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Отвъд

пандемията
Коронавирусът вкара човечеството
в небивала криза, по-точно в поредица от кризи, което усложнява ситуацията. Изправени сме пред четворна
криза – санитарна, икономическа, политическа и културна , констатира
френският социолог Едгар Морен в
интервю, което може да прочетете
в броя. И колкото повече някой от
изброените аспекти на кризата се
задълбочава, толкова повече останалите привидно отстъпват, без да е
ясно докога. Те вкупом са зависими не
само от вълната на епидемията, но и
от така жадувания от всички нас неин
отлив.
Накратко, COVID-19 по своята дълбочина е антропологическо изпитание
за човечеството. Един от онези ключови отрязъци в историята, подобно
на световните войни или други глобални епидемии, след които човешкият род бива принуден да извърши
равносметка. Не за първи път човечеството се изправя пред „нощта на
времето“. Историци и археолози още
от началото на карантината – макар
и със свито гърло – описват подобни
катастрофални ситуации, след които
цивилизацията се е изправяла на крака
и е поемала по нов път.
Дали тъкмо този поврат не прави
описанието на случващото се днес
толкова трудно? Неволно се сещам
за непреводимото понятие аsholia от
„Никомахова етика“ (1176 b 33) на Аристотел, с което мислителят обозначава състоянието на липса на отдих

и на труд едновременно; един вид –
ненаученото, „жизнен урок“, който по
специфичен начин кондензира връзката между труда и културата.
Не наблюдаваме ли тъкмо това в настоящето? По време на физическата
си самоизолация милиони хора посягат към книгите, за които не са имали време, слушат музика или гледат
спектакли онлайн, до които преди не
са имали свободен достъп. Културата
се превръща в аsholia, става достъпна за безброй повече хора. Помага им
да оцелеят, поддържа у тях надеждата. И в същото време, както не крие
тревогата си философът Жан-Люк
Нанси в публикувания от нас манифест „Един твърде човешки вирус“,
днес самата култура е изложена на
сериозна заплаха: да бъде унищожена или подменена с нещо, което вече
не е култура, а по-скоро „система от
сили“ – без значение дали те са чисто
технически, икономически, властови
или някакви други. Дали тъкмо това
не дава основание и на някои от тезите на философа Джорджо Агамбен,
с когото полемизират редица автори
в броя, който също не крие притесненията си „що за общество е това,
което вече няма друга ценност освен
оцеляването?“.
Ето защо и този наш брой – „Културата след вируса“ е някак необичаен,
дори „извънреден“. В него си дават
среща два същностни пласта от културата, намиращи израз във въпросите „как?“ и „защо?“.

В „Темата на броя“ предоставихме
думата на независимия творчески
сектор в България, драстично засегнат от кризата. Не само като „физическо оцеляване“ (което също е от
значение), но и като развитие в бъдещето. Правим го, споделяйки ведрата
убеденост на София Филм Фест, че
„утре птиците отново ще пеят“. Ала
дотогава е редно да видим какво може
да се направи. На първо място, колко и
какви са щетите – сектор по сектор.
И второ, кои са дълго замитаните от
законодателя проблеми. Например с
все още липсващия регистър на творците на свободна практика, както и с
абсурдната ситуация те да плащат
данъци и осигуровки, но да нямат пенсия, да не им се брои трудов стаж, да
нямат право на обезщетения по майчинство или безработица.
И това са само някои от „болките на
текущото“. Другите са свързани с въпроса „защо?“, с онова, с което започнах в началото: отвсякъде в света валят предложения за „смяна на модела“.
Дали светът наистина се променя?
Някои от мислителите в броя не крият резервите си. Други, като германския социолог Хартмут Роза, смятат,
че наложеното „забавяне“ се отразява
само на природата, а пък обществото
е подвластно на „ускорението“. Лично
аз се сещам за дефиницията на Паскал
за най-крехкото същество, каквото
е човекът: „лек полъх, капка вода са
достатъчни, за да го убият. Но дори
когато природата го смазва, човек пак
ще надвишава онова, което го убива“
(„Мисли“, фрагмент 347).
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Културата след вируса
Как независимият творчески сектор в България оцелява във време на пандемия? Какви са щетите за киното, фестивалите и независимата сцена, за
издателите и книжарниците, за художниците и галериите? Какво се крие зад
прогнозираните финансови загуби от над 15 млн. лева до юли 2020 г. и около
42 млн. лв., ако карантината продължи до края на годината? Картография на
кризата с днешна дата. В следващия брой очаквайте отговорите на министъра на културата Боил Банов и поглед към ситуацията в държавните и общинските културни институти.
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Отрезвяване и осъзнаване
Милко Лазаров, режисьор
и председател на Съюза
на българските филмови
дейци
тези общности към собствената им
култура ще повлияе благотворно на
сравнително младите демокрации в
ЕС, каквато е и българската.

А като председател на СБФД имате ли наблюдение какво се случва с
колегите ви?

фотография Любомир Младенов

Как оценявате ситуацията в българското кино след наложеното
извънредно положение?
Все още е твърде рано за оценка на
негативите. Филмопроизводството е спряно, но се надявам до няколко
месеца екипите, които бяха в подготовка, да започнат снимките на
новите си филми. Според мен институциите у нас реагираха сравнително адекватно, но решаващо ще бъде
поведението на правителството
и на Министерството на културата при изготвяне на краткосрочни
и дългосрочни стратегии за възстановяване на сектора. Почти всички
държави от ЕС обявиха помощ за националните си култури като една от
първите мерки. Правителствата на
Италия, Франция, Германия, Испания
и дори на консервативната в това
отношение Великобритания вече ги
изпълняват. Финансовото им измерение е в десетки милиарди евро. Тези
нации имат различна от нашата памет, преживявали са тежки бедствия
и национални катастрофи, затова
имат изградени рефлекси. В културата си носят дълбоко осъзнатата
необходимост от запазване на идентичността и на общностната памет.
Вярвам, че именно отношението на
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При нас всеки казус е различен – има
колеги на трудови договори, други са
на свободна практика, мнозина са пенсионери. Изпратихме писма до всички
наши около 600 членове с молба да
опишат състоянието си. Подобна
справка ни беше поискана частично и
от МК. Предполагам, че оформят цялостна картина на сектора, и се надявам помощите наистина да стигнат
до тези, които са засегнати.
Но да се върна на Съюза – някои колеги са косвено засегнати. Те са в пенсионна възраст, около сто души. По
традиция всяко тримесечие СБФД
подкрепя именно тях. Добре е да увеличим тези помощи, но нямаме откъде. Напротив, търпим загуби заради
ограниченията от наеми – нашите
единствени източници извън членския внос.

Може ли кризата да се отрази и
положително, ако имаме предвид
миналогодишните протести и
подготовката на новия закон за
киното?
Привърженик съм на позитивното,
което ще произтече от кризата. Относно съдбата на подготвяния нов
закон бих казал, че е въпрос на политическа воля. Кризата би повлияла на
забавянето му, на дофинансирането
на филмопроизводството, но… кой
знае. Надявам се обаче извънредната ситуация да повлияе позитивно
за общото ни осъзнаване докъде сме

стигнали. Нашата общност е дисбалансирана. В последните години тя се
поразшири, започнаха да се правят и
независими филми, което е хубаво, но
голяма част от тях са насочени към
забавния бизнес. Затова трябва да
проведем много сериозен разговор за
държавната субсидия.
Опасявам се, че гилдията не осмисля
напълно философията, зададена от
европейските нормативи: смисълът
е да се субсидират филми, чиято цел
не е масовата публика, а по-скоро е
запазването на културна памет, на
идентичност; филми, които са свидетелства за времето; филми, определяни като високохудожествени
– така е заложено и в закона. За съжаление, ако съдим по филмите, които
художествените комисии допускат
до финансиране, явно в нашата общност тази идея не се разбира напълно. Но именно защото сме особена
общност и защото всичко в България
е малко по-особено, аз се надявам ситуацията да провокира отрезвяване
и осъзнаване.
По отношение на така чакания фонд
„Българско кино“, сложно e юридически
и административно да се дефинира
този допълнителен стълб на финансиране, който съществува в почти
всички европейски държави, но сега
може би му е времето – чрез отчисления от държавната лотария, както е
във Великобритания.

А дойде ли време за следващия ви
филм?
Заедно със съсценаристите Екатерина Чурилова и Симеон Венциславов успяхме да завършим сценария на
„Стадото“, с който кандидатствам
на идната сесия на НФЦ. Проектът
беше един от селектираните на много престижния маркет за копродукции
на „Берлинале“ 2020 г. Получи девет
официални предложения за копродуцентство от опитни европейски
продуценти. Първо обаче трябва да
бъдем финансирани в България.
Въпросите зададе Виолета Цветкова
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Компромиси с идеалите –

никога!
сме в стрес. При нас спирането на
фестивала при цялата годишна вложена енергия за подготовката му
беше допълнително психологическо
натоварване. Но от морална гледна
точка смятам, че спирането на всички
публични културни събития бе единственото възможно правилно решение, защото грижата за човешкия
живот е над всичко.

