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КВАРТАЛЪТ
и животът ни
Как в малкото около нас се оглежда
голямото? В спора за детайла, за малкото в голямото често се съдържат
наистина много неща. Неподозирано
много. Помолен да дефинира човешкото същество, навремето английският писател и философ Гилбърт Кийт
Честъртън стига до следното определение: „всеки един от нас, в съчетание с онова, което ни заобикаля“. Мисълта за човека не само предполага,
но и налага вглеждането в неговия
„естествен свят“, във всичко, което
той е съградил като своя култура или
своя среда.
И ако започваме този брой със „спора
за Квартала“ – за това как подценяваната досега стара северна част на
София може да съхрани автентичния
дух на града, придавайки му нова динамика – то пак е заради убеждението,
че такива градски ядра са и формите,
вписващи в себе си нещо изключително важно, включително паметта ни
като общност.
Ако има нещо, което удържа облика на
град като София, то е, че той се простира не само в пространството, но
и във времето. Още откакто са били
вдигнати крепостните стени на Сердика, зад тях и около тях се е извършило нещо основополагащо: удържало се е време, което е преграда срещу
разтлението. Впоследствие ориенталските криволичения са наложили отпечатък върху правоъгълната

мрежа на антична Сердика, над тях са
надвиснали и новите софийски сгради, но антична улица като днешната
„Мария Луиза“ продължава да отвежда към тази важна част на града
в съседство с близкия Женски пазар,
пребиваващ на това място от незапомнени времена.
В случая обръщаме внимание не
само върху занемарата днес на тази
„по-бедна“, а толкова автентична
част на София: съсипани фасади, разкъртени тротоари, разбити улици,
хаотично презастрояване… Дискусията за Квартала е важна и с оглед на
нещо друго – на възможността той да
приюти в себе си съвременната арт
сцена; именно там да бъде издигната
например новата концертна зала, от
която столицата наистина се нуждае.
Нещо, което безспорно ще вдъхне нов
живот на „севера на София“, помагайки в същото време да се съхрани
„духът на мястото“, побрал в себе
си толкова памет и стъпки на хора,
отеквали по същите тези улици. Моделът на Капана в Пловдив показва, че
това може да се случи и в София. Разбира се, че има разлика, а и мащабите
са други. Освен това Капана е специфично място, където почти не живеят хора, там е била чаршията на града, докато в София пространството е
далеч по-голямо. То побира в себе си и
много различна памет: за бежанските
македонски махали по „Опълченска“; за
старата еврейска и арменска махала;

за светеца на квартала – св. Николай Софийски, чието лобно място от
1555 г. на днешната улица „Цар Симеон“, макар и съхранено зад желязна
ограда, е напълно неразпознаваемо за
минувачите.
Изобщо паметта е особена нишка,
както и мечтите ни, казва големият
полски кинорежисьор Кшищоф Зануси,
интервю с когото можете да прочетете също в този брой. Зануси стана носител на Наградата на София и
представи на София Филм Фест последния си филм „Етер“ – своята версия на легендата за доктор Фауст. В
разговора той постоянно си задава
въпроси, от които смята, че няма как
да избягаме: къде е настоящата ни
мечта? Какъв живот искаме да живеем? Не е ли основният ни проблем
страхът – страхът да не изгубим и
онова, което имаме? По време на интервюто този мъдър осемдесетгодишен поляк с дух на младеж на няколко
пъти повтори и нещо, което ме впечатли: „красотата на живота е универсална цел“. Наскоро той посветил
на това цяла книга, заемайки заглавието от една проповед на Йоан Павел
II, произнесена в Генуа. В нея полският
папа призовал: „Направете шедьовър
от живота си!“, поставяйки на едно
и също равнище произведението на
изкуството и делото на живота. Воден, разбира се, от убеждението, че
най-великата творба е самият живот. Нещо, за което често забравяме.
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тема
наброя
Спорът за Квартала
Има ли потенциал един от най-колоритните и интересни райони от близкото
минало на София, побран в пространството между булевардите „Мария Луиза“,
„Сливница“, „Васил Левски“ и „Дондуков“, да се превърне в творческия квартал
на столицата? И как се извайва всъщност обликът на един kвартал – от фасадите и паважа през темпото на хората, които вървят по улиците, и разговорите, които водят, до въздуха, който дишат дори?
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Северът на

София
Разговор
с архитект
Любо Георгиев

Новото градско
предизвикателство

Централната част на
София на север от бул.
„Дондуков“ си остава силно
подценена. Възможно ли е
тук да се повтори опитът
на Капана в Пловдив,
при това в много по-големи
мащаби, и това да придаде
нова динамика в градската
среда на столицата?

фотография Чавдар Гюзелев

Има ли потенциал старата градска
част на София, станала популярна през последните години като
Квартала, да се обособи като арт
сърце на столицата? Това ли е перспективното ядро за развитието
на града?
Не знам дали това е перспективното
ядро, но със сигурност там има поле за
действие от гледна точка на застрояването, което в този район все още
не е така плътно поради липсата на
инвестиционен интерес. Интересно
е, че северната част на центъра се е
развивала с по-бавни темпове и в миналото, там е имало по-малко инвестиции още през 20-те и 30-те години
на ХХ в.

Тоест това е стара тенденция?
Всъщност структурата на градското
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ядро е била еднаква във всички части
на центъра – от Малките пет кьошета, през ул. „Иван Шишман“, района
около църквата „Св. Александър Невски“, бул. „Дондуков“, Големите пет
кьошета – навсякъде имаме мрежа от
перпендикулярни улици с общо взето
едни и същи сгради, тоест квадратчета със сходни размери и мащаб.

Но северната част на центъра е
по-съхранена, затова и днес хората
я наричат така – Квартала.
До началото на ХХ век градоустройствената структура навсякъде е била
еднаква. Изключение прави единствено зоната около парламента, където
се съсредоточава властта, съответно там се позиционират институциите и цялата представителност
на града, чийто център се изнася на

изток и на юг от „Св. Неделя“. Всички
основни функции – университетът,
библиотеката, театрите – се съсредоточават в източната част на
центъра. Една от причините за това
е вероятно, че северният район е в
близост до гарата, а това означава
близо до зоната, където пристигат
бежанците. Ако се разходите на север
от „Дондуков“ днес, ще видите все
още съхранени много от онези къщи,
характерни и за останалата част от
центъра, но в южната и в източната му зона те са разрушени още преди 30-те години на ХХ век и на тяхно място са издигнати кооперации.
В северната част на центъра тези
кооперации са изключения. От друга
страна, гарата дава препитание –
транспорт, търговски зони, складове, а складовете винаги правят една
зона по-неатрактивна. Това определя
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и облика на северната част на центъра, която се е съхранила тъкмо защото този район не се е „развил“, сякаш
е бил консервиран. Това, което му
липсва, са публичните институции,
а в градоустройството те винаги са
притегателен център.

Напоследък се забелязва оживление
в тази зона: отварят се галерии,
магазинчета, дюкяни, кафенета,
районът се благоустроява в движение, без да се застроява.
Не знам всъщност кое е по-напред –
кокошката или яйцето. Ако една култура е жива, тя търси място и възможност за изява, а по-авангардните
и необичайни културни форми търсят
най-често някое по-евтино местенце, някоя ниша по-встрани. Но пък и
другото е вярно: за да се съживи културата, за да се създадат авангардни
и експериментални културни форми,
има нужда от такива пространства,
които са и по-евтини.

Което обаче води и до вдигане на
цените.
Цените се вдигат, но не колкото в
останалите части на центъра. Тук е
интересна разликата между районите отляво и отдясно на бул. „Мария
Луиза“. Зоната отдясно, където от
две-три години се организира „КвАРТал фестивал“, се развива в авангардно-експериментална посока, макар да
няма традиции и натрупана история
в това отношение. Докато районът,
намиращ се отляво на „Мария Луиза“,
очертава по-скоро свой мултикултурен облик: там се организират кулинарни фестивали, свързани с различни
национални кухни, и т.н.

Означава ли това, че районът ще
се обособи като творчески квартал
на столицата по естествен начин?
Къде обаче минава границата между
естественото и изкуственото? Ако
имаше държавна политика, хората
биха си казали – това не е естествено. Ала когато пет-десет души са
се събрали и са решили, че тази зона
от центъра може да се превърне в
квартал с фокус изкуство, въпреки
че тя не е била досега такава, това

естествено ли е, или е изкуствено?
Тук имаме по-скоро нещо от рода на
маркетинга или брандирането: решаваш, че ще се развиваш в някаква посока, и започваш да градиш. Хората,
които стоят зад идеята за КвАРТал,
припознаха възможността една градска част, която е близо до центъра, да
придобие свое лице и специфичен облик. Подобно нещо е правено в много
други градове, съществуват работещи модели. Случилото се в Пловдив с
Капана показва, че това е възможно и
в България. Разбира се, има и разлики.
Капана е специфично място, там почти не живеят хора, някога на това
място е била чаршията на града. Докато северната част от центъра на
София е жилищна зона. И тук е разликата с Капана, където можеш да вкараш колкото си искаш кафенета и никой няма да се оплаче. Но когато става
въпрос за жилища и жилищна политика, на преден план излиза социалният
аспект, а това е много важно. Преди
три-четири месеца Никола Венков
призова в статия да не се пипа този
район: да се оставят хората да живеят там, без да им се натрапва някаква идея за артистичен потенциал,
защото това би ги изгонило от домовете им, би довело всъщност до унищожаването на квартала. Ала тук пак
пренасяме малко механично модели от
Берлин, Париж или Амстердам.

Опитът на парижкия квартал
Маре обаче показва как може да се
промени социалната структура на
един район.
Само че в България огромната част
от населението живее в собствени
жилища. Тук хората по-рядко наемат,
предпочитат по-скоро да си купят
имот. А колко лесно или трудно става
такава промяна, е отделна тема. Не
смятам, че съществува изразен риск
цените на наемите да се вдигнат
толкова много, че обикновените хора
да не могат да си ги позволят. По-скоро има риск от нахлуването на някои
по-съвременни тенденции от типа
на Airbnb, които се усещат много силно в Барселона например, предполагам
и в Маре, във Венеция със сигурност.
Разбира се, собствениците изкарват много повече пари през Airbnb

формати, но пък това означава обезлюдяване на квартала.

Има ли такaва тенденция и тук?
Има, макар и не в такава степен. Появяват се подобни фирми, които наемат по три-четири апартамента.

А как виждате на практика обособяването на тази зона като творчески квартал? Между естественото развитие, от една страна, и
целенасоченото планиране и стратегическото действие, от друга?
Примерите, които познавам, минават почти винаги през комбинация от
много жилава и жизнена инициатива
отдолу, тоест от страна на някаква неформална организация, която е
амбицирана, действа на място, плюс
подкрепа от страна на общината.
Като последното се изразява не толкова в даването на пари за културни
дейности, а по-скоро в обновяването
на инфраструктурата – улици, осветление, озеленяване, паркиране. Тези
неща са достатъчно условие за създаването на привлекателна среда. И
отново българският пример е с Капана, където някога се паркираха коли, а
сега не можеш да се разминеш от хора.
Там общината се включи, оправяйки
улиците и осветлението. Според мен
тази комбинация от инвестиции в инфраструктурата от страна на публична институция плюс жизненост,
активност и гъвкавост на неформални организации е формулата на успеха.
Но за да не бъде успехът мимолетен и
след няколко години всичко да се отлее
в Airbnb, в някакъв своеобразен „Дисниленд“, трябва да се мисли и за жилищния пазар, и за пазара на наемане.
Би било добре общината да има ясна
жилищна политика. Може да се каже,
че има някакви наченки в тази посока.
Има концепция на общинския съвет,
но все още сме далеч от нещо, което
можем да наречем жилищна политика.
А това е важно, защото иначе се създават гета – гета на бедните и гета
на богатите.

Тоест ще се търси формат на развитие, подобен на този в Капана?
Остава въпросът за баланса между един по-комерсиален профил и
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Любо
Георгиев

Любо Георгиев (род. 1981 г. в София) е архитект, съчетаващ
проектантски, академичен и
обществено ангажиран опит.
Завършил е средното си образование в Шотландия през
2000 г., след което учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия). Дипломира се през 2007 г.
с магистърска степен от Техническия университет в Делфт
(Холандия). Работил е във водещи архитектурни студиа в Европа. Портфолиото му включва
проекти в София, Амстердам,
Ротердам, Пекин и др. Между
2014 и 2016 г. е директор на ONE
ARCHITECTURE WEEK в Пловдив.
В момента е ръководител на
екипа, координиращ съставянето на Визията за дългосрочно
развитие на София, и директор на столичното общинско
предприятие „Софпроект-ОГП“.

претенцията за създаване на културно пространство?
Капана не е културно пространство.
Напротив, това е изключително комерсиализирано пространство. Но
там теренът е малък, а тук в София
има много по-голяма територия: има
отворени празни пространства, вътрешни дворове, огромни сгради.

Фестивалът показва, че се върви
по-скоро към такъв формат.
Фестивалите привличат внимание.
Фестивалът е важен по-скоро като
искра. Ако обаче няма местна структура, хора на място, които да поемат
тази енергия, нищо няма да се случи.
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Ако няма инфраструктура, нещата
също няма да се случат. В Капана тези неща се събраха почти случайно,
затова имаше ефект. Не мисля, че моделът за софийския център е този на
Капана, най-вече защото тук живеят
хора.

А какъв тип инициативи виждате
като потенциално осъществими,
такива, които наистина биха придали лице на този квартал като
арт сърцето на стара София?
Това са по-скоро неосъществими очаквания. Какво значи арт сърцето на
стара София? Напоследък все повече
се говори за духа и облика на стара
София. Това почти никога не е автентично. Духът не е само в това как изглеждат фасадата или паважът, ами
какви хора се разхождат, с какво темпо вървят, за какви неща си говорят,
какво има в магазина. Въздухът, който дишаш дори. Иначе става пак нещо
като маркетингова стратегия.

А вие бягате от това?
Да, освен това една градска среда е
винаги по-издръжлива, по-интересна и по-успешна, когато е по-богата. Тоест не е белязана само от една
характеристика или един етикет.
Добре е да има водеща нишка, но не
бива тя да изяжда всичко останало.
Мисля, че за тази част от центъра
на София артистичните инициативи
и културните експерименти могат
да са добра нишка. Това би засегнало най-вече партерните и празните
пространства. Над тях обаче има още
много квадратни метри, нещо, което
е важно да се има предвид. И тъй като
там има мегдан за строителство, би
било добре да се изработи стратегия за този район, която да включва
създаване на пространства за лесен
наем, краткотрайни изяви, студиа…
Би трябвало това да е стратегия на
общината, става дума за инфраструктура и влагане на сериозни ресурси:
отдаване на терени на преференциален наем, сцени за културни събития,
озеленяване и създаване на паркчета
и градинки, което пък би било атрактивно за хората, живеещи там. Мисля, че е нужен такъв модел на развитие, при който общината и местните

хора да работят заедно, като всеки
знае своите функции: не общината да
прави арт инициативи и да предлага
изкуство, а пък хората да редят павета и да правят улици. Нужни са координация и разбирателство.

А има ли ги в момента?
Не съм видял подобно нещо. Има инструменти на общината, свързани с
културата, но не и целенасочена градоустройствена политика, която да
се постига и със средствата на изкуството. С други думи – да се вземе решение да се развива тази територия
през инфраструктура, зеленина, наеми, изкуство, създаване на социални
пространства… Това е комбинация от
няколко неща, която не съществува в
момента. А би било добре да я има.

Излиза, че всичко, за което говорите, е оставено на естественото му
развитие.
Да. Наскоро разбрах, че „КвАРТал
фестивал“ попада и тази година сред
инициативите, които ще бъдат финансирани от бюджета на общината.
Това е добре, то подкрепя инициативата, но не развива района. Под арт
сърце разбирам не просто някакъв
фестивал, това да изпиеш една бира...
Причината, поради която Берлин е
станал интересен за изкуството и
колекционерите, са тъкмо тези пространства, където хората могат да
експериментират, тоест достъпната инфраструктура. Подобен опит
бе направен покрай кандидатурата
на София за Европейска столица на
културата, когато се обсъждаше създаването на арт пространства или
на т.нар. фабрики в близост до гарата. После всичко замря. Това, което
направи общината в Пловдив за Капана, бе да спонсорира за две години наема на десет помещения. И това даде
импулс.

Но как могат да се съхранят този
профил на градската среда, фасадите на старите сгради? Виждаме
какво се случи например на ъгъла
на ул. „Пиротска“ и бул. „Христо
Ботев“ – поразена бе поредната
фасада на сграда, паметник на
културата.
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Нямам отговор, за който да съм сигурен, че би бил работещ. Да, тук обликът е специфичен, той придава характер. Въпросът е дали този характер
не го придават всъщност малките
къщички и празните пространства,
които биха били разрушени или запълнени, ако се появи по-сериозен интерес. Тоест популярността на района
и идеята за неговото обновяване и
обособяване може до доведе и до унищожаването на квартала. Що се отнася до поддържането на сградите,
има Закон за защита на културното
наследство, макар някои сгради да
не са паметници на културата. Много често собствениците на такива
сгради нямат финансовата възможност да ги поддържат. Други нарочно
ги оставят да се срутват. Нужни са
механизми, през които те да бъдат
стимулирани. Лично аз нямам отговор
на този въпрос, не бих могъл да кажа –
ето, това ще проработи.

Напоследък София се оказа интересна за чуждестранните туристи, все по-често малки и големи
групи кръстосват централните
улици на столицата. Доколко се
отнася това и за района, за който
говорим? Когато става дума за
история, той има какво да покаже, което пък би могло да мотивира общината за по-целенасочено
действие.
В момента тази зона почти не е включена в туристическите обиколки.
Обикновено те стигат до Халите и
Джамията. Що се отнася до инвестициите, както казах, те следват ключовите публични зони, съсредоточени
в южната и източната част на града
– от НДК до Софийския университет.
Този район също може да бъде включен
в туровете и това би било особено
интересно. Обичайните туристически обиколки сега включват библиотеката, парламента, катедралата
и т.н. Тази част на града би могла да
разкаже повече лични истории, историята на светеца мъченик, на еврейското училище, на еврейската махала
и синагогата… Освен това има и други
мотиви за инвестиции в тази част
на центъра, които не са свързани

фотография Чавдар Гюзелев

толкова с концепцията за арт и културно обособяване. В момента хората с повече доходи предпочитат да
излязат извън центъра и избират южните квартали. Един от факторите е
паркирането, много често се търси
и ново строителство. Но градът не
може да си позволи да се разраства
непрестанно и да се мести като петно, консумирайки все повече и повече
територия. Затова е важно да бъдат
използвани максимално добре вече
съществуващите градски пространства. Северната част на центъра е
много по-рядко населена в сравнение
с южната или източната. А същевременно е много добре обслужена от
гледна точка на транспорт, детски
градини, училища, метро, културна
инфраструктура. Така че в този район могат да се заселят повече хора.
И би било много добре, ако това стане
през създаването на културна среда и
динамика.

Важно е да има цветуща и експресивна
културна среда, това носи стойност
само по себе си. В Маре например е
използван тъкмо този инструмент
за съживяването на квартала. Тъй че
тук става въпрос и за по-глобалната динамика на софийското живеене.
Добре е тази динамика да се премести
към северната част на центъра, където характеристиките на средата
са много добри. Да се придърпа градът
към тези по-стари части чрез обособяването на културна зона, което
може с времето да кристализира и в
създаването на културни институции, разпознаваеми за софиянци и гостите на града – например градската
медиатека, концертната зала, нова
опера, знам ли… Не е задължително
това да са големи сгради, а по-скоро
мрежа от по-малки места, където
отиваш и знаеш, че там се случва съвременната култура.
Разговора водиха Димитрина Чернева и
Тони Николов
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Людмила Димова

АРТ

Кв

ал

за всички
фотография Чавдар Гюзелев

Името КвАРТал все по-често замества прозаичното Зона Г-14 за карето
между булевардите „Княгиня Мария
Луиза“, „Сливница“, „Васил Левски“ и
„Княз Александър Дондуков“. Това е
част от стария еврейски квартал в
сърцето на столицата. От 2016 г.
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хора, които живеят и работят там,
се опитват да съживят западналия
чар на тази част от София, като я
превърнат в зона за култура. Фестивалът, който вече три пъти се
прави там в уикенда около Деня на
София, се организира от спонтанно

възникналия „квАРТал колектив“.
През октомври 2018 г. с неговото
участие и с помощта на „Алфа Рисърч“ Институтът за пазарна икономика публикува икономическа оценка на квАРТала, която да очертае
перспективите пред творческото
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развитие на района.1 Изследването
типологизира обектите в квАРТала, прави анкети със собствениците им и с посетители на фестивала
и дава препоръки за развитието на
инициативата.

усилията идват изцяло от долу нагоре, тоест в центъра са хората, които
така или иначе живеят или работят в
района. Промяната в квАРТала не е резултат от планиране на публичните
институции“.

Обликът на зоната, каквато я виждаме днес, се очертава след Освобождението до 30-те години на XX век. В
нея попадат 110 паметници на културата, но на 49 от тях този статут е
отнет през 2005 г. след актуализация
от Националния институт за недвижимо културно наследство. Много са
предимствата на квартала, в който
живеят 12–13 000 души: лесно достъпен, близо до центъра, с колоритни
улички и графити, артистичен дух,
разнообразни творчески ателиета,
галерии, работилници, клубове за игри
и срещи, хостели, ресторанти и кафенета. Тук са концентрирани музеи и
храмове на различни вероизповедания.
Проблемите на района са очевидни:
на първо място, липса на достатъчно зелени площи и паркоместа, неподдържана архитектура,
лоша инфраструктура. Затова и
наемите са по-ниски, а незаетите
търговски пространства – повече.
Според изследването на ИПИ 19% от
обектите придават облика на квартала – заведения, ателиета, антиквариати. Към тях се прибавят културните обекти и институти – около
2%, хотели и хостели – също 2%. Същевременно всеки трети е установил бизнеса си на това място през
последните три години. Развитието
продължава – само докато работехме
по публикацията, се откриха още няколко нови пространства – ателиета,
галерии, биомагазин.

„КвАРТал колектив“ създава ежегодния фестивал с амбицията той
да привлича нови посетители, да ги
кара да се връщат по-често в района.
„Да станем културен квартал – като
дойдеш тук, да се изгубиш в някоя
галерия или ателие, после в бар или
ресторант, да отидеш на кино или
театър – обяснява Мартина Стефанова от арт фондация ДОМА, която е
израснала и работи там. – В началото
моят колега Дойчин Котларов направи проучване за развитието на други
еврейски квартали в Европа, които се
превръщат в артистични зони. „Арт
махали“, така ги нарече той тогава.“

Оказва се, че мястото е привлекателно най-вече за предприемачи, които
имат единствен обект и са лично ангажирани с развитието му, а тъкмо
това ги прави солидарни с колективните усилия за промяната на района.
В проекта на ИПИ е записано: „Големият плюс в развитието на „квАРТала“
като район на творческите индустрии е фактът, че инициативата и

Кварталната кауза и до днес не е формализирана като организация. „Искахме да имаме хоризонтална структура
– обяснява Мартина Стефанова. – Основната концентрация на екипа беше
предимно за фестивала. Започнахме
да градим мрежа от контакти, появиха се много ентусиасти. По принцип
в каузата е така – това не е платена
работа. Идваш, даваш нещо от себе
си, ако искаш, напускаш. Не сме бързали да се регистрираме като организация, защото имаше голяма динамика.
Появяваха се различни хора – повече
или по-малко инициативни, но винаги
е имало основни организатори и ние
от ДОМА сме били сред тях.“
Люба Христова е съдружник в СОХО –
Софийска холистична коуъркинг компания, посочена като най-популярното място по време на миналогодишния
фестивал от посетителите, попълнили анкетата на ИПИ. Тя си спомня:
„Хаотично започнахме, нямаше стратегия, идеята за място за културни
индустрии се заражда в главите на
няколко човека по едно и също време.
СОХО участва от самото начало във
фестивала. През втората и третата
година откриващите концерти бяха
при нас“.

Около проекта за първия фестивал
през 2016 г. се обединяват Домът на
киното, фондация ДОМА, която идва
с опита от предишен проект за културно пространство – UnderGara,
включен в кандидатурата на София
за Европейска столица на културата; Сито Студио, което разработва разпознаваемата визия на КвАРТала; French 75; Ателие Пластелин;
ТЕЗГЯХ, бистро L’Etranger, СОХО и др.
Като партньори са привлечени Полският културен институт, Организацията на евреите в България „Шалом“,
Гьоте-институт. Синагогата отваря
вратите си за посетители; поканени
са архитекти за дискусия около идеята за културна зона.
В началото на тази година, след като
фестивалът е набрал популярност и
дори от други градове – Варна, Велико
Търново, Стара Загора – искат да проучат опита му, „КвАРТал колектив“
кандидатства за включване в културния календар на София. За първа година фестивалът ще има финансиране
от Столичната община, досега се е
правел със спонсорства, лични средства и на приятелски начала. Всички
решават СОХО да подаде проекта от
името на „КвАРТал колектив“, в който са двама представители на ДОМА
и двама на СОХО, един от Сито Студио
и един от GoMarvel , както и четири
физически лица. На 25 януари е обявен
Културният календар на Столична община, фестивалът получава финансиране от 15 000 лева. На 24 януари от
инициативата са изключени двамата
представители на ДОМА Мартина
Стефанова и Дойчин Котларов. Те и
Надежда Георгиева от Сито Студио
са отстранени като администратори на страницата на инициативата
във Фейсбук. Сменени са паролите на
мейла и Инстаграма. От страницата
във Фейсбук е изтрита визията на
Сито Студио. Подадено е заявление
за регистриране на търговска марка
„КвАРТал фестивал“. Старата страница във Фейсбук с 10 000 последователи вече е на сдружение „Квартал на
хората“/бивш „КвАРТал Колектив“.
Впоследствие изключените правят
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нова страница във Фейсбук, наречена
„квАРТал/kvartal“. На нея понастоящем са изброени като подкрепящи
инициативата повече от 25 личности, обекти и организации.
Мартина Стефанова определя тези
действия като класическа измама. „Те
нямат сериозен аргумент защо превземат проекта. Това е кражба на
колективен проект и пари от една
организация – СОХО.“ Изключените
подават жалба към Столичната община да замрази финансирането на
проекта, под който фигурират и техните имена.

съвет, който да се заеме с оперативните функции.“ Според нея този „спор
е на вътрешноорганизационно ниво и
засяга само членовете на екипа“.
Люба Христова опровергава обвиненията към СОХО: „Смешно е да се
казва, че ще откраднем тези пари.
Досега сме привличали спонсори, но
сме вложили и много лични средства в
организацията на фестивалите. Последният имаше бюджет 28 000 лева“.
Тя обяснява: „Единственият проблем

На 5 март сдружението „Квартал на
хората“ прави публична среща извън
КвАРТала, в Клуба на архитекта (видеата от нея са на страница на опонентите им във Фейсбук). На срещата те обясняват изключването на
трима от най-активните членове с
това, че трябва да се промени начинът на организация на фестивала; да
се професионализира; да се разпределят задълженията. Казват също,
че хоризонталната структура води
до конфликти, каквито е имало след
последния фестивал; че не могат да
работят с определени хора. Същевременно заявяват, че търсят диалог с
изключените, осъзнавайки вероятно,
че финансовата подкрепа на общината е под въпрос.
Сред изказванията на хората в залата
се чува и предложението да се регистрира сдружение на всички заинтересовани страни. Петър Ганев от ИПИ,
който присъства на срещата, не смята, че наличието на две страници във
Фейбсук е самоубийство за инициативата, макар че ще ѝ навреди. Той също
подкрепя идеята за ново сдружение.
Потърсихме Мартина Панайотова,
един от членовете на „Квартал на хората“, която ни съобщи, че на 12 март
се е провела среща между двете страни, за да се намери решение на конфликта. „Двете страни се обединиха
около идея за създаване на официално
сдружение, съставено от всички локации – участници, партньори и граждани с отношение към региона, и чрез
гласуване да се излъчи управителен
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е, че не можем да работим с ДОМА. Те
често се представят за еднолични
създатели на инициативата. Имаме
различия и във вижданията – ДОМА са
повече арт насочени, ние – към фестивала, устойчивото развитие на
бизнесите и подобряването на облика на квартала“. Тя признава за грешка
това, че не са регистрирали организация, и завършва: „Оттегляме се, за да
се потуши конфликтът. Повече няма
да работим оперативно за фестивала. За да продължи инициативата, се
отказваме от организацията му, ще
бъдем само една от локациите. В бъдещото сдружение СОХО ще е редови
член, няма да се кандидатира за управителния съвет“.

Дали при тези обстоятелства Столичната община ще подкрепи фестивала, предстои да разберем. Междувременно инициативите в КвАРТала
се множат.
Мартина Стефанова: „Ние заедно с
около 30 обекта и организации продължаваме работата по целогодишната програма. С кмета на район
„Оборище“ Васил Цолов, който добре
познава проблемите на КвАРТала,
обсъдихме идеята в една събота от
месеца да затваряме отсечки от
улици за събития. Той се ангажира с
изграждането на детска площадка в
района. Искаме да почистим и отворим някои вътрешни дворове като
публични пространства, да почистим
зелените площи около Музея на София,
където в топлото време сядат млади хора с книги. Подготвяме сайт на
КвАРТала, за който аз спечелих малко
европейско финансиране. Ще се възстановят архитектурно-историческите турове, обиколките „Стара
еврейска София“ и тактилните обиколки, които организираме заедно с
фондация „Синергия“2 . Всеки месец на
различно място ще се провежда отворена среща за всички от КвАРТала“.
Първата такава среща беше в район
„Оборище“ на 15 март по покана на
кмета Васил Цолов. Той изрази готовност да съдейства на собствениците
на сгради при възстановяването на
фасадите, като съкрати пътя им за
достъп до административните услуги. С общи усилия – на администрацията и хората, трябва да се запази
автентичният вид на КвАРТала, да се
поддържа чистотата на по-малките
улици, да се решават организационни
проблеми. На срещата бе уточнено,
че първото затваряне на отсечка от
улица ще е на 20 април от 10 до 16 часа.
Обсъдиха се инициативите, които
всеки месец ще дават възможност за
неформално общуване между хората
в КвАРТала, а и между тях и администрацията. Първата през април ще е
Ден на съседа, втората – Дизайн уикенд. Стана дума за ден на различните
култури в КвАРТала, за детски уикенд,
зелен уикенд и др. Има идеи за нови
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графити, за информационни табели и
друга украса.
Така ще се отговори и на упрека на някои собственици на обекти, че усилията досега са били насочени само към
фестивала, а не се работи целогодишно за развитието на зоната. Повечето от споменатите инициативи
всъщност са и препоръки на ИПИ за
трансформирането на района в творчески квартал на София.
В края на започналия процес някои
критици на проекта привиждат призрака на джентрификацията – цените

на имотите ще растат и постепенно ъндърграунд пространствата ще
бъдат изтласкани от комерсиални,
ще се смени и социалният облик на
обитателите. Наистина тези процеси се наблюдават в много европейски
градове. Днес обаче проблемите на
КвАРТала са други. Мартина Стефанова: „Не се занимаваме с джентрификация. Забелязахме, че в зоната има
много ателиета, независими театри,
галерии, арт барове, и започнахме да
правим мрежа. Те самите не се познават помежду си. Ние просто събираме
парчетата от пъзела“.

В пъзела на КвАРТала има още много бели петна, за подреждането му
е нужна ангажираността на повече
хора. Но преди всичко е нужно доверие
помежду им.

1
Проектът „Икономически профил на квАРТала
– оценка и перспективи за развитие“ е изпълнен
с финансовата подкрепа на Столична община,
Програма „Европа“ 2018 от Института за пазарна икономика. Б.а.
2
Фондация „Синергия“ има за своя мисия да подобрява благополучието на хората със зрителни увреждания. Тактилните обиколки поставят
зрящите в ситуацията на незрящите. Б.а.
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Тайнство и кино
С режисьора Кшищоф Зануси разговаря Тони Николов

Възможна ли е съвременна
версия на историята
на доктор Фауст, след
като мнозина днес не
вярват в съществуването
на душата? „Хората
вярват в психиката, но
психиката е невъзможно
да се продаде на дявола,
той не би я купил“,
казва Кшищоф Зануси
по повод най-новия си
филм „Етер“, търсейки
отговор как всъщност се
отстоява доброто в свят,
трудно проумяващ злото.
Режисьорът бе отличен
с Наградата на София
на 23-тия международен
София Филм Фест.
При връчването на Наградата на
София казахте, че киното е отражение на човешките мечти. Ала
напоследък мечтите ни сякаш помръкват. Какво се случва например
с „европейската мечта“?
Струва ми се, че ние, творците, сме
отговорни за артикулирането на
мечтата, скрита в сърцата на хората. През XIX в. мечтата е била съвсем
ясно дефинирана: свобода, образование за всички, блян за социална справедливост – неща, на практика постигнати в развитите страни. Или
ако не изцяло, поне сме наясно как бихме могли да ги постигнем. Това вече
не е тайна. Живеем в относително
свободно общество, с доста високо
ниво на сигурност. Още нещо постигнато. И дойде времето да си зададем
въпроса: къде е настоящата мечта?
Какъв живот искаме да живеем? Тъй
като съществуването ни е изправено

пред други, и то съвсем реални заплахи. Поне два или три милиарда души на
земята нямат шанса за живот като
нас. Така че основният ни проблем е
страхът – да не изгубим онова, което
имаме. Нещо, което убива цялата ни
творческа сила. Можеш да си креативен само когато искаш да промениш
света. Ние обаче искаме да съхраним
света такъв, какъвто е. А това не е
креативно.
Тук аз съзирам голяма заплаха. Сякаш
се прекъсва развитието от последните четири-пет века. Ресурсите
на земята са ограничени. Наскоро бях
в Китай и местен интелектуалец ми
даде следния парадоксален пример:
говорим за човешките права и нека
приемем, че всяко човешко същество
има правото да прекара ваканцията
си на плажа. Но ако всички китайци и
всички индийци решат да изкарат ваканцията си на плажа, те би трябвало
да лежат на две нива, тъй като няма
да има място за толкова много хора.
Ето един парадокс. Истината е, че ако
всички хора искат едновременно да
пътуват в коли, това ще е невъзможно. Затова ние, които сме привилегировани, би трябвало да възприемем
известни ограничения. Не можем да се
обогатяваме безкрайно. Ала в същото
време сме конкурентни по природа,
такова е човешкото естество. Дърветата също се конкурират, борят
се за слънчева светлина. Въпросът е
да намерим друго поле за конкуренция.
Струва ми се, че полето на духовността е такова поле. Представете си да
обявим следния конкурс: кой ще живее
по-красив живот от останалите? В
противен случай сме изправени пред
катастрофа: не можем да се обогатяваме до безкрайност. Проблемът се
усеща вече и в източноевропейските
общества, чийто жизнен стандарт
започна да се повишава отскоро. Забогатяването се усеща частично, ала
е време да си дадем сметка, че не можем да продължаваме така. Същото

е валидно и за труда. Доволни сме,
че имаме работа. Всички религиозни
концепции прославят труда. Но с автоматизацията и роботизацията нещата се променят. Може да се стигне
дотам човекът да получава заплата,
без да работи. Как тогава ще се запълни животът на масите, ако те в
бъдеще получават само пари, без да
полагат труд?
Ето проблеми, над които трябва да се
замислим. Бъдещето е разнопосочно и
то ме интересува. Смятам, че киното
може да допринесе за създаването на
един по-различен мит, за проектирането на желания, които да са осъществими. Защото мечтите, поне в
някаква степен, също трябва да бъдат осъществими.

