Една история от няколко години ми се
върти в главата освен игралния сценарий, за който споменах. Свързано е
със Златни пясъци, където съм ходил
много пъти, тъй като съпругата ми е
от Варна. Снимах един късометражен
филм за финландската телевизия, който се казваше „Финландски туристи“.
Ставаше дума за туристите и начина,
по който се държат. Те тотално откачат, макар че са хора от провинцията, тихи и затворени. Цялата тази
енергия на чужденците, които идват
да избухнат на Златни пясъци, е интересен феномен – как и защо се случва,
както и как се отразява това на работещите там българи. В основата на
една от историите е шведът, който

ритна жена в главата – психологията
на хората, които си позволяват нещо
толкова брутално.

Къде поставяте следващата
летва?
Никога не поставям летвата по-високо от мястото, където съм. В момента за мен лично тя е доста висока.
Шегувахме се с „Пощальонът“, чиито
премиери бяха в „Сънданс“ и Амстердам. „Сънданс“ е един от фестивалите
в топ пет и казвахме: след „Пощальонът“ само надолу… Няма много къде да
отидеш. С „Тайният живот на Вера“
успяхме да влезем в два от петте топ
фестивала и наистина това е максималното, защото тези фестивали боравят само с премиери. Така че оттук
– надолу.
Голямото предизвикателство за мен
сега е игралното кино, но не чисто игралното, а по-скоро хибридът между
документално и игрално. Това е за мен
новата летва – не я вдигам нагоре, а я
местя настрани.
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Екатерина Лимончева

Кралско,

твърде кралско
„Фаворитката“, САЩ,
Великобритания,
Ирландия, 2018 г.,
режисьор Йоргос
Лантимос, сценаристи
Дебора Дейвис, Тони
Макнамара, оператор Роби
Райън, в ролите: Оливия
Колман, Рейчъл Уайз, Ема
Стоун, Джеймс Смит,
Никълъс Холт
След като „привикна“ зрителите
на шокиращи странности, брутална безчувственост и екстравагантен сюжет, Йоргос Лантимос като
че ли не се е постарал достатъчно с
най-новия си филм „Фаворитката“
(нека десетте номинации за Оскар не
ви заблуждават). Или просто сме се
„разглезили“. Твърдението, че тази по
същество биографична драма има комичен аспект, е преувеличено, но безспорно иронията в нея е съвсем осезаема (като се започне с прекрасния
плакат, визията със стола), за разлика
от предишните две произведения на
гръцкия режисьор. Проблем възниква,
когато (и ако) усетите, че на фабулно ниво сте изправени пред déjà vu,
но не по отношение филмографията
на Лантимос, а с оглед познанията
по история и различните художествени интерпретации в изкуството
на „любопитни факти“ из живота на
владетелите.
Да, обикновено кралете и кралиците
са имали фаворити. Да, често тези
любимци са ги манипулирали с оглед на
собствените си интереси или на политическите каузи, които са обслужвали. Да, в правото си сме да очакваме,
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Оливия Колман във „Фаворитката“ спечели Оскар за главна женска роля

че ако режисьорът на „Омарът“ (2015)
и „Убийството на свещения елен“
(2017) се захване с подобен исторически материал, то резултатът няма
да е костюмна фреска със сатирични
„накити“, а нещо много по-язвително
и безпардонно. Защото в кралските
дворове жестокостта и безпощадната конкуренция са били съвсем в реда
на нещата и следователно това не е
достатъчен катализатор по отношение на разказа, както е в предишните
филми на Йоргос Лантимос, които
функционират в друг тип среда.
В началото на XVIII век Англия и Франция са във война. Тя се случва някъде
другаде, докато в британския двор
придворните се развличат с надбягвания на гъски и дегустация на ананас. Кралица Ана има крехко здраве
и променлив характер, а приятелката ѝ, лейди Сара Чърчил, управлява

държавата вместо нея. После една
обедняла аристократка (и роднина
на лейди Чърчил) пристига в двореца с надеждата да са намери работа,
пък било то и като прислужница. Докато конфликтът между вигите и
торите и предизвикателствата на
властта поглъщат цялото внимание
на Сара, новопристигналата Абигейл
Хил постепенно успява да „влезе под
кожата“ на кралицата и се превръща
в новата ѝ довереница... Сюжетната
основа на „Фаворитката“ е биографично достоверна, въпреки че отглеждането на зайци, забавленията с
гъски и омари или замерянето с плодове „на голо“ може би са плод на „шантавото“ въображение на Лантимос
(или поне звучат съвсем в негов стил
и навяват далечен отзвук от киното
на Питър Гринауей и Стенли Кубрик).
В качеството си на историческа хроника „Фаворитката“ е подчертано

69
изобретателен филм, но като за
творба на Йоргос Лантимос – недостатъчно. Определено по-добър от
„Омарът“ с неговата налудничавост,
„ангажираност“ и вземане на сериозно, но далеч от мистичната неизбежност и метафизичната справедливост на „Убийството на свещения
елен“. Изглежда смяната на регистъра
– преминаването от условност в конкретна историчност, „връзва ръцете“ на режисьора, що се отнася до фабулата (филмът печели в достъпност
онова, което губи в абсурдност).
От тук нататък на драматургично
ниво остава само ефективността
на персонажите. Във „Фаворитката“
това е сложна задача по две причини:
1) протагонистите не еволюират, а
само разгръщат аспектите, заложени в характера им, и 2) поведението
на тези аристократи е предвидимо
(с изключение може би на невъзмутимостта на лейди Сара след отравянето), докато образите, създавани
от Лантимос, винаги са били непредсказуеми. На помощ се притича трио
актриси, които удържат същинското
предизвикателство на един безцелен
сюжет и подпечатват „височайше“