Стефан Китанов,
директор и създател          
на София Филм Фест
Какви са щетите, които понася
София Филм Фест, и какво се
случва с новите ви продукции след
наложеното извънредно положение
у нас, господин Китанов?
Щетите са всеобхватни. Финансови, материални, психологически. Но
не и морални. Бяхме направили голяма част от разходите по фестивала,
който бе спрян и отложен три дни
преди откриването му. Част от тях
трябва да се компенсират, за да го
има София Филм Фест във вида, в който бе подготвен. Това са разходи за
самолетни билети на гости, за публикации, реклама и прочее. Трябваше
да върнем и парите на хората, купили
билети за прожекции. Имаме още да
се издължим, но ще го направим, след
като се отворят кината. Материалните щети са свързани с това, че
голяма част от публикациите ни ще
трябва да се изхвърлят или да стоят
за спомен на хората, които обичат да
събират спомени. Каталогът стои в
печатницата и чака нова корица. За
стреса няма какво да говорим. Всички

Колкото до проектите ни, които са
в производство, сега завършваме няколко филма, сред които „Брайтън 4“
на грузинския режисьор Леван Когуашвили и „Мрак“ на сръбския режисьор
Душан Милич. Те са в постпродукция и
работата по тях може да се извършва
от разстояние. Скоро би трябвало да
започнат снимките на други две наши
копродукции – „Как се научих да летя“
на любимия на СФФ режисьор Радивое
Андрич („Когато порасна, ще стана
кенгуру“) и изключително амбициозния проект „Крепостта“ на Джесика
Удуърт („Белгийският крал“) по романа на Дино Будзати „Татарската пустиня“, за който сме кандидатствали
пред Националния филмов център.

Какви са изводите – адекватно ли
реагира екипът ви в извънредната
ситуация и как бяха приети решенията ви в чужбина?
Реагирахме светкавично и според мен
напълно адекватно и разумно. Уведомихме незабавно съорганизаторите –
Министерството на културата, Столичната община, НФЦ и НДК, както и
основните ни партньори, сред които
Програма „Творческа Европа – МЕДИА“
на Европейския съюз, културните институти, общините извън София,
спонсори, приятели… Естествено,
трябваше да кажем и на всичките ни
чуждестранни гости – повече от 330
– да не тръгват за София. Трябваше да
отменим самолетни билети, а паралелно с това да демонстрираме бодър

дух, че това е нокдаун, но не и нокаут,
че сме изгубили първия гейм, но че мачът е 3 от 5 (поне във волейбола). Всеки ден пишех имейли на колегите ми,
на партньори и приятели с ободряващи послания и музикални поздрави.

Така спонтанно се стигна до решението да реализираме огромната вложена енергия под някаква форма, от което се роди въображаемият Дневник
на 24-тия София Филм Фест – Imagine/
Представи си, в очакване на реалния
24-ти СФФ“. Идеята ми хрумна няколко дни след 12 март, когато трябваше
да тръгне фестивалът. И на 18 март
пуснахме Ден 1 на въображаемия Дневник, в който представихме откриващия филм „Петя на моята Петя“ на
Александър Косев със специални видеа на екипа. Добавихме и някои мои
интервюта, едно специално послание
до фестивала в Шанхай, който поиска
от мен нещо ободряващо, спомени от
първия ден на предишни издания на
СФФ и разбира се, музикален поздрав.
Продължихме така ден след ден. Освен създатели на български филми и
приятели (Георги Дюлгеров, Руси Чанев, Анри Кулев, Георги Господинов,
Иглика Трифонова, Стефан Командарев, Иван Черкелов, Иван Ничев, Адела Пеева, Светослав Овчаров, Светла
Цоцоркова, Ирмена Чичикова, Виктор
Чучков-син, Надежда Косева, Асен Блатечки, Мартина Апостолова, Касиел
Ноа Ашер, Доля Гавански, Мартичка
Божилова, Иван Юруков, Илия Костов,
Ники Илиев, Станислав Дончев, Яна
Титова, Александър Алексиев, Луиза
Григорова-Макариев, братя Калинови, Мария Кауфман, Марияна Павлова,
Фестивалният бенд и много други) с
послания към зрителите се включиха и членовете на журитата, автори
на чуждестранни филми и приятели на СФФ. Сред тях са Вим Вендерс,
Тони Палмър, Атом Егоян, Милчо
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структурен фонд. Това, което очакваме заедно с Българската фестивална
асоциация, е у нас да се създаде структурен фонд, който да подпомогне засегнатите поради спиране на дейност
културни оператори.

Манчевски, Майк Дауни, Питър Уебър,
Виталий Мански, Джим Старк, Николас Селис, Леван Когуашвили, Дорон
Еран, Катрин Гебе, Дамян Козоле, Теона Митевска, Фатос Бериша, Рудолф
Херцог и други.
Видеообръщенията акумулираха възможно най-добра енергия. „В тази
криза всички сме заедно и трябва да
се поддържаме“ (линк към Дневника
https://siff.bg/bg/articles/hora-i-sabitiya/
imagine).

ни фестивален Дневник като „изключителна инициатива с ясна идея независимо от езика“. Получих много одобрения и възторжени отзиви за него.
Някои смятат, че този Дневник е една
от най-смислените и адекватни реакции на „култура по време на криза“ в
киното.

Каква помощ очаквате от Министерството на културата и от
Столичната община?

Бих добавил и онлайн прожекциите
на Дома на киното в партньорство с
платформата MUBI, Деня на младия
зрител (традиционен проект на Европейската филмова академия), който
отново ще е насочен към публиката на
Дома на киното. Обмисляме да направим онлайн и платформата Works In
Progress, част от Sofia Meetings, за да
сме полезни на киното от България и
региона и да го промотираме на кинофестивалите през 2020 г.

От министерството очакваме да поеме обсъдените вече ангажименти,
като ни бъдат признати направените разходи към момента. От Столичната община очакваме същото. И от
двете институции, както и от НФЦ,
очакваме да има форма за компенсиране на вече направените разходи,
които няма как да се ползват за рестартирането на фестивала. Същото
очакваме и от Програма „Творческа
Европа“ на ЕС.

Иначе колегите от FIAPF (СФФ е единственият български кинофестивал с
акредитация от международната организация) определиха въображаемия

Еврокомисар Мария Габриел обяви
мерките, които ЕС възнамерява да
предприеме в аудио-визуалния сектор.
Сред тях са създаване на Европейски
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Министерството на културата вече
обяви мерки за подпомагане на свободни артисти в две форми – чрез
няколко минимални заплати и месечен
заем в размер на 1500 лева. Столичната община също обяви мерки за подпомагане на сценични пространства.
Надяваме се да има още инициативи в
този дух, които не само да подкрепят
оцеляването на културния сектор,
но и неговото развитие. Очаквам и
предприетите от страна на правителството мерки по схемата 60/40 да
следват пазара и препоръките на бизнеса и да не задължават компаниите
да поставят всички свои служители
в тази рамка. Очаквам българската
държава и националните институции
да подкрепят българската култура, за
да запазим духа си и да вървим възродени към светла бъднина!

Какво от досегашния ви опит е
приложимо в днешната ситуация
и мислите ли вече за деня след извънредното положение?
Както се пее в песента: Don’t Give Up!
(Не се предавай!) Бъди гъвкав, бързо
взимай решения, понякога в трудните моменти ставаш още по-креативен. Реагирай на мига. Опитвай се да
поддържаш висок дух. Бъди готов да
правиш малки компромиси в името на
развитието и случването на нещата,
но никога не прави компромиси с идеалите си и високите цели. Приемай загубите, учи се от грешките, но помни,
че мачът не е от един гейм, играй за
победа! Не се увличай по масата и не
слизай на нейното равнище, старай се
да я издигаш до нивото на значимите
постижения в изкуството. Продължавай да летиш, „високо, високо, високо… над завист и обида, над дребните сплетни“. На това ме е научил
опитът. А дали имам бъдещи планове?
Имам, разбира се. Идеи да искате от
мен. Но първо да се съхраним – „Утре
птиците отново ще пеят“.
Въпросите зададе Виолета Цветкова
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Проблемите на независимия сектор
практика в областта на културата и
Гергана Димитрова,
като самоосигуряващи се
основателка                                    изкуствата,
по БУЛСТАТ лица и по граждански и авна Организацията                      торски договори (оказа се, че над 80 %
от артистите работят на временни
за съвременно алтернативно                    
договори, което е важна специфика на
изкуство „36 маймуни“
сектора).

Още след като беше обявено извънредното положение, десетина продуценти от независимия сектор се
събрахме в работна група. Между
нас има както артисти, така и мениджъри от сферата на музиката,
театъра, танца, визуалните изкуства, киното. Всички сме засегнати, и
то много тежко. Почти всички дейности, които вършим, са забранени в
условията на извънредно положение.
Отменени бяха фестивалите, турнетата и представленията ни, организациите ни са пред фалит, изгубихме
възможността да работим и да имаме
някакви доходи. Дори финансираните
инициативи и тези, по които вече сме
направили разходи, не е сигурно ще
могат ли да се случат и кога.
Секторът е много крехък финансово, както организациите, така и
артистите и мениджърите нямат
натрупани резерви. Това означава съвсем скоро фалит на малките
културни организации, а именно те
създават ангажиментите на голяма част от артистите на свободна
практика. Трябва да се спасяват както самите хора от сектора, така и
организациите.
Комерсиалният частен сектор, този
на културните и творческите индустрии и организациите с преобладаващо търговска дейност, също е тежко
засегнат. Според анкетата, която направихме в средата на март, загубите
при извънредно положение до юли за
попълнилите я досега 920 организации и отделни артисти ще бъдат над
18 млн. лв.
Най-важното, което се случи като
реакция на кризата, е невижданото
обединение на целия частен сектор,
независим и комерсиален, под настояването за две кризисни мерки.
1. Създаване на фонд за социална подкрепа на работещите на свободна

2. Създаване на фонд за структурна
подкрепа на организациите.
Изпратихме две отворени писма с нашите искания и аргументацията им
до Министерството на културата,
Министерството на финансите, министър-председателя, комисаря за
култура в ЕК Мария Габриел. Исканията за тези две мерки подкрепиха над
1500 организации и артисти.
Започнахме преговори с министър Банов, които продължават (текстът е
от средата на април). Какво беше устно договорено до този момент:
- Беше официално обявено, че ще има
социален фонд, който ще обхване
най-нуждаещите се артисти на свободна практика, като ги обезпечи с 3
минимални работни заплати и поеме
осигуровките им за 3 месеца.
- Министърът обяви, че артистите на свободна практика, които не
се възползват от социална подкрепа,
ще имат достъп до ежемесечен безлихвен заем от 1500 лв. с 5-годишен
гратисен период и срок на изплащане
след това до 10 години. Министърът
пое ангажимент двете мерки да заработят до края на април.
- Министърът обяви че ще постъпят
допълнителни пари за кризисни мерки
в бюджета на МК. Не е обявено кога
обаче.
Все още мярка за подкрепа за организациите няма обявена. Обсъжда
се само временно завишаване на процента за допустими административни разходи по проекти. Това за
нас е недостатъчно и стратегически
недалновидно.
Тази криза оголи ясно два основни проблема за българския независим културен сектор, замитани под килима вече
30 години от поредица от министри и
правителства.