Не се ли очертават все по-ясно и
различията от двете страни на
бившата Берлинска стена – между Източна и Западна Европа?
А метафората на папата поляк
Йоан Павел II, която обичате да
цитирате – че Европа трябва да
диша и с двата си дроба – все повече звучи като блян. Европа е все
по-разделена – от своите страхове,
от популизмите?
Популизмът е дълбок европейски провал. Мисля, че той е резултат на безотговорността. Свободата предполага
отговорност. Щом имаме правото да
гласуваме, това означава, че сме отговорни и за резултатите от това
гласуване. И ако днешните избори в
европейските страни все повече заприличват на конкурси за красота,
вместо да бъдат съревнование на
политически програми, това е пълен
абсурд. Стига се дотам, че всички
програми си заприличват, а обещанията стават все по-абсурдни. Това
се наказва и виждаме, че е застрашено европейското единство. А национализмът, тази относително модерна новост, е доста вреден. В
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което правите, „кино на моралното безпокойство“. Какво ви тревожи повече в настоящето? Релативизмът? Или консумативизмът в
изкуството?

Жолт Ласло в ролята на дявола в „Етер“, 2018 г.

продължение на векове Европа е живяла с друга мечта, с усета си за общност като Christianitas. Тоест като
единство на християнски държави,
чиято цел е била да се възпрепятства
войната като метод за разрешаване на конфликтите. Това никога не е
функционирало идеално, но е функционирало в някаква степен – поне до
двете световни войни. Европа е враждувала по-малко от варварите, ала
днес това не работи и възниква риск
от нови, дори военни конфликти. Това
е голямо разочарование. Все пак се надявам, че ще усетим отговорността
си за случващото се. Въпросът е: няма
ли да е твърде късно? Изправени сме
пред голямата част от света, която
е бедна, която ни гледа как живеем
през екраните на телефоните си и
иска да дойде, да ни принуди да споделим благосъстоянието си. А ние не
сме готови да споделим богатството си. Морално не, ала не сме склонни
и да се защитаваме. Европейците не
възнамеряват да бомбардират плавателните съдове с бежанци, насочили
се към нас. Единственото решение
за мен е в самоограничението. Трябва
да се самоограничим. Да се обложим с
данъци, за да осигурим вода на Африка
и да дадем на африканците шанса да
се развиват у дома си. Но нищо не се
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прави и може да стане твърде късно,
защото решението трябва да се вземе сега. Докато все още сме свободни
да го вземем. Скоро ще бъде твърде
късно.

Напоследък се пишат множество
манифести за Европа – от интелектуалци и политици. Какво бихте записали в един ваш манифест
за Европа?
Вече го казах: самоограничението и
отговорността. Трябва да използваме свободата си по отговорен начин.
Ако не отчитаме възможността от
евентуален провал, за Европа няма
гаранции, че ще продължи да бъде водещ континент. Европа е кралят континент. Америка все пак е наша атлантическа дъщеря, ако цитирам г-жа
Тачър. Европа винаги е имала амбицията да бъде първа. Това е състезание,
а в момента сме на път да изгубим
състезанието и да попаднем под надмощието на китайската цивилизация,
която също има амбицията да поведе
света. Това е като на олимпийските
игри – китайците излизат напред и
вече имат шанс да ни победят.

Филмите ви са пронизани от етични проблеми, наричаха киното,

И двете. Консумативизмът е липса на
хоризонт, липса на духовно измерение.
От друга страна, релативизмът е
отрицание на ценностите. Ако всички
ценности са относителни, истината
вече не съществува. Често наблюдавам подобно смешение и в киното,
защото липсата на разграничаване
между Доброто и Злото е в основата на недоразумението. Европейското кино е доста объркано. Виждаме
го през последните години. Винаги
упреквам критиците, че въобще не
използват една дума, толкова важна
в нормативните разкази – думата
мъдрост. Ако изкуството е глупаво,
ако лансира глупости, това е изключително вредно.

Вашият приятел Кшищоф Кешловски ни остави своя „Декалог“.
Ако решите да правите ваша киноверсия на Божиите заповеди, каква
би била тя?
Знаете ли, не бих искал да вкарвам в
норма киното – в него непредвидимото е винаги интересно. Очаквам
изненадата. Но бих искал да гледам
кино, способно да указва начините, по
които можем да се борим с глупостта.
Красотата на живота е универсална
цел. Наскоро написах нова книга, заемайки заглавието от една проповед
на Йоан Павел II, произнесена в Генуа.
В нея той призовава: „Направете шедьовър от живота си!“. И поставя на
едно и също равнище произведението на изкуството и делото на живота. Нещо, което изключително много
ми харесва. Смятам, че най-великото
произведение е самият живот. А делата в науката, политиката, културата и спорта са само средства, за да
осъществим живота, който е наистина прекрасен.

Последният ви филм „Етер“ също
повдига невероятно тежки въпроси. Дали науката може да има абсолютна власт? Защо човешкото
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същество толкова държи да овладее действителността?
Мисля, че това е присъщо за всичко живо. Пак се сещам за градината
си, където дърветата винаги са в
надпревара – те търсят слънцето и
искат да го изземат, засенчвайки съседните дървета. Кучетата също са
винаги в надпревара: кой ще е водач
и кой ще се подчинява? И най-накрая,
замислете се – това е толкова човешко. Въпросът е: в коя сфера искаме да
вкараме надпреварата? Ако сферата е
достатъчно духовна, това е чудесно.
Ако като човешки същества искаме да
сме още по-пълноценни от останалите, по-близо до идеала, това е добра
надпревара. Защото, както ни казва
апостол Павел: „с добрия подвиг се
подвизавах“ (2 Тим. 4:7).

Всичко това е следствието от онова,
за което говорех. От друга страна,
науката днес отваря врати за чувствителност, облъхната от тайнственото, от тайнството. Цитирам
всъщност казаното от Алберт Айнщайн, който произнася тези думи, доколкото си спомням, през 1936 г. Тези
слова обаче се отнасят до цялата
човешка наука. Има и още една негова
фраза, която често обичам да повтарям: „Който не вижда тайнството, е
сляп и глух“. И Айнщайн добавя: „Ако
тайнството е основата на религиозния опит, тогава дори аз, който не
принадлежа към определена конфесия,
съм вярващ“. Това много ми харесва.
Струва ми се, че отваря перспективата на съвременния човек и му помага да осъзнае, че позитивизмът на

епизод от Евангелието, където фарисеите питат Христос как ще бъде
след Възкресението, ако някой се е
оженил за братовата си жена след неговата смърт, и на кого от тях ще е
тя (срв. Мат. 22:23-30). А Христос им
обяснява, че тогава ще е съвсем различно. Тъкмо това различие убягва на
въображението ни, въпреки че физиката ни предлага примери, помагащи
да проумеем сложни обрати във времето, заявени още от пророците. И
това не е суеверие, а реалност. Може
би бъдещето съществува в настоящето. То е вече тук, с нас. Нещо, откриващо се в перспективата на молитвата, която не е психологическо
действие, за да се успокоим, а е онова,
което може да промени света. И то по
начин, непонятен за нас.

Вашият герой, военен лекар, обаче е
на границата между доброто и злото, както и светът ни. Разбрах, че
трудно сте направили този филм,
който е ваш прочит на легендата
за д-р Фауст. Защо? Не можехте
да намерите финансиране?
Да, да. Посланието на филма е религиозно и явно разгневява мнозина. Моят
международен разпространител ми
препоръча, за да се продава по-добре
филмът, да отрежа втория финал.
Така филмът щял да върви по-добре.
Свръхестественото е онова, което
възмущава, ако то се възприема сериозно. „Евроимаж“, чийто съосновател
съм, ми отказа субсидия. Впрочем не
за първи път, с аргумента, че това
е „духовен филм“, тоест религиозен
и християнски и следователно не е
„прогресивен“. Имам известни съмнения дали прогресистите днес са
наистина прогресивни и дали могат
да дефинират посоката на нашия напредък. Струва ми се, че по-напредналият в упадъка се възприема като
по-прогресивен, а всъщност е тъкмо
обратното.

Имате усещането, че не знаем накъде вървим? Че се лутаме без ценности, без надежда в свят, белязан
от отсъствието на Бога?

Кадър от филма „Етер“, 2018 г.

XIX в. е вече твърде ретрограден. Че
нещата, които изглеждаха сигурни,
днес не са никак сигурни. Че има тайнство, че има изненади, че има толкова
много неща, различни от онова, което си мислим. Че времето протича по
различен начин, че трите измерения,
които виждаме, не са всички съществуващи измерения. Че всичко може
да е съвсем различно. В тази перспектива не мога да не припомня онзи

Не ни ли липсват тогава и толкова
други неща? Например прошката?
Знаете ли, идвам от Индия, където
показах „Етер“. И там излязоха с едно
голямо възражение срещу филма. Как
е възможно героят ми, който е лекар,
при това извършил толкова много
престъпления, да бъде спасен само с
една молитва? Отговорих им, че това
е тайнството. Че то е непонятно
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Кшищоф
Зануси

Кшищоф Зануси (род. 1939 г.) е
изтъкнат полски режисьор и
сценарист. Учи физика и философия, а през 1967 г. завършва
кинорежисура в Лодз. Още първият му филм – „Структурата
на кристала“ (1969), откроява
интереса му към екзистенциалните проблеми, както и
към проблемите на вярата –
„Просветление“ (1973). Автор
на първия биографичен филм
за полския папа – „От далечна страна: папа Йоан Павел II“
(1981). През 1984 г. печели наградата „Златен лъв“ във Венеция
за „Годината на спокойното
слънце“ и става член на Папския
съвет за култура. Други негови
филми са: „Защитни цветове“
(1976), „Императив“ (1982), „Братът на нашия Бог“ (1997), „Животът като смъртоносна болест, предавана по полов път“
(2000). Носител на наградата
„Давид на Донатело“ и на наградата „Робер Бресон“ (2005)
заради близостта на неговото
творчество с Евангелието.

дори за нас, християните. Ние го долавяме, ала не можем да го обясним. Без
коментар. Това е друга логика, различна от нашата. Логиката на Бога е вероятно съвсем различна.
Мисля, че връщането към духовното
ще е добро откритие за нашия век.
Нещо, което ни дава надеждата, че
тези, които са смятани за ретроградни, могат дори да са по-прогресивни
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от прогресистите, които всъщност
са доста ретроградни.

Можете ли да предположите какво ще е киното на утрешния ден,
по какво то ще се различава от
днешното?
Мисля, че има един фактор, който
сериозно подценяваме, това е демократизацията на киното. Замислете се, че киното вече се обръща към
по-многобройна публика, отколкото
преди петдесет години. Ала равнището на тези зрители е далеч пониско. Нещата обаче започнаха да се
променят и равнището постепенно
се издига. Надявам се, че е така, макар
езикът на киното днес да е по-малко
развит, отколкото преди петдесет
години. Тогава, когато Жан-Люк Годар или Ален Рене, Бергман, Фелини
или Тарковски измисляха нов киноезик.
Днес този език на киното не е достъпен за по-широката публика. Ала
това ще се промени. Убеден съм, че в
широката публика настъпват промени и скоро тя ще е в състояние да
възприеме едно по-различно кино. Развитите общества са изправени пред
огромни духовни търсения. Празнотата е видима. Съзрях празнота и в
Китай, дори в Индия, която толкова
се гордее с духовността си. Всички общества имат нашия проблем – как да
координират модерността с духовното си пространство. Проблемът е
сериозен и трябва да се намери изход.
Без духовно измерение цивилизацията
не ще може да оцелее. Университетски преподаватели в Китай говориха
с мен тъкмо по тези проблеми. Някои
от тях смятат, че рухването на империята на монголите, която е била
най-голямата империя, съществувала
някога на този свят, е било резултат
от отсъствието на метафизическа
перспектива.

А какво мислите за заплахата от
рекламата? Не е ли тя на път да
обезсмисли напълно визуалното,
полето, в което работите?
Не, въпреки че боклуците задръстват екрана. Ала съдържанието на

рекламата е толкова вредоносно, че
предизвиква дори желания, противоположни на търсения резултат. Смятам, че съвременният човек трябва
да консумира възможно най-малко, да
разполага с много по-малко предмети,
предлагащи по-малко функции и услуги. Ето това е нещо модерно. А рекламата е реакционна, защото винаги
предлага да удовлетвори потребности, каквито нямаме. Естетически
погледнато, от рекламата дори може
да има някакви ползи. Тя консумира
всички изразни средства, но тутакси
ги деградира. Това е като да съгрешаваш тежко болен, така процесът на
очищението стремително наближава. Същото прави и вълкът в гората
– елиминира най-слабите. Банализирането на аудио-визуалния език, до
което води рекламата, е вече факт.
Видим ли как слънцето докосва морето, вече знаем, че се рекламира самолетен полет до Египет. И това е кич.
Не може подобен кадър да се използва
по сериозен начин. Както цигулките в любовна сцена – невъзможно е,
толкова е банално. Ето какво имам
предвид под положителната страна
на рекламата, която иначе възприемам като крайно вредна. Спомням си
за една среща на фондацията, която
ръководя, с Йоан Павел II, и то в последната година от живота му. Заведох танцьори на брейк във Ватикана.
Папата произнесе кратка реч, за мен
много важна и много дълбока, публикувана впоследствие във в. „Осерваторе Романо“. Той ги попита: „Защо
го правите? Ако го правите, за да бъдете богати, известни, тогава сте
заразени. Но ако го правите заради
чистата красота, това е изкуство.
Изкуството в служба на нещо е винаги заразено. Изкуството трябва да е
дезинтересирано, да е подчинено само
на чистата красота“. Мисля, че това е
важно послание за всички нас.

И накрая, кой е следващият ви проект, вашият нов филм?
Имам нов проект – „Шифърът е съвършен“. Филм, посветен на математик, който отказва богатството.
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За културната

съпротива
Разговор с
проф. Александър Кьосев

фотография Чавдар Гюзелев

На 5 март т.г.
Министерството на
културата оповести
Национална стратегия
за развитието на
културата. Подобен
документ предполага
сериозна дискусия
за проблемите,
пред които реално е
изправена българската
култура, за да не си
останем само
с добрите пожелания.
Затова решихме
да потърсим мнението
на водещи експерти
по темата.

В големия спор за развитието на
българската култура често се повтаря упрекът за липсата на визия.
И изведнъж Министерството на
културата излезе с цяла национална стратегия, която по същество
преповтаря вече съществуващи документи. Ще промени ли въобще
нещо тя?
Проблемът на тази стратегия е, че
никой не я е чел. А никой не я е чел, защото заспива на десетата страница.
Това е скучен бюрократичен текст,
който преповтаря все хубави пожелания, описани в разни европейски документи. Накратко казано, все още не
съм я прочел внимателно, но ще се напъна и ще я прочета. Имам усещането
за стратегия без визия и ценностен
залог, за нещо, което не знае кои са
истинските проблеми на българската
култура.

В целите на Националната стратегия четем: „Развитие на нови
програми за всички области на културата и изкуствата, насърчаване
на творческото начало, създаване
на единна национална система на
културните институции…“.
Борба за това, че Волга се влива в Каспийско море и че всички къщи имат
прозорци. Това е тази стратегия.

Няма отговори на редица въпроси
на експертите, включително и от
движението „Реформи в културата“: как ще се осигури възпроизводството на културния капитал,
как ще се реставрира културното
наследство, каква ще е политиката
към българския език...
Така е, но ще има борба за културен
капитал. Малко ли е? Това не отменя
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нуждата ние, хората, въвлечени в
болките на българската култура, да
произведем нашата собствена визия.

А какво е отношението между културата и националната
идентичност?

Каква е общата философска основа, върху която би стъпила такава
визия?

Много труден и болен въпрос. Националната идентичност не е парче
сирене, тя не е нещо дадено веднъж
завинаги, някакъв предмет, който
някои обичат, а други, понеже са отродители и безродници, не обичат и
мразят. Националната идентичност
е дълъг вековен диалог между поколения, които са соцално разпластени. По
тази причина идентичността на една
огромна общност, каквато е нацията,
е всъщност непрекъснат и устойчив

Ще говоря от свое име. Първата идея
е, че културата е първично благо. Тя
не е сектор, не е нещо, което се подкрепя, за да… Културата се подкрепя
не поради някаква причина. Тя е фундаментална характеристика на качеството на живот. Разбира се, това
означава промяна на понятието за
култура. Културата не е само театър, кино, литература, издателски
бизнес или културни индустрии, тя е
смислова среда, в която живеем и за
която си струва да има такава грижа,
каквато има за природната среда. Моята културна политика може да бъде
наречена екокултурна политика, аз се
занимавам с опазване на културата
като въздух, а този въздух в момента
е силно замърсен. От това следват
много проблеми и най-основният от
тях е, че в подобна културна среда,
която е изключително интегрална, не
е възможна пряка намеса на управлението. Културните политики трябва
да са много внимателни, косвени и деликатни, защото в управлението на
културата твърде лесно може да се
стигне до назидателност и тоталитарни хватки. На културната среда
трябва да гледаме като на хоризонт
и атмосфера, в която живеем, като на
интегрална съставка в качеството
на живот. Културата представлява
и употреба на образованието, тя е
образование, което не е застинало в
своите дипломи. Част от тази употреба може да бъде синтезирана в
старото класическо понятие вкус.
Вкусовете са много и никой не иска
да ги унифицира, нито да ги направи
хомогенни, но все пак има едно равнище, а когато то се разпадне, живеем
в състояние на културна аномия, на
отсъствие на ориентири, ценности,
централни категории на възприятието. Ето защо съществената съставка на всяка културна политика е
една философия на ценностите, която
казва точно това – културата е първично благо, за нея се грижим, защото
е първично благо.
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„Културата
не е само театър,
кино, литература,
издателски бизнес
или културни
индустрии, тя
е смислова среда,
в която живеем.“
спор. В някакъв смисъл е по-правилно
да мислим националната идентичност през въпроси, а не през отговори, тя е поредица от въпроси. Навремето моите колеги Иван Еленков
и Румен Даскалов издадоха една книга с прекрасното заглавие „Защо сме
такива?“. Този въпрос е в сърцето на
националната идентичност. Но днес
за това не се спори, днес се появяват
младежи с татуиран Ботев на гърба
и казват, че знаят какво е националната идентичност. Те твърдят, че
идентичността е в тяхната кръв,
сякаш тя представлява кръвни телца,
левкоцити. Те никога не са били въвлечени в този вековен културен спор за
нацията, който тръгва от Паисий и
минава през фигури като Петко Славейков и Христо Ботев. А за да участваш в нацията, трябва да участваш в
този спор.
В момента освен нацията съществуват и други хоризонти, например

нашето участие в Европа, което е
друг вид спор. Кой е казал, че да бъдеш
българин е противоположно на това
да бъдеш европеец? Когато преподавам на моите студенти история и
теория на нациите, винаги давам един
пример от „Българи от старо време“,
където се казва: дядо Либен обичаше
своето отечество, но не всичкото, а
само Копривщица. А повествователят обича цялото отечество: Обичам те, мое мило Отечество! Обичам
твоите балкани, гори, сипеи, скали...
Ето ви един българин от старо време
и един модерен българин, единият има
малко отечество, а другият – голямо
отечество. И какво прави модерният
българин – поучава стария българин,
че също трябва да заобича голямото си отечество България. Възниква
следният въпрос – да кажем, че дядо
Либен е последвал Любен Каравелов,
значи ли това, че е престанал да обича
Копривщица? Не, не значи. Той е обичал малкото си отечество, без това
да му попречи да обича по-голямото.
Защо не, ще кажем сега – ако обичаме
Европа, това не значи, че не обичаме
България. Светът се е глобализирал,
светът се е превърнал в гигантско
дигитално село, в една огромна свързана социална мрежа и някои неща,
които са ни изглеждали далечни, вече
са близки. Нашите собствени близки живеят в Испания, Германия, Америка... Освен това съществува един
огромен и важен проект, наречен Европейски съюз. Защо да не го превърнем в голямо отечество? И кой казва,
че ще забравим малкото отечество?
Напротив, защото обичаме малкото
отечество, сме способни да обичаме
и по-големи хоризонти. И сме способни да имаме доверие, да инвестираме енергия, емоции и смисъл в големи
политически проекти. Способни сме
да живеем заедно с хора, които са ни
били далечни и чужди, нещо повече, понякога дори са ни били врагове.
Това е важен мирен проект, създаден след Втората световна война с
много ясна цел – да примири вековни
врагове. И той примири Франция и
Германия! Този проект е най-важното нещо, случило се в историята на
Европа през последните десет века.
И изведнъж поради глупост, дребнави
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интереси и използването на тези
дребнави страсти от хибридни агенти станахме внезапно антиевропейци. И кога станахме антиевропейци?
Когато влязохме в Европа и видяхме,
че освен нашите мечти има бюрократични подробности. Когато Европа
от граница на нашето въображение
се превърна в проект от правила, които трябва да спазваме. Това не е приятно, българинът не обича да спазва
правила. А и тези правила не винаги
са добри. Проблемът с бюрократичността на ЕС се признава от самата
Европейска комисия. Няма съмнение,
че съюзът трябва да бъде ремонтиран, а хора като Юнкер трябва да си
отидат. И те вече си отиват. Трябва да има нов проект и ето, Макрон
се появи с нов проект, макар че много хора го оспорват, и това е хубаво.
Нека има спор за това какъв трябва
да бъде ЕС, какво трябва да бъде голямото отечество. Като казвам голямо
отечество, не казвам непременно, че
трябва да има федерация. Казвам, че
може да има идентификация. Това е
нещото, което ме интересува – усещането, че принадлежиш на една огромна историческа визия, която трае
векове. Ето това го няма тук. Вместо
това има емблеми – Ботев, Левски,
Вазов... Хубаво, само че нека да са чели
Вазов и Ботев. А те не са ги чели.

Брюксел означава и състезание,
там отиват онези, които знаят
езици и имат квалификация, докато родното предполага приобщаване, интимност без предварителни условия, както твърди Иван
Кръстев.
Иван Кръстев е забравил, че когато
България възниква като национална
държава, 95% от националните елити се изнасят от Панагюрище, Копривщица, Трявна, Калофер и идват в
София, където се формират национален елит, национална публичност,
преса, образование... Резултатът не
винаги е добър, защото едновременно
с възникването на нацията възниква
и прочутото деление на столица и
провинция. Създаването на нацията
е без съмнение криза на локалните
идентичности и криза на живеенето в малките места. Не казвам, че

„Баланс може да
бъде реализиран
по един-единствен
начин – чрез
връзка между
култура и
образование.“
процесът е лишен от драматизъм,
напротив, той е пълен с драма и е бил
такъв и при създаването на нацията.

Но остава и страхът за българския език, за липсата на политика
в това отношение.
Кой се страхува за българския език?

Кой ли не. Всички.
Аз включително. Но по различни начини се страхуваме. Впрочем социалните мрежи са пример за нещо нечувано
в историята – регулация и стандартизация отдолу. Изведнъж в ситуация
на глобална мобилност и постепенно
налагане на английския език, в България, а може би не само тук, хората
сами си забраниха да пишат на латиница или на „шльокавица“ и в социалните мрежи възникна санкция, ако се
пише неправилно на кирилица. Тъй че
слухът за изчезването на българския
език е малко преждевременен.
Ала изчезват други неща в българския език, изчезва неговата културна памет. Българският език не е само
морфология, синтаксис и фонетика.
Той е и употребите на езика, свързани с паметта на различни културни и
исторически ситуации. Нека наречем
това национална памет, отложена в
езика. И тази национална памет във
високите примери на българската
литература помни диалозите и конфликтите, за които говорих. Който е чел Елин Пелин, Йовков, Фурнаджиев или Разцветников, знае, че те
пишат интертекстуално, те диалогизират, употребявайки Ботев или
Вазов. В това отношение Яворов е

много силен. Тоест в употребите на
българския език, особено в литературните употреби, винаги е имало
подобен тип културна аура, такива
културни, исторически и национални
конотации. Най-ясно това личи в някои фрази, които са били литературни, но са се превърнали в част от фразеологичния фонд на езика, например:
„и кога му викат: „Българину!“ бесно,
той да се гордее с това име честно“.
Половината българи не знаят откъде е тази фраза, но могат да я кажат.
Подобни фрази има много и дори има
писатели, чието значение за българската литература и език може да бъде
мерено по това какво са вкарали във
фразеологичния фонд на езика. Например Радичков е вкарал нещо във фонда, навремето всички знаеха лафове
като: „Мамка му и прасе“. Но какво се
наблюдава в момента? Съвременните
български писатели пишат глобални
бестселъри на български език. За добро или за лошо, те пишат с първоначалната идея да бъдат преведени, употребявайки глобални жанрови схеми, и
пишат така, че ако евентуално бъдат
преведени, да са лесно разбираеми.
Затова подобни тънкости, подобни
дълбини и блата на езика не трябва да
присъстват в писането, те са противопоказни. Има и съпротива срещу това. Да кажем, линията, която
минава през Ани Илков и Милен Русков, е типичен пример за съпротива,
за събуждане на паметта на езика, от
което следва непреводимост.

Един от приоритетите в новата стратегия е поддържането
на националната идентичност. А
когато става дума за популяризиране на българската култура извън страната, обикновено това
се прави през емблемите, за които
споменахте. Как ще възразите на
тази устойчива нагласа?
Тук има сериозен проблем и аз не смея
да кажа, че съм го решил. Ще ви разкажа за моя опит като преподавател по български език и литература в Гьотингенския университет.
Аз съм от хората, които мислят за
българската културна история и за
българската идентификация сложно
и които имат неклиширани образи
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Проф. Александър Кьосев е
преподавател по история на
модерната култура в СУ „Св.
Климент Охридски“. Преподавал е в Гьотингенския университет, специализирал е в
Чехия, Великобритания, Франция, Унгария. Автор на статии и книги върху история на
културата и литературата,
сред които: „Лелята от Гьотинген“, „Индигото на Гьоте“,
„Караниците около четенето“.
Директор е на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“. Едно от лицата на Движение „Реформи в културата“.

на тази идентичност. Моят разказ
не съвпада с школския историографски разказ за българската нация. Той
е по-сложен и по-драматичен, но
когато преподавах, установих, че
за да мога да кажа тези неща на моите немски студенти, първо трябва да им разкажа школския разказ. А
като им разкажа школския разказ,
не остава време за други неща и те
си остават с него. Едно от нещата,
които не знаем, е що за патриотизъм развиват българските емигранти. Привидно той е подобен на
този в майката родина, но всъщност
е много различен. Практиките, през
които те си припомнят родното, са
абсолютно различни. Очевидно е, че
за много от тези емигранти България
изобщо не е изчезнала, а напротив,
тя е огромна, страхотна болка. И те
страшно се дразнят, ако някой им вземе символите и емблемите на българското. Аз разбирам това и не съм срещу символите и емблемите, а срещу
кухите символи и емблеми. Смятам,
че символи и емблеми трябва да има,
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но те трябва да бъдат разчитани в
тяхната дълбочина, понякога в тяхната драматична дълбочина. Но емигрантите рядко имат подобна възможност. На тях, както и на моите
студенти от Гьотинген, не им стига
времето за това. Обикновено техните деца учат български език в неделно
училище, научават се малко да пишат
и говорят, научават и нещо от българската история. За тях това е една
странна екзотика. Патриотизмът
на българските емигранти се развива
като диалог между родители и деца
и ние не знаем нищо за това. Ако ще
правим културна политика, изнасяйки български ценности зад граница,
първо трябва да адресираме българската диаспора. Но за да я адресираме
истински, трябва да знаем какви нужди има тя. Наскоро моят колега проф.
Владимир Пенчев от БАН направи заедно с група социолози, антрополози и
лингвисти изследване на българските
общности в чужбина, което е много
интересно и важно, но за съжаление е
първото. В стратегията тези проблеми са подминати с лека ръка. Никой
не си дава сметка за тях. А ние имаме
дълг към българите зад граница, за да
осъществим с тях истинска връзка.
Освен това те могат да ни кажат за
България неща, които ние не знаем и
би било добре да ги чуем. Вместо това
в стратегията четем клишета, емблеми, празни фрази, бюрокрация, чиновнически жаргон.

Твърдите, че най-трудното нещо
при изработването на стратегия
за културното развитие е управлението на балансите. Как виждате
постигането на такъв баланс, когато става дума за масова култура, от една страна, и елитарна и
висока култура, от друга?
Този мечтан и труден за постигане
баланс може да бъде реализиран по
един-единствен начин – чрез връзка между култура и образование.
Ще говоря малко утопично, защото
ситуацията е твърде неприятна
и бюрократично еднопланова. Ако
културата е първично благо, то първият инструмент, с който това благо може да бъде наложено, първата
фундаментална културна политика

представлява балансът между елитарната, висока култура или култура
на творчеството и масовата култура
на младежта. Ще дам пример със спорта, където високите постижения не
биха били възможни, ако няма масова физкултура, масов футбол, масов
волейбол... Това е като пирамида, на
която високите културни етажи са
възможни, защото има долни етажи.
Вместо това културата е сведена
до отделни творчески сектори – театър, музика, танц, изобразително
изкуство... Всяка гилдия се занимава
само със своите проблеми, творците имат склонност към естествен
гилдиен егоизъм, а цялата масова
културна база, върху която може да
стъпи една истинска културна и образователна политика, е оставена
на инерцията на българското образование, в което пък патриотичните
клишета са в застинало състояние от
десетилетия. Никой не смее да пипне
каноните, защото моментално се появява съпротива отдолу на родители
и хора, които не че четат Вазов или
Ботев, но имат мнение за тях и не
ни позволяват да направим истински промени. Тъй че няма да е лесно,
но това е пътят – ново образование,
истинска култура и културна база
на младежта, която не се изчерпва с
функционална грамотност, а изисква
и културна грамотност, вкус.

Оценката ви показва една доста
нерадостна ситуация, факт е, че
българската културна политика
е сведена до плащане на заплати и
закърпване на дупки. Какъв е обаче изходът от тази инерционна
система?
В момента единственият изход е
културната съпротива. Правил съм
опити да сътруднича на Министерството на културата, на Столичната община, но тези опити не доведоха никога до някакъв успех. Затова
стартирахме движението „Реформи в
културата“. То няма никакъв финансов
ресурс, но истината е проста – делото за спасяване на давещите се е дело
на самите давещи се. Не мога да кажа
нищо по-оптимистично от това.
Разговора води екипът на „Култура“
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С книгите си Дьорд Далош прехвърля
мостове – между европейския Изток
и Запад, между Унгария и Германия,
където живее понастоящем, историята
и литературата. Той е известен на
българската публика с книгата си
„Горбачов. Човек и власт“. Неотдавна
Дьорд Далош завърши своята
автобиография. С него за живота му и
за политическото настояще на Европа
разговаря Марта Монева.
Карол Фелеки, „Източноевропейският дискобол“, 1990

Разговор
с писателя
Дьорд Далош
Откъде сте? Къде сте си у дома?
Произхождам от Унгария, чувствам
се унгарец и дори в някои отношения
чувствам национална гордост. Когато моят сънародник Имре Кертес
получи Нобеловата награда, бях горд,
защото унгарската литература найсетне получи международно признание. Географски погледнато, съм си у
дома в Берлин, но културно погледнато – в Унгария.

Имате еврейски корени, а от друга
страна – силни връзки с вече разпадналия се СССР.
Да, живея вече дълго и бих казал, че
първите 25 години от живота бяха
определени от произхода ми. Аз съм
евреин и голяма част от моето семейство е унищожена от германските
и унгарските нацисти. Семейството
ми беше бедно, а като млад бях и комунист. Разочарованието ми от системата се случи бавно. Неволно бях
подкрепян от нея в развитието си.
Имах възможност да следвам в СССР,
да го опозная отвъд брошурите и пропагандата. Общувах с руснаци, първата ми съпруга беше рускиня. На 20–25
години станах маоист, за което бях
съден и изключен от партията. През
70-те стигнах до няколко извода. А

именно, че комунистическата идеология не е моята, че съм писател, а не
политик, и така полека се присъединих към демократичната опозиция,
тъй като бях засегнат от режима.