„Фаворитката“, реж. Й. Лантимос

„Фаворитката“, реж. Й. Лантимос

оправдание за съществуването на
този кинопроект. Оливия Колман (абсолютно заслужен Златен глобус) е
тръпчива и обезпокоителна като депресивната тиранична кралица. Ема
Стоун е невероятна хитруша, в непрестанно колебание между образите
на сладко ангелче и отровна усойница.
А Рейчъл Уайз блести с интелигентност и студенина както в личните си
отношения, така и в политическите

машинации. Всяка от трите успява да
се впише в смразяващия и циничен (или
ако предпочитате, пародиен) свят на
режисьора. Така, докато Йоргос Лантимос се забавлява с преобръщането
на кодовете на костюмния жанр, прибавяйки му модерен и едновременно с
това леко откачен нюанс, присъщ на
засуканото му творчество, в сърцевината на кралската интрига дамското трио, надарено с усет, сарказъм,
изтънченост и жестокост, затяга
хватката в борбата за власт и за възцаряването на филма.
Ако има нещо безспорно във „Фаворитката“, то е умелото ръководене
на актьорите. Визуално внушителна,
изпълнена с неординерни операторски
решения (някои кадри са откровено
конструирани като картина на Вермеер) и отчетливо заложила на приливи и отливи в музикалната партитура
(натрапчивият инструментален „вопъл“, който съпътства здравословните кризи на кралица Ана, предизвиква
почти физическа болка у зрителя),
тази барокова гротеска ще разочарова главно онези, които оценяват
аналитично предишните два филма на
режисьора и си дават сметка в какво
би могъл да се превърне „Фаворитката“, ако само Лантимос беше стигнал
докрай в собствените си „ексцесии“.
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Жорди Савал и Недялко
Недялков, снимка личен
архив

Георги Минчев
Недялко
Недялков
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В темпоритъма
на своето време
С композитора
Георги Минчев
разговаря
Светлана
Димитрова

е написан през 1981 г. Това е едно от
първите ми произведения. Другото
е една сюита от „451 градуса по Фаренхайт“ по балета по сюжет на Рей
Бредбъри. Писана е отделно от балета като сюита от четири части,
в която всеки от четиримата главни
герои е обрисуван като характер.

Концертът на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Марк Кадин
на 1 февруари 2019 г. бе посветен на
80-годишнината на композитора Георги Минчев. А той, от своя страна,
добави към програмата три произведения от своите учители – Марин
Големинов – Концерт за контрабас и
оркестър, Родион Шчедрин – Закачливите частушки, и Арам Хачатурян –
танци от балета „Гаяне“. Концертът
започна и завърши с негови творби –
Симфоничен пролог и сюита „451 градуса по Фаренхайт“.

Започнах в Консерваторията при
професор Големинов и завърших при
него. Той беше първият ми учител.
Тогава бях млад и незрял. Не бих могъл
да кажа, че той ме научи да пиша, но
във всички случаи ме научи да мисля и
да избирам онова, което желая да постигна. Той беше много демократичен. Никога не ми е казвал: „Не пиши
така, а иначе“. Неговите съвети са
били много важни за мен и бих го нарекъл първия ментор в моя живот.

Отбелязвате своята годишнина с
концерт, който посвещавате и на
вашите учители.
С почит, уважение и дълбок поклон,
защото аз много дължа на моите
учители. Те са ме подкрепяли, давали
са ми опора и ищах за всичко, което
впоследствие съм успял да направя.
Реших, че в един подобен юбилеен
концерт не е необходимо цялата програма да бъде авторова. По-добре е в
средата да се включат и моите учители, за себе си оставих началото и
края.

Защо избрахте тези творби от
цялото ви огромно творчество?
Определящи бяха и времетраенето, и
характерът на отделните произведения. Концертът беше редно да започне със Симфоничен пролог, който

Да ви върна към вашите учители.
Това са изключителни личности.
Да започнем от Марин Големинов.

След това заминах за двегодишна
специализация при Родион Шчедрин
в Московската консерватория. Това
беше вече по-зрялото ми обучение.
Така се случи, че по време на тази специализация смених абсолютно всички
възгледи и идеи, които имах дотогава.
Като всеки млад човек бях под влияние
на големите съзвездия Шостакович,
Прокофиев, Стравински и не можех да
се откъсна от тяхното духовно попечителство. Бях решил да се отърва
от тази неволна зависимост и дори
си позволих да изгоря неща, които бях
написал по време на моето следване в
българската консерватория. Безжалостно ги изгорих, защото подобен
род епигонство не е нужен никому, а
най-малко на самия творец. Колкото и
да се стреми, един млад човек не може
да надмине оригиналите. Може само
да се приближи, така че да забележат
всички, че няма собствена мисъл, че

е под влияние на едни или други съзвездия. Един композитор, ако няма
собствен почерк, не би могъл да бъде
пълноценен.

С Шчедрин избистрихте вашето
виждане как трябва да пишете?
Не само това. Шчедрин ме научи да
пиша без пиано. Оттогава инструментът пиано за мен във фазата
творчество не съществува. „Човек
трябва да мисли с мозъка си – както
казваше той, – а не с пръстите си.“
За жалост той беше принуден да напусне Московската консерватория.
Беше силно обиден на някои свои колеги, които го бяха обвинили, че внася прозападни нотки в обучението. И
напусна с гръм и трясък. Тъй като аз
бях държавен стипендиант, трябваше да остана при някого от професорите. Шчедрин ми препоръча да отида
при Арам Хачатурян. През втората
половина от моето следване в Москва бях едновременно при Хачатурян
и Шчедрин, който не ме остави. До
края остана мой преподавател и много добросъвестно ме приемаше всеки
вторник. Това не бяха уроци, а цели
следобеди. Имам страхотни спомени от Шчедрин! Всеки вторник от 2
часа първо се занимавахме с нещата,
които бях подготвил, след това слушахме музика, правехме анализи, курс
по додекафония, курс по алеаторика,
курс по тогавашните нови течения в
съвременната композиторска школа и
така до късна вечер на едно кафе само,
и то поднесено от Мая Плисецкая. Човек да настръхне от обкръжението, в
което влиза, от аристократизма на
този дом.