фотография Никола Михов

1. Липсата на актуален регистър и
адекватен социален статут за артистите на свободна практика. Работейки на граждански и авторски
договори, те плащат данъци и осигуровки, но няма да получат пенсия,
не им се брои стаж, нямат право на
майчинство и обезщетения за безработица, те са на практика невидими
за социалната ни система, освен като
данъкоплатци.
2. Липсата на структурна подкрепа
за частни организации в областта на
културата и изкуствата, която да
помогне за тяхната устойчивост.
Това са ключови проблеми за сектора
и трябва да бъдат решени сега. Почти всички страни в Европа са уредили
тези два проблема. А в България целият извъндържавен културен сектор
е заплашен от изчезване, от пълно
изключване от мерките за подкрепа
към населението и бизнеса, макар културата да е обявена за приоритетен
сектор за ЕС. Основна причина за това
са тези два нерешени проблема. А и
нарочно сбърканият текст в Закона
за хазарта за отчисленията към Националния фонд „Култура“. Три важни
стратегически задачи за министър
Банов, които той има възможност да
реши.
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Застрашено е съществуването ни
ни. Едно представление трябва да
бъде адаптирано, промотирано и организирано, което отнема около два
месеца в аванс. Ако 13 май е датата,
в която забраната ще падне, ние планираме юни/юли, което е влизане във
ваканционния за театрите период, и
губим още три месеца до септември,
които не можем да покрием финансово. За Derida Dance Center ситуацията
се оказа изключително застрашаваща
съществуването му, въпреки че направихме невъзможното да създадем
това място и да дадем възможност
на колеги – независими артисти, да
представят своите послания без
цензура.

Атанас Маев,                     
Дерида Денс Център
Ние сме все още стартъп като сцена, а и поехме големия риск да правим
културна инфраструктура в отрасъл,
който е крайно нестабилен икономически. Набрахме скорост, но все пак с
бюджетен дефицит. До ден днешен
не можем да си покрием разходите.
На всеки от екипа се налага да прави
компромис с приходите си. Може би
сме си създали имунитет като екип
и сме успявали в целта си сцената да
е стабилна. В такава криза държим
под наем частно пространство, след
като инвестирахме над 200 000 лв. за
създаването на Сцена „Дерида“. Месечният ни наем за близо 600 кв.м е
изключително висок, на пазарни цени
в центъра на София. Прецененият
риск ни даваше възможност да генерираме доход, но при този земетръс,
който се случи в глобалната икономика, сме на път да изгубим театъра,
ако не ни се подаде ръка като компенсация. При нас малко хора са на трудови договори, предвид проектната
дейност. А проблемът не свършва с
момента, в който се завърнем в залите след извънредното положение.
Нужно е да постигнем информираност
и да върнем доверието на публиките
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Търсим нови форми, имаме онлайн
програма с българско и международно
съдържание. Хората имат възможност да си купуват билети на различна цена. Ясно е, че това е солидарен
подход от нашите публики към нас,
за да можем да продължим да съществуваме в следващите месеци, а от
наша страна те получават прекрасна
селекция.

© Derida Dance Center

Големият проблем е с физическото
оцеляване и не изключвам възможността талантливи наши артисти
да избягат от България или да мигрират в други икономически отрасли.
Ние самите с арт директора на Derida

Живко Желязков ръководехме успешен
проект в Южна Испания от 2004 до
2008 г., независим проект за инфраструктурно изграждане на театър.
Имахме трупа в едно райско място и
сега, като сравнявам какво ми се случва, поемайки риска да бъда част от
промяната в България, заради която
съм се върнал, се питам: „Нужно ли е
да търпя това положение“. Това мохиканство никой няма да оцени като
значимо. Не може при реализирана
инвестиция да не ѝ се направи анализ, който да покаже за колко време
след кризата тези предприятия могат да продължат напред. На базата
на стари годишни финансови отчети
да се прецени кои са ефективните
структури, за да се запазят и да им
бъде показано, че не са сами и работят в партньорство с държавата. В
момента не се прави никаква оценка и
се губи всичко. Нямаме кризисен икономически щаб, който да е ангажиран
с тези изчисления. В сферата на културата сме на допитвания и анкети,
които се разпращат на селективен
принцип. Не знам каква оценка може
да направи Министерството по този
начин.
Добрият сценарий е да си стиснем ръцете със Социалното министерство и
те да пренасочат останали средства
от програми като фонда за иновации
и конкурентоспособност. Ако може,
тези средства да се адресират към
физическите лица, които в момента
трябва да оцелеят. Министър Банов
обеща, че освен парите от Националния фонд „Култура“ и Министерството на културата ще влязат и
европейски средства. Засега не виждам това в обновяването на бюджета. Най-лесно е наличните програми
само да се подсилят с нови средства
и да се увеличат разходите за администрация. Може да се открие и един
нов кризисен структурен фонд, който
впоследствие да остане като фонд за
подпомагане на структури на базата
на тяхната ефективност и програма.
Ако не бъдат вложени нови средства,
независимият сектор ще загине.
Записа Данислава Делчева
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Инициатива „Визуални изкуства“
Владия Михайлова, куратор     
в галерия „Васка Емануилова“,
основателка на Инициативата
за визуални изкуства
За дни след обявяването на извънредното положение във Фейсбук се
създаде спонтанно Инициативата за
визуални изкуства. Засега тя представлява група в социалната мрежа, в
която се споделя информация и се водят дискусии. Тя обединява свободно
практикуващи художници, дизайнери,
фотографи, куратори, културни мениджъри и др., частни инициативи,
сред които галерии и хибридни пространства, както и нестопански, независими организации. Тя бе подкрепена
официално и от СБХ. Основополагащо
действие бе солидаризирането с обявената позиция на сектора на изпълнителските изкуства за създаването
на социален и на структурен фонд за
подкрепа на изкуствата. Постепенно
около тази идея се обедини по безпрецедентен начин и целият независим
сектор. Създаде се работна група,
която вече повече от месец участва
в редовни срещи с министъра на културата Боил Банов. Отстояването
на първоначалните искания обаче се
оказа не толкова лесно, доколкото то
се изправи пред цялостната неуреденост на сектора, породена от отлагането на реформи в него в продължение
на десетилетия. Така централизираността, неравнопоставеността
между държавния и независимия сектор (макар че те са равни по закон),
хроничното недохранване (България
има един от най-ниските бюджети за
култура в Европа), отсъствието на
съвременна национална стратегия за
култура, неработещият Закон за меценатството и социалната нерегулираност влияят и на възможностите
за мерки в момента. Ограниченията
са много и повечето от тях не предполагат съвременно мислене за управление на културата, насърчаване
на публиките и пазарната адаптивност, да не говорим за верификация

на международните стандарти на
работа. Досега Министерството
на културата обяви няколко мерки с
желание да отговори най-вече на социалните искания на сектора. Обещанието за компенсация в размер
на три минимални работни заплати
плюс осигуровки за лица, които имат
средномесечен доход за предходната
година по-малък от 1000 лв., засега е
най-директната форма на подкрепа.
Остава въпросът какъв брой хора ще
могат да се възползват от нея и дали
заделените средства са достатъчни?
Големи въпроси повдига и нуждата от
структурна подкрепа на организациите и пространствата. В последните години в сферата на визуалните
изкуства се появиха много нови галерии, пространства за изкуство и
други частни инициативи. Те не само
започнаха да променят „актьорския
състав“ на действащите лица, но
и да привличат нови публики, като
превърнаха гледането на изложби,
приложните дейности, рисуването,
както и четенето на книги, слушането на нова музика, интереса към
танца и съвременния цирк в част
от градското живеене. Отношението към културата като цяло стана
по-малко консервативно. Сегашната
ситуация особено застрашава тези
организации и пространства. У нас
това е мрежа, изградена благодарение на ентусиазма и предприемаческите усилия на хората. В нея доминира частната инициатива. Затова
и виждаме толкова „хибридни“ дейности в сферата – художници, съчетаващи по няколко професии, малки
ЕТ и ООД, които балансират между
проектна и стопанска дейност. Държавата не може да обхване всички
тях, няма адаптирани критерии за
художествена дейност и статут за
съвременно изкуство и поради това
просто ги превръща в неразличими за
нея „данъчни източници“, които във
времето на криза се оказват недопустими по една или друга причина кандидати. Засега най-адекватни остават