Споменахте изтреблението на
голяма част от семейството ви.
Как се понася това минало, особено
в Германия, където това изтребление се извършва в максимална
степен?
Не знам другите как го понасят, хората са различни. В детството ми тези
мъртви роднини бяха постоянна тема
– този чичо, онази леля, загубата на
баща ми, болестите на майка ми, все
следствия от Холокоста. По-късно,
когато станах писател, се връщах
често към темата. Писането е вид
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терапия, за мен успешна, за да можеш
да разбереш себе си и ситуацията си
по-добре.

Какво значение има религията за
вас?
В детството си бях по-религиозен
от сега. Евреин съм, но майка ми, както и много други евреи в онова (следвоенно) време изпаднаха в конфликт
с еврейския Бог, защото е позволил
Холокоста. И така тя ме запозна и с
християнската религия. После станах
атеист, а сега съм агностик. Първата
половина от живота си човек прекарва в страх, че Бог съществува, а втората в страх, че не съществува.

А професионално как ще се опишете?
Дипломата ми е по история, от Московския държавен университет, но
нямах възможност да работя по специалността си заради конфликт с
държавната власт. Затова дълги години работех като преводач от руски
и немски език. След един сравнително
успешен литературен дебют ми се
наложи да направя 19-годишна литературна пауза заради същия този
сблъсък с властта. Чак в началото на
80-те години получих отново възможност да публикувам.

Как се стигна до този конфликт?
Бях млад и буен и исках заедно със
съмишленици да съборя системата.
Осъдиха ме условно, никой не желаеше
голям скандал. Получих куп забрани –
да пътувам, да публикувам, а понякога
бях и под домашен арест, но все пак
работех като преводач.

Дори и като дисидент не сте се
страхували за оцеляването си?
Можех да се страхувам, че ще ме
арестуват, но не и че няма да получа
поръчки.

Какво ви даваше сили през годините, в които ви е било забранено да
публикувате?
Първо, от време на време ми пускаха по някое стихотворение, но
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по-важното беше, че приятелите четяха текстовете ми. А после дойде
и Самиздат, в края на 70-те години.
Тази забрана за публикуване си имаше и хубава страна – нямах проблеми
с цензурата, за разлика от някои мои
колеги.

Накъде се е запътила днес Европа
политически?
Това е един по-голям въпрос, който на
свой ред е свързан с Унгария. Европа
се намира в много тежка криза, каквато не е имало от 1945 г. насам, криза
на идентичността. На пръв поглед
тя изглежда свързана с бежанската
криза, но мисля, че бежанската криза
е само симптом. Цикълът на развитие
от 50-те и 60-те години беше силно
свързан с антикомунизма. Съществуването на Съветския съюз и Източния
блок държеше Запада конкурентен.
След като комунизмът се срина, възникна следният проблем – драконът
на комунизма беше убит, но не можеха
да се справят с проблемите на отделните бивши комунистически страни.
Това, което сега ни се случва под формата на бежанска вълна, ни връща
към Третия свят от 60-те години. И
Европа очевидно трябва да се предефинира. В рамките на ЕС има големи
разлики, тези разлики съществуваха и
в Източния блок. Не може България да
бъде третирана като Северна Полша
например. Тази логика съществува и в
ЕС, разликите между страните членки
са просто огромни.

Споделям изцяло това и съм учудена защо тези икономически и манталитетни разлики не са очевидни
за повечето хора. Твърде проблематично е също как валутният съюз
може да обедини толкова различни
финансови манталитети.
Да, а има и религиозни различия. Например ислямът е феномен, който съществува в Европа от 50 години. Във
Франция обаче има 4 милиона алжирци, и то не отскоро, а от 60-те години. И в бивша Югославия, и в България
има мюсюлмани. Заради бежанската
вълна обаче и страна като Швеция
беше поставена пред мултикултурни

предизвикателства. Мултикултурната теория е обективно правилна теория, докато не настъпят социалните проблеми. ЕС изгуби своята визия.
Глобализацията променя както пазарното предлагане на плодове и зеленчуци, така и културата. За мен това
не е проблем, но има множество хора,
които не желаят да бъдат граждани
на света и се чувстват съвсем добре
в своето малко село.

В местното си леговище.
Да, в местното си леговище. И за тях
глобализацията е най-вече предизвикателство.

Глобализацията нахълтва агресивно във всекидневието им.
Освен това някои от тях имат проблема защо, въпреки че са граждани на
ЕС, нямат предимствата на всички
негови граждани. Имам предвид Източна Европа, която 15 години тропаше на портите. Сега сме вътре, но
дали наистина?

И в качеството на какви сме
вътре?
Това е също много важен въпрос. Днес
съществуват нови напрежения в света, комунизмът вече не е причина за
тях. Преди големите сили бяха намерили баланс и една война заплашваше
света – атомната. Днес комунизма го
няма, но има дузина опасности. Днес
имаме нова студена война, а от всяка
студена война може набързо да възникне реална. През 60-те години това
бяха войни по заместителство: във
Виетнам, Близкия изток. Зад всеки
участник стоеше по една суперсила.
СССР защитаваше Северен Виетнам
или Египет, САЩ пък Южен Виетнам
или Израел, но глобалната военна
опасност бе по-малка. А ако днес някоя американска или британска флота
разположи корабите си в Черно море,
за да защитава, примерно, Украйна, и
руската флота също се намира там,
не се знае какво ще произтече.

Освен това имаме и ефективни
войни, като например тази в Йемен, където около 20 милиона души
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се намират в нечувана хуманитарна криза и деца измират от глад.
Да, но преди европейците не усещаха тези кризи така близки. Вече и великите сили нямат такъв контрол.
Налице е и този феномен, че цивилизовани европейски правителства
участват без особени задръжки в
международната търговия с оръжие.
И обемът на тази търговия не намалява, а напротив, расте.

И трябваше да се стигне до убийството на журналиста Джамал Кашоги (племенник на небезизвестния
оръжеен търговец Аднан Кашоги),
за да се обърне изобщо погледът
на медиите към присъствието на
Саудитска Арабия в Йемен.
Да, и това е ново предизвикателство.
През 60-те и 70-те ролята на медиите не беше толкова голяма, колкото
днес. А днес понякога ми се струва, че
събитията са плод на медиите. Едва
ли не само това, което е в медиите, е
събитие. Но новите медии разпространяват псевдознания. За аварията в Чернобил през 1986 г. имаше две
информации: една от съветските медии, за които се смяташе, че разпространяват лъжи, и друга от западните, които твърдяха, че съветската
е невярна. При японския „Чернобил“
– Фукушима през 2011 г., всяка минута пристигаха по 200 съобщения, но
практически не бяхме по-добре информирани, отколкото навремето за
Чернобил.

Днес всеки може да снима с телефона си и да разпространява новини, а
всеки реципиент е „експерт“.
Случайно си там и снимаш нещо, продаваш го на „Юнайтед Прес Интернешънъл“ или на „Дойче Пресе Агентур“
и новината е готова.

Бихте ли си позволили в ролята
на бивш издател да дадете съвет
на медиите? Как си представяте
идеалната медия?
Бих могъл да си представя само медии,
които се противопоставят. Малките
общности се нуждаят от собствени

медии, независими от рекламата и
правителственото финансиране. Естествено, важна е и професионалната етика.

Кое десетилетие от последните
седем ви е любимо?
90-те години.

А в политически смисъл?
Не бих могъл да си представя нещо
по-добро от една социално ориентирана демокрация.

Наблюдавали ли сте го някъде?
През 60-те и 70-те години в Скандинавия. Не съм виждал никъде система,
в която политическата свобода да не
е свързана със социалната сигурност.
Винаги е налице следното – искаш ли
да си свободен, не си сигурен; искаш ли
да си сигурен, не си свободен.

Това ли е моралът на историята –
свобода срещу сигурност?
Разбира се, че можеш да се наслаждаваш на свободата и в уредени условия, но за какво му е свободата на
бездомника?

Може би той е абсолютно свободен?
Да, дори жилище не му трябва.

Но му е студено понякога.
Във Франция в момента има силен
политически конфликт. И той има
типично източноевропейски черти.
Президентът предприема реформи,
които са важни, но прави една абсолютно източноевропейска грешка.
Увеличава цените и данъците непосредствено преди Коледа, и то в една
католическа страна. За последен път
го направи Владислав Гомулка в Полша
през 1960 г. и падна от власт. След
това прави втора източноевропейска грешка: казва на премиера да ревизира част от реформата и показва
слабост. Впоследствие протестите
нарастват, а позициите на президента отслабват все повече. Отново отстъпва от първоначалния си
план. Протестите се засилват още

повече, защото чувстват успеха. Винаги е така: 70% имат социални проблеми, 20% искат да напуснат НАТО,
10% искат да напуснат ЕС, 5% не са
срещу насилието, 0,1% организират
насилието. Типично източноевропейско положение, било то в Унгария през
1956 г., или пък в Полша. Защото хората търсят защита от държавата – в
частния случай защита от държавата срещу капитала. Ножицата между
големите капиталисти и „нямащото
население“ е широко разтворена във
Франция.

Тази ножица се разтваря все повече
не само във Франция.
Да, тази ножица се разтваря все повече и в бившите диктатури Испания,
Гърция и Португалия, където навремето хората са били държани деполитизирани срещу дребни подаръци и
вследствие не могат да намерят мястото си в демократичния ред. Само в
Гърция и Испания резултатът води до
леви политически движения. В другите страни недоволството се изразява в десни движения, а във Франция – в
крайнодесни и крайнолеви. В Унгария
ляволибералната опозиция се провали, защото не разбра какви са социалните проблеми, а Орбан предколедно
прави подаръци от по 10 000 форинта
на гражданите, като тези средства
са отклонени от пенсионни фондове,
разбира се. Това е новият популизъм –
докато аз съм на власт, няма да ви се
случи нищо лошо.

Какъв съвет бихте дали на модерните социалисти, а и изобщо
на държавниците?
Социалистите трябва да разберат, че хората не искат повече или
по-малко социализъм. Така както демокрацията не може да бъде повече
или по-малко демокрация. Свободната пазарна икономика трябва да
бъде допълнена с някои принципи на
класическия социализъм от XIX век, не
непременно с Маркс, а с всички движения, проповядвали известно социално
равенство на шансовете. Не бива да
се отхвърля една социална идея само
защото една диктаторска система е
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Дьорд
Далош

Дьорд Далош е роден през
1943 г. в Будапеща в еврейско
семейство. Голяма част от
семейството му загива в концентрационни лагери по време
на Втората световна война.
Дьорд Далош завършва история
в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. През
1964 г. излиза първата му стихосбирка. През 1968 г., като член
на ляворадикален студентски
кръжок, е обвинен за „участие в
маоисткото движение“ и антидържавна дейност и осъден на
7 месеца условно. Уволнен е от
работа и е без право да публикува книгите си в продължение
на 19 години. През 1984 г. отива
в Западен Берлин и става сътрудник на изследователската
група за Източна Европа към
Бременския университет. През
1988 г. влиза в редакционния
екип на източногерманското
самиздат списание „Осткройц“,
от 1995 до 1999 г. е ръководител на унгарския културен институт в Берлин. До края на
2011г. е съиздател на немския
седмичен вестник „Фрайтаг“.
Живее в Берлин. Автор на романи, сред които „Провалът
на икономиста“, „Югендщил“,
на новели, сред които „Балатонската бригада“, както и на
исторически книги за падането
на Желязната завеса, унгарското въстание от 1956 и др.

Да се върнем няколко десетилетия
назад, към 1989 г. Усещахте ли тогава, че предстои смяна на режима?
Струваше ми се утопично, че Варшавският договор може да изчезне. И
какво ще правят отделните държави
без Съветския съюз? В Унгария обаче
се усещаше, че краят на системата
идва, преди всичко икономически. Унгария беше една бедна, задлъжняла
страна. Имах предчувствие за катастрофа. Унгарците, травмирани от
1956 г., се страхуваха, че може отново
да бъде упражнено насилие.

Стара травма?
Да, имаше страх от кръвопролития,
но от друга страна, знаех, че и СССР
е на края на силите си, също и икономически. И Горбачов беше човек, който го знаеше. Още когато в началото
на 80-те, след 19-годишна забрана да
публикувам, отново ми беше позволено да отпечатам книга, ми стана ясно
накъде вървят нещата.

Накъде се е запътила Унгария? А
и светът?
Ако оприличим всичко на конно надбягване, не бих заложил на никой кон. Не
съм много оптимистичен относно посоката, в която светът се е запътил.
Унгария е част от този свят и аз съм
наясно с много опасните авторитарни тенденции там, особено предвид
националистическия уклон на Виктор
Орбан, но това не е единствената
страна, където тези тенденции съществуват, и дори не е и най-лошият
пример. Страхувам се, че са натрупани много агресии от различни страни,
съществува опасността от война.
Конфликтите между Америка, Китай,
Русия, а и между по-малките страни,
Украйна, арабският свят и тероризмът – всичко това е същинско буре
барут.

Как оценявате моментната политическа ситуация в Германия?
наричала себе си социализъм. Не може
и да се отрича необходимостта да
бъде прилаган социалният принцип
само защото идва отляво.
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Германия е най-стабилната страна
в Европа, но пак не е съвсем стабилна. Политически погледнато, тя е
по-стабилна и от Италия, и от Испания, и от Франция.

Въпреки новата крайнодясна
вълна?
Да, тя е повсеместна.

Чувствате ли настоящите антисемитски настроения като
заплаха?
Всичко, което води до обществен
разкол, е застрашаващо. И антисемитизмът сам по себе си е опасен, още
повече че в Европа практически не са
останали евреи. Това означава, че през
последните 15 години антисемитизмът може да се приравни с антиизраелизъм. Не е нужно да си съгласен с
всичко, което прави израелското правителство, но че антисемитизмът
приема формата на антиционизъм, защото внася обществен разкол, е опасно. И то защото еврейската диаспора
се превръща в цел и политически агнец, в потенциална жертва, така както и ромските, а и всички други малцинства. В националната държава те
винаги се превръщат в жертва.

Кое ще спаси света?
Не и аз. Светът може да се спаси
единствено сам. Би могло да се очаква повече съдържание от някои представители на елитите – партийно
необвързани автори, учени и творци.
Биха могли да споделят мнението си,
чувам все по-рядко мнения.

Над какво работите в момента?
Тъкмо завърших автобиографията
си. Работя редовно за един унгарски
вестник, а сьщо и за немски. Така или
иначе, пиша всекидневно.

Кой е любимият ви композитор?
Шуберт.

Кой от безкрайно талантливите
унгарски писатели с името Шандор
ви е любим?
Петьофи, разбира се.

А кое е любимото ви негово
стихотворение?
„В края на септември“, от 1847 г.
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Тайната
Макс Хейстингс

война
Дошло ли е времето да прочетем „явната
история“ на Втората световна война през
нейната „тайна половина“ дори с цялата
є фантасмагоричност? Тъкмо това прави
известният британски историк Макс
Хейстингс във фундаменталното си изследване
„Тайната война. Шпиони, шифри, партизани,
1939–1945 г.“. Откъс от книгата, издадена от
„Изток-Запад“ в превод на Мария Кондакова.
Шифровъчната машина „Енигма“

Войници, моряци, авиатори и цивилни
имат крайно различни преживявания
от Втората световна война, изковани от огъня, географията, икономиката и идеологията. Хората, които са се
избивали взаимно, са най-прозрачни,
но и в много отношения най-безинтересни; крайните резултати са дълбоко повлияни и от множество мъже и
жени, които не са дали и един изстрел.
Въпреки че и в Русия дори се случва
да изминат месеци между големите
битки, всички участници са в непрестанна тайна война – борбата да опознаят врага, за да разширят възможностите на своите армии, флоти и
авиации, която се води чрез шпионаж
и криптоанализ. Генерал-лейтенант
Алберт Праун, последният началник
на комуникациите във Вермахта,
пише по-късно за второто от тези
средства: „Всички аспекти на тази
„студена война на радиовълните“
продължаваха без прекъсване дори
когато оръдията мълчаха“. Съюзниците организират и партизански, и
терористични кампании навсякъде
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в окупираните от Оста територии,
където имат възможност: тайните
операции придобиват безпрецедентно значение.
Едва ли предстоят още разкрития,
които да променят досегашната картина, освен може би от съветските
архиви, затворени понастоящем от
Владимир Путин. Японците унищожават по-голямата част от документите на своето разузнаване през 1945 г.,
а оцелелите се пазят в Токио и са недостъпни, но свидетелствата на ветераните след войната са източник
на важна информация.
Опитах се да изследвам темата в глобален контекст. Постиженията на
някои бойци на тайната арена на войната са също толкова смайващи, колкото гафовете на други. Британците
на няколко пъти допускат залавянето на секретни материали, което би
могло да се окаже фатално. В същото
време авторите на шпионска литература са погълнати от темата за

предателството на „Кеймбриджката
петорка“, но сравнително малко от
тях разпознават една друга категория „агенти“, които бихме могли да
наречем „Петстотинте от Вашингтон и Бъркли“ – малка армия американски левичари, които служат като
информатори за съветското разузнаване. Печално известният сенатор
Джоузеф Маккарти стигматизира несправедливо много хора, но не греши в
обвинението си, че между 30-те и 50те години на ХХ в. в правителството
на САЩ и в най-големите институции
и корпорации в страната се спотайват удивително голям брой служители, които не са лоялни преди всичко на
собствената си държава. Между 1941
и 1945 г. руснаците всъщност са официални съюзници на Великобритания
и САЩ, но Сталин винаги е гледал на
тези отношения с цинизъм – просто
като на временен съюз с конкретна
цел унищожаването на нацистите,
сключен с държави, които си остават
исторически врагове и съперници на
Съветския съюз.
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Единственият важен въпрос обаче е доколко секретните сведения
са променили изхода от събитията.
Шпионажът на всяка от воюващите
страни бледнее в сравнение с мащаба
на съветския, който донася богата
жътва от технологична информация
от Великобритания и САЩ, но заради
параноята на Сталин тази реколта
от политически и военни тайни на
чужди държави не се използва пълноценно. Най-изтъкнатият американски историк на криптоанализа по
време на войната ми каза през 2014 г.,
че след като изследвал тази тема,
установил, че съюзническото разузнаване няма почти никакъв принос
за победата във войната. Това звучи
като твърде крайна присъда, но забележките на моя приятел показват
как се трупа и усилва скептицизмът
и дори цинизмът на човек, който в
продължение на десетилетия гази из
блатото от измислици, измяна и некомпетентност – средата, където
пребивават по-голямата част от
шпионите и техните сътрудници.
Фактите навеждат на заключението,
че официалната секретност по-скоро
освобождава разузнавателните служби от отговорността за техните
безумия пред собствените им страни,
отколкото да ги предпазва от вражеско проникване. Каква е била ползата
например да се крие от британската
общественост дори самоличността
на началниците в собственото ѝ разузнаване, когато в продължение на
години строго секрeтни операции на
МИ-6 са били предавани на руснаците от Ким Филби, един от нейните
най-високопоставени
служители?
Американското правителство отказва да подпише споразумение за
двустранен обмен на разузнавателни
сведения с НКВД, уговорено от генерал-майор Уилям Донован, но формалната предпазливост не допринася
много за националната сигурност,
когато някои от високопоставените
подчинени на Донован предават тайни на съветски агенти.

Съществува какофоничен „шум“, от
който трябва да се извличат „сигнали“ – достоверни факти, някои незначителни, други първостепенни. През
август 1939 г., непосредствено преди
сключването на нацистко-съветския
пакт, един британски висш чиновник
кърши ръце пред обърканите съобщения, които се получават във Форин
Офис за отношенията между Берлин
и Москва. „Когато се опитвахме да
оценим стойността на тези тайни
доклади – казва той в описание, приложимо за повечето разузнавателни
служби, – изпадахме донякъде в положението на главатаря на Четиресетте разбойници, който отбелязал с тебешир вратата на Али Баба и
след това открил, че Моргана е нанесла подобни знаци на всички врати
на улицата, така че нищо не подсказвало коя е правилната.“ Безсмислено
е да изследваме изолирано успехите
на която и да е страна, перлите на
нейните разкрития. Те трябва да се
разглеждат в контекста на стотици хиляди страници баналности или
откровени глупости, които са минали
през бюрата на аналитици, държавници и военачалници. „Дипломатите
и агентите от разузнаването са по
мои впечатления по-големи лъжци
дори от журналистите“ – пише британският шпионин от войната Малкълм Мъгъридж, който е запознат и с
трите категории, самият той отчасти шарлатанин. Безрезултатността
на по-голямата част от шпионажа е
добре илюстрирана от Франтишек
Моравец от чешкото разузнаване.
Един ден през 1936 г. той гордо представя на началника си доклад за нова
германска военна техника, за който
е платил щедро на информатора. Генералът го поглежда едва-едва, след
което казва: „Аз ще ви покажа нещо
по-добро“. Тръсва на бюрото си един
брой на списание „Ди Вермахт“, показва му статия за абсолютно същото
оръжие и казва сухо: „Абонаментът е
само двайсет крони“.

Събирането на разузнавателни данни не е наука. В него няма нищо сигурно дори когато четеш част от
кореспонденцията на противника.

В същата категория попада и полученото от Абвера копие от документ на
Държавния департамент на САЩ от
декември 1944 г., с който се назначава

нов съветник по икономическите въпроси в полското правителство в изгнание в Лондон. Ето част от съдържанието: „Неговите транспортни и
дневни разходи от Тунис до Лондон
през Вашингтон, транспортни и
дневни разходи за неговото семейство и адрес на доставка на личните
им вещи бяха одобрени съгласно пътните разпоредби“.
Германците, прочели превода на този
документ – една страница текст –
са го маркирали с гриф „Съвършено
секретно“. Работните часове, които
нацистката военна машина е посветила да сътвори този бисер, са свидетелство как разузнавателните
служби често преместват планини,
за да родят мишка.
Доверието е дълг и привилегия на свободните общества. Само че доверчивостта и уважението към личната
сфера са гибелни недостатъци за
аналитиците и оперативните работници в разузнаването. Работата им
изисква от тях да убеждават граждани на други страни да изоставят
традиционния идеал на патриотизма, било то за пари, по убеждение
или случайно, поради лична връзка
между куратор и информатор. Винаги ще се спори дали онези, които
предават тайните на своето общество, са храбри и принципни герои, за
които има по-висша лоялност (както
съвременните германци възприемат
антихитлеристката съпротива), или
изменници (както повечето от нас
определят Ким Филби, Алджър Хис, а
в наше време – Едуард Сноудън). Ежедневната работа на много офицери
от разузнаването е да предлагат измяна, което обяснява защо браншът
привлича толкова много ексцентрици. Малкълм Мъгъридж с презрение заявява, че това „задължително
предполага такива измами, лъжи и
предателства, че има унищожителен
ефект върху личността. Никога не
съм срещал професионалист в тази
област, на когото бих се доверил в
каквото и да е отношение“.
Сталин казва: „Шпионинът трябва
да е като дявола: никой не може да му
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има доверие, дори той самият“. Развитието на нови идеологии, най-вече
комунизма, става причина някои да се
обвържат с преданост, която не признава държавните граници и – в очите
на фанатиците – стои по-високо от
обикновения патриотизъм. Немалко
хора се чувстват извисени, откривайки достойнство в измяната, макар
че други предпочитат да извършват
предателства за пари. Много шпиони
по време на войната не са сигурни на
коя страна служат реално техните
агенти, а в някои случаи объркването продължава до днес. Британският
дребен мошеник Еди Чапман, Агент
Зигзаг, е преживял невероятни неща
през войната като играчка на британското и германското разузнаване.
В различни моменти той се поставя
на разположение ту на едната, ту на
другата страна, но като че ли никой
не е имал особена полза от дейността
му, която служи единствено на самия
Чапман, за да се издържа и да пръска
средства за жени. Той е любопитна, но
маловажна фигура, един от безбройните блуждаещи воини на тайното
бойно поле.
Събирането на разузнавателни данни е неизбежно свързано с излишни
разходи. Прави ми впечатление колко много са офицерите от тайните
служби, чието единствено постижение от командироването им в чужбина
е, че са останали живи, и то на доста
солена цена за техните работодатели, докато са събирали информация,
която и в най-нищожна степен не
е подпомогнала бойните действия.
Може би една хилядна част от един
процент от материала, набавен от
всички участници във Втората световна война от източници на разузнаването, е допринесла за промяна
на изхода от битките. Тази частица
обаче е толкова ценна, че на военните ръководства не им се свиди нито
един човешки живот и нито една лира,
рубла, долар или райхсмарка, похарчени за нейното осигуряване. Разузнаването винаги е оказвало влияние върху
войните, но до ХХ в. военачалниците са могли да разкриват ходовете
на противника само чрез шпиони и
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пряко наблюдение – броене на войници, кораби, оръдия. След това появата на радиокомуникациите създава
обширни нови полета на разузнаване,
които след 1930 г. се разрастват експоненциално с развитието на технологиите. „През нито един период от
историята не е имало нищо сравнимо
с влиянието на радиото – пише д-р Р.
В. Джоунс, голямо име в британското
научно разузнаване. – Това беше продукт на някои от най-фантастичните постижения във физиката и толкова близо до вълшебството, колкото

„Събирането на
разузнавателни
данни не е наука.
В него няма
нищо сигурно
дори когато
четеш част от
кореспонденцията
на противника.
Съществува
какофоничен шум,
от който трябва
да се извличат
сигнали.“
бихме могли да си представим.“ Не
само че милиони граждани могат да
си монтират собствени домашни
радиостанции, както постъпват
много шпиони в чужбина, но и Берлин,
Лондон, Вашингтон, Москва и Токио
получават възможност с електронни подслушвателни устройства да
разузнават маневрите на противника, а понякога и намеренията му, без
помощта на телескопи, фрегати или
агенти.
Германците се възползват добре от
разузнавателните данни, за да планират нахлуването във Франция, Белгия
и Холандия. Поне до средата на 1942 г.
и дори по-късно те разчитат важни

шифровани съобщения на Съюзниците по суша и по море, което има значими последствия както за Битката
за Атлантика, така и за Северноафриканската кампания. Германците успяват да пробият и слабата защита на
червеноармейските комуникации през
първата година от Операция „Барбароса“. От края на 1942 г. обаче дешифровчиците на Хитлер изостават
все повече от съответните служби
при Съюзниците. Опитите на Абвера
за шпионаж в чужбина са плачевни.
Японското правителство и върховното командване на армията планират своите първоначални нападения
срещу Пърл Харбър и европейските
империи в Югоизточна Азия много
ефикасно, но по-нататък се отнасят
пренебрежително към разузнаването
и воюват потънали в мъгла от невежество за действията на противниците си. Италианското разузнаване и
неговите дешифровчици имат някои
забележителни успехи в ранните години на войната, но към 1942 г. военачалниците на Мусолини стигат дотам
да използват руски военнопленници за
подслушване на съветските радиосъобщения. Другите държави полагат
сравнително малко усилия да стигнат
до тайните на Италия, защото нейните военни възможности намаляват
много бързо.
Първото условие за успешно използване на разузнавателните данни е военачалниците да са предразположени
да ги анализират честно. Хърбърт
Майър, ветеран от Националния съвет по разузнаването, определя работата си като представяне на „организирана информация“; той твърди
аргументирано, че идеалните разузнавателни отдели би трябвало да
предоставят на военачалниците услуга, подобна на навигационните системи в мореплаването и авиацията.
След войната германските генерали,
които са останали между живите,
обясняват всички провали на своето
разузнаване с несъгласието на Хитлер
сведенията да се подлагат на обективно оценяване. Босът на радиоразузнаването Алберт Праун казва: „За
жалост... през цялата война Хитлер ...
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показваше липса на доверие в комуникационното разузнаване, особено ако
докладите бяха неблагоприятни [според собствените му възгледи]“.
Добрите новини за каузата на Оста
– например прехванати съобщения,
разкриващи тежки загуби на Съюзниците – се изпращат в Берлин с най-висок приоритет, защото фюрерът ги
приема с радост. В същото време лошите вести се пренебрегват. Преди
нахлуването в Русия през юни 1941 г.
генерал Георг Томас от „ВиРуАмт“ –
икономическия отдел на Вермахта
– съставя оценки на съветското оръжейно производство, които са близки до действителността, макар и
по-скромни, и доказва, че загубата на
европейска Русия не означава непременно срив на индустриалната база на
Сталин. Хитлер отхвърля изчисленията на Томас, без да се замисли, защото тяхната величина противоречи на
собственото му презрение към всичко
славянско. Накрая фелдмаршал Вилхелм Кайтел нарежда на „ВиРуАмт“
да престане да подава информация,
която може да разстрои фюрера.
От огромна полза за военните усилия
на западните демокрации е относителната откритост на техните
общества и управление. Чърчил понякога си позволява изблици на гняв към
хора от своето обкръжение, които
изразяват нелицеприятни мнения,
но в коридорите на властта в съюзническите държави, включително
повечето военни щабове, се поддържа забележително открит дебат.
Генерал Бърнард Монтгомъри е доста тираничен, но хората, на които
има доверие – а сред тях е и шефът на
неговото разузнаване бригадир Бил
Уилямс – могат да казват каквото
мислят. Всички блестящи успехи на
американското разузнаване са резултат от дешифриране на кодирана информация, а най-впечатляваща е ролята им в бойните действия по море в
района на Тихия океан. Командващите
на американските сухопътни войски
рядко се заинтересуват от възможността да използват сведенията
си за дезинформация на врага, както
правят британците. Десантът в

Нормандия през 1944 г. е единствената операция, за която американците
се включват ентусиазирано в план за
заблуда на противника. Дори и тогава
британците са основният двигател,
докато американците просто дават
съгласието си – например като позволяват генерал Джордж Патън да
изиграе ролята на командир на фиктивната американска Първа група армии на САЩ, която уж е определена да
извърши десант в Па дьо Кале. Някои

цялата комуникационна система на
Германия, като позволили дешифрирането на съобщителния трафик на
„Енигма“. Истината е много по-сложна. Британците получават достъп до
изключително ценен материал, кодиран с „Енигма“, но покритието никога
не се доближава до сто процента и е
особено слабо по отношение на армейските комуникации. Освен това
все по-голяма част от строго секретните съобщения на германците се

Школата по криптография в „Блечли Парк“

членове на висшето американско командване се отнасят подозрително
към увлечението на британците по
тактиката за заблуда на врага – за
тях този ентусиазъм отразява стремежа на съюзниците им да си спестят
с измама тежките сражения, реалните бойни действия. Така наречената
Правителствена школа по криптография в „Блечли Парк“, разбира се,
е не просто най-важният разузнавателен център в конфликта, а от
1942 г. – най-забележителният принос
на Великобритания към победата. Популярната легенда гласи, че създадените от Тюринг електромеханични
машини разкрили пред Съюзниците

предават по телетипна мрежа, която използва напълно различна система за криптиране от тази на „Енигма“.
Постижението на математиците и
лингвистите от „Блечли“, които разбиват шифъра на машините „Лоренц
Шлюселцузац“, е нещо съвсем отделно и много по-трудно от разчитането
на „Енигма“, но всичко това позволява
на ръководителите на страните от
Съюза да планират своите кампании
и операции през втората половина на
войната с увереност, каквато нито
един военачалник в дотогавашната
история не е могъл да си позволи.
Превод от английски Мария Кондакова

април 2019

30

Михаил Ямполски

Загубата на

бъдещето
Защо едни събития
се вписват в миналото, а други
отпадат? И може ли разпадът
на хоризонта на бъдещето,
както става например в
днешна Русия, да доведе дотам,
че миналото да се превърне
в архипелаг от несвързани
помежду си елементи.