А Хачатурян какво ви даде, защото
и той е много интересна личност?
Беше друг вид преподаване, друг вид
концепция на себеотдаването. Той

март 2019

72
събираше целия клас в една стая. Говореше неизменно пред чаша коняк.
Наистина беше много интересен, много забавен човек с огромно чувство за
хумор и с много виталност. От него
също научих много. По друг начин и
други неща.

Лучано Берио в ИРКАМ – Института
за електроакустически изследвания
към „Бобур“, Пиер Булез беше водещ
директор там. Лучано Берио също е
много интересен композитор. Много научих от него, но малко в сферата на технологиите. Човек не бива

Георги Минчев, фотография Стефан Джамбазов

След това дойде френската връзка.
Като стипендиант по музика на
ЮНЕСКО, бях в САЩ, Англия и Франция. В Парижката консерватория
учих в класа по композиция на Оливие
Месиен – не много, само три месеца.
Това беше друго божество, както се
казва. Всичко беше различно. Шчедрин
беше много пряк и сух в своето вероизповедание към музиката, докато
при Месиен всичко минаваше през Божията сфера – той беше много силно
религиозен, през натурализацията на
звука, през начина на живот. Той беше
праведник, един малък Христос. След
това имах възможност да уча при

март 2019

да се откъсва от електронната музика с всичките ѝ измерения. Човек
трябва да опознае нещо отвътре, за
да може после да го пренебрегне, ако
желае. Без да го познава, как ще го
пренебрегва?

Вие как постъпихте?
Пренебрегнах го (смее се). Предпочетох натуралния звук на оркестъра
и на човешкия глас, но се съобразих с
електронните възможности за промени на тембъра и най-вече обвивката
на звука, която го прави един или друг.

Как се отнасяте към наградите?
Имате много.

Мисля си, че е поза да кажеш, че не се
интересуваш от наградите. Не е истина, на човек най-малкото не му е
неприятно. Винаги ми е било приятно. Другата крайност също не е добра
– винаги и на всяка цена да получаваш
награди. Първата голяма награда, която получих, беше за моя Концерт за
пиано. Много престижна в моите очи
– да бъде отличен този концерт сред
многото предложени от радиостанциите на „Трибуната на съвременната музика“ в Париж! А като награда
за мен най-важна и значима е „Лоренцо Великолепни“ на Международната
академия „Медичи“ във Флоренция,
която е европейска награда и според
регламента е еквивалент в изкуствата на Нобеловата награда. Беше ми
връчена през 1989 г. На тази сесия
бяха наградени Франсоа Митеран за
приноса му за единението на Европа,
Питър Устинов за театър… да не изброявам останалите, и аз за музика.
А най-престижната българска награда остава наградата на БНР „Сирак
Скитник“. Така е най-малко по две причини. Когато я получих, вече от около
десет години не работех в радиото.
Да получа тази награда, след като
дълго време съм отсъствал, това е
оценка за работата ми там. Втората причина е, че почувствах, че не съм
забравен от хората.

Спомням си, докато бяхте в радиото, правехте няколко поредици с
предавания – за балканската музика и с Френското радио.
Поредицата за Френското радио я
правих дълго време с един много голям журналист, Мишел Годар – естет,
изкуствовед. Излъчваше се по радио
„Франс мюзик“. Започнахме с едно предаване, а продължихме седем години.
Направихме близо осемдесет издания.
Правехме ги като радиомост веднъж
месечно от студиото тук и от студиото във Френското радио – с музикални примери. Предаването беше
за музикалния живот по онова време,
включвахме и студийни записи, правени тук. Само българска музика. Започнахме през 1986 или 87 г.
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А концертите „София-БелградАтина“?
Това беше поредица, представяща музиката на балканските страни. Освен
музика от изброените места включвахме и румънска, даже и турска. Но
тази поредица не беше ритмична.

Такива бяха времената тогава.
Да, тогава времената бяха неритмични, за разлика от сега, когато са полиритмични (смее се).

Говорите с такава любов за вашите учители, а вие сам никога не сте
преподавали.
Така се случи. Постъпих в радиото,
когато бях студент втори курс. За
малко бях преподавател по хармония
в Консерваторията. Може би щях да
продължа, ако не бяха тези специализации, които очертаха пътя ми, и
аз се отдадох на страстта радио, но
никак не съжалявам.
Убеден съм, че трябва да те поканят
да преподаваш. В големите консерватории и университети е така. Знаеш
кого каниш, за какво го каниш и за колко време.

Единственото ви сценично музикално произведение е балетът „451
градуса по Фаренхайт“. Малко е
учудващо, тъй като сигурно сте
израснали в операта. Не ви ли привлече тя?
Баща ми беше оперен певец. Един от
първите – тенорът Любен Минчев.
Аз бях влюбен в операта и си оставам
такъв, но не посегнах да пиша. Не мога
да намеря пролука в оперната драматургия, да я адаптирам към днешния
темпоритъм на живот и да съчетая
едно оперно произведение със съвременната драматургия на живота.
Например един тенор като главно
действащо лице в оперен спектакъл,
за да каже на своето момиче: „Обичам
те“, му трябват поне 10–12 минути,
а до 20 минути се стига, когато го
убият, тогава тенорът с два-три

си бемола на втора октава изразява
своята мъка. Ето тази условност на
оперната драматургия не бих могъл
да преглътна. Смятам се за рожба на
динамиката на този живот, в който
участвам пълнокръвно, колкото мога.
Въпреки революционери като Пучини,
Леонкавало, които я приближиха до
съвременния темпоритъм, операта
си остана по-статична. Затова съм
неизменен почитател на операта,
но не мога да се насиля да пиша опери.
Отървах се с балет (смее се).