фотография Калин Серапионов

мерките, обявени от Столичната
община, която наред със субсидиите
от 1000 лв. за индивидуални създатели, обяви и структурна подкрепа за
пространства в размер на 10 000 лв.
Имайки предвид необходимостта от
средства, които да съхранят организациите и пространствата, Министерството на културата обеща да
вдигне процента на административни разходи по всички проекти до 35 %,
да запази съществуващите програми
и да увеличи техния бюджет. Липсата
на устойчиво структурно финансиране и днес, и като перспектива за бъдещето обаче остава. На дневен ред е и
създаването на адекватен регистър
на свободно упражняващите професията си културни дейци.
За независимия сектор има много работа за вършене, повече, отколкото
в други държави във време на криза.
Като човек, работещ в държавния
сектор, се надявам, че времето за изравняване на двете полета настъпва,
а с него идват и реформи, които касаят всички. Надежда има и тя е в силното желание за промяна и във вярата,
че обединението и сътрудничеството са пътят към бъдещия свят след
COVID-19.
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Издателите и кризата
Оживлението около пролетните празници на книгата и четенето, празниците на детската книга, детския
литературен фестивал сега няма да
се случи. Изложението около 24 май
е също под въпрос. Приходите за периода от март до май–юни обикновено са четвърт от годишните, тоест вероятният годишен спад може
да надхвърли 25 %. Сега икономиката
взема връх, а размислите за културните стойности като че отиват на
заден план. Вече трябва да мислим за
съхраняването в бизнеса.

Йонко Йончев, управител
на издателство „Рива“
Книгоиздаването у нас е сред дейностите с най-висока конкуренция.
Предлагането на книги е огромно за
мащабите ни. Публикува се всичко,
получило международна известност.
Годишно новите заглавия доближават
10 000. Общият брой на фирмите, регистрирали издателска дейност, е над
3500, но на книжния пазар оперират
активно около 200 и непрекъснато
се появяват нови. Всички те попадат
в категорията на малките и микропредприятия, включително и тези
5–6, които изглеждат големи в нашите условия. В сектора са заети над
5000 души.
След като извънредното положение
затвори всички класически книжарници, достъпът на читателите до
книги остана само чрез интернет
книжарниците. Това доведе до спад
на продажбите с над 50 %, въпреки
че почти всички издатели и книжари
започнаха кампании с различни примамващи читателите отстъпки.
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13 март ни завари с 20 нови заглавия,
готови за отпечатване, и над 50 изчерпани – за нов тираж, но замрелият пазар ни принуждава да изчакаме.
Преминахме на дистанционна работа, а вече и на намален работен ден.
Първата ни грижа е да съхраним екипа и работните места, защото независимо че университетът подготвя
изключително добри издателски кадри, практиката оформя истинския
професионалист. Като издатели на
Сенека преоткриваме ценностите на
стоицизма, на търпеливия труд, на
солидарността.
Проблемите в книжния сектор добиват по-ярко изражение в тези дни на
криза и показват колко крехка е една
културна индустрия. Явно средните
издателства ще понесат най-силни трудности поради това, че имат
екип, който поддържат, а приходите
им на практика са прекъснали. Същото се отнася и до малките книжарници, които са културни средища и
обогатяват облика на кварталите и
неголемите градове.
Факт е, че при подобни сътресения
едно от първите неща, от които се
лишават хората, е новата книга. Обсъждали сме с експерти от Федерацията на европейските издатели какви
мерки на фирмено, браншово и макрониво могат да се приложат в кризисна
ситуация.

Едната линия за подкрепа на сектора
е както за всички фирми. За нас, а вероятно и за повечето издателства,
от жизнено значение е прилагането
на схемата 60/40. Особено необходими са облекченията при кредитирането и плащанията на данъците, за да
издържим кризисния период. Решението на БНБ за мораториум на кредитите е много важен инструмент в тази
посока.
Особено важна е и подкрепата за читателя – да се осигурят нови книги
по програмата за библиотеките. Нашият Закон за библиотеките е издържан в духа на най-добрите световни
практики, а в Закона за училищното и
предучилищното образование е отделено внимание на училищните библиотеки. Изпълнението им ще превърне
библиотеките в пълноценни информационни центрове. Насочването на
по-сериозен ресурс в тях е принос към
образованието и науката.
Допълнителна подкрепа би била МОН
да организира разплащанията на
учебната литература по-рано, което
ще влее ресурс и в полиграфическата
индустрия.
Предстои да осмислим как тази криза ще промени книжния сектор. Дистанционното обучение вероятно ще
утвърди нови нагласи. Явно предстои
интернет книжарниците и електронните книги да заемат по-значимо
място.
Ще са необходими и нови решения на
проблема за авторското право. Много
често с мотив за достъп до културни
ценности се нарушават правата на
писатели, преводачи, художници. При
нашата ограничена езикова общност
въпросът придобива особена острота при книгите. Защото глобалните
производители могат да осигурят
всичко, но българска литература и
изкуство те няма създадат.
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Анна Хаджимишева,
собственик на софийската
книжарница „Нисим“

Има

надежда
Как се справяте в тези специфични
условия? В какви посоки преустройвате работата си?

Кризата се отразява тежко на културния сектор. Как тя рефлектира върху работата на малките
книжарници?

Опитвам се да остана позитивна и да
намирам по нещо хубаво и в най-трудните моменти. Сега работим над уебстраницата ни, разчитаме на съвременните комуникации и на редовните
ни клиенти.

На 13 март след първата заповед на
министър Ананиев затворихме книжарницата. Макар тази заповед да
беше в сила едва пет часа, прецених,
че е редно книжарницата да остане затворена поне до края на месец
март.

Изследване върху независимия културен сектор посочва, че книжари,
издатели, преводачи все още не са
в първите места на засегнатите,
както това е в сферата на сценичните и музикални изкуства. Какво
очаквате занапред?

Не беше никак лесно решение, но
сметнах, че така е редно, за да можем
да намалим общуването с потенциално заразни хора заради здравето на
семейството и близките ни.
Това, което направих, беше да прехвърля телефона на книжарницата,
така че, ако има някой, който иска да
се свърже с нас, да може да го направи.
Впоследствие именно това се оказа
много важно, тъй като хората бяха
взели сериозно думите на министъра
и въпреки че заповедта беше отменена и реално можехме да работим,
много хора си останаха по домовете,
а магазините им – затворени. В края
на март телефонът започна да звъни.
Хората имаха нужда от книги. И така,
взех решение да отворя книжарницата с намалено работно време и при
спазване на всички изисквания. Започнаха и поръчки онлайн. Искам да ви
кажа, че има надежда – има опашки от
хора не само пред аптеките, но и пред
малката книжарница.

Засега наистина нещата вървят, макар и със забавени темпове. Много от
издателствата имат предвидени заглавия за печат. В тази сфера нещата
се планират на годишна база. Като
цяло всички работят, но с намалено
работно време и предварителни заявки, за да се намали контактът между хората и да се пести време. Нещата не са никак розови, но се надявам
да успеем да задържим положението
на сегашното ниво. Ако това стане
– всичко ще бъде наред. Нашата книжарница е малка и това ни позволява
да бъдем по-гъвкави и бързо да можем
да реагираме. Това е един голям плюс.
Засега не се налага да правим съкращения, дано и занапред да е така!

Как виждате помощта, която
държавата би могла да окаже на
заетите в културния сектор и
по-специално във вашия бранш?
Дано да има хора, които да могат да
се възползват от тази т.нар. помощ.

Ние разчитаме на собствените си
сили. Проблемът е, че решенията,
които се взимат, понякога са недомислени и непрекъснато се променят. Всичко се прави на принципа
проба – грешка, което, простете ми,
но не е сериозно. Не мога да си представя как живеят хората, които са
най-засегнати, въпреки усилията на
държавата, които не могат да бъдат
всеобхватни.

Какво четат и купуват хората в
тези дни, какви са наблюденията
ви?
Хората търсят нещо за четене, което да ги отпусне, развесели. Други пък
са намерили време да си довършат дипломната работа и търсят специализирана литература. В момента на
почит е детската книга. Родителите
търсят забавление за децата си, различно от електронните устройства,
и се обръщат към книгите. Имаме
редовни клиенти деца, които четат
толкова много, че едва успяваме да задоволим нуждите им.

Важен въпрос, който пропускам?
Искам да споделя с вас и вашите читатели, че тази година книжарница
„Нисим“ става на 20 години. Надявам
се да имаме възможност да отбележим този юбилей подобаващо.
Дотук сме изминали този нелек път и
сме устояли на всичко досега, надеждата ми е да продължаваме да радваме хората с „храна за душата“. Както
ви казах – надежда има, докато има
опашка пред книжарниците!
Въпросите зададе Катя Атанасова
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Оцеляването на частните галерии
Румяна Йонева,                    
Галерия „Ракурси“

на корпоративния данък на частните
галерии за 2020 г., както и данъка по
ЗЗДФЛ за художниците на свободна
практика.

Частните галерии са силно засегнати
от кризата. Повечето от тях затвориха своите пространства веднага
след обявяването на карантината.
Отложиха се изложби, прекъсна се
връзката с авторите и публиката.
Местните и европейските проекти
спряха и ще се забавят. Това поставя въпроса за оцеляването на този
бизнес.

4. Обявяване на извънредни сесии за
културата от страна на държавата
и общините.