Нашата епоха се характеризира с интензивно и ускоряващо се производство на миналото, с изчезването на
актуалността и насочеността към
бъдещето. Но миналото, което се
натрупва в музеите, архивите, мемориалите, може да бъде двояко. Може
да влиза в състава на това, което
обществото приема като история,
но може и да не намери мястото си
в нея. За да стане част от историята, не е достатъчно да заема място
в хронологическата линия на събитията. Както още в началото на
XX век посочват Зимел и Хайдегер,
датата на събитието за историка
е без съществено значение. Младият Хайдегер в лекцията си от 1915 г.
„Понятието време и историческата наука“ отбелязва: „Обръщайки се
към понятието „глада във Фулда през
750 г.“, историците нищо не могат да
направят с простото число 750. Като
количество, като някакво определено място в числовия ред от 1 до безкрайност или като число, делимо на
50, то не представлява интерес за
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тях. Числото 750 или всяко друго историческо число за науката история
има значение само по отношение на
исторически значимото съдържание
(…). Когато питам за историческото
събитие [Ereignis] „с въпроса „кога“, аз
питам не за количеството, а за неговото място в качествения исторически контекст“1 .
Казано по друг начин, миналото събитие може да се впише в историята
само когато заема място в определена
смислова конфигурация на някакъв период. А това означава, че историята
за нас не се явява линеен континуум, а
притежаваща смисъл съвкупност от
събития и факти. Според Хайдегер
историците се интересуват преди
всичко „от обективацията на духа
във времето“2 . Както е видно, това
определение до голяма степен предвещава формулировката на Таубес 3 .
Ако едно или друго събитие не може
да се впише в конфигурацията, която
приема тази „обективация на духа“,
то остава в странното чистилище на
нежеланото от историята минало. Аз
наричам това чистилище памет.
В пълен синхрон с Хайдегер и приблизително по същото време Георг Зимел отбелязва, че събитието, за да се
впише в историята, трябва да притежава ясна атомарност, отличимост и индивидуалност. Само такива
атомарни събития могат да влязат в
структурни смислови взаимодействия с други събития. Зимел пише:
„Може да се каже, че събитието се
явява историческо, ако по обективни
причини, нямащи никакво отношение

към неговото място във времето, то
заема ясна и неизменна позиция във
времето. Това, че някаква реалност
съществува във времето, не я прави
историческа; както и това, че тя е
подложена на разбиране. Тя става историческа единствено когато тези
две измерения се наслагат едно върху друго и когато тази реалност се
темпорализира от разбиране извън
времето“4 .
Това наблюдение на Зимел се пресича с
наблюденията на Хайдегер, но добавя
към тях един важен момент. Историзацията на миналото произтича
не само от бъдещето, но и момента
на прекъсването на времето, позволяващо да се съберат атомарните
факти в констелация. Прекъсването
на времето е важен аспект от историзацията. Именно необходимостта
да се съвмести смисловата констелация със скалата на времето прави невъзможна историзацията на огромен
масив от това, което се е случило. В
качеството на пример Зимел привежда битката при Цорндорф от 1758 г.
(напълно съпоставима с глада във
Фулда). Самата битка между пруската и руската армия, разбирана като
някаква атомарна смислова тоталност, с лекота се вписва в историята
на Седемгодишната война, докато,
„истинското“ (а не конструираното)
събитие на двубоя и смъртта на двама войници в битката при Цорндорф
изпада от историята. Във връзка с
това Зимел говори за фрагментация,
когато от факта „изчезва характерът на живото единство, което
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съединява началото и края в хронологическата таблица“5. Фактът на двубоя между двамата войници не става
историческо събитие, а елемент от
индивидуалната памет, който изпада
от всяка хронология и история като
смислова структура на миналото и
настоящето.
Масовата архивизация на миналото
днес произвежда все по-голямо количество такива невлизащи в историческия наратив факти и артефакти.
При това някои от тях (милиардите
любителски фотографии) се отнасят
към индивидуалната памет и запълват индивидуалните архиви, а много
от тях се отнасят към онова, което
днес обикновено се нарича колективна памет, която пази миналото, влизащо неясно в смисловите структури на историографията. Историкът
основно се занимава с извличането на
документи от миналото от архивите и включването им в нови смислови
структури. Основното е, че „създаването“ на историята задължително предполага наличието на някакво
виртуално хранилище извън времето.
Аз наричам това хранилище памет,
защото паметта не познава времето като линейна верига от събития
и свързан наратив. Според Валтер
Бенямин историята трябва да стане
продукт на озарение, в което смисловата конфигурация не се задава
от метафизическото конструиране
на историците, а от проекцията на
смислоносещото мигновение, запечатано в паметта. Именно по този начин паметта се превръща в история
и това превръщане е изключително
важно: „Истинската картина на миналото се изплъзва. Миналото може
да се задържи само в образа, избухващ
за миг, в момента на неговото постигане, за да не се повтори никога повече (…) Да се говори исторически за
миналото всъщност не означава да
се разбира „как всичко това е било“.
А означава да се овладее споменът
в момента на опасността“6. Такъв
подход позволява да не се изключват
индивидите от историята, подобно
на двамата войници при Цорндорф,

но историческото „разбиране“ да се
основава на конфигурацията на паметта, която според Бенямин може
да призове към живот някаква слаба
месианска сила, способна да възроди
миналите поколения. Институцията,
превеждаща паметта в историята,
е музеят и съответно в очите на някои мислители той се оказва място
на възкресяване, възраждане, тоест,
ако използваме терминологията на
Таубес, одухотворяване, вдъхване на
дух в мъртвата плът на миналото. В
този смисъл разбира историята Жюл
Мишле, който приписва на историка
функцията на възкресител на мъртвите. Сходен есхатологичен модел
на музея обрисува и руският космист
Николай Фьодоров, за когото музеят
е институция за възраждане на миналото и преодоляване на смъртта:
„Музеят е събирането на всичко отживяло, мъртво, негодно за употреба;
но именно поради това той е надеждата на века, защото съществуването
на музея показва, че няма завършени
дела; затова и музеят представлява утешение за всичко страдащо (...).
За музея самата смърт не е краят, а
е само начало; подземното царство,
което се е смятало за ад, е особено,
специално ведомство в музея. За музея не съществува нищо безнадеждно,
„свършено“, тоест такова, което да
не може да бъде съживено и възкресено; за него дори мъртвите излизат
от гробовете, дори доисторическите; и не само пее и се моли, подобно
на Църквата, но и работи за всички страдащи, за всички мъртви!“7. В
наши дни подобно виждане за музеите
изказва немският философ Петер Слотердайк. Според него епохата на Просвещението слага край на завръщането на покойниците като призраци
и духове. Сега тяхното завръщане се
управлява от музеите, които старателно избират за нас тези, на които
е разрешено да се върнат в света на
живите. Музеите се оказват институции за съживяване и филтриране:
„…музеите са подобно на невротичните симптоми на Фройд – компромисни
формации между завръщането и защитата – едновременно възраждане

и ликвидиране на миналото. Те се намират в центъра на взаимоотношенията с миналото в този неуловим
смисъл, че те се съпротивляват на
завладяването ни от мъртвите, вещите от миналото, бившите и овехтелите неща“8 .
И тази стратегия на възраждане и
съпротива, ако я приемем не просто
за готическа метафора или утопия
в духа на Фьодоров, се осъществява
на основата на сложния баланс между
времевото и извънвремевото, смисловото, духовното, вписано в движението на времето.
Със самото появяване на музеите след
Френската революция възниква дилемата за организацията на експозициите като илюстрация на историята
на изкуството или като колекция от
извънвремеви шедьоври, въплъщаващи в себе си абсолютния триумф на
духа и идеала. Ханс Белтинг формулира възникващото противоречие така:
„Желанието да се представи историческото развитие на изкуството е
подкопано от факта, че на изкуството се възхищават като въплъщение
на съвършенството, което може да
изчезне. Ходът на историята изявява красотата, която се отличава от
всички претенции за художествено
чудо, трансцендиращи историята“9 .
Тази ситуация на извънисторичност
на шедьоврите е любопитна, защото
отразява странността на формирането и съхраняването на ценността
(value) в контекста на историята.
Алберто Савинио (брат на художника Джорджо де Кирико) в книгата
си „Мопасан и „Другия“ описва Омир,
Данте и Шекспир като творци, които
не могат да бъдат включени в културна генеалогия. Тяхното невероятно
величие ги превръща в острови, напълно изолирани от хода на историята: „Ако тяхното творчество и всеки спомен за тяхното съществуване
изведнъж изчезнат от света, той би
изгубил от ценността си, но неговата съдба не би претърпяла вреда“ 10.
Шедьоврите са напълно изолирани
от историята. Интересно е, че Савинио говори не само за изчезването
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г.) е руски философ, киновед и
теоретик на културата. През
80-те години е част от прочутата Московско-Тартуска
семиотична школа. От 1992 г.
е професор в Университета
в Ню Йорк. Автор на книгите
„Паметта на Тирезий. Интертекстуалност и кино“, „Безпаметството като източник.
Четейки Хармс“, „Тъкач и визионер. Очерци върху историята
на репрезентацията или за материалното и идеалното в културата“, „Муратова. Опит за
културна антропология“, „Пространствената история“ и др.
На български език са издадени
книгите му „Език-тяло-случай.
Киното в търсенето на смисъла“ и „Демонът и лабиринтът“. Предложеният текст е
част от най-новата му книга
„Без бъдеще. Култура и време“, Санкт Петербург, 2018 г.

на произведенията, но и на паметта
за творците. Омир, Данте и Шекспир
се отнасят именно към областта,
трансцендираща не само историята,
но и паметта.
Историята и паметта, разбира се,
са свързани, но изпълняват различни,
макар и взаимодопълващи се функции.
Въпреки това днес те сякаш взаимно се изключват. Важно е и това, че
производството на колективната
памет и производството на история до голяма степен са поверени на
институциите, които принадлежат
на държавата: музеите, архивите,

април 2019

мемориалните комплекси и университетската историография. Ролята на
държавата в организацията на колективната времевост и на ценностите
на обществото постоянно нараства
и е абсолютно уникална. Държавата
не само пази паметта и я „превежда“
в „историята“, но често е отговорна
и за прехода от извънвремевото към
смисловите структури. Този преход
носи характера на „нормализация“ на
миналото.
***
Пиер Бурдийо определя държавата
като „принцип на традиционното,
консенсус за смисъла на света, напълно съзнателно съгласие за смисъла
на света“ 11. В своя курс лекции върху
държавата Бурдийо привежда пример
за такъв държавен консенсус – всеобщото признаване на календарите и
стандартизираното държавно време,
установяващо неоспорим порядък. Но
този порядък само изглежда хронологически, в много по-голяма степен той
съвпада с качествения исторически
контекст, за който говори Хайдегер.
Това е по-скоро всеобщ порядък, отколкото фиксиране на движението на
времето от миналото към бъдещето.
Особено силно абстрактно-организиращата роля на държавата, поддържаща времевата перспектива за
бъдещето, се проявява в други нейни
функции. Именно държавата осигурява пенсиите, образованието, придобиващи значение единствено по отношение на бъдещето. Държавата е
загрижена за ръста на националния
продукт, за осигуряването на ценните книжа и за надеждността на банковите кредити и вложения. Всичко
това, в най-практическия смисъл, се
нуждае от вярата на гражданите в
бъдещето.
***
Един от признаците на кризата на бъдещето днес се оказва отслабващата
способност на държавата да го осигури: силата на валутите, надеждността на облигациите и кредитите, значимостта на дипломите, равнището

на пенсиите и т.н. Проява на тази слабост е и изчезващата харизма на лидерите, които все по-малко могат да
внушат доверие. Същевременно поддържането от държавата на вярата
в бъдещето се нуждае от утвърждаването на неизменността на самата
държава. Бъдещето се оказва пряко
свързано със способността на държавата да „удържа“ – да бъде катехон, да преодолява собствения си
временен характер. Жерар Мере отбелязва, че съвременната нация, основаваща се на идеята за суверенност,
постулира принципа за неизменност
на тази суверенност, трансцендираща крайността на включените в нея
граждани. Поради това държавата е
призвана да продължава вечно и създава за себе си „един вид изкуствена
вечност“ 12 , което Карл Шмит нарича
катехон.
Именно тук, в земния свят, далеч от
есхатологичната перспектива, се разкрива „удържащата“ функция на държавата, която може да открива и
поддържа бъдещето само в такава
степен, в каквато тя сама се намира
извън времето, тоест действително
може да „пронизва вечността с хода
на историята“ според определението
на Карл Шмит. Именно тук е особената роля на островите на извънвремевост, за които говори Савинио, визирайки Омир, Данте и Шекспир. Тези
острови на извънвремевост наричаме
културно наследство.
***
Изкуството, трансцендиращо времето – вечните шедьоври – започва да
влиза в кръга на обектите, гарантиращи легитимността на държавата
и нейната функция на катехон. Историческото в държавата се удвоява
от абсолютно извънисторическото.
Музеите, както всичко свързано с културното наследство, днес се оказват
такива двойници на историчността,
често помествани в хоризонта на митичната памет.
В момента, в който държавата изчерпва възможностите си за гарантиране на бъдещето, непропорционално започва да нараства ролята на
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паметта и наследството, на тези
острови на миналото, които не са
организирани в серии, вериги, хронология. Отслабването на гаранцията
на бъдещето почти изцяло измества
акцента върху миналото, върху фиктивните основания (източника) на
държавата като основна форма на
неговата легитимация. Това е особено
видимо в днешна Русия, където разпадът на хоризонта на бъдещето води
до образуването на цял архипелаг от
несвързани помежду си елементи на
миналото. Невъзможността да бъде
конструирана „стрелата на времето“ почти автоматично води до нарастването на ролята на паметта, а
също и на пространството и дори до

подмяната на бъдещето с териториална експанзия.13
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Защо да четем

Карл

?

Антон Хюгли

Ясперс

Мисленето започва
там, където то самї си
поставя граници: преди
всичко границите между
това, което можеш да
знаеш, и онова, което
не можеш да знаеш.
Карл Ясперс почина
преди 50 години.
Творчеството му поставя
въпроси за разума и
трансценденцията, за
атеизма и вярата в
Откровението, които и
днес са толкова актуални,
колкото някога.
Карл Ясперс

Във време, когато липсват ориентири, Карл Ясперс посочва какво е философия и защо е нужна философия – не
която и да е философия, а онази, която
започва със Сократ и която е в състояние да направи малката „разлика“
между това, което може да се знае, и
онова, което не може да се знае.
За Ясперс е безспорно: съществува
една реалност, съществуват неща,
които можем да познаем. Не можеш
да си философ, ако не се домогваш до
това знание, следвайки пътя на методологически дисциплинираното познание, който модерните науки са ни
посочили. Следвайки това убеждение,
сам той – въпреки първоначалното си
влечение към философията – започва да учи медицина и си създава име в
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средите на специалистите със своята „Обща психопатология“ от 1913 г.
Ала този, който настоява да знае решително и сериозно, знае дори повече
за границите, от които започва нашето незнание. Към първата граница
Ясперс насочва вниманието си благодарение на своя учител, социолога
Макс Вебер: наистина науката може
да стигне до познание какъв е случаят, ала тя никога няма да може да ни
каже какво трябва да желаем. Така
че никоя наука не е в състояние да ни
каже защо изобщо има наука.

Да мислим границите
Втората, и наистина най-важна, е
границата, която Кант му разкрива:

науката винаги е частична и с перспективна насоченост, тя познава
винаги само определени обекти в света, ала никога света като цяло. След
всеки хоризонт се разкрива един следващ хоризонт и така до безкрай. Това
се отнася и за самите нас, ние можем
да познаем само елементи от нашето
съществувание, ала никога не знаем в
крайна сметка кой или какво сме в цялото на своето същество.
Третата граница разкрива сам Ясперс. Това е обстоятелството, че
ние се намираме в ситуации, които
не можем да променим и от които не
можем да се изплъзнем: че ние не можем да живеем, без да страдаме, да се
борим и да се провиняваме, че винаги
сме забъркани в ситуации и че трябва
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да умрем. В тези „гранични ситуации“,
както ги нарича Ясперс, ние с цялото
наше знание за света и с всичките
ни технически способи сме стигнали
края.

въпроса на Кант: Какво мога да знам?
Какво съм длъжен да правя? На какво
следва да се надявам?

Как се отнасяме към тези граници?
Ние можем да ги пренебрегваме или
изтласкаме, да се затваряме в хармонични обяснения на света и рационални „черупки“, можем с научно суеверие
да мечтаем за едно тотално знание и
да се отдаваме на тотално планиране
на човека и неговата история. Можем
обаче да направим и противоположното: да застанем пред тези граници, да
се опитаме да си ги изясним – и с все
по-голяма яснота да усетим как расте
и копнежът да преминем отвъд тях,
да узнаем какво трябва да има значение за нас и да намерим опора дори когато всичко се люлее.

Резултатът от мисловната дейност на Ясперс е публикуваното през
1932 г. тритомно съчинение, което
той непретенциозно нарича „Философия“. Първият том със заглавие
„Ориентация в света“ се отнася към
вече изяснения първи въпрос за условията и границите на нашето знание; вторият том – „Екзистенциално
просветление“, развива философски
въпроса, останал отворен в психологията на светогледите: какво ни
дава възможност да не изпадаме в нихилизъм и отчаяние пред граничната
ситуация, а загърбвайки всички крайни жизнени цели – да се превърнем в
тези, които действително сме, и да
намерим това, което в безусловност
желаем?

Като психолог, за какъвто все още
се смята след назначаването му за
извънреден професор по психология,
той се опитва в своята „Психология
на светогледите“ (1919 г.) да направи
преглед на многото премислени дотук
възможности да си създадем представи за света като цяло и да намерим
смисъл в тях.
Ала още тогава той съзнава, че това
са само абстрактни възможности,
чрез които не научаваме нищо и не можем да получим напътствие в житейски план. Като такива те вероятно
могат да служат за образование, на
което да се насладим естетически,
ала стават значими едва когато се
добави същественото: собственото
търсене и проверка на възможността
за смисъл, заради която желая да рискувам живота си. Ала как трябва да се
извърши тази проверка, какво ме заставя да направя този скок?
Ясперс все повече разбира, че задавайки си този въпрос, вече не се намира
в полето на психологията, а се придвижва към философията. След като
през 1922 г. е поканен за професор по
философия, той наваксва в тази област и започва систематично да разглежда въпросите, които не му дават
мира. В основата си те не са нищо
друго освен прочутите три основни

Да бъдеш себе си

Тази възможност на всеки човек да
бъде себе си Ясперс, следвайки Киркегор, нарича екзистенция, по-точно:
възможна екзистенция. Ала как възможната екзистенция става действителна, която знае какво желае в
безусловност? И това също ние не
знаем. Ако ни се удаде „поривът“, то
е „сякаш сме били дарени на себе си“.
Аз съм това, което съм като екзистенция, не чрез самия себе си – още
по-малко съм дошъл на света чрез самия себе си.
В степента, в която аз осъзнавам самия себе си, осъзнавам и онова друго,
чрез което аз самият съм – едно обемащо – според термина на Ясперс –
което превъзхожда както мен, така и
света. Той го назовава Бог или трансценденция, като добре знае, че това
са имена на битие, за което ние не
можем никога да кажем какво то е.
Трябва да се задоволим с това, че то
е. Няма екзистенция без трансценденция: гласи от сега нататък лайтмотивът на Ясперсовата философия,
която той самият нарича екзистенциална философия.

Озарението на нещата
Ала дори и това, което трансценденцията не ни позволява да мислим,

трябва да бъде мислено. Затова третият том на Ясперсовата „Философия“ кръжи около въпроса за трансценденцията, за това какво тя е
изобщо и какво остава отвъд нас и
света. Призовавайки досегашните
форми на метафизическо мислене,
Ясперс отваря пространството,
заредено с идеята за трансценденцията. Напомняйки за философската
дисциплина, която вярва, че може спекулативно да мисли Бог, той нарича
своя трети том „Метафизика“.
Ключовото му понятие за начина, по
който трансценденцията може да
стане явна за нас в този свят, е понятието „шифър“. То обозначава тайнственото озарение на нещата, които внезапно получават дълбочина и в
чиято светлина трансценденцията
може да се появи в непостижим за нас
образ. Понятието за шифър е изходната точка за по-късните задълбочени занимания на Ясперс с религията на
Откровението, които днес са по-актуални от всякога, както и за разгръщането на онова, което той нарича
„философска вяра“.
При все това остава още една нерешена задача – която от тук насетне
не дава мира на Ясперс и не го напуска:
да напише многотомна философска логика. От нея през 1947 г. е публикуван
първият том в обем над 1000 страници – „За истината“. Да мислим отвъд
света, да просветлим екзистенцията, да призовем трансценденцията
– на какво се опираме, когато го вършим, щом всичко това е отвъд всяко
познание? Ако не знаем какво правим
тук, никога няма да сме господари на
нашата мисъл.

Идеята за цялото
И тук отново Кант посочва пътя на
Ясперс: това, което не можем да познаем, все пак е възможно да мислим
– ние не знаем какво е цялото, в което се намираме, но имаме идеята за
едно такова цяло и тази идея доказва
своята действителност, доколкото
ни подтиква да търсим единството, взаимовръзката и да не се отказваме от това търсене, когато се
проваляме.
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Атеизъм или вяра в Бога, Богът на
Откровението или богът на философите? Свобода или тирания? Тоталитаризъм или отворено общество?
Пречистващата сила на разума показва възможните последни основания, посредством които ни става
ясно най-вече едно: какво не желаем
и какво отклоняваме от основата на
нашето същество. С всяка отклонена
възможност обаче нараства яснотата за това от коя страна всъщност
стоим.

фотография Чавдар Гюзелев

Това насочено към идеите мислене
Ясперс нарича – както и Кант – разум.
Разумът е звеното, което ни свързва с всичко и с всички. Затова Ясперс
може да каже също, че разумът не е
нищо друго освен воля за „безгранична комуникация“, той е като „протягането на ръцете“. Като средство
за нашето екзистенциално самоутвърждаване той е толкова необходим, колкото въздухът за дишането.
Затова вместо екзистенциална той
вече желае да нарича своята философия по-скоро философия на разума.
Ала какво значи това, че разумът
ни дава въздух? Той го прави както в
положителен, така и в отрицателен
смисъл. Отрицателен, като ни освобождава от неистината, привидността и заблудата, накратко, от
всичко, което заплашва да ни задуши духовно. И тъкмо затова изисква
разграничения, различава едно от
друго и се бори срещу всяко мислене, което изтрива разликите, смята
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ценностите за наука, претендира
за тотално знание или последно основание, накратко – срещу всичко
абсолютистко, тоталитарно и тотализиращо. Ала той въздейства и
положително, като отваря прозорците, показва всички възможности,
разкрива най-далечния хоризонт на
мисълта.

Основата, на която
стоим
Самият въздух не храни, това, което ни храни духовно, което ни дава
смисъл и опора, не идва от разума. То
идва от духовната основа, на която
стоим и в която са нашите корени: за
нас, хората от западния свят, тази
основа според Ясперс са Библията и
съчиненията на древните гърци. Ала
не всичко завещано можем да приемем
и да си присвоим. Кое е важно за нашия
живот, трябва да се отсъжда винаги отново и отново, в непрекъсната
проверка.

Методът на разума, който Ясперс
описва за екзистенциалната сфера,
е същият, който му служи и за просветляване на трансценденцията.
Това е старият път – Via Negationis
(път на отрицанието): понеже не
можем да кажем какво е Бог, можем
само да се доближим до Него по пътя
на повторното отрицание на всички
образи, представи и понятия, които сме си създали за Него. И колкото
повече се освобождаваме от тези
образи за Бога, толкова по-свободни
ставаме самите ние. Защото това ни
предпазва да се отдадем на някакъв
бог, обявен за единствения истинен,
който обаче е само идол, измислен от
хората.

Пътепоказатели
без надписи
Ала защо изобщо трябва да се занимаваме с наследените образи на Бог,
след като никой от тях не е достатъчен? Отговор дава учението на
Ясперс за тайното писмо. Като същества крайни, зависещи от нашето
местоположение, от нашите сетива и
разсъдък, ние нямаме други средства
в пространството на разума освен
онези, с които разполагаме за познанието на нашия свят: да създаваме
представи и да оперираме с понятия
по правилата на логиката.
Ала от решаващо значение е с какво съзнание вършим това: дали със
сократическото знание, че всички
средства са незадоволителни, а ние
само казваме каквото всъщност
не можем да кажем, или вярваме, че
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мисленото от нас е вече действителност. Това сократическо съзнание
променя всичко. Ние приемаме нашите образи, представи и понятия като
това, което те са: една игра на фантазията ни, с чиято помощ се опитваме да уловим онова, което никога
няма да уловим.
Отделни фигури в тази игра обаче
могат да ни въздействат по неочакван начин – именно като шифри. Като
пътепоказатели без надписи те ни
сочат посока, която не можем да не
последваме, без да знаем накъде ни
водят. Така библейската история за
скрижалите, които Моисей получава
на планината Синай, се превръща в
шифър за важността на съвестта в
битката за безусловността на нашия
порив.

Истината започва
от двама
Само ако поставим на проверка това,
което е служело като ръководство
в живота на хората през вековете,
можем да открием какво е истина за
нас. В единението на самотното мислене няма истина, истината според
непрестанно цитираните от Ясперс
думи на Ницше започва от двама.
Истинно е онова, което ме свързва с
другия – при всички различия в това,
в което вярваме. А самото свързващо
е разумът, волята в другите и волята в мен да разбера и да бъда разбран.
Дори само с тази програма Ясперс изпреварва съвременниците философи.
Ала не само с това.
Безгранично да общуваш – с мъртвите и с живите, и въпреки това решително да си сам себе си – никой друг
философ не е давал толкова последователен пример със своя живот. Свидетелство за което е и достойното
му за възхита дело по усвояването на
историята на философията, изразено
в многобройните му монографии на
великите философи; свидетелство е
също и неговата воля да проникне далеч отвъд западния свят, в мисленето
на други култури.

Световна философия
Тази воля го отвежда до силно актуалната понастоящем теза за осевото
време: за едновременното пробуждане на философското мислене в Предна
Азия, както и в Индия и Китай в периода между 800 и 200 г. пр. Хр. Ала
това не му е достатъчно, той разбира
тези трудове само като част от разгърнатия без шум и останал недовършен негов проект за една световна
история на философията, като основа
за бъдеща световна философия.
Световна се нарича тази бъдеща философия в намеренията на Ясперс не
на последно място и затова, защото
светът го засяга в буквалния смисъл.
Засяга го човечеството като цяло и
съществуванието на всеки отделен
човек. Веднага след войната той пита
– в едноименната книга – за произхода
и целта на историята.
Загрижеността му пред двойната
опасност за човечеството – тоталитаризма, от една страна, и самоунищожението чрез атомната бомба, от
друга, е изразена в книгата му „Атомната бомба и бъдещето на човечеството“, в която той напомня, предупреждава и пръв заговаря за един нов,
мирен световен ред.
Неговото изострено от нацисткия
режим прозрение, че без политическа свобода не може да има екзистенциална свобода, го превръща в края
на живота му в политически писател, който залага всичко в битката
за политическа свобода и за необходимостта от морален прелом на
германците.
Тук, в превръщането на неговата
философия в политическа, още веднъж се разкрива в какво е същинското значение на Ясперс: в неговата
принципна позиция, която определя
не само творчеството му, но и неговия живот: в буквалния смисъл той
търси подход към цялото, почтен е и
в най-малкото, не си позволява нито
едно изречение, зад което не може да
застане. На него можем да се доверим – даже ако смятаме, че не можем
да следваме философията му. Дори
само това го извисява над неговите

Карл
Ясперс

Карл Ясперс е психиатър и философ, един от големите християнски мислители на ХХ в.
Роден е през 1883 г. в Олденбург, умира в Базел през 1969
г. Творчеството му е обширно:
освен монографии за основните въпроси на философията
то включва и произведения за
Стриндберг и Ван Гог, както и
една всепризната „Обща психопатология“ (1913 г.). Ясперс
винаги е заемал позиции по актуални въпроси. При нацисткия
режим му е забранено да публикува. След войната е редовен
професор в Хайделбергския
университет и от 1948 г. – в
Базелския. През призмата на
екзистенциалната си философия той разглежда проблемите
на настоящето: „Атомната
бомба и бъдещето на хората“ (1957 г.). На 26 февруари
2019 г. се навършиха 50 години
от смъртта на Карл Ясперс.

колеги съвременници, да не говорим
за неговия неискрен опонент Мартин
Хайдегер, ала го извисява и над шумно
възхваляваните днешни тълкуватели на света, изпълващи страниците на вестниците със самодоволна
реторика.

Антон Хюгли е бивш професор по философия и педагогика в Базелския университет, президент на фондация
„Карл Ясперс“ и инициатор за издаването на пълните коментирани съчинения на Карл Ясперс. През 2016 г.
излиза неговата книга „За трудността да бъдеш разумен“. Текстът му
за Ясперс е публикуван във вестник
„Нойе Цюрхер Цайтунг“.
Превод от немски Людмила Димова
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Станислава Николова

Приказните светове на

Николай Райнов
„Омагьосано царство“ –
130 години от рождението
на Николай Райнов“;
28 февруари – 7 април,
СГХГ; куратори
Станислава Николова,
Галина Декова, художник
Светла Георгиева
Той цял живот търси бисери. Но намери – сълзи... Той цял живот търси
злато. Но намери прах... Той цял живот търси елмази... Но намери пясък...
След смъртта на човека, попаднали
в ръцете на други, неговите сълзи се
превръщат в бисери, неговата прах –
в злато, а неговият пясък – в елмази.
Из „Книга на загадките“ (1919), Николай
Райнов

Като че ли във всичко, създадено от
Николай Райнов – писателя, белетриста, драматурга, публициста,
художника, критика, преподавателя, теоретика, историка, философа и теософа, личи осъзнат стремеж да бъде
разгадано битието на човечеството
през различните епохи. Той е първият
ни писател, въвел орнаменталната
проза в българската литература, а
теоретичните му статии върху стила разискват естетическите принципи на декоративност и синтетичност като важна част за развитието
на модернизма в България. Заедно със
Сирак Скитник, Чавдар Мутафов и
Гео Милев той е сред първите художествени критици у нас, поставили
модернизирането на българското изкуство в непосредствена връзка с образите, символизиращи националната
идентичност.

Николай Райнов, „Скали“, 1932 г., гравюра върху дърво, СГХГ
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Приживе успява да представи само
една самостоятелна изложба – през
есента на 1922 г. в Пловдив. Подготвеният каталог към нея се оказва ценен документ за изследователите на
изкуството. В предговора му е представена програмната основа на художествените търсения на Райнов,
свързана с „преобразяването на природата по пътя на стилизуването“.
През 1939 г. Николай Райнов замисля
втората си самостоятелна изложба
по повод 35 години творческа дейност, но не успява да я реализира.
Честването на 50-годишния му юбилей, както и изложбата са забранени
от правителството. Голяма част от
подготвените творби са представени по-късно – през 1974 г. в галерия
„Раковски 125“, на изложба по повод
20 години от смъртта на художника. Тогава за първи път пред публика
са показани декоративните композиции, изпълнени с лакови бои върху
станиолова основа, които са без аналог в българското изкуство. Създадени в периода 1937–1939 г., те са нещо
оригинално и различно в пластичните и духовните търсения на Николай
Райнов.
Изложбата в Софийската градска
художествена галерия представя
творчеството на автора от няколко важни посоки, свързани със стила,
живописта и графиката. Включени са
над 120 творби – декоративни композиции, изпълнени в гваш, темпера,
акварел, лакови бои върху станиол,
както и графики и приложни проекти.

За стила в изкуството
Въпроса за стила Николай Райнов разглежда в редица статии, сред които
„Източно и западно изкуство“ (1920),
„Художествени школи“ (1920), „Изкуство и стил“ (1919), „Живописен и декоративен стил в разказа“ (1921), „Кабаретен стил“ (1923) и др. Според него
съществуват две основни художествени школи – Реализъм и Симболизъм,
зависещи от начина, по който художникът ще погледне предметите на
своята творба – „или като наблюдател, или като съзерцател“. Творбите
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на Райнов са създадени в областта
на символите и към тях трябва да се
подхожда с очите на съзерцателя.
Декоративното при Николай Райнов
има езотеричен смисъл, то е средство
за закодиране на тайни за посветения
в художествената материя. Правилният прочит ще позволи да се разкрият кодираните в самата природа
тайни на универсума.

Живописно
творчество
Николай Райнов постъпва в Държавното художествено индустриално
училище в София през 1910 г. като
студент по декоративни изкуства.
Негови учители са Харалампи Тачев и
Стефан Баджов – едни от първите художници декоратори в България.
Предпочитан жанр за художника е
природният пейзаж. Градските пейзажи са рядкост. Изключение са няколко
работи, направени по време на престоя му в Париж, където прекарва близо две години (1925–1927). През този
период се обучава в Консерваторията
за изкуства и занаяти, посещава различни изложби, занимава се с приложна
дейност.
В декоративните пейзажи на Райнов
действителността е важна, но не в
смисъла на пресътвореното в академичната живопис, а в един по-дълбок и
духовен аспект, свързан с Платоновите идеи, с теософията и мистицизма.
Важна част в творчеството му заемат пеперудите и птиците, населили този магичен свят, явяващи се
като израз на идеята за човешкия дух,
свързан с природата. Натурата присъства само в мига на вдъхновението,
тя е само повод, вдъхновяващо начало
за освобождаване на видението и интуицията. Освобождавайки изобразявания предмет от природния му образ, той го абсолютизира, придава му
една застинала вечност. Така изображението се приближава до плоскостта, пространството се отстранява
и се подчертава изключително отделната форма. В работите му се

чувства влиянието на Изтока – Япония, Китай, на Египет, на Климт, Билибин, на художниците от „Жар-птица“. Освен от Изтока Николай Райнов
е повлиян силно от личността и творчеството на Николай Рьорих.

Особености на
„лаковата“ живопис
През 30-те години на ХХ в., наред с издаването на поредицата от 30 тома
приказки, Николай Райнов продължава
да рисува. Започва серия от гвашове и работи върху особена техника,
в която експериментира – с лакови
бои върху станиолови листа. Има намерение да покаже произведенията
си на замислена изложба през 1939 г.
Картините, изпълнени в тази техника, се отличават от всичко останало, сътворено в периода. Към тях не
бива да се подхожда чисто пластично,
като закъснял сецесион, защото те
са по-скоро визуална форма на един
тайнствен, езотеричен свят, в който Райнов е потопен. Това е същият онзи свят от приказките му. Не е
случаен и фактът, че откритието на
лаковата техника съвпада с периода
на най-дълбоко навлизане в приказния
жанр. Тя се явява ново средство, спомагащо по-ясно да бъде визуализиран
този фантастичен, мистичен и иреален свят. Новата техника му отнема
повече от година, за да я усъвършенства и разработи, нагаждайки я към
собствените си нужди. В тези декоративни композиции прозира философското виждане на твореца Николай
Райнов. В тях могат да се открият
теософски идеи, свързани с учението за прераждането на Духа, както
и елементи от религиозната философия на Изтока, на платонизма и новоплатонизма, а също и възгледи от
философията на Владимир Соловьов
и различни знаци и символи, свързани
с човешката душа. В опит да защити
съществуването на невидимото в
статията „Предразсъдъци за Теософията“ (1925) Николай Райнов споделя:
Невидимото и несъществуващото не
са едно и също. Никой не вижда ефира,
но все пак всички твърдят, че такова
състояние на веществото не може
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да няма. Теософията твърди същото
и добавя, че над ефира съществуват
още по-тънки състояния. Напълно
логично е да се допусне, че щом има
триизмерен свят, сигурно съществуват и светове с повече измерения, които ние не виждаме още, тъй като не са
достатъчно развити сетивата ни.