Помните ли онези детски години
в операта?
Днешната сграда на операта не съществуваше. Операта се играеше в
театър „Балкан“ и в Народния театър. Беше ми много интересно в Народния театър. Бях изследвал всички
подземия, като пещерата на Аладин.
Навремето и желязната завеса, и
всички неща по сцената се задвижваха с водна сила. Това ми беше много интересно. Разбира се, и спектаклите.
Гледал съм ги по 30–40 пъти. Но това,
което ме удивяваше и продължава
да ме удивява, е, че онова поколение
оперни певци имаха невероятен брой
участия месечно и годишно. Баща ми
имаше едно тефтерче, в което е записвал някои неща. Отбелязал е над
50 първи роли, част от които български, и над 1400 спектакъла. Това днес
не е възможно. Тогава всеки ден е имало спектакъл. Каква работоспособност е имало онова поколение!
Имаше и много забавни случки. На
спектакъл на „Тоска“ седим в една
малка ложа с майка ми и в трето
действие под звуците на един гениален траурен марш – който е
впрочем в три четвърти, изкарват
Каварадоси на разстрел. Войниците се нареждат, вдигат пушките
и чакат сигнала и в този момент
аз се провиквам от втори балкон:
„Недейте бе, това е татко ми. Не
стреляйте“. Както можете да се досетите, след това нямаше спектакъл.

Георги
Минчев

Георги Минчев е роден на 29
януари 1939 г. в София. Баща му
е известният първи тенор на
Софийската опера от средата
на миналия век Любен Минчев.
От 1958 до 1963 г. учи композиция в Българската държавна
консерватория при проф. Марин
Големинов. От 1968 до 1970 г.
специализира в Московската
консерватория при Родион
Шчедрин и Арам Хачатурян.
Печели голямата стипендия за
музика на ЮНЕСКО и учи в САЩ,
Англия и Франция. В Парижката консерватория учи при
Оливие Месиен. През 1976 г. в
ИРКАМ работи с Лучано Берио.
Животът на Георги Минчев
е свързан с БНР от 1959 г.
Той заема различни длъжности – от редактор до директор на дирекция „Музика“, а
след това главен художествен ръководител на „Музикална продукция и състави“.
Много от произведенията му са
поръчани от различни институции: от БНР – оратория „Старобългарски хроники“ (1971), „Три
поеми за мецосопран и симфоничен оркестър“ (1973), Autumn
Music for Orchestra (2009), Viva le
trombe for Symphony Orchestra
(2012); от Симфоничния оркестър на Чешкото радио – „Концертна музика за оркестър”
(1976); от Френското радио –
Три поеми за сопрано, струнни и
ударни инструменти (1983), „Динамични пространства“ (1991);
от Кшищоф Пендерецки за
фестивала в Люславице – „Фрески“, вокален цикъл за сопрано,
пиано и камбани (1983) и др.
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Недялко
Недялков

и непознатата
традиция
Недялко Недялков, снимка личен архив

„Апетитът идва с яденето“, е казал
Франсоа Рабле и първо тази мисъл ми
хрумва, докато слушам кавалджията
Недялко Недялков, който ми разказва за своите музикални приключения.
Не прилича на авантюрист, но това е
само на пръв поглед – като всеки човек, който се занимава с фолклор, той
някак си е доста земен. Обаче днешните народни музиканти са посвоему
модерни хора. И точно на това отдавам тази тяхна гъвкавост, любопитство, готовност да се впуснат в
откривателства и приключения. Ако
следите работата на Недялко, вече
знаете – неговото любопитство за
музиката сякаш няма граници.
Преминал е солидно обучение, но първите му стъпки са под зоркия поглед
на баща му. Съдба, ще кажете, семейна традиция. Но дори и да го наречеш
предопределение, няма как да знаеш
докъде се простира талантът ти и
дали ще ти стигнат куражът и волята да го развиеш, да му се отдадеш.
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Защото в музиката това е за цял
живот. Недялко Недялков завършва музикалното училище в Широка
лъка, после Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство в
Пловдив. С трупането на опит постепенно започва да идва и славата
– във фолклорните среди виртуозност и импровизационни умения като
неговите никога не остават незабелязани. През 1996 г. става член на Оркестъра за народна музика на БНР –
ансамбъл от солисти и изключителни
музиканти.
Да работи в най-престижния роден
фолклорен състав обаче далеч не е
единствената страст на Недялко
Недялков. Жанрово и стилово репертоарът му се разширява с годините
и го отвежда до какви ли не партньорства. А едно от най-интригуващите е с музикант от изключителна
класа и с уникални проекти – Жорди
Савал. 77-годишният каталонец е изследовател и събирач на истории от