Опитът ни от други кризи показва, че
тази чувствителна сфера на икономиката – търговията с произведения
на изкуство и пазарът на изкуство, е
потърпевша след началото на проблема и се възстановява последна след
преодоляването му. Това се дължи на
факта, че неясната ситуация относно бъдещето принуждава хората да
ограничат значително разходите си.
От друга страна, интересът и посещенията на галериите се запазват
поради потребността от издигане
над тревогите и връзка с духовни
ценности.
Кризата принуди арт общността да
потърси нови форми за показване на
изкуство и контакт с публиката. Тя
се обърна към дигиталните форми за
споделяне на изкуство – онлайн изложби, онлайн продажби. Използват се
активно социалните медии. Създават
се нови общности, спонтанно възникват съответни на кризата проекти,
търсещи отговори на въпросите,
които днес вълнуват всички. Организират се благотворителни онлайн
продажби на произведения в помощ на
художници. Чувство на свързаност,
солидарност и подкрепа преминава през общността на изкуството.
Големи световни галерии предоставят своите онлайн платформи на
по-малки, организират се безплатни
уебинари за адаптиране на бизнеса
към онлайн практиките и приспособяване към променящия се пазар на
изкуството.
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5. Възстановяване на разходите за
подготовка и откриване на изложби шест месеца след приключване на
карантината.

Частните галерии, като част от креативните и творческите индустрии,
са тясно свързани с художниците в
една система, която създава културен продукт. Затова тази принудителна пауза в дейността утежнява и
без това нерозовото положение и на
художниците на свободна практика.
За да се компенсира ефектът от тежкото икономическо положение, галериите, така както и художниците, се
нуждаят от финансова подкрепа от
държавата. Ето някои мерки, чието
прилагане за периода на карантината
и поне шест месеца след това би помогнало за възстановяването на този
сектор:
1. Безвъзмездна финансова подкрепа,
съответстваща на претърпените
загуби на база на приходите от продажби за предходната година, съгласно данъчна декларация за 2019 г., която да послужи за плащане на наеми и
други основни разходи.
2. Изплащане на самоосигуряващите се лица и артистите на свободна
практика на средства от фонд „Безработица“ за периода на извънредното положение.
3. Облекчаване на данъчната тежест
– освобождаване от или намаляване

Актуалната криза представлява
също и шанс за решаване на проблеми, които дълго време са загърбвани,
като увеличаване на общественото
финансиране на изкуството, промяна
на законодателството, за да се стимулира пазарът на изкуство, в т.ч. данъчни облекчения при закупуване или
спонсориране на изкуство, действащ
закон за меценатството, намаляване
на ДДС за частните галерии и много
други.
Има добра възможност институциите да проучат опита на други страни,
които оценяват важността на креативните и творчески индустрии за
обществото и за икономиката. Може
да се даде примерът на Берлин, който няколко дни след обявяването на
карантина в града отпусна 500 млн.
евро за спасяване на малкия бизнес
и артистите на свободна практика
от финансово пропадане. Безвъзмездната помощ варира от 5000 евро за
свободни артисти до 15 000 евро за
малък бизнес и тя беше разпределена
в рамките на няколко дни само срещу
име, номер, имейл и банкова сметка.
Федералното правителство на Германия обяви, че ще отдели пакет от
50 млрд. евро за свободни артисти и
малък бизнес под формата на еднократна безвъзмездна помощ. Подобна
е ситуацията в много други държави.
Очакваме разговорите с държавните
институции да доведат до положителни резултати, а също и общините
да подпомогнат възстановяването
на сектора, което по предварителни
прогнози ще отнеме 9–12 месеца.
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Щети
и
възможности
Д-р Нели Стоева е
преподавател по културен
мениджмънт, експерт по
финансиращи програми в
сферата на изкуството
Секторът на културата и изкуствата е сред най-засегнатите от извънредното положение, а същевременно
за него ще бъде необходимо най-дълго време за възстановяване. Особено
уязвими в тази ситуация са творците на свободна практика, както и
организациите извън държавните и
общинските структури.
На 10.04.2020 г. Министерството на
културата (МК) обяви мерки в подкрепа на независимите творци,
които включват отпускане на една
минимална работна заплата месечно за най-нуждаещите се свободни
артисти за период от три месеца.
Разработват се и мерки за след края
на извънредното положение, които
включват промени в условията по
програмите на НФ „Култура“ и другите конкурсни програми на МК. Предстои да се обсъждат възможностите
за структурното финансиране на независимите организации.
Всички предвидени мерки обаче се
сблъскват с един сериозен, но очакван проблем: липсата на информация
за независимите изкуства. В момента нито една институция не може да

предостави надеждни данни относно
броя на организациите, обема на дейността им, публиките им, заетите
в тях служители. Това бе основната
причина група независими организации и творци да инициират провеждането на анкетно проучване, което да
запълни поне донякъде тези липси и да
подпомогне изграждането на система
за подкрепа на най-засегнатите.

Какво показват
резултатите?
Обобщените данни от проучването1 на базата на 1058 отговора към
12.04.2020 г. показват, че най-голям
брой от респондентите са от секторите театър (35 %) и музика (34,3 %),
следвани от визуални изкуства
(21,4 %), аудиовизуални изкуства/кино
(18,9 %), танц и пърформанс (18,1 %),
литература и превод (5 %). Освен посочените сектори в анкетата са се
включили и множество преподаватели в арт школи, DJ, представители на
приложни изкуства като дизайн, керамика, бижутерия, артистичен грим,
мода, цирково изкуство, озвучители,
арт терапевти, автори и журналисти и др.

тях са наемани във връзка с реализация на конкретни проекти, а след приключването им – освобождавани. Към
момента значителна част са освободени или заплашени от освобождаване. В организациите работят между 1
и 35 души, най-често до 10 души.
Средните годишни обороти на организациите са сравнително скромни,
като повечето от тях са в рамките на 50 000 лв. (56,8 %), или между
50 000 лв. и 150 000 лв. (26,5 %). Около
1/3 от тях не разполагат със служебни помещения, офиси или сцени. Друга
1/3 заплащат наеми и режийни за такива помещения в размер до 500 лв.
месечно.
От анкетираните физически лица
близо 62 % са самоосигуряващи се, а
51 % са заети в организации на трудови и граждански договори (някои
респонденти са посочили и двата отговора). Голяма част от тях нямат постоянни доходи или доходите им варират силно поради проектния начин на
работа в сектора. Най-голям процент
са посочили за 2019 г. доход между
5000 и 10 000 лв. годишно от дейности, свързани с изкуство и култура.

Включени са представители от 65 населени места в страната: 54 градове
и 11 села. Най-много са респондентите от големите областни градове:
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе,
Велико Търново, Перник. Многообразието в обхвата на респондентите
прави анкетата достатъчно представителна за сектора.

80 % от включените организации посочват, че към 08.03.2020 г. (когато
бяха забранени публичните културни
изяви) са имали планирано събитие, за
което вече са направили разходи. Тези
разходи варират между 100 и 450 000
лв. Общата стойност на всички преки
загуби в сектора поради налагането
на извънредно положение е приблизително 2 400 000 лв.

Анкетираните организации ангажират общо 1910 души на трудов и граждански договор. По-голямата част от

Очакваните в бъдеще финансови загуби възлизат на около 15 500 000
лв., ако извънредното положение
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продължи до юли 2020 г. Размерът им
нараства до 42 000 000 лв., в случай
че мерките за изолация бъдат удължени до края на годината. Загубите
обаче са не само финансови, те включват и загуба на публики, на вътрешни и международни партньорства,
на спонсори и донори, на ангажирани
служители, на сцени и пространства,
невъзможност за осъществяване на
вече одобрени проекти. Важно е да се
подчертае, че независимите творци
не очакват от страна на държавата
компенсация за всички тези загуби.
Посочените цифри са ориентир за
значимостта на този често подценяван сектор не само в културен, но и в
икономически смисъл.
Респондентите предвиждат възстановяването си в рамките на 3–6
месеца, в случай че извънредното положение продължи до юли 2020 г. Ако
кризата продължи до края на 2020 г.
обаче, голяма част от организациите
считат, че ще стигнат до прекратяване на дейността си и фалит.
Предвид очертаната ситуация, над
95 % от анкетираните смятат, че са
необходими спешни мерки от страна
на публичните власти за компенсирането на щетите в сектора. Като
най-ефективна мярка се посочва
структурното финансиране на независимия сектор (76,2 %), следвано от
учредяването на социален фонд (75 %).
19 % считат, че най-адекватна мярка
би било въвеждането на държавна
субсидия на базата на брой продадени
билети. В допълнение са предложени
мерки, свързани с данъчни облекчения,
регламентиране на статута на независимия творец, стартиране на програми за подкрепа на проекти, които
могат да се реализират в настоящите условия, и др.
Всичко това налага продължаване на
интензивния диалог с публичните институции, предприемането на спешни и адекватни мерки за оцеляване на
сектора.

Съпътстващите
заболявания
Предприемането на тези кризисни
мерки в културата несъмнено е с
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приоритетно значение в следващите
седмици. В момент на криза обаче проличават най-силно съпътстващите
хронични дефицити в политиките по
отношение на независимите изкуства. Част от тях включват:
Липсата на публична и достъпна ин-

формация и регулярни изследвания – както за независимия, така и
за частния и публичния сектор. Отсъствието на актуални регистри,
на периодично обновявани статистически и социологически бази данни,

„Очакваните
финансови загуби
възлизат на около
15 500 000 лв.,                 
ако извънредното
положение продължи
до юли 2020 г.,               
и нарастват до          
42 000 000 лв. до края
на годината.“
на системни проучвания върху икономическите ефекти от дейността на
културните организации има трайно
отражение върху функционирането
на сектора, което става особено забележимо в кризисната ситуация.