Графично творчество
Графичното творчество на автора включва както кавалетна, така
и печатана, приложна графика (полиграфия). Те се явяват съществена
част от огромното му наследство и
поставят редица въпроси, свързани
с проникването на сецесиона в България, с връзките и взаимодействията
с Европа и Изтока, със стила, с „родното“ и символизма. Сецесионните
идеи за синтеза на изкуствата водят до появата на нов тип художник
в българското изкуство, който не се
ограничава единствено с работата
в полето на кавалетната живопис,
а е еднакво активен и в други сфери.
Изява като тази в областта на полиграфията може да се наблюдава в
книжната илюстрация на Николай
Райнов. Често сам подготвя изцяло
книгите си – от писмения текст до
илюстрациите и художествената
визия. Оформлението на корици на
чужди и негови книги, илюстрации, винетки, заглавки и концовки, украсата
на списания, вестници и картички показват стила, вкуса и въображението
на автора. В България той е първият
писател, който сам илюстрира творбите си. Става известен като илюстратор с „Богомилски легенди“. Ако
авторът на текста остава неизвестен в продължение на една година под
псевдонима „Аноним“ и буди догадки и
предположения, то оформлението на
корицата и заглавките е изрично упоменато в края на книгата като работа на Николай Райнов.
През Първата световна война той е
мобилизиран на фронта. Там, на бойното поле, между сраженията, написва книгите, издадени през 1918–1919 г.
Военен кореспондент е към 9-а Плевенска дивизия в Дойранско. През
1917 г. участва в организирането на

изложба от произведения на изкуството и декоративни предмети, създадени от военни „артефакти“ (гилзи,
шрапнели, снаряди и др.). През този
период (1916–1918) създава и поредица от военни картички, които са сред
най-оригиналните и ценни образци от
този вид. Те са пример за модерните
сецесионни влияния, намерили поддръжник в негово лице.
През 1918 г. излиза второто издание
на „Богомилски легенди“ и публиката
узнава истинското име на загадъчния
„Аноним“. Освен тях са публикувани и
произведенията „Видения из древна
България“, „Книга за царете“, „Слънчеви приказки“, „Очите на Арабия“ и
„Градът“, а през 1919 г. „Книга на загадките“ и романът „Между пустинята и живота“, заради който е отлъчен
от Православната църква.
През 30-те години на ХХ век Николай
Райнов издава голяма част от приказките за деца. През този период издава и 12-томната „История на пластичните изкуства“, която е първа по
рода си. В качеството си на художник
декоратор, оформя кориците на различни периодични издания, участва в
развитието и модернизирането на
българския печат и като редактор.
Той е сред сътрудниците на теософските издания „Зеница“ и „Орфей“
(1923–1940).

Кавалетна графика
Кавалетните графики на художника
са значително по-малко от илюстрациите му. Наброяващи около двадесетина, те са изпълнени в предпочитаните от него техники – гравюра
на линолеум и на дърво. Основният
мотив, както и в живописта му, е
пейзажът, майсторски стилизиран,
решен в плоскостното двуизмерно
пространство. Водеща е декоративността. Графиката на Николай Райнов
е повлияна от неговата илюстрация.
Тя е бягство от действителността в
приказния свят.
По-голямата част от графиките си
създава в края на 20-те и началото

на 30-те години на ХХ в. Още по време на следването в Художественото
училище Райнов се запознава със спецификите и техниките на графичното изкуство. Негов преподавател по
графични изкуства е чешкият художник Йосиф Питер. Освен гравюри през
този ранен период Николай Райнов
прави и литографии.
Едни от най-хубавите гравюри на
дърво от периода на 20-те години на
ХХ в. остават графичните му композиции „Сакре Кьор“ (Sacré-Cœur, 1928)
и „Рю дьо ла Пе“ („Кръстовище в Париж“, 1928), направени след престоя
на семейството в Париж през 1925–
1927 г. Те са сред малкото творби от
художника, представящи градския
пейзаж.
Важно място в приказно-поетичния
свят на художника декоратор заемат
рисунките. Многобройните скици на
растителни и теренни мотиви, скали, езера, руини, къщи, планини и т.н.
са изучени подробно, изписани калиграфски и прецизно. Към някои от
тях грижливо са водени и бележки.
После са преработвани и стилизирани в ателието, превръщайки се в нова
„художествена реалност“.
В търсенията на единен национален
стил творбите на Николай Райнов
се оказват нови и непознати, създаващи естетически, стилистични и
тематични алтернативи. Цялото
му творчество е пропито от една
времева константа. В него всичко е
спряло. То е бездна от време, обхваща
и минало, и бъдеще, и настояще, съединени в едно общо измерение. Според
Николай Райнов за художника не е потребна „ни пластичност, ни живост“,
важно е „монументалното мъртво“,
защото за него „стилната творба
прилича на цвете от метални жици и
скъпоценни камъни“. Такъв е и „стилът“ в картините на Николай Райнов.
Бляскав, изтъкан от скъпоценни камъни и лъскава материя, уловил вечността, а декоративната форма се
явява най-подходящата универсалия,
способна да предаде вечните истини
за света и живота.
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Мемория за

Александър

Петров
Александър Петров, „Индийски мотиви II“, 1977 г., частна собственост

Картини на известния от втората
половина на ХХ век български художник Александър Петров (1916–1983)
не се бяха появявали скоро нито в
изложбените зали, нито в пространството на художествения пазар. По
различни причини името му е значително по-популярно сред колегите и
по-възрастната и средната генерация, отколкото сред младите. Ето
защо устроената в Националната
художествена галерия обхватна самостоятелна изложба на автора придобива особен смисъл преди всичко в
два аспекта – като „мемория“ за един
изключителен живописец, от една
страна, и като добър случай за първо
докосване на немалка част от зрителите до някои от основните насоки на
неговото богато пластическо наследство, от друга.
Времето, през което в пълна степен се разгръща талантът на художника, е период на постъпателно
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разкрепостяване на изобразителните изкуства в България от каноните
и догмите на „класическия соцреализъм“. Без да се поставят под съмнение
основните идеологически постулати
(образът на новия човек, трудовата
тематика, връзката на изкуството
със социалистическото съвремие и
т.н.), които от лозунги постепенно
се превръщат в презумпции, фиксирани донякъде условно в съответното
тематично мото на дадена обща изложба, нашето изкуство започва да
се насочва към някои алтернативни
на академизма пластически модели,
които – парадоксално на пръв поглед,
но всъщност дълбоко закономерно!
– имат допирни точки с модерната
живопис.
В сравнително тясната, но все пак
достатъчно осезаема ниша между
изискванията за „съвременната тема“, митологемата на „родното“
(като възможна сублимация и бягство

Чавдар Попов

Изложбата в
Националната галерия –
Двореца, представя
(до 27 април) 190
живописни произведения,
рисунки, литографии и
ескизи на художника

от буквалния, илюстративен „тематизъм“) и приобщаването към „модерното“ се разполага значителна
част от творчеството на Александър Петров. Богатата живописна
култура, несъмненият природен дар
спрямо цветове и тонове, извлечени
както от недрата на националните
традиции, така и от опита на изкуството от ХХ век, и високата „мяра“
спрямо самостойната естетика на
картината дават възможност на автора да осъществи на практика този
почти уникален синтез в нашето изкуство. В този смисъл Александър
Петров „конвертира“ своята живопис, без да излиза извън рамките на
установените конвенции. Яркият му
живописен талант и впечатляващата ерудиция намират начин да съчетаят в едно органично, вътрешно
непротиворечиво цяло, в една своеобразна сплав народностното, фолклора, традициите и модерното.
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Още най-ранните живописни творби на художника, показани в изложбата („Бране на цвекло“, 1948,
„Дунава“, 1948, „Пристан“, 1958), свидетелстват за формирането на неговия бъдещ стил. Тук вече са налице
първите наченки на умерена „денатурализация“ на природните субстанции и на предметния реквизит. Тонът
се озвучава и интензифицира, фактурата се усложнява и се превръща във
важен индикатор на личния почерк. В
същото време авторът демонстрира уравновесен живописен темперамент. Последователно и целеустремено осъществява определена
хармонична структура на картинния
образ, разпределя балансите на композицията, акцентира на преден план
устойчивите духовни състояния на
умиротвореност и покой.
По-нататък живописното му творчество се разгръща в специфични
„кръстоски“ между фигурални композиции, голи тела, пейзажи, натюрморти. Модусът на съчетание между
тези жанрове, някъде „чисти“, другаде дифузни, е строго индивидуален и
конкретен. Постепенно характерни
за него се утвърждават тематичните цикли от рода на „Розобер“ и
„Бране на лавандула“. Благодарение
на втория впрочем, той придобива
широка популярност. Тези тематични цикли, освободени от фабула, от
наративност, от елементарна сюжетика, му дават възможност да изгради всички необходими белези и особености на своя персонален език.
Виждаме ясно, че веднъж оформен и
стабилизиран, пластичният мироглед на Александър Петров, неговото
стилистично верую, така да се каже,
се утвърждават като фактори от
определящо естество, придобиващи
характеристиките на нещо устойчиво и във висша степен промислено.
Съчетанието между рационално и
емоционално е постигнато по великолепен начин. Именно поради това тези
определящи принципи предшестват и
стоят в основата на реализацията на
всяка една творба. В същото време е
очевидно, че това са именно принципи, а не догматични постулати. Методът е вътрешно подвижен, гъвкав

и се прилага всеки път индивидуално
към конкретните тематични, композиционни и колоритни задачи.
Ето защо, въпреки че още от средата на 60-те и особено през 70-те
години, когато встъпва в периода на
своето зряло живописно творчество,
художникът вече категорично демонстрира своите предпочитания и може
безпроблемно да бъде идентифициран и разпознат по своя персонален
почерк, точно поради отбелязаните
особености на своето кредо той успява да избегне подводните рифове
на автостереотипизирането, неподминали други талантливи живописци
от същия период. В същото време не
прави компромиси с художническата
си съвест.
Отбелязаната методология насочва
Александър Петров към достигане
до своеобразна „формулност“ на композиционни решения, пози, жестове,
колоритни вариации. Така кристализират определени устойчиви мотиви
(а не сюжети в класическия смисъл на
думата), посредством които тривиалните трудови движения и операции на персонажите в картината се
изобразяват с някаква условно наречена ритуализация на поведението
и се отдалечават от всичко битово,
всекидневно, натуроподобно. За това
впечатление допринасят и постигнатият синтез между форма, цвят и
условни светлосенки, както и деликатната и умерена геометризация
на фигурите и на природните елементи. Основните форми и силуети, преобразувани и обработени като сложно
постигнати тонални зони, неограничени линеарно от ясен и категоричен
контур, но все пак определени като
цяло, конструират композицията
и маркират основните съотношения между отделните ѝ компоненти.
Светлосянката също има конструктивен, а не натурен, оптичен характер. Линията, очертаваща формите,
е трепетна, флуидна, тя е резултат
от взаимодействията, от граничния допир между отделните цветови
силуети.
Александър Петров предлага оригинална и синтезирана визия за

пластическо претворяване на съответния фигуративен мотив в автономен картинен организъм с общопоетично въздействие. Високият
професионализъм и изисканите хармонии не влизат в противоречие с –
така да се каже – непосредствената
емоционална реакция на зрителя. Точно обратното. Този живописен метод
логично го води почти до абстракцията („Композиция – маски“, 1980), граница, която той все пак не прекрачва.
Много показателни за почерка на автора са маслените пастели. В тях
цветните щрихи, разнообразни по
направление, структура и фактура,
изграждат едновременно формата и
пространствените планове на изображението. Удивително адекватно
художникът усеща и претворява спецификите на художествения материал и умее да изтръгне максимума на
неговите експресивни възможности.
В пастелите си Петров понякога е
по-темпераментен, някак по-разкрепостен в изразните средства, в известен смисъл по-последователен в
свободата си на действие.
Много интересни са също така и рисунките от фронта въпреки характера им на бегли, непретенциозни
скици. Сред рисунките има и пейзажи с
подчертано лирично звучене. И литографиите заслужават внимание, тъй
като също разкриват рисуваческите
умения на художника и неговия импровизационен усет.
Мястото на Александър Петров в
нашето изкуство е твърде осезаемо,
значително и важно. Със своето живописно творчество той има определени заслуги за приобщаването на
нашата живопис към модерното изкуство и за извисяването на естетическите и художествените критерии
на картината до степен на универсални пластически стойности. И то
в епоха, когато това далеч не беше
безпроблемно и саморазбиращо се. Без
него не би било възможно да очертаем
и да завършим в пълнота сложната и
богата, същевременно и достатъчно
противоречива картина на нашето
изобразително изкуство от втората
половина на миналото столетие.
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Диана Попова

Какво
знаeм

?

Проектът в две части
на турската художничка
Есра Ерсен бе представен
в галерия „Алма
Матер“ на Софийския
университет и в Swimming
Pool, куратор Виктория
Драганова
фотография Диана Попова

За първи път бях в Истанбул през
1992 г. Бях във възторг от този огромен, жив, пълен с енергия град, с пластове културна история, с ориенталска красота и контрасти на живеене,
със светлините на града, отразени
във водата на Златния рог нощем...
Скоро след това четох дневниците на
граф Дьо Бурбулон. И попаднах на моите впечатления от Истанбул. Направо със същите думи даже. Възможно
ли е, мислех си, двама души сто години
един след друг да видят Истанбул по
един и същи начин. И да опишат със
същите думи възторга си от него.
Граф Дьо Бурбулон е бил секретар на
Фердинанд. Официалното посещение на княза и свитата му в Истанбул е в края на XIX век, доколкото си
спомням – книгата отдавна не е при
мен, за да проверя. А аз бях там за
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III международно биенале за съвременно изкуство, в което за първи път
участваха български художници. И
направиха забележителен пробив на
международната арт сцена. Питах
се какво общо имам аз с граф Дьо Бурбулон, за да имаме толкова близки впечатления от този град. Не е възможно самият град да не се е променил за
това време. А може би просто и двамата сме насложили върху Истанбул
очакванията и представите си – според това, което сме знаели за него.
Проектът „Какво знаем“ на турската
художничка, живееща в Берлин, Есра
Ерсен предизвика у мен тези спомени. Става дума за артистични проучвания, свързани с историята и модернизацията на България и Турция в
началото на ХХ век. Резултатите от
тези проучвания са две половинчасови

видеа – филми, съчетаващи документалния разказ (чрез архиви, книги,
впечатления на пътешественици,
стари снимки) с личния артистичен
поглед към него (вплитащ рисунки,
детски спомени, причудливи тълкувания, внушени в училище митове, клишета от популярната култура и т.н.).
Те бяха представени в галерия „Алма
Матер“ на СУ (до 8 март) и в Swimming
Pool (до 31 март). А като част от проекта в Националната библиотека са
показани няколко книги и документи
от отдела „Ориенталски сбирки“.
Куратор на събитието е Виктория
Драганова.
При представянето на изложбата в
„Алма Матер“ бе поставен въпросът
каква е отговорността на изследователя при научното и на художника
при артистичното проучване. Да,
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несъмнено и в двете има отговорност, може би в различна степен;
може би при артистичното тя е
по-свободна или по-малко ограничена,
да кажем. Но голямото предимство на
художествената форма е, че довежда
знанието до зрителя по личен и емоционален път, като съучастие в търсенето и откриването, което минава
през фантазии и приказни обрати,
през ирония и самоирония, предизвикващи и разобличаващи устойчивите клишета, формирани у всеки от
нас. Това не е строго научно знание,
разбира се, но със сигурност може да
подтикне и към него – включително и
да даде на учените нова перспектива
за проучване на историята.
Изследването на Есра Ерсен е много
деликатно и в двете си части. Самата художничка се отстранява максимално от себе си и от собствената си
идентичност сякаш, въплъщавайки се
в съвременен пътешественик на име
„Е“, от чието име се води разказът
и в двата филма. Първият, създаден
през 2013 за Zentrum Moderner Orient в
Берлин и представен сега в галерия
„Алма Матер“, е посветен на София.
Заглавието му е „Възможна история I:
Докато мислят, някои си играят с
мустака, други кръстосват ръце“. В
него „Е“ посещава българската столица, вървейки по дирите на османски пътешественици от края на XIX
и началото на XX век. Те самите са
просветени хора, с европейско образование, издатели, изследователи,
дипломати. Те отчитат модернизацията на София – тя вече не е ориенталски град, но все още не е и европейски. А какво значи „европейски“,
се пита сякаш „Е“, при положение че
в продължение на 500 години Османската империя все пак е била в Европа.
Как българската историческа наука
интерпретира днес тази част от историята ни – „Е“ разговаря с преподаватели в Софийския университет. Как
стои въпросът с „робствата“ – и византийското, и турското?... В Националната библиотека в София по стечение на обстоятелствата е една от
най-богатите сбирки на ориенталски
книги и документи. Там „Е“ открива

османски документи, природонаучни издания, литература и поети – но
само като красиви изображения, защото не може да ги чете...
И ето тук зрителят (поне в мое лице
определено) си дава наистина сметка
колко радикален е бил европейският
проект за турската нация на Мустафа Кемал, по-късно наречен Ататюрк.
Проект, вдъхновен до голяма степен
според „Е“ от пребиваването му в
София като военен аташе в началото на ХХ век. Ето той не е скептичен
към модернизацията на българската
столица. Напротив даже. Във филма
виждаме снимки на синеокия красавец,
виждаме го и в специално донесената
еничарска униформа на новогодишния
бал в двореца, когато пламва любовта
му с българката Димитрина – но бракът им е осуетен от възраженията
на баща ѝ. Разказът невинно и забавно минава през модата, прическите,
показва се стара снимка от площада
пред Народното събрание – и всички
мъже са с бомбета. Веднага след нея
идват стари групови снимки на турци, всички с меки шапки, включително
и Ататюрк. Защото това е турската
„революция на шапките“ – не знаех
за нея, но явно е част от реформите
му в турската република. И през още
безброй други наглед дребни и забавни
детайли в този филм си дадох сметка какво радикално и травматично
скъсване на Турция с традицията ѝ
е бил този политически проект на
Ататюрк. Сравнимо ли е това скъсване с българското отхвърляне и отричане на ориенталското културно
наследство?...
Филмът на Есра Ерсен в Swimming
Pool, създаден през 2015 г. за 14-ото
истанбулско биенале, чийто куратор бе Каролин Кристов-Бакърджиев, е озаглавен „Възможна история II:
Турски герои, китайски дрънкулки“.
В известен смисъл е продължение на
първия, но съсредоточен вече върху турската история. Създаването
на турската република, а съответно и на нови митове, легенди, образи, които да изградят (възстановят,
измислят?) собствената ѝ история.
От една страна е прокламираната

модерност – с новите сгради, фабрики, производства, болници; с подчертан акцент върху еманципираната
жена в обществото, включително и
с облеклото: девойки по шорти манифестират на национални празници; те завършват с марш от операта „Кармен“ на Бизе – да бих знаела
защо.... От друга страна е търсенето
на корени, произход, героично минало.
Разпадането на Османската империя
и отделянето на националните държави от нея поставя пред турците
въпроса – кои сме ние? В поредицата
от легендарни образи се явява сърничка, която после се заменя с вълк, а вълкът – с Ататюрк, който сочи пътя...
Периодично възниква въпросът за
мястото на османската традиция в
турската история – тя е ту приемана, ту отхвърляна след всеки военен
преврат. И в музеите, сред безброй
оръжия, знамена, униформи и забавни
истории около тях, „Е“ се пита: а защо
не направят история на турските военни преврати...
„Какво знаем“ е наистина точното
название на изложбите на Есра Ерсен в София. Гледах ги тъкмо когато
български сайт за фалшиви новини
за пореден път съобщи: „Махат Вазов и Левски от учебниците...“. Прави
го поне от пет години с една и съща
статия, като варират само имената, които предстои да отпаднат.
Този път обаче в заглавието имаше
добавка: „Децата ще учат Орхан Памук, Ататюрк и други турци“. Близко
до ума е, че Вазов и Левски няма как да
отпаднат от българските учебници.
Но пък никак не е зле, мисля, децата
да учат повече за Османската империя и турската история. Дори само за
да погледнем като общество отвъд
клишето за „турското робство“. И да
разберем травмите на другите общества, а чрез тях и своите собствени.
По този повод си мисля, че произведенията на Есра Ерсен спокойно могат
да бъдат показани по телевизията.
Само субтитри на български им трябват. Е, и съгласието на художничката,
разбира се. Но по-важно ми се струва
инициативата и съгласието на обществената БНТ в случая.
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Николай Петков

Опити върху „Черно“
Илко Димитров,
„Черно“, издателство
за поезия „Да“, София,
2018 г.
Добре известно е, че колкото черното е по-истинско, толкова по-малко
то излъчва. Образи и ритъм, смисъл
и културни диалози… влияния, школи и традиции, всичко се абсорбира.
Любезният читател остава пред
книгата и не подозира, че я държи в
ръцете си. Чете я, но всъщност чете
себе си… защото книгата я няма. Тя
е в Черното и тегли драгия зрител
именно натам. Затова и поезията на
Илко Димитров е някак апофатична.
По-лесно е да кажем какво не е тя.
Изхождайки от презумцията, че „светът отново е неузнаваемо различен“,
лирическият наратив може да се опише като разказ за това, че „когато се
появят новите сетива, идва и новата
реалност“. Въпросът е какво може да
знаем за тази реалност. Как да я разкажем? Доколко е споделима? Защото
един от стиховете (този на стр. 83)
проблематизира именно това: „колко все по-невъзможно е да се мисли
обобщено“. И понеже всяко мислене е
своего рода обобщение, поетиката на
„Черно“ има своето родство по избор с
дзен притчите. Не би било безкрайно
глупаво, ако всяко от стихотворенията се опише като коан, чрез който
се бичува здравият разум. Сякаш текстовете са антидот, необходим, за
да се излезе от токсичната омая на
самовлюбената, нарцистична визия
за митопоетичност. Поезията не е
нито митична, нито поетична. Дори
не е поезия, внушава ни „Черно“. Тя е
(според констатацията на стр. 77)
„неочакван ефект на тотална свързаност – нарастваща нужда от метанаративи“. Първият от тези метанаративи, който аз бих нарекъл
програмен, е дефиниран почти неоплатонически (стр. 70):

Всичко е било едно.
И няма как да бъде иначе, когато няма
разлика
между материя и дух
и именно това Едно съставя всичко –
човекът, камъните, боговете
и не позволява никаква
двусмисленост.
Вторият е още по-лапидарен (стр.
69):

Каква нелогична последователност –
да умра след като съм роден.
Всъщност търсенето на метанаративи е рефлексия върху един особен
литературно-метафизичен факт:

то би трябвало и информацията да е
винаги някак по-встрани. Фактите,
пък били те и поетически, са не там,
където трябва, и винаги означават
нещо друго. Подобно на Живота, който също винаги е нещо друго. Непонятно какво! Защото света на хармонията и пропорциите го няма. Няма
го в „Черно“. Именно по тази причина
авторът ни уверява, че „Витрувианският човек умря. Не съществуват
вече красивите пропорции на вертикалното му тяло и разпознаваемият
център“. От което би трябвало да
следва, че написаната книга е своего
рода прочит. Или казано с думите на
Илко Димитров:

Илко Димитров е роден през 1955 г. в София. Завършил е право, работи като
юрист. Автор на книгите: „Опит за определение“, стихове (1989), „Приказки за
Попо“, книга за деца (1992), „Обратен водопад“, стихове (1995), „Някакво заглавие“, проза (1994), „Вселена по здрач“, стихове“ (1998), „Паркът“, поема (1999),
„Трите кошници“, стихове (2000), „Бяло“, стихове (2008), „Разчленяване“, поема
(2009), „Продавачът на конци“, поема (2009), „Бог в Ню Йорк“ (2010), „Четири“
(2011), „Това едно/можеш ли го“ (2013), „Приближение“ (2019). Поемата „Паркът“
е отличена с годишната награда на Сдружението на българските писатели, а книгата „Продавачът на конци“ – с наградата „Иван Николов“ (2009).

„Бог вече няма специално място в човека“ (стр. 12). Затова и „Вътре в човека не е човекът“ (стр. 9), но и „вън
от човека не е човекът“. И естественият въпрос, зададен още в същия
стих: „тогава какво?“. Не знам дали
и доколко отговорът: „една твърде
деликатна, трептяща, прозрачна,
пропусклива ципа, през която материята си прави изкуствено дишане“
може да носи някаква информативност. Но при положение че „човекът
няма център, ни контури, които да
определиш – съставен е от точките на допир със света около него“,

Чета не книгата на битието, а
собствения коментар
на своя прочит. Ето – имам ли две
начала,
светът ще се дели на две, стана ли
едно –
едно ще стане и светът, с толкова
аспекти
колкото поискам.
Само че това – нека звучи като предупреждение – прави прочита на „Черно“
по-труден от проникване в мраморна
плоча. Защото плътността на черното не го допуска. Колкото и да ти се
иска, любезни читателю!
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Мартин Касабов

Светлосинята светлина на
Йордан Радичков,
„Неосветените дворове“,
издателство „Нике“,
2019 г., художник София
Попйорданова

Радичков
били крайно различни от тези, описани от Радичков. Така и книгата му
свидетелства още веднъж за силата
на писателя да обхваща преходни необятности, които под настойчивия
натиск на времето се стопяват като
ледници и остават единствено в паметта на онзи, който е имал очите и
умението да ги опише.

На въпроса защо Радичков е написал
„Неосветените дворове“ по начина,
по който го е направил, може да има
само един отговор – защото не е могъл да измени на себе си и да го направи иначе. Затова и книгата с може би
най-красивото и изящно заглавие в
родната литература продължава да
се преоткрива, сега и в ново издание
от „Нике“.
Пътеписът, по-малко пътеводен и
повече предразполагащ към изгубване, открива автора си захвърлен в
дивата природа на Сибир през 1963 г.,
учуден от непознаваемото в нея. В
„Сибирски тетрадки“, които видяха бял свят през януари тази година,
може да се проследи неувереният път
на Радичков към едно особено място
на съзнанието. Място, което дори
науката и психоанализата да претендират, че могат да обяснят, остава
все така мистично и далечно, кореспондиращо блестящо със снеговете
на руската тундра.
На Радичков са му нужни близо 20
страници, преди да спомене България.
Родината се появява заради децата, които очакват баща си у дома, с
техните затворени клепки и лепкави
бузи. Когато в края на книгата авторът прави равносметка за написаното, той се учудва. Струва му се като
напразно усилие, безполезна работа,
която се стреми да прихване неуловими усещания. По страниците обитават коне и патици, коршуни, лисици,
мъжете се въртят покрай замръзнало
езеро, ловуват, наоколо се чуват дървета, които казват „Е-ХА!“, преди да
се строполят тежко на земята.
Потънал в преспи сняг, студ и човешка доброта, която стряска душата,
Радичков описва преди всичко материята и земята, плод на съюза между природата и духовното, както и
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Йордан Радичков е създал една неизчерпаема книга, която досущ като
кладенец с жива вода не спира да дава
на търпеливия читател утвърждаваща енергия, която въпреки студа
стопля. Така човекът Радичков е станал постепенно духът Радичков и се
е населил в пространството между
двете земи, където кротко нашепва
за спящата вода, която трябва да се
събуди.

техните чеда – шаманите, които
омайват със своите песни. Писателят отваря тетрадките си и бърза
да запази текстовете пред учудени погледи – за какво му е да записва
това, което отново може да бъде
сътворено.
„Предай се, дребно човече!“ – казва
тундрата на Радичков – и той се предава на поезията ѝ. Неговият Сибир
може да е в покрайнините на някой
от градовете на Калвино, тъй като
по никакъв начин не е географски, а
поле на мечтанията и чувствата, изящен кадър на човешката самота, нащърбен къс от Русия, показан по-късно във филмите и полароидните
снимки на Андрей Тарковски – земя на
разхвърляна тъга и лутащи се кучета,
обвита в премяната на светлосини
мъгли.
Некартографираната територия едва ли може да бъде проследена и посетена днес. Местата и хората биха

„Водата също спи нощем в стомните
и човек трябва да утолява жаждата
си с будна вода. Ще събудя водата,
преди да пия от стомната.“
Сибир е сън за Радичков, от който той
не е сигурен дали се е събудил. Би било
естествено, ако излезе обявление, че
авторът никога не е ходил на север и
цялото пътешествие е било съчинено
в поредица от бълнувания. Сякаш той
пише от едно място, намиращо се над
разума и сетивата, и извиква оттам
пухкави облаци на чиста литература,
каквито все още рядко се откриват у
нас.
Новото издание, макар и с коректорски пропуски, отново е пременено с
чудесната корица на София Попйорданова, която е избрала покровските
сребърни лисици, затворени в „полигона на любовта“. Наблюдавани отгоре, както може би нас някой отнякъде
наблюдава, те живеят в наполовина
рай, наполовина ад. Досущ като обитателите на тайгата, досущ като
самия читател може би?
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Катя Атанасова

По пътя на разказвача
Константин Константинов, „Разкази и
повести“, ИК „Колибри“, 2019, съставител
Владимир Игнатов
Много е хубаво, че отново се появява
сборник с разкази и повести на един
от големите стилисти в българската
литература – Константин Константинов. Хубаво е и това, че доколкото
писателят, неизвестно защо, не присъства по-категорично в учебните
програми по литература, а училището, знаем, формира представите за
„списъка“ и онези, които са „заслужили“ да присъстват в него, сборникът
започва с предговор от съставителя.
В него накратко са проследени творческият път на Константин Константинов, предхождащите издания
на творбите му, обоснован е и изборът на включените в настоящото
издание разкази и повести. Такива въведения са необходими, особено за читателя, който не се е срещал досега
с това разпознаваемо творчество и с
автора му, една от достойните личности, запазил самоуважение и особена аристократична „мълчаливост“
във време, когато идеологическите
„крясъци“ и адаптираното към тях
писане не са единично явление.
Нека припомним и това, че Константин Константинов е преводач от
руски и френски, превеждал е Гогол,
Тургенев, Чехов, Ахматова, Зола, Флобер, Екзюпери. Оставил е и наистина
забележителна есеистика и мемоаристика, ще припомня само „Път през
годините“, книга, която лично аз смятам не само за образец на мемоарна
проза, а и за истински „учебник“ по
стилистика; книга, разкриваща възможностите на езика ни, неговото
богатство и нюансираност, както
и способността на един автор да ги
вгражда в писането си.
Настоящият сборник е структуриран на хронологично-естетически принцип и съдържа творби и от

петте сборника с разкази и повести
на писателя – от „Към близкия“ (1920)
до „Седем часът заранта“ (1940). Началото обаче е с „Малки приказки“
– разказ в пет фрагмента от 1911 г.,
невключван досега в съчиненията на
Константинов. Или, както обяснява
съставителят, времето между първото и последното произведение в
тези „Разкази и повести“ е близо три
десетилетия. Този избор позволява да
проследим както развитието на разказвача, така и да видим онези общи
места, онези важни за него теми,
мотиви, въпроси, повествователни
техники, които са фундамент на цялостното му светоотношение, специфика на разказването и „поетика
на прозата“ му.
Когато четем разказите на Константин Константинов, не бива да пренебрегваме контекста, в който те се
появяват, както и литературната
среда, в която писателят се изгражда. Въпреки сложността и многопосочността на мисловните и съответно литературни посоки на периода
от 20-те и 30-те години на миналия
век, със сигурност не можем да отминем усещането за „криза“(свързано,
разбира се, най-вече с войните). Това
е време, по-скоро белязано от фрагментарност, флуидност, релативност на всичко. Творците вярват, а и
съзнават, че битието е „дефицитно“,
нещо липсва и трябва да му бъде добавено. Затова и се занимават с човешкото в дълбочина. Има го чувството
за обърканост, изгубеност, а оттам
и неверието, скепсиса. И човешката
уязвимост. Всичко това, което може
да бъде видяно като тенденция в цялата европейска литература, наблюдаваме и в творчеството на писатели като Константин Константинов,
Светослав Минков, Георги Райчев и др.

Това време без стойностни ориентири, „пусто“ и „празно“, е времето, в
което живеят повечето от героите
на писателя. Дори и в ранните импресии, всъщност подсказващи за есеистичния талант на писателя, като
„Афишите“, „Старият град“, „Една
вечер“, типични образци на лирическа
проза, откриваме тъга, хлад, своеобразна безнадеждност, които по-късно, в творбите му от 20-те като
„Буря“, „Вяра“, „Любов“ и най-вече в
зрелите му и изкристализирали като
повествование и стил разкази от 30те, се превръщат в образ на свят, лишен от надежда, понякога свят, който
е населен от „уморени“ вечери, „бездушни“ пейзажи, пътувания, които
сякаш водят до нищото…
Разказите „През стената“, „Трета
класа“, „Ден по ден“, „Произшествие“
дълбаят в психологията на човешкото, разкриват невъзможността за
приспособяване. В тях много са „глухите“ нощи, „глухите“ вечери, „сивите“ дни, „спрялото“ време. Животът,
онзи, всекидневният, отнема лицето
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на човека, той потъва в сивотата
на дните, предначертаността е някак неизбежна. Опорите, които сме
свикнали да имаме – време, дом, място, тук като че ли отсъстват. Някакви градчета, някакви пътища, някакви улици… всичко е „някое“, „някъде“. И
да, героите, както често се набляга,
пътуват – с влакове, с файтони, коли,
пеша. Но важността на пътуването,
структурообразуващ сюжетен, а и
съграждащ героите принцип в прозата на Константинов, е не само в
движението. Това пътуване е най-вече вътрешно, то разтяга личното

човешко време до неизмерими разстояния и дълбини, прави го важно
и променящо човека, все едно дали е
неврастеничен лекар, млад прокурор,
или са селски момчета, отиващи да
припечелят за храна…
Всекидневието в разказите на Константин Константинов винаги се
превръща в малка драма, неуловима,
някак между другото, обаче преобръщаща нещо у човека. Винаги има
„повратен“ момент, среща или случка – и те изваждат нещо друго от
човека, нещо, което не сме видели,

което той самият не е знаел за себе
си. В тази проза всекидневието има
екзистенциален смисъл, „границите“
отключват нещо друго у човешките
същества, тя е изпълнена със съпричастност, емпатия и тревога за човека по онзи начин, който срещаме у
големите писатели хуманисти. И знаете ли, в днешното време ми се струва, че имаме особена необходимост
да четем такива писатели. А дори не
можах да стигна до красотата на словото му. И до богатството на нашия
език, което той ни напомня и дава.