всички краища на света, разказвач със
старинна виола в ръце. И съзидател.
През 1974 г. в Швейцария Савал създава първия си ансамбъл за старинна
музика – Hespèrion XX (през новия век
наричан Hespèrion XXI), през 1987 г. в
Барселона основава La Capella Reial
de Catalunya, а две години по-късно на
световната сцена се появява и оркестърът за барокова музика Le Concert
des Nations, който понякога интерпретира класически и романтичен
репертоар.
Пътищата на Жорди Савал и Недялко
Недялков се пресичат преди 10 години – тогавашният проект на Савал е
свързан с катарите и няма как точно
България да бъде подмината. Близкият сътрудник на изследователя –
гръцкият китарист Димитри Псонис,
го насочва към българския кавалджия.
„Той има много контакти с музиканти
по целия свят, познава тези, които
свирят старинна музика, автентична
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музика на такива старинни инструменти като нашия кавал – разказва за
Савал Недялко Недялков. – Димитри
му дал моя телефон и лично Жорди
ми се обади. Помня, че по онова време
записвахме с Христофор Раданов във
Второ студио на БНР. Беше 2009 г.
Няма да го забравя, защото същата
година се роди и дъщеря ми – беше
знаменателна!“
Така започва това невероятно пътуване за българина – назад в историята, напред в музикалните предизвикателства със „Забравеното кралство:
Походът срещу албигойците – трагедията на катарите“ (Alia Vox).
Недялко разказва: „Записвахме в Белгия, в една стара катедрала, която
не беше ремонтирана и в покрива ѝ
на няколко места имаше големи дупки
– оттам влизаха птици, дори на записа се чуват. Трябваше да запиша една
пиеса и с това мое изпълнение (тогава
още не знаех) започва целият проект.
Така се откриваха и концертите, които после изнасяхме“.
За българина е ясно от самото начало
на това творческо сътрудничество, че той трябва да предложи нещо
интересно от родната си традиция,
нещо, което да грабва, да носи автентична енергия, но и да се възприема
лесно от разнородната публика по
целия свят. И още – да се впише кавалът в ансамбъл от малко познати
инструменти с вековна история. Магията сработва веднага, дори не са
нужни дубли – записът е направен, а
Недялков получава покана да участва
и в концерти на Hespèrion XXI.
След проекта за катарите идват нови идеи. 2011 е годината, в която албумът „Династия Борджия“ на Жорди
Савал и неговите уникални ансамбли е
отличен с престижната награда Грами. После интересът му към Ориента
се задълбочава и така се появява „Бал
Кан: Мед и кръв – кръговратът на живота“. Отново в центъра на вниманието са поставени инструментите
и музиката на балканските народи, но
от времето на Османската империя.

„Жорди има цял екип, който търси исторически препратки. Музикантите,
участващи в проекта, също помагат
с предложения, но бих казал, че по-голямата част от проекта се базира на
неговия труд и проучвания“, убеден
е Недялко Недялков. „Аз се възхищавам на това, което Савал прави за
останалите култури, с голяма отговорност към миналото, настоящето
и бъдещето. Само можем да се учим
как трябва да се правят такива неща
и бих казал, че е жалко, че все още не
сме представили този проект тук, в
България.“
Каква е промяната в собствените му
творчески инвенции след срещата с
Жорди Савал?
„С течение на времето дойде и тази
промяна – признава Недялко Недялков
– в моя начин на мислене, на свирене.
Даже и мечтите ми в музикална посока се промениха. Факт е, че в последните ми проекти присъстват също
старинни балкански инструменти…
Жорди ми гласува доверие и финансира
един проект, в който аз сам избрах кои
етнографски групи да включа – много
от тях са били тема табу години наред. Говоря за гагаузите например.
Също и за помаците от преходната област между Родопите и Пирин.
Включих автентични влашки мелодии
и песни на рударите копанари. Записахме музиката в софийската католическа катедрала „Свети Йосиф“,
защото в ортодоксалните не може да
се свири, а екипът на Савал държи на
естествения звук.“
Записите са осъществени бързо и
ефективно от тонрежисьора Мануел
Мохино, с когото работи лично Савал,
в две поредни нощи, за да бъде избегнат шумът от автомобилите по
близкия столичен булевард.
Проектът на Недялко Недялков се
нарежда на доста дългата опашка от албуми, чакащи реализация
през 2019 г. – Жорди Савал записва
и издава дискове постоянно, неговите вече са повече от 180. В очакване на отпечатването, сега е наред техническата част – да се
напишат анотациите, да се преведат

Ирена
Гъделева

Ирена Гъделева е възпитаничка
на Музикалното училище във
Варна и Националната музикална академия в София със
специалност „Виола“. Била е
звукорежисьор и водеща в радиостанция „Канал Ком“ – Варна. От 1994 г. е музикален редактор в програма „Хоризонт“
на БНР. Била е автор и водеща
на предаванията „Мамма миа“,
„Музика за вас“, „Каста дива“.
От 2002 г. в ефир е авторското є предаване „класика.com“.
От 2007 г. е водеща на предаването „Алегро виваче“ – носител на наградите „Осмата
муза“ 2007, „Сирак Скитник“
2009, „Кристална лира“ 2013 и
„Златно перо“ 2018. Отличена e с приза „Кристална лира“
2018 от Съюза на българските
музикални и танцови дейци.

на няколко езика, да се оформи книжното тяло на диска и не на последно място – той да получи грабващо
вниманието заглавие. „Аз предложих
да бъде „Цветовете на България“,
защото всяка една общност носи
своя цвят, образно казано. Но познавайки Жорди, бях наясно, че той
няма да го хареса. Той ми каза: „Това
е много интересно, но...“. И предложи
„Духът на българските традиции“.
Компанията Alia Vox ще издаде албума
до няколко месеца и той ще има световно разпространение. „Надявам се
този компактдиск да остави следа
във времето с музика, която дълги
години никъде не е присъствала“, споделя кавалджията Недялко Недялков.
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Антоан Божинов, из серията „Маските на сина ми“
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Снимането е
С Антоан Божинов
разговаря
Оля Стоянова

самостоятелно. Защото едно е да си в
клуб, друго е да си сам. Пък и аз до края
на 80-те си работех като инженер, но
може би по-важното беше другото,
което правех – включително и тези
неща, които сега се виждат.

Това би трябвало да е равно на
свобода.
През януари тази година в галерия
Synthesis в София се откри фотоизложбата на Антоан Божинов „Моите
свидетелства“, където акцентите
са поставени върху емблематичните му серии, заснети в периода 1985–
1991 г.: „Социалните домове в България“, „Щастливците“, „Маските
на сина ми“, „Москва – неуспешният
преврат“.