Неравнопоставено третиране на

различните организации в културата.
Държавните и общинските структури получават бюджети както за регулярно поддържане на дейността си,
така и за капиталови разходи и за проекти. Всички останали културни организации имат достъп единствено до
проектно финансиране. Проектният
модел на функциониране предопределя
голяма част от проблемите в независимия сектор, свързани с неустойчивост, невъзможност да се поддържат

екипи, да се изготвят дългосрочни
планове и проекти.

Липса на устойчив диалог и комуникация на всички нива. Интен-

зивната комуникация между МК, общините и независимия сектор през
последните седмици е положително
явление, но за съжаление е твърде
рядка практика, която се наблюдава
предимно в кризисни ситуации. Необходимо е системно поддържане на
диалога между всички заинтересовани страни в културата и публичните
институции на централно и местно
ниво.

Дефицити в законодателството.

Липсата на специални закони в някои
сфери на културата допълнително
затруднява работата на културните оператори. Тук влизат например
сценичните изкуства, където през
последните 20 години няколкократно и безуспешно бяха правени опити
да бъде изработен закон. Специални
закони няма и в сферата на визуалните изкуства, книгоиздаването, музикалната индустрия. В дебатите през
последните седмици бе поставен и
въпросът за необходимостта от специфична нормативна регулация на независимия сектор в изкуствата.
Изброените проблеми засягат не само
независимия сектор, но и функционирането на културната екосистема
като цяло. Кризата изведе особено
остро тези проблеми, но тя е и възможност да започне диалог и да се
пристъпи към решаването им чрез
съвместните усилия на всички заинтересовани страни. Принудителното прекратяване на дейността може
да стане добър повод за „излекуване“ на съпътстващите заболявания,
така че секторът да излезе по-здрав
от ситуацията. Макар и несъмнено
по-беден.

1
Анкетата е разпространявана онлайн в периода 22 март–12 април 2020 г. Попълнена е от
1058 души, от които 70 % са физически лица, а
30 % са представляващи организации в сектора.
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Във всеобщата пауза
Ида Даниел от 2015 г. живее в Гисен, Германия. Понастоящем завършва втората
си магистърска степен в Института по
приложно театрознание в Университета
„Юстус Либиг“, специалност „Хореография
и пърформанс“ при проф. Бояна Кунст. Паралелно с това участва на свободната
сцена в Хесен като авторка, съавторка и пърформанс артистка. В България
е съоснователка на Сдружението за
съвременно изкуство в условия на високо напрежение „Нейно величество тенджерата под налягане“ (2011 г.) и на Асоциацията за свободен театър (2008 г.).

За помощта, която
получава независимият
културен сектор               
в Германия

Как се отразява кризата на независимите артисти в Германия? Към
какви нови форми се преориентира
секторът?
Независимият културен сектор заема
значителна част от живата култура
в Германия. Спектърът от професии
на свободна практика не включва само
хората, които се занимават с изкуства, но и екскурзоводи, терапевти,
преводачи, журналисти, инструктори. Всеки регион третира различно
тяхната ситуация.
Поради своята децентрализираност
Германия има активна независима
сцена във всеки град с около 100 000
жители – концерти, изложби, представления и фестивали. Като резултат от активизма на артистите
през 80-те и 90-те години, в някои
от тези градове има един или повече
центрове за изкуства, които се стопанисват или от кураторско-продуцентски екипи, или от своите основатели, често социално ангажирани
артисти. Тази мрежа от независими
артистични взаимоотношения е до
голяма степен субсидирана на проектно, програмно и структурно ниво
от градски, регионални и национални
фондове. На национално ниво оперира
KSK – социална каса, в която има право да се осигурява всеки артист. Чрез
нея здравните осигуровки се поделят
с държавата, а членуващите трупат

пенсионен стаж и право на обезпечение при безработица. Тя съществува
от 1981 г.
Моите преки наблюдения са върху
сцената в региона Хесен и по-специално градовете Франкфурт, Гисен и
Марбург. Чрез онлайн уебинари следя
и ситуацията в Берлин.
Първите ми и най-преки наблюдения
са върху работата на Музонтурм —
пространство за съвременни изпълнителски изкуства и гранични форми.
В основната си част програмата им е
отложена без ясни нови дати. Музикалните им събития са пренасочени
към безплатен онлайн достъп, професионалният танцов тренинг също
е достъпен онлайн, като инструкторите излъчват от домовете си и нивото е по-отворено от обикновено.
Изненадата на програмата са онлайн
включвания на Forced Entertainment (известна експериментална компания от
Великобритания, неин проект гостува на „Варненско лято“ 2013 – б.р.).
Основната организация, която се занимава с анализ на щетите, индивидуални консултации и достъп до

информация за ситуацията, е „ЛаПроф“ (www.laprof.de). След анкета
те обявиха, че до 30 юни загубите за
независимите артисти в Хесен ще
достигнат 3,8 млн. евро.

Каква помощ получава секторът освен държавните социални
фондове?
Има няколко различни инициативи,
които са в помощ на артистите във
Франкфурт и Хесен. Има и на национално ниво. Във Франкфурт ръководителката на отдела по култура
Ина Хартвиг пренасочи средства от
бюджета, така че артистите да могат да кандидатстват за безлихвен
заем от 500 до 5000 евро, като в определени случаи сумата може да бъде
отпусната и безвъзмездно. Предпоставките са, че съществува екзистенциална финансова ситуация поради
пандемията и че някои от мерките
за финансиране не могат да бъдат
използвани или не са достатъчни за
осигуряването на средства за преживяване. Позицията на Хартвиг е ясна:
„Културният живот на нашия град не
трябва да търпи трайни щети“. Към
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нейната инициатива постепенно се
присъединяват и франкфуртски фирми, които с даренията си увеличават
разполагаемия бюджет.
Проблемно е обаче основното финансиране в тази кризисна ситуация,
което трябва да идва от сътрудничеството между регионалното и
националното ниво. В Берлин и в Северен Рейн-Вестфалия неосъществените приходи от представления,
фестивали и други събития се възприемат като критерий за подпомагане,
докато в Хесен се покриват само разходи по ликвидност, а артистите са
съветвани да минат по улеснена процедура в бюрата по труда. Организацията „ЛаПроф“ в лицето на Ян Дек,
който води непрекъснат диалог с политическите среди на Хесен, не подкрепя това предложение и в момента
настоява за промяна на критериите
по програмата.
Паралелно се появяват по-малки фондове с различно целево подпомагане
– покриване на вече направени разходи по проект, който няма да се осъществи; тримесечна стипендия, която превръща този период на застой в
начален етап на нов проект; помощ за
плащане на жилищен наем; общо подпомагане. Всички те предлагат по 500
евро на артист.
Има и платформи, които предлагат
посредничество между дарители и
артисти. Пример за това е Elinor – поначало платформа за демократично
управление на общи сметки, в момента те добавят към портфолиото си
спешен фонд в помощ на изкуствата.
Артистите могат да кандидатстват
за суми до 1000 евро. В момента са
събрани близо 100 000 евро.
Националният фонд за сценични изкуства започна финансиране с лесен
достъп, което в краткосрочен план да
предложи на част от изпълнителите
на свободна практика алтернатива
на отменените възможности за работа. Лесният достъп се гарантира от
условието кандидатстващите артисти да са участвали в продукция, финансирана от фонда, през последните
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десет години, и проверима загуба на
доходи. В момента вече 100 проекта
са подкрепени с по 5000 евро. Очаква
се при удължаване на карантината
да се обяви нова сесия, достъпна и за
кандидати, които до този момент не
са получавали субсидии от този фонд.

Какъв е вашият личен опит в тази
ситуация? Как се справяте?

одобри нови параметри, по които да
се осъществи в настоящите условия.
Няколкото пътувания с представлението Exploded Goo на Зринка Ужбинец, което беше в миналогодишната
програма на фестивала „Антистатик“ в София, също очакват новите
си дати.
Синът ми си фантазира, че ходи на
училище в хола, за да не стои по цял
ден в стаята си. Ние двамата с баща
му сменяме през ден-два стаята или
пространството, където работим.
Превръщаме се в Мартенския заек и
Шапкаря на чаено парти.

„В Германия
има платформи           
за посредничество
Това, че в момента цялостната възмежду дарители
можност да сме заедно в групи, в телесна близост и в споделена неочаки артисти.
е поставена под въпрос, от
Например Elinor –                    ваност
една страна, дава шанс за излизане от
навиците, от друга обаче, перспектиплатформа за
вата да останем в това състояние е
демократично
направо невъобразима и всеки път,
когато усетя тази невъобразимост,
управление на
изпитвам телесна болка.
общи сметки.
Негласната уговорка за непосредАртистите могат ственост и доверието в експерименкоито са в основата на независида кандидатстват та,
мата сцена, сега започват да стават
по-видими. И сякаш и артистиза суми до 1000 евро. все
те, и публиката намират начини да
Събрани са близо
изразят благодарността си за тази
взаимност.
100 000 евро.“
Ако епидемията не се беше превърнала в пандемия, за мен почти нямаше да
има разлика, тъй като до средата на
април основната ми работа бе свързана с писане. Тъй като мерките остават в сила обаче въпреки отварянето
на малките магазини например, репетиционните зали остават затворени. Екипът на Музонтурм продължава
да работи от къщи и проектите, по
които щях да сътруднича в драматургичния им отдел от април до юли,
остават с неясна перспектива. Проектът ми, който е свързан с Theater
neben dem Turm в Марбург, в момента е в период на пренаписване, за да
може финансиращата организация да

Много фестивали, които бяха в процес
на организиране в началото на карантината, сега събират предложения за
онлайн събития. Някои си запазват и
правото да излязат още веднъж тази
година, когато физическата близост
отново стане допустима.
И все пак усещането за всеобща пауза на моменти дава едно необходимо
отдъхване от непрекъснатото препускане по задачи, след плаващи цели
и просто по навик. В същото време
само социалната солидарност може
да направи това отдъхване истински
дълбоко, иначе веднага нахлува разклащаща несигурност.
Въпросите зададе Катя Атанасова
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Джорджо Агамбен

Ние сме само оголен живот
Джорджо Агамбен (род. 1942 г.) е един от
най-значимите съвременни философи. В
Homo sacer – своя opus magnum – той преосмисля европейската модерност през идеята за биополитика и биовласт. Агамбен
поставя „оголения живот“ на човешките
същества в центъра на социума и тълкува
разцвета на тоталитаризмите през ХХ в.
Втората част от поредицата Homo sacer
е посветена на извънредното положение и
гражданската война. В България книгите
му издава „КХ – Критика и Хуманизъм“.