Разказ за
днешния ден

Оля Стоянова

В болничната стая, където е настанен един объркан и разколебан министър на културата, пристигат трима
внезапни посетители – Виктор Богомилов, оперен певец и истинска звезда
на „Ла Скала“ и Арена ди Верона, Кристиян Станчев – авангарден композитор, прогонен от Съюза на музикалните дейци и емигрирал от страната
през 1972 г., и тенорът Теодор Янев,
описан като „най-блестящия изпълнител на песните на Ференц Лист“.
Важните гости – тези гении на музиката, подобно на тримата влъхви,
са дошли почти като на поклонение
край леглото на министър Мандаджиев, който в момента трудно успява да въведе някакъв ред в мислите си.
И докато министърът се опитва да
си събере ума, посетителите водят
небрежен разговор – за състоянието
на обществото, за корупцията, за
нравите, за всички онези съвременни
проблеми, за които не виждаме решение – все неща, които знаем, казвали
сме, чували сме и затова сме престанали да им обръщаме внимание…
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Знаеш ли, приятелю – обади се пак
другият посетител, – аз мисля за тях,
и то с добро. Да, мисля си за тях с надежда, че при изваждането на телата
им от реката на смъртта, при смилането на костите им в мелницата,
душите им ще изскочат със скърцане
и ще се надробят на по-малки души,
на души, незнаещи за стореното от
предишните стопани, иначе няма как
да измиете тази невинна вина, бих им
казал – това, че сте били нехайни към
народа си, към неговите тъги и нужди, а сте облизвали алчните си устни,
купували сте беемвета с министерски
пари за рождените дни и абитуриентските балове на дъщерите си, корумпирани сте били до мозъка на костите, който мозък днес ви се отнема,
измъква се от тръбите и цевите на
кокалите и гръбнака, пиявицата в реката на смъртта издърпва с безжалостния си къдрав език остатъка от
съзнанието ви, няма ви, вече не сте
личности, защото вие сами сте запокитили лицата си на бунището на
паметта…

Чували сме подобни думи, но от устата на тези невидими посетители,
които блуждаят само в тревожния ум
на министър Мандаджиев, тези приказки звучат страшно. А министърът се разплаква не само от високата
чест, която му оказват тези хора,
като идват в стаята му, но и от внезапния проблясък, че нищо от това,
което е направил в политиката, не си
е струвало, че не е свършил важното,
не е свършил нищо. А има кой да види.
Това е само една сцена от новия роман
на Георги Тенев „Балкански ритуал“,
която обаче може да послужи за чудесен пример как баналното се превръща в литература. Или поне онова, което сме си мислили досега за банално
– темите за корупцията и убийствата, за политическите игри и задкулисни машинации, за големите невидими играчи и малките трафиканти.
Как то може успешно да се прекрои и
да се превърне не в журналистика, а в
наистина добра литература. Как от
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същия материал, който е непрекъснато пред очите ни – новини, репортажи, животът, който живеем, може
да се създаде нещо съвсем друго, което да носи нов смисъл и да има друга
стойност.
Но това не става лесно – в романа Георги Тенев създава цяла галерия герои
– от комисаря Колев, бивш рейнджър,
завърнал се от мисия в Ирак, до висши
духовници като Северноевропейския
и Британския митрополит Петър
и политици на високи постове като
Мандаджиев и Генов, до иманяри, контрабандисти и дребни риби. Цяла галерия образи, чиито пътища внезапно
се пресичат, после отново се разминават, но това не пречи всички герои да
са сложни и многопластови, убедителни и психологически достоверни. Тук
няма черно и бяло, няма едри щрихи.

„Въображението разрушава разума“ –
с този стих на Кръстьо Станишев започва романът на Георги Тенев. Само
че в „Балкански ритуал“ по-страшна
от въображението се оказва действителността – онова, което се случва
– независимо дали говорим за политика, престъпни групировки, лекари или
археолози, които живеят и работят,
забити някъде в малък провинциален
град. Действителността сякаш е излязла извън контрол – днес няма една

Колкото до достоверността – това
е важна тема. Личи не просто вниманието към детайла, но и сериозната
работа – Георги Тенев пише точно, когато описва употребата на алпийския
инвентар и видовете самохвати, използвани при катеренето, но и когато
разказва за орела змияр, който прелита над главите на героите, за детайлите от работата на книговезците
във Ватиканската библиотека преди
няколко века, за това как функционира политическият апарат днес, как се
използва лебедка и дори какви са моделите автомати, с които са въоръжени
командосите в Ирак.
Цели светове присъстват тук, толкова убедително, че части от тази
книга биха могли да се четат като
документалистика. Само че и това е
уловка – в момента, когато приемем
нещата буквално, затъваме в плаващи пясъци. Тук няма ясна демаркационната линия между факт и фикция
– на картата няма градове като Малко Хитово и Друград, но пък заедно с
тях в романа съществуват съвсем
реални топоси като Стара Загора,
София, Рим, Истанбул или Хасково, има
педантично описани познати улици и
места.

картина. Нови задкулисни игри, нови
играчи, още по-високи залози – дори и
да не искаме, живеем с динамиката на
този свят, а в романа е уловено всичко
това – трескавото препускане от герой на герой, от събитие на събитие
– свят, който никога не спира.
Но въпреки структурата на тази
книга би било много ограничаващо
да наречем „Балкански ритуал“ просто криминален роман. Или мистичен,

Георги Тенев,
„Балкански ритуал“,
ИК „Колибри“, 2019 г.

действителност, световете са се
умножили и функционират капсулирани, неподозиращи един за друг. Така,
както хората нямат представа как
живее един висш духовник и какви са
стремежите му, така и трудно могат
да си обяснят какво минава през главата на един командос в Ирак, който
изнася на ръце телата на загиналите.
В „Балкански ритуал“ действителността се сглобява като пъзел и
тъкмо когато си мислиш, че всичко е
ясно, новите факти променят цялата

исторически, психологически или политически трилър, въпреки че тук има
и престъпници, и врачки, и иманяри, и
духове, и министри, и висши духовни
сановници, и алкохолизирани провинциални лекари. Има и мистерии, има
го и високия залог на едно ценно средновековно евангелие и на едно скрито златно съкровище. Но „Балкански
ритуал“ е събрал всички противоречащи и понякога взаимоизключващи
се светове, за да ги превърне в добра
литература, която разказва за днешния ден.
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Митко Новков

сенки
исияния

Всред

Асен Василиев
„Живот от сенки
и сияния. Спомени“,
издателство „Рива“,
2018 г.

художество. Издателство „Рива“ с
публикуването на книгата „Живот
от сенки и сияния“ опитва да предаде чрез перото на художника този
жизнен път, да го очертае с всичките му възкачвания, слизания, дупки по
трасето и гладки участъци. Книгата
е преиздание на появилата се през
2004 г. автобиографична книга на
Асен Василиев „Житейски щрихи“
(„Графика 19“). Богатият и на събития, и на срещи живот на художника,
изглежда, някак го е задъл жил да го
опише, което е естествено: човек с
такова изострено съзнание за важността на документа няма как да не
е разбирал колко е същностно той самият да остави документ, да свидетелства за своето време…

Асен Василиев:
Три десетилетия – толкова продължава работата на художника изследовател Асен Василиев по фундаменталния му труд „Български възрожденски
майстори“. Започната още преди
преврата на 9.IX.1944, преживяла едноличния режим, гоненията срещу
евреите, комунистическия погром
срещу интелигенцията, култа на личността, Априлския пленум и краткото размразяване, тя вижда бял свят
чак през 1965 г. Вижда го след поредица трудности и перипетии – бурното
време не прощава и на старините…

покойници. Имах възможност да проверя и сведенията, които ми бяха дадени от тези люде. Главната тежест
на изследванията обаче падна преди
всичко върху писмени документи в
разни архиви, църковни кондики и книги, частни писма, надписи върху сгради, подписи върху икони и стенописи,
надписи на иконостаси, на надгробни
паметници и др. При повторните мои
посещения обаче установих, че някои
икони са изчезнали, стенописи – замазани, и някои сгради – съборени. По
този начин бе грубо посегнато на културното ни наследство.

Асен Василиев:

Асен Василиев е български художник
и изкуствовед, роден в Кюстендил
на 2.VI.1900 г., починал на 21.VI.1981 г.
Между тези две дати – толкова семпли, се крие посветен на изкуството живот на труженик на полето
на културата, който не се е щадял,
а упорито, целенасочено и със завидно постоянство е правил всичко,
за да съхрани и развие българското

Събирането и систематизирането
на данните в настоящата книга продължи повече от три десетилетия.
През това време имах възможност да
разговарям с мнозина наши майстори
образописци, резбари и строители,
повечето от които бяха в напреднала
възраст. Днес почти всички от тях са
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На автора обаче се налага да подчертае, че ще изхожда само от спомените си и не ще намесва съвременните
си разбирания, опасявайки се да не
включи макар и малка доза преднамереност. В основата на всички случки,
които ще бъдат изложени по-долу,
не стои никаква безпространственост, а силите на живота, който ги е
създал.
Спомените са свежи и пълнокръвни:
пред очите ни се изправят живи хора
с всичките им сенки и сияния. Разточителни на събития, годините, прекарани на земята българска от Асен
Василиев, оставят отпечатък не само
върху неговата памет, но ангажират
и нашата. Знаем: нашите предходници са спорели, договаряли, противоречали и съгласявали, облъхнати само
от едно – как българското изкуство
и изобщо животът по български да
придобият по-високи измерения, да са
равни на развитите държави.
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Асен Василиев:

Съюзните изложби, организирани
всяка година, се комплектуваха от
отделните дружества – всяко излагаше в отделна зала. Отначало изложбите ставаха в Художествената
академия, после се построи нова сграда за галерия, до основи срината от
бомбардировките. Картините се журираха от общо жури (от всички дружества), участваше представител
на Министерството на народната
просвета, обикновено – началникът
на Художествения отдел, както и съответният финансов началник. Борбите в това жури бяха непримирими,
защото МНП отпускаше кредити за
поощрение на изкуството, скандалите – безкрайни, защото членовете
от различните дружества се бореха
за по-големи откупки за своите художници. В това жури участваше и
Никола Мавродинов като завеждащ
Художествения отдел в Археологическия музей. Той винаги настояваше да
бъдат откупувани картини на негови
приятели и на по-изтъкнатите художници. От всички откупени картини той избираше онези, които смяташе да влязат в Художествения отдел
на Археологическия музей. Отбраните
от него картини влязоха във фонда на
сегашната НХГ, но тогава той и не подозираше това.
Асен Василиев е автор на една картина, която преди време влезе в спектъра на научния интерес на Пламен В.
Петров и Илинка Чергарова от СГХГ,
които реконструираха персонажите
върху нея: „Реставрация на паметта.
Не/познатите художници от една
картина“. Платното се нарича „Кюстендилската художествена школа
(„Обсъждане на картина“) и изследователите откриват в него препратка към знаменитата фреска на Рафаел
„Атинската школа“. За мен специално
обаче интерес представлява друго:
ако се вгледаме в рождените места
на голяма част от нашите художници, те идват или от Кюстендил, или
от Казанлък. Факт, който ни кара да
се запитаме: дали пък у двете школи

няма да открием някаква особеност,
която да ги различава една от друга.
И мисля, че има: ако кюстендилците са
повече художници на чертата, на линията, на рисунъка, то казанлъчаните
сякаш предпочитат цветните петна,
краските, колорита.
Асен Василиев:

В центъра на картината поставих
Крум Кюлявков, който, макар и познат

здравото изграждане на композиция и
портрет.
Книгата „Живот от сенки и сияния.
Спомени“ е безценен извор за художествения живот в България както
между двете световни войни, така
и за следващите ги години на социализма; дава изключително плътни
портрети на фигури от българската култура – проф. Никола Ганушев,
проф. Кирил Цонев, Владимир Димитров-Майстора; за издирванията на
Асен Василиев върху възрожденските майстори… Снабдена е с негови
рисунки и снимки, което я прави още
по-ценна; отделно неговите графични
„Автобиографични фрагменти“, които разкриват пред нас душевности
богати, плодотворни, неспокойни,
търсещи. Интелектуалец от висока
проба, който не само с творбите и
изследванията си, но и със съдбата си
защитава достойно това (при)звание.
Стига само това, че той е един от
първите, докоснал се до стенописите
на откритата през 1944 г. Казанлъшка гробница – една от гордостите на
българската археология.
Асен Василиев:

Асен Василиев, Автопортрет, 1951 г

повече като литератор, беше завършил Художествената академия и се
изявяваше успешно и на двете поприща. Той защитаваше становището, че
изобразителното изкуство трябва да
се развива на основата на реалистичните традиции на големите творци
от миналото, тоест на академизма.
За разлика от него Владимир Димитров-Майстора считаше, че изкуството следва да се изгражда на нови,
по-свободни принципи, като се запазят само някои основни постулати на
академизма – за формата, рисунката,

В това време с помощта на петромаксова лампа направих първите снимки
на стенописите в купола с оглед да се
намери начин да се изпратят в София,
за да бъдат предадени на директора
на музея. Точно тогава по една случайност в Казанлък дойде проф. Петко
Стайнов (юристът), който бе евакуиран в Копривщица и от когото научих, че там са евакуирани д-р Кръстю
Миятев и Никола Мавродинов, тогава
уредник на Художествения отдел при
Археологическия музей. Проф. Стайнов видя находката, предадох му снимките и съобщение до Кръстю Миятев
да дойдат с Иван Велков, за да реши
какво да се прави по-нататък.
По-нататък правиш ти, драги читателю: взимаш в ръце книгата на Асен
Василиев „Живот от сенки и сияния“,
за да станеш редом с него свидетел на
едни от най-интересните, вълнуващи
и очарователни времена от историята на българската култура.
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Ивина

Страх
С режисьора на
филма „Снимка
с Юки“ Лъчезар
Аврамов и със
сценариста
Димитър
Стоянович
разговаря
Димитър Радев

„Снимка с Юки“, България, 2019 г.

Разказът на Мирослав Пенков от
сборника „На Изток от Запада“ е използван като основа на сценария на
„Снимка с Юки“, но той свършва до
Act 1 на филма, тоест до катастрофата с момчето. От там нататък
киносценарият е „обща измислица“ на
Лъчо Аврамов, Дими Стоянович и Мирослав Пенков.
Георги е женен за момиче от Япония –
Юки, и двамата за пръв път посещават роднините на мъжа в България.
Младото семейство иска да има дете,
но единственият възможен начин са
процедури ин витро. Лекарят препоръчва на Юки спокойствие и чист въздух и Георги я води в къщата, която са
обитавали баба му и дядо му приживе. В селото многобройна е останала
само ромската махала. Там Юки снима
с полароидния си апарат децата и им
раздава снимките за спомен. За да разнообразят всекидневието си, Георги

учи Юки да кара автомобила му с ръчни скорости. Юки удря момченцето
Асенчо, което кара колело извън селото. Изглежда, че детето само е навехнало ръката си и е ожулило коленете
си, докато двамата му помагат да се
изправи. Асен сръчно оправя веригата
на колелото и го подкарва по шосето,
все едно нищо не e било. В бързината
детето изпуска реплика, която звучи
толкова естествено, колкото и зловещо: „Баща ми ще ме пребие, ако разбере че съм идвал чак дотук!“.
Георги и Юки се прибират вкъщи, надявайки се всичко да се размине само
с уплах, но на следващата сутрин
на вратата се появява бащата на
Асенчо с молба – Юки да направи семейна снимка, на която да присъства
мъртвият Асенчо. Налудничавата постъпка е оправдана с липсата досега
на обща снимка на бащата и детето. Георги не смее да откаже и снима

ромското семейство пред къщата им,
с мъртвото дете. Юки е силно развълнувана и настоява да признаят за
инцидента.
След няколко дни семейството на
Георги е посетено от следовател,
който разпитва двамата пришълци,
разбрал за зловещата снимка. Медицинската експертиза е заключила, че
детето е починало от мозъчен кръвоизлив. Най-вероятно, казва следователят, то е било пребито от баща
си. Това вече се е случвало много пъти.
Юки изпада в криза и иска да признаят предполагаемата вина. Георги отказва. Юки посещава семейството
на Асенчо и разказва за инцидента на
майката. Следователят е видял обелената броня на колата и е готов да
потули случая, ако Георги по най-бързия начин напусне селото. Георги и
Юки си тръгват, но вината, болката
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Лъчезар Аврамов завършва филмова и телевизионна режисура в
НАТФИЗ. От 2005 до 2013 г. е изпълнителен продуцент на много документални филми и на един драматичен телевизионен сериал. Режисьор е и на телевизионния филм „Преследвачът“ (2008), както и
на множество реклами и музикални клипове на известни български
изпълнители. „Снимка с Юки“ е дебютният му пълнометражен филм.

и недоверието между тях са непреодолими и слагат край на връзката им.

Кой е специалният момент, който Юки дебне да улови с инстантния си апарат? Или тя е просто
запленена от удоволствието на
фланьора?
Лъчезар Аврамов: Това е дълга тема.
Драматургично и всякак…
Димитър Стоянович: Според Буда
животът е сравним с река. Полароидът хваща единствения и неповторим момент. Това е цяла философска
школа във фотографията. Нямаше го
в литературната основа.
Лъчезар Аврамов: Да, в разказа на Мирослав Пенков категорично го няма,
освен това в сценария Юки не е професионален фотограф, а така излезе
накрая. Да, важно ѝ е, но е повече хоби.
Тя не дебне мига с професионална цел.
Инстантната фотография повече
говори за различните парченца от
потока на живеене и как едно съвсем
малко парче може да счупи всичко.
Ако трябва да подходим философски
и ако наистина говорим за цялата
символика на снимането с полароид,
идеята е, че снимайки един момент и
държейки го в ръка, ти по някакъв начин го притежаваш. А това е дълбоко
невярно. Ти нямаш власт над материята, колкото и да си я присвояваш.
Димитър Стоянович: Това е важна
теза във филма – хората си мислят,
че могат да контролират нещо, било
през полароида, било през семейството или плановете…
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Лъчезар Аврамов: Било през словото...
Георги също се опитва да контролира живота си чрез профанизираната
идея на методичното мантруване.

няколко: „Добре, какво всъщност искаш ти? Какво да направим? На кого
точно да кажем и къде точно да отидем, и какво да признаем?“.

Димитър Стоянович: Да, но те всъщност никога не са могли и няма да могат да контролират каквото и да
било.

До голяма степен това е и основната
красота на разказа, че тук не се е случило фактическо убийство. Иначе би
било ясно. Тогава става „Престъпление и наказание“. Само че това детенце се изправя и продължава и нещата
стават други.

В метафоричен план Юки ли е изгубеният вътрешен глас на нас, българите, нашата заспала съвест,
която трябва да бъде разбудена,
за да се видим отстрани, през далекогледа на културната дистанция?
Лъчезар Аврамов: Аз не съм мислил
изобщо в тази посока. Умишлено.
Като изгледаш филма, може да се появи едно усещане за преднамереност.
За нарочното събиране на такъв тип
герои – японка, българин и роми. Ако
влезем в механиката на мултикултурния сблъсък и особено в неговата
нарочност, тогава нещата стават
съвсем други. Да, разбира се, социумът играе огромна роля – как различните култури реагират на един и
същи проблем. Но пак казвам, героите
не са събрани нарочно, за да се покаже
„широката палитра“ на мултикултурния свят.

Юки, за разлика от Георги, не може
да приеме премълчаването на истината. Тя не може или не иска да
си играе със своята съвест. Това
ли е базовата разлика между нея
и Георги?
Лъчезар Аврамов: Да... но има и много
прагматика. Въпросите, които Георги задава на Юки в един от епизодите,
който аз лично най-много харесвам, са

Юки провежда тотално човешката
логика: „Стана беля, трябва да направим нещо“. Тя реагира правилно на
инцидента с момчето. Казва: „Трябва
да го заведем в болница!“. А мъжът
ѝ отговаря: „Амиии, той не иска“. Тя
продължава: „Трябва да го заведем! Ти
защо го пусна?“. Георги: „На него нищо
му нямаше!“.
Всъщност това е важната тема –
колко дълго чакаш, за да се задълбочи
проблемът? Това е много българска
черта. Възмутително наша черта.
Трябва да изгори влакът, да умрат дечицата в дискотеката, да падне къщата и тогава ние казваме: „Е, трябваше да направя нещо, ама забравих“.
При Георги го има това – ще отложа и
ще ми се размине, докато Юки казва:
„Сега трябва да се направи нещо! Сега
стана, сега действаме“. Ние, българите, казваме: „Почакай малко, то ще се
размине!“. Колко време ти трябва да
реагираш на проблема?

Няколко пъти в различни сцени
се появява думата „бягство“. Героите казват: „От какво бягаме?“, „Няма да бягаме повече!“ и
т.н. И така, от какво искат да се
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отстранят героите във филма?
Имат ли някаква крайна точка или
цел, която да им даде утеха?
Димитър Стоянович: Лесният отговор е, защото бягаме от някакви
битови проблеми. Ако сме ирландци
по време на картофения глад, това
би било някакъв смислен отговор. Но
случаят не е такъв. Нашите герои са
двама души от стотиците милиони.
Те излизат от естествения си хабитат, където знаят как да реагират,
но по някаква причина търсят отговора на друго географско място. Не го
търсят в себе си. Това е важна част
от концепцията на хората днес, такива, каквито сме. Когато нямаме силата да се справим с проблема в семейството – имаме доминантен баща,
мърмореща майка, нещо, което ти
пречи, бягаш, търсиш спасvение навън. В нашия филм имаме двама души,
които бягат от собствените си семейства, от собствената си среда.
Те обаче се намират един друг някъде
в света, заживяват заедно, стават
си най-близки, искат да имат деца…
Всъщност никой от нас никога не е
успял да избяга от себе си. Проблемът
те застига.

Можем ли все пак да намерим някъде утеха от това бягство?
Димитър Стоянович: Развоят на събитията във филма ти дава смазващо
категоричен отговор. Не знам дали
е утеха. Да, има разрешение на този
въпрос. И все пак, защото сме хора,
отново е временно решение.

Следователят във филма се среща със заподозрения в тежко

престъпление Георги в църквата.
Тази сцена ми напомня за срещата
на свещеника с Йозеф К. в „Процесът“ на Франц Кафка. Йозеф К. на
финала на книгата е екзекутиран
без вина, или още по-лошо – без да е
разбрал вината си. Каква е вината
на Георги във филма?
Лъчезар Аврамов: Никога не съм го
мислил през Кафка, но проблематиката, общо взето, е същата. И каква е
вината на Георги, е безумно прекрасен
въпрос, но той не може да има еднозначен отговор. И все пак Георги има
една безспорна вина, която е и неговият движещ протагонистичен механизъм, това е страхът. Това е неговата вина. Кратко и ясно. Страхът
от всичко. Срещането на какъвто и
да е проблем и непрестанното желание той да бъде отложен, заменен,
забравен. Но това си е сериозна вина.
Това също е и небогоугодно по някакъв
начин.

Прекомерният страх…
Лъчезар Аврамов: Да, прекомерният
страх е тази негова голяма вина.

Юки се извинява на майката на
момчето на английски и японски
език, жената є отговаря на български, но като че ли в очите и
на двете ясно се четат разбиране и майчинска прошка. Това ли е
„най-високата метафизична точка“ във филма?
Лъчезар Аврамов: Да.
Димитър Стоянович: Да и от мен!

Лъчезар Аврамов: Това е и пълната антитеза на нарочния мултикултурен
сблъсък.

Плачът на Георги в края на филма
има ли според вас дълбоки последствия за героя? Или това е съжаление от внезапния удар на обстоятелствата, които се стоварват
върху му и засягат повърхностните слоеве на личността му, свързани с идеята за изгубено персонално
щастие и успех?
Лъчезар Аврамов: Георги преживява
някакъв вид катарзис, но не отпушващ, не генерален. Той не се изкачва
нагоре. Тази сцена е личният крах на
неговите амбиции. На възможностите му. Георги отново решава да си
тръгне, пак си натоварва багажа. Той
не казва: „Окей, стъпих накриво, мога
да оправя нещата“. Той пак избира да
си тръгне. Когато Юки го притиска
докрай, все пак отива при бащата на
детето. Но всъщност мотивацията отново е егоистична: „Ще отида,
нека ме пребие, защото не мога повече да търпя!“... Това пак си остава
емиграция или бягство. Не е истински катарзис. Защото катарзисът е
дълбоко отключващо преживяване,
изконна промяна на цялостната ни
духовна ориентация. При Георги това
не се случва.
Димитър Стоянович: В крайна сметка ти май си направил лошо на едни
хора, не смееш да си признаеш, а в същия момент ти се отговаря само с
добро и това е едно натрупване, което няма как да не те „счупи“. Ако не си
психопат, ти трябва да „се счупиш“.

Димитър Стоянович е сценарист на телевизионни продукции, сред които:
„Пътеводител на историческия стопаджия“, „Рецепта за култура“, „Великите
българи“, „Голямото четене“, „Българските събития на ХХ век“. Сценарист е
на документалните филми „Неудобният доктор Кръстев“, „Как Колумб стигна до България“, „Денят на независимостта“, „От признателните потомци“
(Специалната награда за сценарий от „Златен ритон“ 2017 г.) и др., както и
на игралните „И прости нам“, „Преследвачът“, серийния „На границата“ (Награда за най-добър сценарий на Съюза на българските филмови дейци 2015 г.).
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Вие как бихте разказали историята на филма в две-три изречения?
Любопитно ми е.
Димитър Стоянович: Ще ти разкажа
нещо смешно. Когато за първи път
ходихме с Лъчо на един форум за развитие на сценарии с Майкъл Шифър
и Марк Пеплоу, мен ме накараха да се
кача на един стол и да разкажа с две
изречения нашия филм пред цялата
аудитория. Беше удар, защото не
знаех как да разкажа нашия сценарий.
Това за мен е нонсенс. Ужасно грубо е
да опростиш дадено произведение до
едно-две изречения.
Лъчезар Аврамов: Идеята за пичинг и
разказването на произведение с две
изречения е едно от тежките недоразумения в съвременното кино.
„Снимка с Юки“, България, 2019 г.

Мисля, че това, което се случва с Георги, е акт на самопрезрение. „Поне
ще поплача сам за себе си.“

Филмът има сериозно социално
послание, което може да бъде видяно от много гледни точки. Отвъд
разделението на роми и българи,
има ли сериозно разслоение в българското общество?
Димитър Стоянович: Ние не познаваме тези, с които живеем. Не познаваме съседите си. Ние познаваме само
шаблона.
Лъчезар Аврамов: Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Ние сме ужасяващо затворени. Болезнено. Ще
спомена нещо любопитно. От много
години обвиняват Уди Алън в расизъм,
защото във филмите му няма чернокожи, и той в едно интервю преди десетина години отговори така: „Хора,
аз съм всичко друго, но не и расист. Аз
просто не познавам афроамериканци.
Аз съм евреин от Горен Манхатън.
Моята среда е такава – истерични и
застаряващи съседи, повечето евреи, малко ирландци и тук-там някой
италианец. Аз правя филми за нещата,
които познавам“. Тоест не е лошо първо да се опознаем, преди да тръгнем
да се разслояваме...
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Аз лично съм възхитен от натуршчиците във филма, особено от Серафим Тодоров. Как се работи с
тях и доволни ли сте от постигнатия резултат?
Лъчезар Аврамов: Аз съм изключително доволен от работата с тях. С
натуршчиците работихме страшно
много. Да е жив и здрав Дими, защото
той изнесе половината от товара,
други хора от екипа също работиха с
тях. Бяха безкрайни репетиции. Когато работиш с непрофесионалисти,
факторът късмет е водещ в деветдесет и девет процента от случаите.
На нас също ни се случи. В една от малките роли възрастната ромка, която
докосва Юки по корема и ѝ казва: „Ти
си ялова“. Тази жена беше страхотна.
Направи четиринадесет абсолютно
еднакви дубъла със съвършен текст,
с еднакъв ритъм на ходене като много късен, завършен актьор. Но това е
тото, късмет. Със Сарафа (Серафим
Тодоров) работихме много. Заедно с
него го изработихме този образ, този
герой. С много, много работа стана.
Димитър Стоянович: Ние сме творческа двойка, която не вярва в късмета. (Смее се.)

Имаме ли повод за оптимизъм след
всичко, което казвате и показвате
във филма „Снимка с Юки“?
Лъчезар Аврамов: Трябва да сме оптимисти... просто сме длъжни!
Димитър Стоянович: Аз съм българин
и имам основания да бъда нещастен и
да бъда щастлив от този факт, и избирам да бъда щастлив. Ние не живеем в тоталитарна среда, има място
за всички ни. Всеки може и ще се доказва поединично, може би един ден ще се
намерим и като общност.
Лъчезар Аврамов: Ние си осмиваме
средата всекидневно и всекиминутно като защитен механизъм, обаче
това е нашата среда. И нека помним,
че всички сме равностойно отговорни
за случващото се тук. Това е.

„Снимка с Юки“, режисьор Лъчезар
Аврамов, сценарий Димитър Стоянович, Лъчезар Аврамов, по едноименния разказ на Мирослав Пенков,
оператор Торстен Липсток, продуценти Борислав Чучков, Виктор
Чучков, Георги Абрашев, продукция
Chouchkov Brothers. С участието на
Кики Сугино, Руши Видинлиев, Серафим Тодоров, Весела Бабинова, Мариана Крумова, Рашко Младенов, Радосвета Василева.
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Непосилна
субективност
Екатерина Лимончева

За международния
конкурс за първи и втори
игрални филми на София
Филм Фест 2019
По мудността ще ги познаете. Фестивалните филми. Не че това е някаква целенасочено преследвана „ценност“, но близо деветдесет на сто от
бавните, протяжни, съзерцателни,
бездействени истории имат арт
претенция и фестивална биография,
а някои дори се окичват с награди.
Най-пресният пример е международният конкурс на София Филм Фест
2019. На база 50% от участващите 12
заглавия няма как да не се запитате
дали тези режисьори изобщо се вълнуват от контакта с публиката, или
правят филма за себе си (и приятелски
кръг), с надеждата и оправданието,
че най-вероятно ще останат неразбрани от масовия зрител, но пък ще
обикалят фестивали по света в продължение на няколко години, защото
произведението им притежава енигматичен художествен потенциал.
Колкото по-недостъпен за неспециализирана публика, толкова по-добре.
От шест филма, за които ще стане
дума в следващите редове, само иранският „Техеран: Град на любовта“ се
открояваше като увлекателно съчетание на сюжет, емоция, форма и
послание, но той беше оценен по достойнство единствено от Младежкото жури на фестивала. Фаворитът
на Международното жури „Чудовища“
(Румъния) не е най-тежкият случай на
„фестивален филм“, но със сигурност
не е най-добрата творба в конкурса
на СФФ 2019.
По реда на „постъпването“ пръв беше
„Изчезващи дни“ (Китай, реж. Шин

„Златна младост“, Франция–Белгия, 2019 г.

Джу). Тук съзерцателността може да
се припише на националната принадлежност и поетично-мистериозния
„жанр“. Сюжетът реално е невъзможен за разказване, което не е изненада. Проблемът е, че някакви неща
като че ли се случват, но те остават
извън рационалното полезрение на
„горкия зрител“. Не съвсем малката
Ли Сенлин си пише домашното или
фантазира; баща ѝ пътува или вече
не съществува; майка ѝ не ѝ е съвсем
майка; изгубената костенурка май
не е точно костенурка; пък някой е
убил млада жена от квартала... И неритмичната поредица от протяжни
кадри се извива към полуонирично преживяване. Е, няма страшно, режисьорът е само на 22 години – има време да
реши накъде е тръгнал.
Следва „Доверие“ (Турция, реж. Сефа
Йозтюрк), който се колебае между семейна драма и криминална интрига. За
разлика от предишния претендент
тук има ясен сюжет, поне за известно време. Нещата се разводняват от

характерните за ориенталския светоглед недомлъвки и от един момент
нататък на зрителя му е трудно да
проумее дали не разбира какво се е случило, защото персонажите премълчават истината, защото режисьорката
е решила така, или защото по някое
време е задрямал за пет минути. Майката на малко момче, болно от астма,
се колебае (като че ли) между съпруга
си и биологичния баща на детето, който навремето я е изоставил, но сега
се връща в живота на семейството.
Някой или всички имат финансови затруднения, после чуваме (защото не
виждаме), че има труп и обвиняеми, но
постепенно разбираме, че няма да научим кой е убиецът, защото „Доверие“
не се интересува от този отговор.
Дългите безмълвни сцени не помагат
за яснотата на емоциите и постепенно заличават първоначалните добри
впечатления.
Със „Стена“ (Полша–Германия, реж.
Бартош Груджецки) стигаме дъното.
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Голямата награда „София – град на киното“: „Чудовища“ (Румъния), реж. Мариус
Олтеану. Специална награда на журито: „Прасето“ (България), реж. Драгомир
Шолев. Награда за режисура: Нора Фингшайд за филма „Извън системата“
(Германия).
Награда Jameson за български късометражни филми: „Рози в нощта“, реж. Пенчо
Кунчев, почетен диплом (Special Mention): „Пипнах те“, реж. Стефани Дойчинова.
Награда на публиката: „Снимка с Юки“ на Лъчезар Аврамов.
Награда „Домейн Бойар“ за най-добър балкански филм: „Нейната работа“
(Гърция–Франция–Сърбия) на Никос Лабот.
Награда за най-добър документален филм: „Тайният живот на Вера“
(Финландия–Дания–България), реж. Тонислав Христов.
Награда на младежкото жури: „Техеран: Град на любовта“ на Али Джаберансари.