Днес всеки снима, но преди години
не беше така. Вие помните ли онзи
момент, когато решихте, че ще се
занимавате с фотография, а не с
рисуване например?
О, това е много щекотлив въпрос,
защото повечето от първите фотографи са художници. Е, някои от
тях са неуспели художници. Аз наистина рисувах от малък. Родителите
ми бяха учители и сред колегите им
имаше художник, който се занимаваше с мен, когато бях на 6, но когато в
Х клас отидох при човек, който да ме
подготви да кандидатствам в Академията, той ми даде да нарисувам един
стол и се оказа, че рисуването не е за
мен. С фотографията започнах в VII
клас, но активно започнах да се занимавам във фотоклуба на МЕИ, един от
водещите в страната. И така през
1984 г. излязох с две дипломи – едната
за дипломиран инженер, а другата – за
фотограф-художник. Но никога не съм
работил в „Българска фотография“,
бях от тези двеста-триста човека,
които активно работеха, участваха
в общи изложби в страната и зад граница. Започнах през 1984 г. със собствена изложба и когато по-късно отидох по разпределение в Плевен, това
се оказа стимул да започна да мисля

Да, и ако търсим причина защо съм
снимал това или това не, отговорът
е – съвест. Виждаш нещо, развълнува те по някакъв начин, насочваш се,
ровиш, снимаш, не знаеш какъв ще е
ефектът, нямаш и обратна връзка –
за добро или лошо. Да, различни сме
хората – познавам много фотографи, които никога не са работили без
поръчка…

Можехте ли да се занимавате например с рекламна фотография?
По онова време нямаше рекламна фотография. За да има реклама, трябва
да има конкуренция, а конкуренция
липсваше. Както се шегуваше един
мой приятел, по онова време имаше два вида прах за пране – „Алка“ и
„Синпро“, ако няма от единия, ще си
купиш от другия. Модните къщи също
бяха две-три, но продуктова фотография и мода по онова време нямаше,
просто нямаше на каква база да стъпи. Занимавал съм се и с реклама, но
след промените. Тогава предприятията започнаха да си отиват едно по
едно и инженер стана професия, която
не е препоръчителна. Тогава се свърши с инженерството и фотографията
се превърна в професия.

Времето на субективния документализъм обаче е преди промените.
Вие ли въвеждате този термин?
За първи път терминът се използва
от Самеер Макариус, аржентински
фотограф от египетски произход.
Алеш Хрдличка, понастоящем преподавател в Силезкия университет в
Опава, Чешката република, в разговор за дисертацията ми ме насочи към

този термин. Субективен документализъм е нещо като оксиморон, който всъщност не е оксиморон. Защото
не може да има обективен документализъм. Кой ще оцени обективното? Господ единствено. Някой, който
е отстрани, а ние всички сме вътре.
Въпросът е друг – докъде ще си позволиш да се опреш на своя субективизъм. Къде е границата субективно-обективно. Или от субективното
до документалното. Фотографията
като прозорец или огледало – Джон
Сарковски. Да кажеш: „Да, аз така мисля и смея да го кажа“.

Бяха ли интересни онези години за
фотографите? Появиха ли се ярки
автори?
Мога да цитирам доц. Георги Лозанов, който казва, че тогава се появи
авторът. 60-те и началото на 70те години все още беше някак по нашенски – който имаше възможност и
контакти, излагаше тук и там. Не бих
казал, че това беше заявената авторска позиция. Докато в края на 70-те и
началото на 80-те години се появиха
вече ярки автори.

Имаше ли някаква съпротива във
фотографията в онези години?
Срещу онова, което се очаква да
се снима?
Може би беше шанс, че фотографите
бяха в периферията, не бяхме в мейнстрийма. Сещам се, че много бурно се
появи като сюжет голото тяло. Оказа се, че нарисуваното голо тяло се
различава много от фотографията на
голо тяло. Първата картинка, която
предизвика смут, е от 70-те, преди
да навляза във фотографския живот.
Беше на Лоте Михайлова с една прекрасна въздушна картинка на тема
майчинство. На нея има млада жена,
разсъблечена, но не гола, разбира се,
и в краката ѝ си играе детенце по гащички. Нищо кой знае какво. Но пък в
онова време говоренето за интимност, за секс, беше тема табу. Така
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че да се повдигне тази тема, пак беше
някакъв вид бунт. Чешкият фотограф
Ян Саудек е от еврейски произход, той
снима по-пищни жени в крещящо еротични пози. Той казва, че му харесват
по-пищните жени, защото като дете
– 5–6-годишен, прекарва известно
време в концлагер, откъдето в представите му остава, че всеки човек,
който е малко по-пълен, всъщност е
бил здрав, за разлика от всички останали. Негова е крилатата фраза, която се появи по онова време, че „всяко
късче плът е късче свобода“.

Онова, на което аз казвам субективен документализъм, се появи под
шапката на социална фотография и
тук беше закачката – социален ли е
социализмът?

Като погледнем сериите „Щастливците“, „Социалните домове в
България“ в изложбата „Моите
свидетелства“, отговорът би
трябвало да е доста категоричен.
Да, но това не можеше да се види
на улицата. Нямаше как да се види.

се появиха чак през 1990–91 година в
„Българско фото“. Тази от кръчмата
беше на ръба, но е публикувана. Но от
сериите нищо не е било публикувано.

Когато човек снима в продължение на толкова години, дава ли си
сметка, че това остава като свидетелство? Или просто си върши
работата и снима онова, което му
се струва важно в онзи момент?
Не бих казал, че снимам, без да мисля.
Може би не съм бил наясно какво ще
правя след това, но знаех, че по някакъв начин бъркам там, където не
трябва. Съвсем нарочно го правех.
Ето серията с циганите – „Щастливците“, те наистина са такива, така
живеят. Проблема с хората с увреждания го виждате на другите снимки
– от серията „Социалните домове в
България“, но тук го няма. При „Щастливците“ няма социален проблем.