Вирусът заразява не само
отделни хора, но и цялото
общество. Привикваме към
извънредното положение –   
и то ще продължи. С какви
последици? Нов текст на
Агамбен след статията му
в „Ил Манифесто“, породила
буря от възражения заради
твърдението, че COVID-19
е само „предполагаема
епидемия“.

photo journal Religious Theory

Страхът е лош съветник. Ала той
прави видими много неща, които човек най-често се противи да приеме.
Най-напред вълната от паника, която
обзе цяла Италия, показа ясно, че нашето общество вече не вярва в нищо
друго освен в оголения живот. Очевидно е, че пред опасността да се заразят с коронавирус италианците на
практика са готови да жертват всичко – нормалните условия на живот,
социалните връзки, работата, дори
приятелствата, чувствата, религиозните и политическите убеждения.
Оголеният живот – и страхът да не
го изгубиш – не е нещо, което свързва хората, то ги разделя и ги прави
слепи.

Единствената
ценност: оцеляването
Започваме да гледаме на другите същества – както при голямата чумна
епидемия в Милано, описана от Алесандро Мандзони в превърналата се
в класика книга „Годениците“ – само
като на вирусоносители, които трябва да избягваме и от които трябва да
спазваме поне един метър безопасна дистанция. Мъртвите – нашите
мъртви – нямат право на погребение
и не е ясно какво се случва с тленните
останки на хората, които са ни скъпи и обичаме. Ближният е заличен и е
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странно, че църквите мълчат по този
въпрос.
Какво се случва с човешките отношения в една страна, която привиква да живее така за необозримо
време? И що за общество е това,
което вече няма друга ценност освен
оцеляването?
Епидемията изважда наяве един
втори, не по-малко тревожен факт:
извънредното положение, за което
правителствата ни подготвят от
доста дълго време, се превърна в наше
нормално състояние. В миналото се е
стигало и до по-страшни епидемии
от днешната, ала никой не е помислял
да обяви извънредно положение като
днешното, което ни възпрепятства
дори да се придвижваме свободно.

Какво се случва: война
Хората свикнаха да живеят в условията на постоянна криза и на постоянно извънредно положение. При това,
изглежда, не забелязват, че животът
им се е редуцирал до една чисто биологична функция и че е изгубено не
само всяко социално или политическо,
но и всяко човешко, дори емоционално
измерение. Общество, което живее
в постоянно извънредно положение,
не може да бъде свободно. В действителност ние живеем в общество, което е пожертвало свободата в полза на

т.нар. съображения за безопасност и
само се е осъдило да живее в състояние на страх и несигурност.
Не е чудно, че по отношение на вируса
се използва думата „война“. Крайните мерки ни принуждават де факто
да живеем в условията на полицейски
час. Само че това е война с невидим
враг, който може да се загнезди във
всеки човек, най-абсурдната от всички войни. В действителност това е
гражданска война. Врагът не е извън
нас, а в нас самите.
Буди опасения не само настоящето, а
и това, което идва след него. Както
войните са завещавали на мирните
времена редица гибелни технологии,
така e много вероятно и след здравната криза в обществото да продължат експериментите, които правителствата преди това не успяха да
осъществят. Било то да се затворят
университети и училища; или занятията да се провеждат само онлайн; или
най-после хората да престанат да се
събират и да обсъждат политически
и културни въпроси, а вместо това
само да си споделят дигитални новини. Или пък машините да заместят
всеки контакт – всяка зараза – между
човешките същества.

Текстът е публикуван в „Нойе Цюрхер
Цайтунг“ на 18 март 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова
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Жан-Люк Нанси

„В миналото пандемията
е била смятана                      
за божествено наказание,
тъй като болестта се е
възприемала като външна
спрямо социалното тяло.
Днес повечето болести                                
са ендогенни, предизвикани                           
от нашите условия          
на живот. Това, което
преди е било божествено,
днес е станало човешко,
твърде човешко, както
казва Ницше.“ Манифест
на известния френски
философ, публикуван         
в Antinomie и в Mediapart,
наличен като видео               
в Youtube

всевъзможни извънредни положения. Той не забелязва, че „извънредността“ отдавна е правило в един
свят, в който техническите взаимовръзки (всякакви видове трансфери,
приемане или разпространяване на
субстанции) имат непознат досега
интензитет, който нараства с увеличаването на населението. Тяхното
мултиплициране води в богатите
страни до увеличаване на живота, до
нарастване на броя на възрастните
хора и на рисковите групи.

Отговор на Джорджо Агамбен
фотография Wikimedia Commons

Джорджо Агамбен, стар приятел, заяви, че коронавирусът почти не се
различава от нормалния грип. Той забравя, че за „нормалния грип“ има ваксина, доказала ефикасността си. Независимо че всяка година трябва да я
адаптираме към вирусните мутации.
„Нормалният“ грип също убива немалко хора, но коронавирусът, срещу

който не съществува ваксина, е в състояние да причини безспорно по-голям летален изход. Разликата (според
същите източници, които ползва и
Агамбен) е около 1:30 – нещо, което не
бива да се премълчава.
Джорджо твърди, че правителствата
си търсят претекст, за да установят

Не трябва да бъркаме мишената: цялата цивилизация е под въпрос, в това
няма съмнение. Има едно „вирусно
изключение“ – биологично, информационно, културно – което ни пандемизира. Правителствата са в ролята
на скръбни изпълнители, на които се
е паднало да извършат „диверсията“,
не е тяхна политическата рефлексия.
Споменах, че Джорджо е мой стар приятел. Съжалявам, че трябва да се позова на един личен спомен, но той е от
регистъра на общия размисъл. Преди
близо трийсет години лекарите прецениха, че трябва да ми се направи
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сърдечна трансплантация. Джорджо
бе сред малцината, които ме посъветваха да не им обръщам внимание.
Ако бях послушал съвета му, сега, без
съмнение, щях да съм мъртъв отдавна. Човек може да греши. И все пак
Джорджо е изтънчен мислител, чиято
доброта – заявявам го без всяка ирония – е наистина изключителна.
***
Често се казва, че след 1945 г. Европа
е изнасяла войните си. Бидейки в разпад, тя не е могла да стори друго, освен да всява разединение чрез бившите си колонии по линията на своите
съюзи и чрез конкурентните си интереси с новите полюси в света. Между
тези полюси Европа е била само един
спомен, преструвайки се, че все още
има бъдеще.
И сега Европа изнася. Не само стоки,
както е правела някога, но и население – което също не е нещо ново, но
е съществено, даже обременително
– обвързано е с конфликтите, но и с
екологичните проблеми (които също
са възникнали в Европа). Днес Европа
изнася вирусна епидемия.
Какво означава това? Не става дума
само за разпространението на заразата, което има своите вектори и
траектории. Европа не е центърът
на света – ни най-малко – но продължава да играе отдавнашната си роля
на модел или пример. И на други места има предимства и впечатляващи
възможности. Някои са традиционни, дори старомодни, както в Северна Америка; други са по-нови – в Азия
и Африка (Южна Америка е специален
случай, където множество европейски специфики се съчетават с други
особености). Но Европа изглежда или
смята себе си за желана, поне като
убежище.
Старият театър на примера – право,
наука, демокрация, красота и благополучие – този театър разпалва желанията дори ако обектът на тези желания е поизхабен и извън употреба.
Театърът остава открит за зрителите, дори Европа да не приветства
онези, които не разполагат с достатъчно средства, за да заплатят за
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желанията си. Ето защо не е изненадващо, че вирусът прониква в залата.
Не е изненадващо и че този вирус
породи в Европа повече объркване,
отколкото на мястото, откъдето
заразата води началото си. Защото
Китай въведе ред – както на пазара,
така и по отношение на болестта.
Европа, от своя страна, се намира в
относителен безпорядък: между нациите и между стремежите си. Което доведе до известна нерешителност, объркване и трудна адаптация.