Това било филм за „днешното напрежение в Полша между бедни и богати,
град и село, бъдеще и минало“, но повече напомня за неумело копиране на
идеите и поведението на персонажите от света на Микеланджело Антониони. С тази разлика, че 60 години
по-късно алиенацията, безхаберието
и бездействието на материално задоволените едва ли би звучала по същия
начин. Сюжетът ни среща с Ана, която се натрапва на млада варшавска
двойка (или обратното), тръгнала да
търси останки на църква из полската провинция. Тримата се срещат с
някакви хора, много приказват, нищо
не вършат и в крайна сметка се оказват наникъде... „Стена“ е идеалният
пример за муден фестивален филм, зареден с претенция за творческа оригиналност и остро социално послание,
но излъчващ предимно идеен хаос и остър фабулен дефицит.
Голямата награда „София – град на киното“ бе връчена на румънския филм
„Чудовища“ (реж. Мариус Олтеану),
определен от председателя на международното жури, продуцента Ник
Пауъл (Великобритания), като „високохудожествен и много човечен“.
Че е човечен, няма спор, тъй като се
вглежда в човешки характери, проявява разбиране и не съди. Друг е въпросът, че е доста хладен и дистанциран,
но това не е непременно недостатък.
Проблемът е в определението „високохудожествен“, защото формалните
решения в „Чудовища“, подплатени от
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бавния ритъм и все същата тягостна
недоизказаност на взаимоотношенията, автоматично превръща филма в
изпитание за аудиторията и намалява потенциала на сюжета. Една нощ
от живота на съпрузите Дана и Артур е представена в две части – поотделно през нейния и неговия поглед.
Започвайки протяжно с Дана, нейното странно бездействие, изнервящо
мълчание и необяснимо страдание,
„Чудовища“ натрупва пасив от досада,
който частта на Артур не успява да
компенсира, защото хвърля светлина
върху поведението на Дана, но всъщност не разбулва душевните ѝ преживявания. Така емоциите, които управляват семейния живот на двойката,
си остават докрай загадка. Но когато
един филм не стигне до съзнанието и/
или сърцето ти, рядко се чудиш кой е
виновен за това – твоята настройка
или разказваческите умения на режисьора. Просто си излизаш от салона
недоволен или в най-добрия случай
безразличен.
Това може да ви се случи и след прожекцията на „Златна младост“
(Франция–Белгия, реж. Ева Йонеско),
който носи друг тип претенция. Не
може да се твърди, че този филм е бавен, в него просто нищо не се случва.
Имитирайки настроения и атмосфера от Париж през 80-те, историята
ни отвежда сред перманентен пищен
купон, в едно, общо взето, младежко
общество от творци, които, за разлика от „бохемата“, хем не могат да

си плащат сметките, хем не са точно
бедни. 17-годишната Роуз не върши
нищо по цял ден, докато приятелят
ѝ Мишел се опитва да се докаже като
художник. От парти на парти те сe
запознават с по-възрастна ексцентрична двойка богаташи от класа и
нещата постепенно се ориентират
към „менаж а катр“. Фабулата не е
важна, по-интересни са взаимоотношенията между персонажите, но от
един момент нататък те започват
да буксуват и тъй като посланието
на филма не е много ясно (освен ако
не става дума за носталгия по някаква декадентска епоха и времето на
легендарния нощен клуб „Ла Палас“),
след пищната разюзданост остава
само озадачено разочарование.
Облекчението най-сетне идва с „Техеран: Град на любовта“ (Иран, реж.
Али Джаберансари), засягащ теми, непознати от иранското кино, с което
обикновено се срещаме по фестивали.
Самите персонажи са колкото тъжни,
сериозни и мълчаливи като външно
излъчване, толкова „цветни“ като
характери и емоционални терзания.
Културист, който май харесва мъже;
професионален оплаквач, който иска
да пее по сватби; и млада жена с наднормено тегло, която се представя за
прелъстителка в интернет, формират своеобразен триптих от физически и душевни преживявания, преплетени в точката на отсъстващата
любов. Пестелив (на диалози и екранно време), наситен с меланхолия, с погледи, които „казват“ необходимото,
тънко чувство за хумор и искряща
човечност, филмът на Али Джаберансари е всичко онова, заради което си
заслужава да обичате киното.
Възможно е сред останалата част от
конкурсните заглавия в програмата
на СФФ 2019 да е имало и по-добър от
„Техеран: Град на любовта“. Хубаво е
да са повече, за да изчезне пренебрежението в определението „фестивален филм“. Защото истинското изкуство на (кино)разказвача е да поднесе
историята си така, че тя да стигне
до сърцето и ума на зрителя, без да се
налага той да прочете анотацията,
за да разбере сюжета, или да изслуша
някой критик, за да проумее смисъла
на филма.
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Премиера на Симфония №10
от Емил Табаков в Русе,
фотография Цветомир Цветанов

Веско
ПантелеевЕшкенази
Мартин
Пантелеев
Мартенски
музикални дни
2019
Хорасио
Ел Негро
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Двамата

фотография Василка Балевска, Софийска филхармония

Веско ПантелеевЕшкенази и Мартин
Пантелеев ще изнесат
концерт на 18 април
в зала „България“
в юбилейния сезон на
Софийската филхармония

годината. Мартин пък е главен гостуващ диригент на филхармония „Вюрт“.
Какво се случи след последната им
среща с българската публика през октомври 2017 г.? Светлана Димитрова
разговаря с тях през февруари 2019 г.

Двамата братя имат успешни самостоятелни кариери. Веско е концертмайстор на Кралския Концертгебау, Амстердам. Преди година
благодарение на него оркестърът свири в София, концертът беше част от
голямото европейско турне на състава. Това гостуване беше определено като музикалното събитие на

Веско Ешкенази: Наистина, последните две години и половина преминаха под знака на обиколката на Европа,
която направихме – 28 града, повечето от които столици. Нормално е
след това огромно турне оборотите да са малко по-ниски, но не е така.
В момента сме заети в Амстердам
с прекрасни програми. (Поредното
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Обиколихте всички държави,
членки на Европейския съюз. Сега
не ви ли е малко скучно?

турне на оркестъра беше през февруари в САЩ.)

В България се връщате за концерта от юбилейния сезон на Софийската филхармония. Вие ще свирите, Мартин ще дирижира.
Веско Ешкенази: Много се радвам.
Нас ни събира от време на време
сцената. Програмата е доста интересна, включили сме и български произведения. Държа да го подчертая,
защото е важно да се прави, особено
когато искаме да подкрепяме нашата музика, българската класическа
музика. Едното от произведенията
е симфоничната сюита „Бай Ганьо“
от Веселин Стоянов, аз ще изпълня
„Севдана“ от Георги Златев-Черкин.
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Двамата с Мартин ще представим
двойния концерт на Бах, като Мартин ще свири с мен и ще дирижира,
след това ще изпълня „Червената
цигулка“ на Джон Корилиано – музиката от едноименния филм, която аз
много обичам и малко се отъждествявам с нея. Усещам я много близка. Избрали сме програма, която много
харесваме и двамата и искаме да споделим с нашата публика.

Други съвместни изяви ще имате
ли?
Веско Ешкенази: На фестивал в Германия, където и миналата година
свирихме заедно. Опитваме се да съвместим ангажиментите си. Това не
винаги е възможно и срещите ни на
сцената са редки. Самият аз този сезон свиря само веднъж в София.

Какво се случи с проектите ви с
Людмил Ангелов?
Веско Ешкенази: Тангата ги изсвирихме
може би в тринайсет или четиринайсет града в България и три пъти в София, което прави проекта рекорден по
продължителност. Сега се насочваме
към други идеи, хубаво е да има разнообразие. Дори имаме дата за май 2020 г.
да свирим Концерта за цигулка и пиано
на Николай Капустин в София. Изглежда
доста далече, но в действителност не
е. Не съм свирил негови произведения,
така че ще ми е първи път.

Иска ми се да ви върна назад във
времето. Свирехте ли в къщи заедно, правехте ли семейни концерти?
Покрай свиренето имаше ли и бели?
Две момчета у дома не е лесно.
Веско Ешкенази: Да си призная, ние
бяхме доста дисциплинирани. Аз се
грижех Мартин да се възпитава с музиката и да има дисциплина, тъй като
съм шест години по-голям. Той често
отказваше да свири и се налагаше да
го карам.

Само за това ли бяха пререканията?
Веско Ешкенази: И в игрите спорехме. Марти беше по-палавият,
много по-палавият и трябваше да

озаптявам по-малкия брат. Ние живеехме в квартал „Дружба“, оттам
до Музикалното училище се стигаше
само с един тролей. Спомням си сутрин рано как буквално го мъкнех за
ръка, за да хванем тролея и да не закъснеем за училище. Той беше съвсем
малък, а ние тръгвахме много рано.
Това са едни от най-милите спомени,
когато съм го водел на училище. Невероятно е. Той сега е маестро Пантелеев. Наскоро бях на негови концерти в Германия и се възхищавах на
професионализма му и на начина, по
който ръководи и владее оркестъра.
Тогава, когато съм го водел за ръка на
училище, никога на съм си мислел, че
ще стане така. Това за мен е голяма
гордост.

Когато ходите на негови концерти,
повече ли се притеснявате, отколкото когато сте на сцената?
Веско Ешкенази: Да, притеснявам се
повече. Имаше момент, когато в Холандия работеше с оркестъра в Енсхеде. Бях на негов концерт, на който
той направи „Пролетно тайнство“ на
Стравински и го дирижира наизуст.
Седях в публиката с потни ръце, с пулс
поне 180, защото знам колко е трудна тази творба за диригента. Той се
справи блестящо, а беше още много млад тогава. Той има невероятен
мозък, който му позволява да прави
неща, които малко диригенти могат
да правят.

Сам ли избрахте цигулката, или
все пак е имало насочване от страна на родителите ви, които са
музиканти?
Веско Ешкенази: Разбира се, че не сам.
Бил съм на четири години и половина,
когато започнах да свиря. Нашата
баба Виолета, която често споменаваме, много обичаше музиката. Искаше всичките ѝ деца и внуци да свирят,
и то точно на цигулка. След това и
родителите ни – Марта и Пантелей.
И двамата са професионални музиканти. Те свириха дълги години на прекрасни места – баща ни беше соло кларинетист в Софийската филхармония,
майка ни в Операта – виолистка. На

тях дължим, че са ни насочили към
тази прекрасна професия.

Не сте се двоумили дали в симфоничен, или в оперен оркестър да
свирите?
Веско Ешкенази: Започнах да свиря
на единайсет години при проф. Влади
Симеонов във филхармония „Пионер“
и това ме подготви изключително
рано, и то на световно ниво, за свирене в оркестър. Той беше невероятен
човек. Разбира се, тогава като малки
деца не можехме да оценим какво правим. Беше много успешен оркестър.
Чак по-късно разбрахме какво сме научили. Без тази подготовка нямаше да
сме това, което сме. Тук, в Холандия,
три години бях концертмайстор на
Холандския национален оркестър, който свиреше много опера. През тези
три години съм изсвирил почти целия
оперен репертоар, включително някои опери на Вагнер, така че имам в
репертоара си и операта.

Явно след тази подготовка в оркестъра явяването на конкурси не
е било проблем.
Веско Ешкенази: Конкурсът ми за Концертгебау през май 1999 г. беше много специален. Беше направен от самия
оркестър, като рецитал на сцена, а
публиката беше оркестърът. С много материал, много свирене, включително и Концерта за цигулка на Брамс.
Беше тежък конкурс, но за мен беше
много приятно, защото беше като
концерт. Нямах усещането, че се явявам на изпит.

Децата ви в каква посока се
развиват?
Веско Ешкенази: Единият ми син работи в сферата на софтуера за медицинско ползване, а другият завърши
химия в Амстердам, но от много години пише музика за филми и игри. Аз не
настоявах да се развиват в музиката,
той сам тръгна да го прави.

Те връщат ли се в България?
Веско Ешкенази: Преди всяка година,
но сега по-рядко, защото имат ангажименти. Имат много спомени от
България, говорят български.

април 2019

64
Мартин, заварвам ви в Германия.
Завърнахте се от турне в Южна
Африка, където ходите доста
често. Какво ви свързва с тази
страна?
Мартин Пантелеев: През последните десет години с Южна Африка ме
свързват интензивни репетиции и
концерти, не само в Кейптаун. Често гостувам в Йоханесбург, в Дърбан.
Най-много изяви съм имал с филхармонията на Кейптаун, не само в ЮАР.
През 2012 г. осъществихме първото
турне на африкански оркестър в САЩ.
Беше хубаво и успешно турне с 19 концерта из Америка, запомнящи се не
само в музикално отношение.

Какви музиканти свирят в оркестрите?
Мартин Пантелеев: Предимно са
от ЮАР. Духовата школа там е много добра. При струнните има много чужденци – от Русия, Унгария, но
по-голяма част от оркестрантите са
южноафриканци.

Чувала съм, че в ЮАР има чудесни
условия за работа, прекрасни зали?
Мартин Пантелеев: Не съм забелязал
особена грижа от страна на държавата. Има огромна рецесия. Преди
години в Южна Африка имаше много
оркестри, и то добри. Сега останаха
само три – в Кейптаун, Дърбан и Йоханесбург, а вече се говори за обединяване на трите в един. Положението е критично. Концертите обаче са
много добре посетени. Темата е много деликатна, тъй като класическата
музика не се разбира от голяма част
от населението. Но хората, които се
интересуват от тази музика, са големи меломани и поддържат с каквото е
възможно това изкуство. Не е лесно.
„Сити Хол“ е изключителна зала, на
130 години, с прекрасна акустика. Всеки концерт е запомнящ се и ме кара да
се чувствам щастлив.

Как продължихте след това?
Мартин Пантелеев: Успях за момент
да се прибера вкъщи, защото от
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началото на годината семейството
много ми липсва. Началото на годината започна с дванайсет концерта
в различни градове на Северна Вестфалия, след това дойде Южна Африка
и веднага заминах за Хайлбром, където дирижирам новосъздадения оркестър „Филхармония Вюрт“ на фирма
„Вюрт“. Нейният създател Райнхолд
Вюрт е голям меценат. Той прави много за културата не само в Германия, но
и в целия свят. Създал е музеи, а сега и
тази филхармония.

Предстои ви завръщане в България
за два концерта със Софийската
филхармония в нейния юбилеен
сезон.
Мартин Пантелеев: Много съм благодарен за поканата, която получих от
Найден Тодоров, тъй като благодарение на него имам възможност да работя отново с този мой любим състав,
с който ме свързват много прекрасни
концерти. Въпреки някои събития за
мен остава моят роден оркестър.

Запазвате добрите спомени.
Мартин Пантелеев: Абсолютно. Всичко негативно дори няма необходимост
да се споменава. Аз започнах работа
със Софийската филхармония през
2004 г. Изнесли сме заедно към сто
концерта с най-красивите и големи
произведения и солисти. Сега след
дълга пауза отново ще се завърна. На
28 март ще представим премиера на
един каталонски композитор с великолепния солист Ромен Гариу – едно
от водещите имена във виолончеловото изкуство. На 14 април ще дирижирам програмата на „Фортисимо“
за децата – „Шехерезада“, ще представим части от произведението на
Римски-Корсаков, но има и интересен
сюжет с актьора Иван Юруков. Другата дата е 18 април. Някак символично
съвпада с рождения ден на баща ни,
а ние двамата ще сме на сцената в
негова чест. Брат ми Веско ще бъде
солист, но този път и аз няма само
да дирижирам. Реших отново да се
завърна при цигулката, ще изпълним
концерта на Бах за две цигулки.

Като сме на тема България, направихте едно изключително пътешествие, което вашите приятели
следяха в социалните мрежи – вие и
вашата цигулка на места, където
класическа музика не е звучала от
години. Ще продължите ли?
Мартин Пантелеев: Невероятно беше. Вече втора година се опитвам
отново да го организирам. Трудно е,
тъй като жената, която много ми помогна, се разболя. Не съм се отказал,
това пътуване и за мен беше много
емоционално. През 2017 г. посетих както градове с голяма културна история
като Лом, така и места, където от
десетилетия не е звучала класическа
музика, като Берковица, а в Брусарци
никога, в Чипровци много рядко. Не
очаквах този невероятен интерес.
Залите бяха препълнени с жадни за
музика хора. Концертите всъщност
бяха разговори с публиката, което ми
даде много, много надежди, че въпреки трудностите това изкуство ще
го има у нас. Обещал съм да повторя.
Въпрос на време е да се случи.

Как се развива вашият фестивал?
Мартин Пантелеев: Фестивалът в
Барт съществува от 2002 г., което
звучи невероятно. Той започна от
една спонтанна идея, отново с един
меценат, собственик на залата на
самото Балтийско море, в един доста
беден район на Германия, бих казал,
един от най-бедните. Организирахме
го с хора, които застанаха зад тази
идея и ми помагаха във всяко отношение. Благодарение на създадения
„Арт клуб на Мартин Пантелеев“ от
тези мои и на музиката приятели,
фестивалът просъществува. Десетки солисти от цял свят са гостували.
Градът се съживи. Миналата година фестивалът беше обявен за едно
от най-важните културни събития
не само на града, но и на цял Мекленбург-Предна Померания, което е огромна чест. Започна от тринайсет
зрители в залата, а сега концертите
са разпродадени с месеци напред. Две
вълнуващи седмици – тази година от
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15 до 23 март. Съвсем естествено се
роди и малкото бебе на този фестивал – там, където аз и семейството
ми живеем, на Боденското езеро, в
град Овинген. Миналата година създадох и там фестивал. Засега е само
с три концерта – един класически
уикенд, но тенденцията е да се разшири като фестивала в Барт. Макар че
миналата година за първи път беше
в зала за 450 души, всички концерти
бяха напълно продадени. Хората в
този район също изпитват нужда от
класическа музика, това е курортно
селище, но по-рядко се случват събития от този род. Това е точно преди
фестивала в Барт, от 8 до 10 март.
Много натоварена година. Предишната завърши с концерт точно на
31 декември. Настоящата започна с
турне на 1 януари. Тръгнаха нещата
много успешно, на бързи обороти и изискват много енергия. Много е трудно да се организират тези фестивали, независимо от помощта на арт
клуба. Аз съм артистичен директор
и на двете места, а координацията
с толкова много артисти е трудна и
отговорна. Но с годините се натрупва опит, контактите ми са доста и
всичко върви в положителна посока.

Брат ви казва, че сте били много
палаво дете.
Мартин Пантелеев: Така е. Аз и в момента съм по-непослушният от двамата. Лошото дете в семейството,
правех много лудории. Много пъти съм
си чупил ръце, крака, глава. Горките ми
родители, баба ми и дядо ми какво са
преживели. Сега аз също имам деца
и знам какво е. Да си родител е нещо
много, много по-трудно, отколкото
да си музикант, но и много хубаво. Засега децата ми не приличат на мен по
пакостите. Това са най-големите ми
страхове, че един ден могат да заприличат на мен. Засега се надявам, че в
това отношение приличат повече на
майка си.

Веско си спомни как ви е влачел на
училище.
Мартин Пантелеев: Да, аз не можех
да се събуждам рано. Ходехме заедно
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в Музикалното училище, ставахме
по тъмно. Аз още спейки, а той ме
държеше. Това са изключително мили
спомени.

Хубави спомени пазите и от Музикалното училище, и от следването
в Консерваторията.
Мартин Пантелеев: Много хубави,
с учители, отдадени на музиката,
на това да изградят децата не само
като музиканти, но и във всяко друго
отношение. Правехме наистина много бели. Един ден смятам официално
(и може би сега е моментът) да се извиня на всички мои преподаватели – и
по география, по история, най-вече
по математика, за неприятностите, които съм причинил. След това
през години съм имал контакти с тях,
те идваха на мои концерти и тогава
сме си говорили. Те все казваха, че не
си спомнят, което е мило от тяхна
страна, но аз имам гузна съвест. Заместник-директор беше Явор Димитров, той искаше да ме изключи
след поредната пакост. Когато като
директор на Софийската филхармония ме назначи за главен диригент, аз
плахо подех този разговор, а той каза:
„Мартин, нека да забравим всичко“.

Не сте оставили цигулката?
Мартин Пантелеев: Въпреки че имам
много ангажименти като диригент,
понякога свиря. Преди концертите,
за които разказах, в Португалия, на

остров Мадейра, имах възможност да
се изявя, както е модерно сега – „три
в едно“. Имаше премиера на мое произведение, свирих Годишните времена на Вивалди и дирижирах. Беше
емоционална вечер. Всички ми се чудеха защо го правя. Наистина е много трудно, най-вече в емоционален
план. Но аз обичам сам да си създавам
предизвикателства, защото никога не съм бил човек на удобното, на
отъпканите пътища. Това го знаят
всички мои близки. Те ме питат: „Защо
просто не си дирижираш? Защо просто не си свириш?“. Животът е твърде
кратък, за да вървим по отъпканата
алея.

Споменахте композиция. Пишете
нали?
Мартин Пантелеев: От 2016 г. не съм
написал нищо. За писането се изисква
много спокойствие, много време, което в днешния свят е нещо много луксозно. Винаги съм се стремял да имам
моя композиторска линия. Нещата,
които съм написал досега, не са малко
– три симфонии, кантати – и смятам,
че скоро ще се появи нещо ново.

Не сте ли създали досега нещо специално за брат ви?
Мартин Пантелеев: Ох, и това е болезнена тема. Надявам се някога да
успея, той наистина го заслужава.
Разговорите проведе Светлана
Димитрова
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Светлана Димитрова

Мартенски
музикални дни

Саксофонен квартет „Сигнум“ и Лукас Генюшас, фотография Цветомир Цветанов

59-ият международен фестивал
„Мартенски музикални дни“ предложи
от 15 до 31 март двадесет концерта,
една опера, детска програма, няколко
изложби, шест майсторски класа със
заключителни концерти.
Така изглежда общата картина на
този форум, който всяка година поддържа изключително високо ниво.
Сравнявам го с други музикални събития, които се провеждат у нас, защото това не са само цифри. Тук се създават имена – на известни български
и световни солисти и състави. Огромно разнообразие от програми – от
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старинна музика до световни премиери на специално създадени творби.
И тази година има няколко специални
изпълнители. Те са лицето на фестивала. На първо място това е Евгени
Божанов. Той свири със Софийската
филхармония, с квартет „Фрош“ и още
веднъж с Мие Мики. Самият квартет
също имаше своята самостоятелна изява. Отново в Русе е Красимир
Щерев, и той с две програми. Разбира
се, и Светлин Русев, който музицира с квартет „Шуман“ и на финалния
концерт с Фестивалния концерт под
палката на Емил Табаков. Беше отдадено признание на Панчо Владигеров

и Марин Големинов със специални изложби, на Божидар Спасов с премиера
на негова творба и концерт-посвещение, както и на Леонардо да Винчи
със спектакъл. От две години фестивалът има нов артистичен съветник
– цигуларя Светлин Русев.
Откриването и закриването бяха поверени на два русенски състава. Първият концерт (15 март) беше на оркестъра на Русенската филхармония,
която под диригентството на Йордан
Камджалов изпълни грандиозната
Симфония №5 от Густав Малер. Много добро представяне на оркестъра, с
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който явно е работено задълбочено,
но на концерта развитието и изграждането на тази гениална музика не се
получиха.
Втората вечер беше на Софийската
филхармония с диригент Емил Табаков
и солист Евгени Божанов (16 март).
Незабравима вечер, в която прозвуча Концерт за пиано оп. 54 на Роберт
Шуман и Симфония №10 на Емил Табаков. Концертът на Шуман, който Божанов изпълнява за първи път у нас, се
изля на един дъх, толкова силен беше
контактът между пианиста, диригента и оркестъра. Двете виртуозни първа – Allegro affettuoso, и трета
част – Rondo Allegro vivace, позволиха
на Божанов да разгърне виртуозното
си майсторство, особено в блестящия финал. Втората част, Intermezzo
Andante grazioso, разкри лиричната му
страна и способността да прибира
звука в изискани пианисими. Божанов
винаги изненадва с прочита на творбата, която изпълнява. Не пропусна
да го стори и сега, още повече че диригентът и оркестърът му партнираха
в съвършено единомислие.
Новата симфония на Табаков беше
представена на 14 март в София. Поканата за нейното написване е на
Найден Тодоров, а както казва Табаков в бележките в програмата: „Когато получих предложението да пиша
симфония, веднага ми дойде в главата,
че имам материал, от който можех да
започна – точно началото на първата
част“. Симфонията е в четири части:
Allegro moderato, Largo, Allegro, Allegro
molto. Това са само общи означения,
защото във всяка част има изумително красиви теми, които започват от
един или два инструмента (струнен и
флейти, две или три флейти или кларинет), а след това се разрастват
с включването и на други групи. Изграждането е колосално. Темата от
първата част продължава развитието си във втората, но много лирично,
сякаш иска да пречисти натрупаните
напрежения. Многократното ѝ повтаряне в различните групи духови
инструменти носи просветление, а
включването на струнните възнася
посланието и докосва най-дълбоките

струни на душата, после затихва,
повторена многократно от пиколо на
фона на шепнещи цигулки. В третата
част са разработени нови теми, които звучат саркастично, а мащабите
са грандиозни. Последната част ни
връща към първата тема отново с
медни, но разгърната много по-мащабно, води към финала. Разтърсващо
произведение.
Последва задължителната за фестивала програма на ансамбъл „Музика
нова“ с диригент Драгомир Йосифов
(17 март), който винаги успява много
ефектно да представи творби, които на друго място не биха прозвучали
така естествено. Солист беше гениалният акордеонист Красимир Щерев.
Концертът започна и завърши с произведение на Симеон Пиронков-син –
Явор Желев изпълни „Рефлекс“ за соло
флейта, а за финал ансамбълът представи skin.double за флейти, кларинет, бас кларинет, акордеон, ударни и
виолончело. Между тях Красимир Щерев осъществи световната премиера на Mixed studies за акордеон и лайв
електроника от Владимир Влаев. Две
пиеси на Константин Илиев – Каденци
из „Темпи кончертати II“ за флейта и
пиано и „Клавистела“ за соло пиано –
изпълниха Драгомир Йосифов и Явор
Желев. В програмата беше включена
и „Детска пиеса“ за кларинет, виолончело и пиано от Антон Веберн,
както и Ö от Бернхард Гандер за басова флейта, бас кларинет, акордеон,
виола и виолончело. Съмишленици в
това съвременно приключение бяха
още Росен Идеалов – кларинет, Мартин Чуров – бас кларинет, Мария Вълчанова – виола, Димитър Тенчев – виолончело, Йордан Йовчев и Мартина
Митева – ударни. Тези концерти са
част от мисията, която фестивалът си поставя – да представя пред
българската публика музиката на съвремието, за да може тя, ако не да я
обича, то поне да я познава. А това, че
с тази мисия се е заел Драгомир Йосифов, е сигурен белег за успех.
Следващата вечер (18 март) също
срещна публиката с нейни любими
изпълнители – саксофонен квартет „Сигнум“. Всяка година те

представят нови пиеси. Сега цялата
им програма беше съставена само от
най-популярни творби, в специални
аранжименти. Солист беше новоизгряващата звезда Лукас Генюшас. Музикантите се срещнаха в Русе и бяха
великолепни. Блаж Кемперле, Хайрапет Аракелян, Алан Лужар и Гуерино
Белароса изпълниха в първата част
„Картини от една изложба“ на Модест
Мусоргски, а във втората – симфонични танци от „Уестсайдска история“
на Ленард Бърнстейн. Съвместно с
Лукас Генюшас те свириха „Шехерезада“ от Николай Римски-Корсаков и
Рапсодия в синьо на Джордж Гершуин. Пианото и четирите саксофона
въвлякоха публиката във вълшебната екзотика на Корсаков, както и в
наелектризиращата мощ на Гершуин.
Следващият състав, който включи и
Русе в концертната си обиколка, беше
Ансамбълът на камерния музикален
фестивал в Йерусалим. Той е създаден от Елена Башкирова и пътува по
света, за да популяризира фестивала. Музикантите никога не са едни и
същи, сменят се и програмите. У нас
заедно с прочутата пианистка дойдоха виолистът Жерар Косе, цигуларят
Михаел Баренбойм, виолончелистът
Пабло Ферандес и кларинетистът
Паскал Морагес. Стилна програма
– две творби на Роберт Шуман в началото и в края на концерта – Шест
пиеси оп. 56 и Клавирен квартет оп.
47, както и Трио за пиано, виолончело и
кларинет оп. 38 от Лудвиг ван Бетовен, и Контрасти SZ 111 от Бела Барток. Русенци имаха изключителния
шанс да чуят Елена Башкирова, която беше в основата на всяка творба.
Истинска наслада е да гледаш изящните движения на ръцете ѝ, които
свещенодействат по клавиатурата.
Пианистка от световна величина и с
огромни познания за спецификата на
всяка пиеса, която вдъхновява партньорите си.
Последваха две вечери с огромен емоционален заряд, интерпретаторско
разнообразие и невероятни солисти.
Негина Стоянова, Петя Димитрова,
Мария Вълчанова и Атанас Кръстев,
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Скерцото, чиито саркастични нотки
контрастираха с широките дъхове на
Интермецото, както и с брилянтния
диалог на пианото и струнните във
финала.
Още един любим за русенци състав
беше тук. На 21 март свири Камерен
ансамбъл „Софийски солисти“ с диригент Пламен Джуров и солисти Минчо
Минчев – цигулка, Николай Минчев –
цигулка, Красимир Щерев – акордеон,
и Георги Василев – китара.
Минчо и Николай Минчеви,
фотография Цветомир Цветанов

или квартет „Фрош“, имат богата
история с русенския фестивал, а всеки път техните изяви са предизвикателство и прекрасно преживяване.
Преди година свириха с акордеониста Красимир Щерев, тази година с
Мие Мики. Явяването на японската
акордеонистка отново в Русе предизвика огромен интерес и соловото ѝ
изпълнение на Пет пиеси за акордеон
от Астор Пиацола беше възторжено аплодирано. Тя е брилянтна и елегантните ѝ интерпретации обясняват обожанието, с което е съпроводено явяването ѝ на фестивала.
Заедно с квартета и Евгени Божанов
вечерта завърши с още една творба
на прочутия аржентинец – Концерт
за пиано, акордеон и струнен квартет. Това е аранжимент на прочутия
концерт за бандонеон и струнен оркестър Aconcagua. В аранжимента на
Ясухиро Касамацу партията на пианото внасяше допълнителен ритъм и
устременост в първа и трета част, а
в средната повече романтичност.
Концертът на 20 март започна с
„Фантазии“ за четири гласа от Хенри Пърсел, изпълнени от квартет
„Фрош“. Бароковата музика в тяхна
интерпретация звучи ефектно, сред
предимно съвременните им програми
тя е търсено разнообразие, а и беше
като увертюра за вдъхновения от Баховата полифония Клавирен квинтет
в сол минор, оп. 57 на Дмитрий Шостакович. В партньорство квартетът и
Евгений Божанов създадоха забележителна сплав от емоции в първите две
части – Прелюд и Фуга, виртуозност в
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Както и предната вечер, концертът
започна с една прочута барокова пиеса – Концерт за две цигулки и оркестър в ре минор от Йохан Себастиан
Бах, в който блестяха невероятните
Минчо и Николай Минчеви. Толкова
пъти са я свирили заедно, че беше истинска наслада да откриеш отново
колко божествено може да звучи музиката на Бах, когато солистите сякаш дишат заедно, подават си фраза
след фраза, разговарят помежду си и
с оркестъра. Точно така прозвуча и
българската премиера на Фантазия
концертанте по тема от Корели от
Майкъл Типет, създадена за 300-годишнината на Арканджело Корели.
Темата е от Кончерто гросо във фа
минор оп. 6, №2, но се явява и част от
органова фуга на Бах, и тя по тема от
Корели. Многопластовото преливане
на един инструмент в друг въздейства емоционално и познатата тема получава по-съвременна звучност.
Втората творба на първата част
от концерта беше Струнен квартет
в сол минор, опус 27 от Едвард Григ,
обработена за струнен оркестър от
Пламен Джуров, който каза: „Не съм
пипнал и един тон от тази забележителна пиеса“. Вечерта завърши с Концерт за акордеон, китара и струнен
оркестър от Астор Пиацола. Първата
част е Въведение за двата солиращи
инструмента, а минималното присъствие на оркестъра създава представа за импровизация и предоставя
възможност за свободна интерпретация. Средната част е озаглавена
Милонга и двата инструмента продължиха своя диалог, допълнен от пулсиращия ритъм на оркестъра. Третата част е типично „ново танго“, като

специално е отбелязано и посвещението на Лиеж. Пиацола пише този
концерт за петия китарен фестивал
в Лиеж през 1985 г.
На 22 март в Русе пристигна ансамбъл La Rossignol. Преди това са били в
Колумбия, очакват ги в Осло и на сцената на Миланската „Скала“ за грандиозното честване на Леонардо да
Винчи. В спектакъла, разделен на три
части, се отбелязват три периода
от живота на гения – във Флоренция,
в Милано – Мантуа – Венеция и във
Франция. Блокфлейти, гайди, хърди-гърди, портативен орган, лютня,
ренесансова китара, различни ударни
съпровождаха танците и песните,
звучали в дворците на благородниците. Специално възстановени от
рисунки, картини, гоблени бяха както
инструментите, така и дрехите на
изпълнителите. Партитурите също
са написани след задълбочено издирване в библиотеки, частни и държавни
колекции. Доменико Баронио, Франческо Дзувадели и Матео Паляри сменят инструмент след инструмент,
мелодиите са закачливи, танците на
Симона Паскуали и Ерика Ганси са леки
и атрактивни, следват описаните от
Доменико да Пиаченца още през XV век
хореографски стъпки. В основата на
целия спектакъл са откритите музикални ребуси на Леонардо, в които той
комбинира музикални нотации, думи
или части от думи. Три от тези музикални ребуси образуват мелодии, които са събрани и се изпълняват от глас
и лютня. Песните изпълни Роберто
Куинтарели, който беше и партньор
на дамите.
Единствената рецитална вечер беше
на 23 март. Евгени Божанов и Мие
Мики си разделиха вечерта, в която
звучаха сонати на Доменико Скарлати
и три части от цикъла „Добре темперирано пиано“ на Бах. Започна Евгени
Божанов с девет сонати на Скарлати,
които следваха една след друга без пауза. Невероятен, изумителен, съвършен – думите не стигат за магията,
която сътвори Евгени. Във втората
част Мие Мики изпълни осем сонати,
разделени от трите прелюдии и фуги
на Бах.
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Ел Негро
между Куба и Италия
С легендарния
барабанист Хорасио
Ел Негро Ернандес
разговаря Анастасия
Манлихер
В една януарска петъчна вечер клуб
City Stage е пълен с познати лица от
българската музикална сцена – басисти и барабанисти. Едни от тях
взрени в движението на пръстите по
струните на баса на Йоргос Факанас,
други наблюдават с пиетет Хорасио
Ел Негро Ернандес – име в света на
ударните, свързвано с много награди Грами. Съдба или не, Ел Негро все е
свирил с прочути пианисти, китаристи и басисти, когато авторските им
проекти, в които и той е участвал,
са печелили престижното музикално
отличие. Това не е първото му идване в България, но по думите му не е и
последното. „Той е истинска легенда
за мен и ми беше много ценно да дойда да го видя и чуя на живо“, споделя
с мен Росен Ватев, барабанистът на
Jeremy? и куп други български проекти.
В състава тази вечер са също домакините Мишо Йосифов (тромпет), Вили
Стоянов (тромбон), Димитър Льолев
(саксофон) и гръцкият им колега Димитрис Севдалис (клавишни).