Тоест „щастливците“ живеят
всички заедно?
Да, те са интегрирани по рождение.
Ако при тях има хора с увреждания, те
живеят заедно, празнуват заедно, навсякъде са заедно.

Друг е проблемът, че не е лесно да
се надникне в подобна махала. Понякога това са скрити, отдалечени
места.

Антоан Божинов, „Моите свидетелства“

Какво друго беше бунтарство?
Много неща. Една друга колежка – д-р
Катя Гаджева, казва, че едно от нещата, които не се показват на снимка,
е храненето. Храненето пак минава
през телесното, а ние отиваме в някакви селения, които са над телесното. Снимка, на която някой да яде в
кръчма, беше много неприлична. Ако
пък искаш да кажеш нещо с това, става още по-сложно, защото ние бяхме
майстори на иносказанието.

Това ли е субективният
документализъм?
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Затова ние атакувахме нещата по
този начин – аз имах период на чудене
по какъв начин мога да върна нещата
към нормата. Това, че никой не чете
„Работническо дело“, е ясно, проблемът е, че отсреща няма нищо.

Да, това го имаше. В Лом махалите
бяха четири, оградени с тараби. Или в
края на града, където много-много не
се виждат. Така че имаше ровене от
моя страна, имаше и въпроси: „Защо
го снимаш това?“, „Къде ще влезе?“.
Ами да, няма да влезе на национална
изложба, на международна – кой знае,
но аз си снимам и си го трупам…

Кога за последен път снимахте на
подобно място?

Очевидно забравяме за „Работническо дело“, „Отечествен фронт“ и
„Земеделско знаме“, но каква част
от изложените тук фотографии
от 70-те и 80-те години са били
публикувани?

Преди две години, ходих във „Факултета“ на Тодоровден. И сега ходя, но
не съм снимал толкова сериозно и последователно, както преди години.

От циклите нищо. Снимките на циганите от серията „Щастливците“

Защото през 90-те години всичко
това се отприщи – всички отидоха

Защо?
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към тези забранени теми. А аз се отдръпнах. Рекох: „Аз направих каквото
направих, да видим вие сега какво ще
направите“.

Вярвате ли в това, че документалната фотография има силата да
променя?
Да, историята дава много примери.
Има много случаи, в които социалната фотография върши действителна
работа. Но зависи къде. Имаше един
руски фотограф Максим Дмитриев,
който снима в началото на ХХ век какъв глад настъпва в Поволжието. Тогава събират помощи и се изпращат
на място. В края на XIX век Джейкъб
Рийс влиза в един бордей в Ню Йорк в
Източен Манхатън, където се събират имигранти от цял свят, прави
една серия от снимки, след което ги
представя на общината. И този квартал е променен.

Подобна е и историята на Нели
Блай, американска журналистка,
която през 1887 г. симулира пристъп на лудост и влиза под прикритие в психиатрична клиника в Ню
Йорк, за да направи разследване за
условията на лечение там. И след
това общината отпуска субсидии
и условията в клиниките се променят. Въпросът е какво се случва
сега и дали през последните години не претръпнахме към подобни
истории?
Това тук никога не се е случвало, за
да претръпнем към него. Просто не е
имало такава обратна връзка. Единствено се сещам за колегата Росен
Коларов, който започна малко след мен
– през 1988 г. се захвана с домовете за
деца и възрастни. Тръгна по тези домове заедно с един екип лекари, за да
помагат на хората. Той самият е зъболекар. Така постепенно се подема
една инициатива, зад която застава
Медицинска академия, сформира се
гражданско движение, годината вече
е 1990, появяват се SOS детските селища. Продължението на историята
са защитените жилища – те са много
по-обитаеми, защото са за по-малко
хора.

Помним филма за Могилино…
Да, промените в домовете за лица
с увреждания се случиха изведнъж и
може би една от причините беше и
филмът на ВВС. А другата причина
може би бяха част от онези снимки,
които са в изложбата. Изпратих ги за
конкурс на Световната здравна организация и четири снимки получиха четири награди. Но вследствие на тези
движения, благодарение на по-голямата гласност, дойде и „Амнести Интернешънъл“, обиколи институциите
и каза – това не става, това не става,
това не става… Вследствие на което
домовете бяха затворени, а обитателите се оказаха на улицата.

Промените имат и друга страна,
така ли?
Да, аз съм ги срещал тези хора. По
онова време още живеех в Плевен и
обитателите, които съм снимал в домовете, после ги виждах по улицата…
Това е големият недостатък. Днес
гледах снимки на колеги, които са снимали в подобни институции, но във
Франция, там виждам класна стая,
черна дъска, хората пишат... Пак говорим за хора с увреждания, но има социализация. А при нас тези хора бяха
разделени по всички белези, по които
можеш да ги разделиш – пол, възраст,
дори диагноза. Примерно – деца от 3
до 9 години, само момчета, с определена диагноза… И никаква идея за социализация – едно, че няма лекар, там
най-много да има фелдшер, но липсваха също и психолог, логопед… Тези хора
просто бяха оставени без развитие.

Дали бихте се върнали днес на
тези места, там, където още
съществуват?
Да, трябва да се направи много сериозно проучване, но вече с разрешение,
защото аз тези снимки ги правих без
разрешение – с приятели, с познати
влизах в домовете. В първия момент
колегата Росен Коларов също беше
ударил на камък – през 1989 г. казваше,
че усещането е, че все едно се блъскаш
в стъкло. Уж вратата е отворена, но
не е. Виждаш през нея, но не можеш

Антоан
Божинов

Антоан Божинов е роден през
1958 г. в с. Златия, близо до
Лом. Негови фотографии са
показвани в над сто международни изложби в България,
Русия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Гърция и др.
Носител е на награди, между
които: статуетка на Българската фотографска академия
„Янка Кюркчиева“ (2002), награда на Световната здравна
организация (2002), награда от
конкурса „Канон – снимка на годината“ (2007). Дългогодишен
преподавател по фотография
в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и Нов
български университет. През
1999 г. основава международното фотобиенале ФОДАР.
През 2017 г. защитава дисертация на тема „Субективен
документализъм в българската фотография (1970–1991)“.