Ел Негро, защо избрахте барабаните и перкусиите?
Аз имам много специална връзка с тях
още от моето детство. Влюбих се в
тях като съвсем малко момче. А и винаги съм искал да бъда част от група.
За разлика от много други инструменти барабаните не са солов инстру-

фотография Magazine AM:PM

мент, те създават темпото, ритъма, които движат бандата. Помня, че
като деца и младежи се събирахме с
приятели, отивахме на плажа и се забавлявахме като свирехме заедно, ей
така, за удоволствие.

Но барабанистът в една група
винаги е най-отзад на сцената,
най-невидим сякаш.
В това отношение аз съм възприел
ценностите на моя ментор, когото чувствам и като мой музикален
баща – Тито Пуенте. За мен не е от
значение в коя част на сцената ще се
намирам. Освен това в едно трио, например в това на прочутия пианист
Мишел Камило, аз като барабанист
съм на достатъчно видима позиция.

В такива случаи барабаните са така
разположени, че свирещият на тях да
има лесен зрителен контакт с пианиста, което си е съвсем фронтално
разположение. Но много по-важно от
това къде си на сцената, е каква връзка създаваш с останалите музиканти, с които свириш на живо, за да се
изгради нещо като приятен разговор
помежду ви.

Разбрах, че познавате неравноделните ритми на българския автентичен фолклор.
Да, първата ми среща с българския автентичен фолклор беше при мое предишно гостуване в България в края на
90-те години. Бях поканен на местна
сватба и там за първи път чух тези
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Едно ключово нещо, което е характерно за барабанистите и перкусионистите в Куба, е, че на своите
инструменти те могат да свирят
напълно самостоятелно, соло. Ние
имаме групи с трима или четирима барабанисти и всеки един от тях
свири на различен барабан. И ако само
слушаш, без да гледаш, няма да разбереш кой какво свири. Защото например най-ниският барабан, бонгото,
създава звук, наподобяващ високите
конги. Така че, ако само слушаш, без да
гледаш, трудно можеш да разбереш
конго или бонго инструменталистът
се изявява в този момент. Имитацията при този тип барабани е толкова
обширна като възможности, че може
да наподобява редица звуци, сякаш
свири цял оркестър.
фотография Rotten Tomatoes

интригуващи неравноделни ритми,
изсвирени от оркестъра на сватбата.
Не ги бях срещал в никоя друга музикална култура по света, в популярната със сигурност ги няма. Тези неравноделни тактове наистина толкова
ме впечатлиха, че аз станах почитател на вашето музикално фолклорно
наследство.

Изкушават ли ви да ги вплетете
във вашата авторска музика?
Замислял съм се, но не съм го правил
досега, защото за мен е много важно,
когато се композира музика, особено
когато се правят опити да се съчетават елементи от различни музикални
култури, това да не се случва заради
самия експеримент. Така много често
се получават неща, които са неслушаеми. Музиката не е само някаква
интересна конструкция от звуци,
тя е преди всичко средство, което
те провокира да изпитваш различни
чувства и да изразяваш тези чувства
чрез движения на тялото, чрез танц.
Като музикант за мен най-важното в
музиката е да мога лесно да се свързвам с хората. Разбира се, аз, като перкусионист и барабанист, като човек
на ритъма, съм особено заинтригуван от специфични ритми, каквито
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са неравноделните, но когато става
въпрос за създаване на музика, предпочитам да съм изключително внимателен в това, което правя, а не да го
правя просто така, самоцелно.

Вие сте един от най-успешните барабанисти в света. Какво според
вас самия ви прави по-различен от
останалите?
Може би наследството, което съм
придобил. Афро-кубинската музика и
латиноритмите винаги са били част
от моята среда. У дома се слушаше
много афро-кубинска музика с характерни ритмични елементи. Аз съм
закърмен с латиноритмиката и може
би това е причината – аз представям
тази музика, защото от дете я свирех
у дома. Но има много кубински барабанисти и перкусионисти, които са наистина изключително добри. В Куба
ритъмът е част от всекидневния ни
начин на живот. Когато бях дете, моите играчки бяха перкусионни инструменти. Моят баща бе музикант, дядо
ми също. Така че аз свиря на ритмични
инструменти, откакто съм се родил.

Какво от кубинските корени привнесохте в свиренето с различни музиканти по света?

Кой е най-странният перкусионен
инструмент, който някога сте докосвали?
О, докосвал съм се до много такива.
Например таблата от Индия ми беше
много интересна, както и тарамбуката, която имате и тук, на вашата
географска ширина. Няма барабанист
на тази земя, който да познава всички
ритмични инструменти, защото те
са толкова много и в различните култури можеш да откриеш специфични
инструменти, които не са широко
познати. Затова и в много случаи да
си барабанист не е въпрос на образование, а по-скоро на това да си роден в
дадена култура и да си възприел, да си
попил музиката на родното ти място
и характерните за нея инструменти.
За да опознаеш различни инструменти, трябва да прекараш най-малко две
години в дадена страна, а след това да
се преместиш на друго място и така
нататък, за да се опиташ да уловиш
културата и маниера на свирене. Дори
тогава не съм сигурен, че пак ще се получи.

Защо прякорът ви е Ел Негро?
Това е прякор, даден ми от моя брат
още докато майка ми е била бременна
с мен, така че аз съм го получил, преди да се появя на този свят. Имената
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и на моя баща, и на моя дядо са също
Хорасио. Дядо ми го наричаха Хорасио,
баща ми Хорасито, а за мен не остана нищо друго и затова са ме нарекли
така – Ел Негро. Всъщност майка ми
никога не ме е наричала с истинското
ми име. Нито веднъж.

Разкажете за това как се работи
с Карлос Сантана, с Джон Патитучи?
С Карлос работих малко повече от
четири години. Сантана беше много
успешен и той се прочу особено много със записа си Supernatural, който го
върна обратно на стената на славата. Сантана получи Грами за него и
това беше точно по времето, когато
работехме заедно. Той свиреше твърде комерсиална музика, а в един момент това ми се стори крайно безинтересно, поне на мен самия. Горе-долу
по същото време започнах да свиря с
Джон Патитучи. Всъщност напуснах
бенда на Сантана, защото с Патитучи вече бяхме планирали да запишем DVD, да филмираме наше свирене.
Това се случи, докато с Карлос бяхме
във Венеция, и ми беше много трудно
да съчетавам двата проекта. Защото от Венеция трябваше да се кача на
Конкорд и буквално да отскоча до Ню
Йорк за три часа, за да запишем в студио DVD-то. Това създаде напрежение
и аз предпочетох да работя с Джон.
Той е един от моите най-големи учители в музиката и един от най-видните бас китаристи в света. Неговите
композиции, начинът, по който композира музика, са много специални. Той
не се движи само в рамките на джаза.
Джон умее да се потапя по виртуозен
начин в различни други стилове като
афро-кубинските ритми и мелодии,
бразилските стилове. А и барабаните
и басът са като братя, в края на краищата.

На бял свят излиза новият ви албум. Какво представлява той?
Аз работя по този проект вече повече от десет години и съм напълно обезумял от любов по него. Името му е

„Италуба“. То е игра на думи – съчетание между Италия, където живея от
две години и половина, и Куба, където
е моят роден дом. В Италия се срещнах и с музикантите от моя квартет,
с които осъществяваме този албум.
Те всички до един са кубинци. Ние се
спряхме на 10 песни за първия запис с
биг бенд и затова отидохме до Хавана. Там се срещнахме с най-талантливите деца от три музикални училища
в Куба. И тези деца наистина свиреха
музиката толкова добре, че ние останахме напълно очаровани. Те бяха подбрани в оркестър от един мой познат
диригент от Хавана. Влязохме в голямо студио в града и записахме албума
не само като аудио, но и като видео,
така че той е направен под формата
на DVD. В интернет вече са пуснати
две от композициите като промо.

Смятате ли да направите концерти, които да представят този албум?
Да, дори разговарях с някои български
музиканти да организираме нещо и
тук, у вас, с тяхно участие по промотирането на албума.

Ел
Негро

Кубинският барабанист Хорасио Ел Негро Ернандес е роден
през 1963 г. в Хавана. Първоначално получава признание
като барабанист на пианиста
Гонсало Рубалкаба и неговата
група Proyecto. След като напуска Куба, Ел Негро свири в САЩ
рок, джаз и латино джаз, включително за много албуми, някои
от които получават награди
Грами като „Хавана“ на Рой Харгроув (1997), Supernatural (1999)
на Карлос Сантана, No es lo
mismo (2003) на Алехандро
Санс, Listen Here (2005) на Еди
Палмиери. Ернандес е носител
на Грами за латино джаз албума
от 2001 Live at the Blue Note с
Мишел Камило (пиано) и Чарлз
Флорес (бас). През 2010 г. Ернандес е удостоен с титлата доктор хонорис кауза на престижния колеж по музика „Бъркли“.

С Йоргос Факанас имате собствен
клуб в Гърция. Как го поддържате,
след като живеете в Италия?
Просто ходя от време на време и свиря с различни музиканти. Вече съм
имал концерти там с над двадесет
различни банди. Иначе аз непрестанно пътувам. Оттук ми предстои път
през Гърция и после към Торонто, където ще свиря с Иларио Дюран – един
от най-добрите кубински пианисти
и аранжори, и неговия биг бенд. Месец по-късно ще отлетя за Бразилия
с Марк Рибо – невероятен китарист
от Ню Йорк. После ще трябва да се
отправя към Монтерей в Мексико, за
да свиря с биг бенда на местната консерватория и за около седмица да съм
преподавател по барабани там. Красотата на всички тези мои пътувания
е, че постоянно се срещам с различна
музика и това ми позволява да се уча
на нови и нови неща, което всъщност
е най-голямата ми страст.

Как смятате, дали щяхте да имате този международен успех като
музикант, ако бяхте останали да
свирите само в Куба?
Истината е, че Ню Йорк е бил и си остава столицата на музиката и всеки,
който иска да свири джаз или сходна
музика и да се развива на високо ниво,
би трябвало да отиде там. Аз заминах
затам преди много години и направих
всички най-ценни контакти точно
там. Но сега се връщам в Хавана или
отивам в Маями да поживея, в опит да
избягам от студеното време в Италия.
Имам нужда да съм близо до плажа, до
водата, да съм на някой слънчев бряг.
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Елена Ангелова

Лабиринтът
на един фавн
фотография Любен Джорински

Ценното в реинтерпретацията на
Мила Искренова на многократно поставяния и тълкуван от литературата, музиката и танца сюжет на
„Следобедът на един фавн“ са лекотата и непретенциозността, с която тя едновременно интелектуално
и интуитивно предава своето авторско усещане за света на нимфите и
фавна. Тя кръжи около еротизирания
образ, без да го опошлява; прави неусетен, крехък, почти невидим мост
между традицията на миналото и
съвременността; докосва и заразява зрителя с добре балансиран усет
между сложност и простота на танцовия жест. Без да се задълбава в
технически трудни за изпълнение
хореографски фрази, Мила Искренова
предприема предизвикателството

на структурата, пренареждането и
свободата на композицията, с която
да „изговори“ своята тема и концепция за „Следобедът на един фавн“. Те,
от своя страна, са деликатно и артикулирано поднесени, без да натрапват
догми в претовареното от интерпретации пространство около големите
теми на символизма, любовта и Ероса,
бляна и мечтанието, разсеяността на
желанието и отлагането на телесното удоволствие. Напротив – в хореографията на Мила Искренова всичко
се преплита с иронична и съвременна
дистанцираност от конкретността
на балета от 1912 г. „Следобедът на
един фавн“ от Вацлав Нижински, играл и поставял в една от най-известните танцови трупи на XX век, Ballets
Russes, създадена от Сергей Дягилев

през 1911 г. Характерно за тогавашната постановка на движението на
танцьора е разположението на тялото в двуизмерна репрезентация,
в която ръцете се движат прецизно
в една плоскост, докато краката в
противоположна, подобно на изображенията на фараоните. Ръцете чертаят стилни и прецизирани, почти
геометрични линии, вместо да присъстват във въздушното и ефимерно
качество на романтичния балет. Безспорно хореографията на Вацлав Нижински продължава и днес да вълнува
и провокира хореографски и композиционни решения и това е ярко подчертано в постановката на Мила Искренова. В нея цитатът от балета,
създаден преди повече от век, присъства почти невидимо в мимоходом
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и неусетно разположени знаци с ръцете, припомнящи, но не и въвличащи
изцяло в естетиката на Нижински.

полагат нови, симултанно протичащи
диалози, жестове и позиции на телата върху композицията на Дебюси.

В спектакъла виждаме един мечтателен, но и съвременно-ироничен свят, в
който еротизираните образи са максимално стилизирани и предизвикват
по-скоро любопитство, отколкото
възбуда. Дистанцирани от сексуалното, танцьорите играят в режим
на надреални същества, изцяло потопени в романтичен и неформален
полуунес, полуизследване на света на
удоволствието. Това поражда рядко срещано, специфично естетско
усещане за приятното: танцьорите са потопени в деликатността и
безвремието на наслаждението, в
което тялото като че ли самó се излива, разтяга, естествено протича
през изпълнената с тишина музика на
Дебюси и съвременното пространствено решение, изработено заедно
с Боряна Сечанова в качеството ѝ на
консултант по визията. Сцената, от
своя страна, събира като в знак комфорта, спокойствието и удоволствието, което прелива от телата на
изпълнителите. В началото на представлението те преминават пред
зрителите като във витрина, полагайки с грация и финес обемни и меки
зелени възглавници на авансцената.
През преходи и паузи неусетно се изграждат плавно развиващи се визуални композиции, докато дълбок мъжки
глас изговаря на френски „Следобедът на един фавн“, най-известната
поема на Маларме, публикувана през
1876 г. и оставила траен отпечатък
като емблема на френския литературен символизъм. Любопитното е, че
тази въвеждаща част едновременно
предначертава атмосферата и претопява неусетно границите между
предмета и тялото; между застиналостта на позата и плавното, разливащо се движение; между литературния текст, който по-късно преминава
в композицията от Дебюси Прелюдия
към „Следобедът на един фавн“ (1894
г.), и хореографските препратки от
едноименния балет на Нижински.

Мила Искренова преплита заедно
трите произведения в любопитна
игра между знаци, атмосфера и закачка с миналото, без да го омаловажава,
а напротив – хореографията ѝ съчетава дистанцията от оригинала и
собственото авторство с прецизно
вплетени цитати. Със „Следобедът
на един фавн“ Искренова определено
прави крачка напред в драматургично
и композиционно отношение спрямо
последните си проекти.

... И втурвам се, и в миг съм спрял (...),
прегръдката съдбовна със сънища
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фотография Любен Джорински

зове;
понасям ги, летя с телата прилепени
натам, към сенките прохладни и
зелени,
където дъх на рози под слънчев лъч
искри
и стопля се тъй както и нашите
игри...
(из „Следобедът на един фавн“, Стефан Маларме, в превод на Кирил
Кадийски)
Хореографията на Мила Искренова
с лекота маркира и съчетава трите произведения, построявайки нов
сценичен свят, танцуващ между образите от поемата (виждаме зеления
цвят в предметния свят на спектакъла, прегръдките и игровия принцип, стилно разположени в хореографията), но преведен на съвременен и
артикулиран танцов език. Нейното
решение разполага дванадесетте
танцьори, условно присъстващи
като фавни и нимфи, в симултанно
протичащи истории, преливащи между сола и дуети, въздействащи скулптури от тела, които се разпадат и
построяват в мекота чрез собствен,
непредвидим ритъм. Мила Искренова
е съумяла да изгради баланс между колективното тяло и индивидуалните
танцови изпълнения, които плавно
ритмизират темпото на пиесата и

В същата вечер Балет „Арабеск“
представи още две премиерни заглавия – „Данцон 2“ (музика Артуро Маркес, хореография Боряна Сечанова)
и „Вода“ (музика Йегиш Манукян, хореография Филип Миланов). В съвсем
различна естетическа посока, тези
два кратки дуета представиха разнопосочността на танца в репертоара
на трупата, предизвиквайки и въпроси: дали и как кратките форми могат
да се програмират в една вечер със
завършен танцов спектакъл. Четвъртият проект, с който завърши
премиерната вечер, беше познатото
заглавие от репертоара на „Арабеск“
„Бла-бла“ (хореография Морис Кози).
Въпреки известния недостатък на
цялостното преживяване, породен
от липсата на драматургична и естетическа връзка между отделните четири проекта, премиерата на
Мила Искренова се отличи като ярко
събитие на българската танцова сцена този сезон. „Следобедът на един
фавн“ е игра, изпълнена с препратки
към миналото, в която насладата от
броденето в лабиринта от референции е съпътствана с удоволствието
от движението.

„Следобедът на един фавн“, музика
Клод Дебюси, хореография Мила Искренова, музикален консултант Весела Цанкова, консултант по визията
Боряна Сечанова, премиера 15 март
2019 г.
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Иван Шишиев е фотограф,
който внимателно снима
и изследва града. Той е
човекът, който стои
зад фотографиите на
страниците „Етюд-и-те
на София“, „Етюд-и-те
на Стара Загора“ във
Фейсбук.
Много различна изглежда София на
някои от снимките в „Етюд-и-те
на София“. Случвало ми се е дори да
не разпозная града, в който живея.
Мислите ли, че е наистина красив?
Защото във вашите фотографии
София изглежда като град, който
непременно трябва да се види. А ние
обикновено губим способността да
виждаме красивото…
Никой не познава София достатъчно
добре. Ето един пример – преди два
дни снимам в Горна баня – качил съм
се на линиите и виждам как влакът
идва. Малко по-късно забелязвам как
стените на къщите, които са построени около линията, правят много интересна арка. Което за пореден
път показва, че колкото и да обикаляш
София, има още какво какво да видиш.
Имам подобен случай и в Кремиковци –
там на няколко пъти през пролетта
около железопътните релси се образува тунел, който много прилича на
Тунела на любовта в Украйна. Но при
нас никой не знае за това, разбира се.

На гара Подуяне пък през пролетта
разцъфтяват стотици макове около железопътните линии…
Да, и е страшно красиво. Както и маковете край железопътните релси до
„Дружба“. И като говорим за макове –
веднъж, когато снимах по покривите
в квартал „Хаджи Димитър“, видях
един мак, разцъфнал високо върху една
от сградите. Беше на залез и стана
брутална снимка. Да, София е ужасно
красива. Но София е различна и точно в това е чарът ѝ. Другите градове
са подредени по някакъв грандиозен

начин – със старинен център, който
много те улеснява да намериш това,
което искаш да снимаш. Искаш стара
сграда от XVIII век например и лесно
ще я намериш. Снимаш и се получава
хубава композиция. Обаче това винаги
ми се е струвало малко скучно.

И лесно може би?
Да, и лесно. В квартал „Горна баня“
намерих доста стари къщи, някои на
повече от сто години. Когато говорим
за културно наследство, винаги имаме предвид центъра на София, докато
в квартали като „Княжево“ и „Горна баня“ има толкова красиви стари
къщи. Спомням си, че там открих една
къща с кула – с такава дървесина, с
такава дърворезба… Просто трябва
да се внимава. Не само за детайлите,
изобщо за града… А много често хората гледат надолу към телефоните
или в краката си, да не се спънат в някоя плочка, но тогава не забелязват
какво има около тях. Аз обаче предпочитам да се спъна два пъти, отколкото да гледам само надолу.

Какъв е вашият път във фотографията? Можеше ли да се разминете с нея?
Имаше доста голяма вероятност да се
размина. Брат ми ме научи да снимам,
но в продължение на поне пет-шест
години не бях припарвал до фотоапарат. Тогава започна окупацията
на университета, взех си фотоапарат, за да снимам там, после обикалях Европа, но никога не съм си представял, че ще показвам снимките си
пред хора. До голяма степен виновни
са приятелите ми, които ме накараха да направя „Етюд-и-те на София“.
Оттам тръгна всичко като идея. Аз
пишех за различни списания, но не снимах. И веднъж наех един мой приятел
да снима за едно интервю, което правех. И го виждам как не се справя, казах
му: „Дай аз да се заема“. Събитията до
голяма степен определят живота ни.
Дори един тласък на събитията може
буквално да промени всичко.

Ако трябва да облечете в думи идеята, която стои зад „Етюд-и-те
на София“, как ще звучи тя?

Търся чрез фотографията да намеря
това, което е в човека, това, което е
в природата и в архитектурата. Интересува ме какво си мислят хората
и какво ги прави щастливи. Изобщо
щастието и опитът да го разберем
са движещата сила на „Етюд-и-те на
София“.

Това звучи като гледна точка на
архитект, който първо се интересува какви са потребностите на хората, за да създаде една сграда или
да оформи един град. Датският
архитект Ян Геел, който беше тук
преди време, твърдеше, че така
трябва да се създават градовете –
да бъдат по размерите на хората,
да ги карат да се чувстват уютно,
да бъдат щастливи там.
Точно така, защото без хората градът ще спре да съществува, ще започне да се разпада. Знаем теориите
какво ще стане, ако човекът изчезне
и как след петдесет години земята
ще се изчисти напълно. Градът се
определя от хората – те определят
архитектурата, зеленината. Между
другото, в очите на чужденците София изглежда по друг начин. Един писател – Махмуд ал Римауи, който беше
тук за премиерата на сборника си с
разкази, по-късно каза пред една западна медия, че София е най-зеленият
град, който някога е посещавал. Което е факт. Защото, където и да сме,
знаем, че на пет минути от нас винаги има един парк. Дори не обсъждаме
планините.

От колко време снимате София?
Колко време мина от окупацията на
университета? Малко след това започнах, първо не споделях това, което
правя. Две години по-късно започнах,
значи сега ще станат четири години.
Но много хора се изненадват, когато
им кажем, че „Етюд-и-те на София“ е
едва на четири години.

В началото бях сигурна, че зад тази
идея стоят чужденци, защото ми
се струваше, че само чужденец
може да види София така.
И до ден днешен голяма част от коментарите под снимките са писани
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Иван
Шишиев

Иван Шишиев е завършил богословие в Софийския университет. Роден е край Мелник,
на 14 години идва в София,
за да постъпи в Семинарията. От четири години прави страницата във Фейсбук
„Етюд-и-те на София“, която е
харесана от над 140 000 души.
Автор е на многобройни изложби, последните от които
са „Етюд-и-те на София: Градски истории“, „Градът, духовни
пространства“ и „Белезите“.

от чужденци, които биха искали да
дойдат тук. Едно момиче от Москва,
което сега е студентка у нас, каза, че
причината да дойде в София не е, че
тук има подходяща специалност, която да изучава, а снимките – харесал
ѝ градът, сторил ѝ се хубаво място
за живеене. И аз бях напълно потресен от това, което ми каза. Както и
все още не мога да свикна, че хората
ме разпознават някъде, и то в малки
населени места, и ми казват: „Аз те
знам, ти снимаш“. В продължение на
няколко години все пак успявах да се
скрия.

Това не е ли характерно за една голяма част от фотографите? Те
съзнателно не искат да бъдат отпред, нямат такава потребност,
за тях друго е важно – обектът,
който снимат, идеята…
Да, не е важен този, който прави
страницата „Етюд-и-те на София“,
снимките са важни.
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А какво е важно в тези фотографии? Във всяка снимка ли търсите
да има разказ?
Точно така. Дори често вкарвам снимки, които са от другаде – от Пловдив,
от някой малък град, от морето, дори
извън страната. Просто София е отправна точка – ако я сложим като център, всичко останало, без значение
колко е далеч, може да бъде достигнато. Вече нямаме ограничения – на два
часа се намираш от Рим, на два часа си
от Брюксел или дори от Йордания. И
някак си самата идея след това започна да се разгръща. Вече не става въпрос само за София и планините около
София. Иска ми се да разкажа повече
истории, защото всички сме софиянци, но сме дошли от другаде. Интересно е да видиш първо града, а после да
разширяваш все повече обхвата. От
известно време имам идея да взема
едно колело и да обиколя селата край
София, да разкажа техните истории.
В село Ярлово има огромна църква –
най-голямата в областта. С такава
цел направих преди време и „Етюд-ите на Стара Загора“. Самата област е
доста интересна, тук е дори и Шипка,
както и най-старият действащ манастир в Европа…

В Златна ливада…
Да, „Свети Атанасий“ в Златна ливада. Манастирът е страхотен. И
един приятел католик ми разказа как
свещеник, изпратен от Ватикана, го
попитал: „Вие знаете ли, че най-старият действащ манастир в Европа
е тук?“. Ама как така? Тук никой не
знае, но във Ватиканските архиви е
отбелязано, че „Свети Атанасий“ е
най-старият манастир… Проблемът
е, че на местно ниво обикновено има
неглижиране…

Ако се върнем към София, какви са
историите, които разказва днес
градът?
Различни. Понякога се налага аз лично да сътворявам историята. Ако се
чудиш кой е човекът, който на всеки първи март окачва мартениците
наляво-надясно, това съм аз. Сега

площад „Славейков“ е в ремонт, но
преди време си мислех – там е мястото, където се събират хората с
мартениците, но никой не слага мартеница на двамата Славейковци. И
миналата година реших и ги окичих.
През цялото време си мислех дали не
правя нещо нередно. Използвам тиксо,
което го измива дъждът, но си мислех
дали някой няма да го приеме като
гавра.

Но пък в Габрово отдавна обличат
Рачо Ковача с бяла риза и червен
пояс.
Да, но това го прави общината, а кой
съм аз – някакъв зевзек дошъл отнякъде и решил да слага мартеници на
статуите. Но пък миналата година
реших и обиколих статуите на Радой Ралин, на братя Прошек. А тази
година сложих мартеници дори на Ян
Бибиян и дяволчето Фют. После си
помислих: колко ли тъпо може да стане, ако взема мартеници по петдесет
сантиметра и ги сложа на лъвовете
на Лъвов мост? И ги сложих. Върху лапите на лъвовете.

„Колкото и да
обикаляш София,
има още какво да
видиш. София е
различна и точно
в това е чарът є.“
Стоят ли мартениците още?
Стоят. Минах сутринта оттам и покрай статуята на Йордан Радичков,
за да видя дали стоят след снощния
дъжд. Там са.

Винаги ли тръгвате с конкретна
идея за снимане – днес ще снимам
църкви например? Или се чувствате като фланьор по улиците на
града?
Имам такива случаи, тръгвам с една
идея и никога не я спазвам, защото
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откривам нещо по-интересно. Последния път беше случайна среща с
една възрастна дама, която се разхождаше с чадър – смятах да снимам
нещо съвсем друго, но хоп, и тръгнах след жената. Следващите петнайсет минути бях плътно след нея,
като някакъв преследвач. Винаги е
така – давам си сметка колко време са
ми отнели някои снимки и дебненето
на точния момент. Така беше и със
снимката с влака в Горна баня преди
два дни – проверил съм разписанието,
знам, че следващият влак е след половин час, и си вървя по релсите и оглеждам всичко наоколо. Просто си давам
сметка, че половин час от живота ми
е отишъл в това да чакам този влак да
мине, за да направя снимката.

Кои са трудните моменти в снимането в града?
Имал съм по-трудни моменти, когато съм си мислел, че съм за бой. Но
най-обезоръжаващото нещо, което
знам, е да се усмихнеш на човека. И тогава той отвръща на усмивката. Много рядко ми се е случвало хората да не
искат да ги снимам. И двата пъти, когато ми отказаха, хората не вършеха
добри неща.

Усещате ли като внимателен наблюдател как София се променя?
София изключително много се променя. В опита си да разбера повече за
историята ѝ, разглеждам стари карти на града – от 1878 г. и след това,
търся разликите и приликите, какво
е оцеляло. Например старите хали на
София са се намирали на мястото на
6-о училище, близо до църквата „Свети Седмочисленици“, а пък на площад
„Гарибалди“ е имало джамия.

А когато е била пълноводна, Перловската река е протичала през
мястото, където днес се намира
Женският пазар…
Да, и още една рекичка е имало, която
е стигала до площад „Славейков“. София е изключително красив град, който се е променял през годините.
Разговора води Оля Стоянова
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Алберт Бенбасат

ПОКРАЙ ПЪТЯ
Алберт Бенбасат e литературен историк, критик, публицист,
издател. Професор, преподавател във Факултета по
журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор на 13 книги, на множество студии и статии в периодиката.

Накъде съм тръгнал с това магаре?!
Аз магаре никога не съм карал, ни наяве, ни насън, а моето и каруца тегли
даже.
Пътят е селски път, по средата дълбок коловоз, трябва да си нащрек, че
ако заоре вътре някое колело, магарето няма да има сили да изкара каруцата.
Животното е послушно. Няма нужда
да го бия, нито да му подвиквам, опъвам юздите, то бодро си следва посоката.
Не знам кой седи до мене, мога само да
предполагам. Или е синът ми Виктор
като малко момче, или внучката ми
Ани – тя обича впрегатните животни, най-много конете, но и магаретата я възхищават.
Нямам представа какво возя отзад,
може и празна да е каруцата. Тръгнали
сме очевидно по важна работа, но без
да бързаме, още е ранна сутрин и ако
всичко върви така гладко, ще стигнем
навреме.
Караме си ние безгрижно, огрени от
слънцето, пейзажът е леко пустинен, от двете страни червенеят планински възвишения – дали това не са
склоновете, разделящи египетските
от юдейските територии. Може би
вървим към брега на Червено море –
да гостуваме на по-малкото ми момче
Дани. Не, по-скоро сме на междуселски
друм и скоро ще се покажат зелени баири, орасли с диви дървеса, може да си
наберем дръвца за през зимата.
Лекото стесняване на пътя не ме
безпокои, понеже дълбокият коловоз
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се е изравнил и магарето ми подтичва уверено. Притъмнява едва-едва,
опитвам се да разбера защо и се оказва, че отдясно възвишението се преобразува в каменна стена, закриваща
наполовина слънчевия диск.
Пътят все повече отеснява, отляво зейва пропаст, а ние се движим по
самия й ръб. Магаренцето забавя ход,
без да го подканям. Стъпва предпазливо, умно същество, долавя опасността, но не се плаши. Аз също не се боя,
макар да виждам на какъв риск сме изложени.
Очаквам да преминем каньона и да
препуснем нашироко и волно. Вместо
това сме принудени да спрем. Следващата стъпка ще ни изтика от теснината и ще ни прати в нищото.
Знам ли какво да правя?! Да, знам. Слизам бавно от каруцата, поглеждам
в бездънната бездна. Страх ме е, но
скачам.
Намерил съм плитка издатина и се задържам на острието ѝ. Възлизам на
мускули и стъпвам с върха на обувката си. Балансирам. Изненадва ме внезапното ми умение на алпинист.
Ориентирам се в обстановката. На
преодолимо разстояние от скалната
цицина има тъничък корниз, ако излазя по него, ще ме изведе точно под
моето кротко магаре. Ще се изкатеря,
ще хвана хамута и ще поведа животното към изхода, който се мержелее в
далечината.
Ловя се с нокти за скалата, местя полека раздрани крака, усещам болките,
но се мъча да не им отдавам внимание.

Ето ме, възкачих се. Изправям се, погалвам моя приятел, успокоявам го.
Хайде, момче, да вървим, заедно ще се
справим.
Не, няма да се справим. Нататък просеката е толкова тънка, че ще пропаднем тутакси всички.
Назад също не може.
Да останем тук също не може.
Внезапно зад гърба ми се появява
жена. Не бях я забелязал и не я познавам. Нито млада, нито стара, нито
красива, нито грозна. Здрава жена,
черноока, създадена да ражда и да отглежда деца.
Нещо е недоволна май. Ядосва я моята
и на магарето непохватност. Застава
пред страховитата отвесна каменна
стена и почва с голи ръце да я събаря.
Стената отстъпва. Разбирам, че се
състои от картонени кубове – кашони, кутии, куфари, папки и друг амбалаж. Същите ги имам на таванския
стелаж, върху който държа ненужните книги и старите ръкописи. Жал ми
е да ги изхвърля.
Жената припряно тика бутафорните
скални отломъци. Един по един те неохотно хлътват навътре. Отваря се
място, пътят се разширява.
После тя си отива. Поставя под съмнение въпроса била ли е изобщо.
Сядам в каруцата и хващам юздите.
Магарето, аз и моите спътници (които и да са те) продължаваме, накъдето и да сме се отправили.