да влезеш. И когато дойдоха промените, постепенно нещата започнаха
да се случват. Но за мен тези домове
за хора с увреждания бяха като храм.
В началото, когато влезеш, наистина
е шок. Но постепенно всички пречки
пред общуването падаха. Тези хора
бяха като деца, те ти се радват.
Наистина излизах пречистен, не излизах ощетен. При „Щастливците“
беше същото. И това ти дава сили да
продължиш.
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Йордан Д. Радичков

фотография Надежда Чипева

– Гледай, Кире! Гледай!
Кире се обръща, ама бавно се обръща.
Той не обича, когато Степанче го
притеснява със своите глупости.
Не обича и когато Степанче твърде
много говори. Въобще може да се каже,
че не обича твърде много Степанче,
но това би било грешка.
– Какво бе, Степанче!
– Гледай, Кире! Всичко гори!
Кире се обръща, ама пак бавно се
обръща. Гледа през прозореца на
раздрънкания малък автобус. Нищо
не се вижда! Вънка нощта е погълнала
съществуването и сякаш езичниците
са били прави, че е съществувало
някакво същество, което е поглъщало
слънцето. Сякаш някакво същество е
погълнало слънцето и никога повече
няма да го изплюе! И слънцето никога
повече няма да изгрее. Толкова е
тъмно.
– Бе, много е тъмно! Нищо не се вижда.
На тебе ти гори главата, Степанче!
– Не, бе, Кире, гледай! Ей там! Гори,
всичко гори!
Кире пак се обръща и се опитва да
види нещо през замъглените прозорци
на малкия разтракан автобус. Мама
му стара, мисли си Кире, верно, че
нещо гори.
– Верно, че нещо гори бе, Степанче!
– Пожар ли е това, Кире?
Кире гледа съсредоточено, даже се
поизправя на седалката си. Жилите на
врата му се стягат като на животно
и като животно той гледа уплашен
към пламъците в далечината. Те са се
разстлали като разпилени листа на
поляна. И в непрогледния мрак само
тоя огън се вижда.
– Пожар е, Степанче!
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Йордан Д. Радичков е роден през 1989 г. в град София. Завършил
е българска филология в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Има три издадени сборника с разкази: „Малка човешка
мелодия“, „Игра на гъски“, „Двеста линейки на час“.

– Ами ние как тука само ще пътуваме,
пък няма да ходим да помогнем на
хората? Да питам шофьора, а?
– Еми питай го, Степанче – пак става
мързелив Кире, но една тъга се прокрадва в очите му. Може би си мисли,
че тоя пожар сега много трудно ще
се изгаси в кучия студ. Никой няма да
иска да ходи да помага на хората. Пък
то може нещо важно да гори, нещо,
дето не е трябвало да гори. И всички
ще кажат, абе, те ще се оправят
хората. И никой няма да им се притече
на помощ. Защото това не е тяхна
работа. Защото това не е ничия
работа, а само на хората.
– Извинете, господине – приближава
се Степанче до шофьора. – Вие
видяхте ли огъня?
Шофьорът хвърля уморен поглед
върху младото глуповато лице на
Степанче.
– Видях го, видях го.
– Е, не мислите ли, че няма да е лошо
да отбием автобуса, ей така, само за
половин час, да отидем да помогнем на
хората?
Някаква злоба се надига в очите на
шофьора и някакво негодувание.
– Много е студено да се гаси огън. В
това време се пътува.
– Ама, господине, той огънят ще ни
стопли. Пък и това е пожар! Истински
пожар! Хората имат нужда от помощ.
– Абе, те ще се оправят хората – маха
с ръка шофьорът и прогонва Степанче
обратно на седалката му.
Кире все така тъжно гледа пред себе
си, пак малко мързеливо, но повече
тъжно.
Продължават да пътуват за големия
град двамата. Какво ще правят там и

какво ги е събрало въобще – това няма
кой да се намери да попита. Те може
би и сами не знаят. Така, животът,
човешкият живот просто ги е събрал.
И те пътуват от място на място, без
да знаят къде отиват всъщност и
какво ще правят там.
Малкият раздрънкан автобус спира в
нощта, в която езическото чудовище
е погълнало слънцето и никога повече няма да го изплюе. Нощта е безмилостна и безконечна. Малкият
раздрънкан автобус няма да остане
толкова малък завинаги. Той все ще се
смалява, ще се смалява, докато накрая
не изчезне напълно. Ех, Степанче, само
да знаеше…
– Ех, Степанче, само да знаеше… да
знаеше какъв беше тоя пожар, нямаше
да си забравил за него толкоз бързо!
– Какъв пожар, Кире? Пламъците
ли? То може да не е било пожар, може
хора да са наклали огън и да са гонили мрака. Хората, нас, ни е страх от
тъмното, нали знаеш?
Кире само клати мързеливо глава
и се сеща, че хич не обича да слуша
глупостите на Степанче. Излизат от
гарата и виждат по средата на една
улица две малки деца с грейки стоят
върху снежната повърхност. Вятърът духа и Кире си повдига яката, ама
пак му е студено.
Той пресича улицата и чува децата да
се кикотят и да пискат с тъничките
си гласчета „Толкова съм щастлив!
Толкова съм щастлив!“.
Много тъжно му става на Кире. Той се
оглежда за своето Степанче, взима го
под ръка и го повежда към тъмната
паст на града. Мръсен кучи студ!