„Вирусната
лупа разширява
характеристиките
на нашите
противоречия
и ограничения.
Това е принцип
на реалността,
който се сблъсква
с принципа на
удоволствието.
Смъртта е негов
спътник.“
Обратното, САЩ незабавно се отказаха от надменния си изолационизъм,
демонстрираха способност да вземат решения. Европа винаги е била в
търсене на самата себе си, както и
на света, който е продължила да открива, изследва и експлоатира, поради
което и до ден днешен не знае къде се
намира.
В момента, когато първото огнище
на пандемията видимо бе взето под
контрол, а много държави, все още
незасегнати от епидемията, затвориха вратите си за европейците и
китайците, епицентър на пандемията стана тъкмо Европа. Тъкмо тук
се проявиха кумулиращите ефекти на

пътуванията до Китай (бизнес, туризъм, обучение), както и на пътуванията от Китай (бизнес, туризъм, обучение) в цялата си неопределеност и
вътрешни противоречия.
Изкусително е ситуацията да се скицира грубо по следния начин: в Европа
– „Всеки да се спасява, както може!“,
другаде – „Аз или ти, вирусе!“. И още:
в Европа лекомисленият скептицизъм
и грубиянството са разпространени много повече, отколкото на други
места. Това наследство на „резониращия разум“, на либертинството или
на либертарианството олицетворява за мнозинството от европейците
самия живот на духа.
Ето защо неизбежната употреба на
израза „извънредни мерки“ възкресява в Европа призрака на Карл Шмит
чрез едно доста прибързано смесване
на нещата. По такъв начин вирусът
разпространява дискурсите на показното неподчинение. Да покажем, че не
могат да ни измамят, е по-важно от
избягването на заразяването – което
е равносилно на това да бъдем двойно
измамени – може би и поради трудно
потиснатата си тревожност. Или поради детинското си чувство за безнаказаност или предизвикателност.
Всеки (включително и аз) трябва да
направи своя коментар, критичен и
изпълнен със съмнения. Философия,
психоанализа или политология на вируса – всичко е в общия кюп (с изключение на прекрасната поема на Мишел
Деги „Коронация“, публикувана на уебсайта на сп. „Поезия“).
Всички искат да обсъждат или да спорят, тъй като отдавна сме свикнали
да се сблъскваме с трудности, невежество и нерешителност. На глобално равнище, струва ми се, доминират
по-скоро доверието, увереността
и решението. Поне това е образът,
който възниква или се формира в колективното въображение.
Коронавирусът до голяма степен е
продукт на глобализацията, характерен за нейните последни тенденции.
Той е активен, борбен и ефективен
агент на свободната търговия. Той е
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част от мащабен процес, чрез който
културата се унищожава и се подменя с нещо, което вече не е култура, а
по-скоро система от сили – без значение дали те са чисто технически,
икономически, властови, а понякога
и психологически или физически (ако
мислим за петрола или за атома).

„Човекът безкрайно надмогва човека“ („Мисли“, 434). Но ако го надмогне
„твърде много“, тогава пък не се издига до божественото според Паскал и всъщност не надмогва себе си.
Вместо това човечеството затъва в
събитията и ситуациите, които само
е породило.

Разбира се, че този процес поставя
под съмнение модела на икономическо
развитие, което френският президент Макрон сметна за необходимо
да ни съобщи. Напълно възможно е да
ни се наложи да променим нашите алгоритми – но няма никакво доказателство, че това може да постави началото на някаква нова ера.

Този път вирусът не препраща към
божественото, тъй като ние познаваме неговата биологична природа.
Откриваме до каква степен „живото“
е много по-сложно и по-трудно поддаващо се на обяснение, отколкото сме
си го представяли преди това. Откриваме и в каква степен упражняването
на политическата власт – от „народа“, от така наречена „европейска
общност“ или от някой силов режим
– е нещо сложно, колкото сложна и
недотам доловима е тази власт. Сега
още по-добре разбираме колко неадекватен е терминът „биополитика“
в тези условия.

Защото изкореняването на вируса не
е достатъчно. Ако техническото и
политическото справяне с него се окажат такива, каквито изглеждат по
замисъла си, светът ще се превърне в
поле на сблъсък на сили, изцяло враждебни едни на други и лишени от всички цивилизационни елементи, налични
преди това. Заразната жестокост на
вируса се разпространява като административна жестокост. Ние вече
сме изправени пред необходимостта
на избора на тези, които имат право
на лечение (да не говорим за неизбежната социална и икономическа несправедливост). Не става дума за задкулисен заговор, измислен от някакъв
макиавелистки заговорник. Нито за
резултат от злоупотреба от страна
на държавата. Единственото, което работи – това е общият закон на
взаимовръзките, чието овладяване
е целта на икономико-техническата
власт.
В миналото пандемията е била смятана за божествено наказание, тъй
като болестта дълго време се е възприемала като външна спрямо социалното тяло. Днес повечето болести са
ендогенни, предизвикани от нашите
условия на живот, от качеството на
храната ни и токсичността на околната среда. Това, което преди е било
божествено, днес е станало човешко,
твърде човешко, както казва Ницше.
Модерността може да се дефинира с думите на Паскал, който казва:

Животът и политиката ни отправят
едновременно предизвикателство.
Нашето научно знание ни казва, че
зависим от техническите си възможности, но и че няма само технически
детайли, тъй като самото знание
включва в себе си несигурности (нужно е само да прочетем публикуваните
изследвания). Щом техническата сила
не е еднозначна, не е ли още по-малко
еднозначна тогава и политическата
сила, която също предполагаме, че се
базира на обективни данни и легитимни очаквания?
Разбира се, решенията трябва да се
вземат на базата на предполагаемата
обективност. Ако тази обективност
диктува „затваряне на границите“
или „дистанция“, колко далеч обаче
трябва да стигне властта в тяхното съблюдаване? И обратното, в кой
момент може да се говори за користните интереси на правителството,
което иска например да проведе олимпийските игри, от които разчита да
извлече печалба, подобно на множество бизнесмени и спортни мениджъри, от чието име действа самото
това правителство? Или пък правителство, което използва сегашната

Жан-Люк
Нанси

Жан-Люк Нанси (род. 1940 г. в
Бордо) е изтъкнат френски
философ, който работи в областта на деконструкцията и
на теорията за „битието-в-съобщност“. През 1973 г. защитава докторат върху Кант под
ръководството на Пол Рикьор.
Между 1989 г. и 1997 г. ръководи Факултета по философия,
лингвистика, информатика и
педагогически науки в Университета в Страсбург. Носител
на Международната награда
на италианското Общество
Ницше (1990). Автор на изследвания върху Лакан, Хегел,
Кант, Декарт, Хайдегер. На
български език е издадена книгата му „Корпус/Corpus“, превод Боян Манчев, ЛиК, 2003 г.

възможност, за да разпали националистически страсти?
Вирусната лупа разширява характеристиките на нашите противоречия
и на нашите ограничения. Това е принцип на реалността, който се сблъсква
с принципа на удоволствието. Смъртта е негов спътник. Смъртта, която
сме изнасяли заедно с войните, глада
и опустошенията, която си мислихме,
че се изчерпва само с някой друг вирус
и с рака, а сега във вирусната експанзия ни дебне зад всеки ъгъл. Знаем ли
какво ни чака? Ние, хората, двуноги
без пера и надарени със слово, които не сме свръхчовешки или трансчовешки същества. Твърде човешко?
Или трябва да проумеем, че няма нищо
„твърде“ човешко и че именно това е
нещо, което безкрайно ни надмогва?
Превод от френски Тони Николов
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?

Славой Жижек

Надзор и наказание
Да, моля!

„Нима човешкият дух                    
не е един вид вирус,
който паразитира върху
живия вид, поставяйки го               
в услуга на собственото
си възпроизводство,
и дори заплашва                                     
да го унищожи?“ Отговор
на словенския философ
на тезите на Джорджо
Агамбен, публикуван в The
Philosophical Salon, който
предлагаме със съкращения
фотография Wikimedia Commons

Мнозина либерални и леви коментатори изтъкват как епидемията,
причинена от коронавируса, цели да
оправдае и легитимира мерките по
контрола и регулацията на населението, досега немислими в западното
демократично общество – не е ли тоталната изолация в Италия тоталитарен фантазъм, превърнал се в реалност? Не е учудващо, че Китай (който
масово използва новите технологии
за целите на социалния контрол) е
по-подготвен да се справи с катастрофалната епидемия – или поне така
изглежда ситуацията на място. Трябва ли от това да заключим, че Китай
въплъщава нашето бъдеще? Влизаме
ли в глобално извънредно положение?
Придава ли то нова актуалност на
анализите на италианския философ
Джорджо Агамбен?
Не е изненадващо, че самият Агамбен стига до това заключение и още
първата му реакция радикално се различаваше от тази на повечето коментатори. Оплаквайки се от „френетичните спешни мерки, ирационални
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и напълно неоправдани спрямо една
предполагаема епидемия“, той заговори за нея като за най-обикновен
грип и зададе следния въпрос: „Защо
медиите и властите се стремят да
предизвикат климат на паника, който провокира извънредно положение
с тежки ограничения на придвижванията и суспендиране на нормалното функциониране на условията на
живот и труд в цели региони?“. Основната причина според него е в диспропорционалния отговор на „нарастващата тенденция да се използва
извънредното положение като нормална парадигма на управление“.
Вярно е, че нашите свободи в сегашните обстоятелства са сериозно
ограничени и се управляват с декрети: „диспропорцията (на такива мерки) – продължава Агамбен – спрямо
онова, което според италианския Научноизследователски център (CNR) е
просто нормален грип, малко се отличава от случващото се в предходни
години. Изглежда, че тероризмът е
изчерпан като причина за извънредни

мерки, ето защо измислянето на
епидемията предлага идеален претекст, за да се премине отвъд всички
граници“.
Агамбен описва един важен аспект на
функционирането на държавния контрол в момента, но все пак някои въпроси ни държат в напрежение: защо
държавната власт би имала интерес
да предизвиква чак такава паника,
която сериозно затруднява нейната
дейност, както и възпроизводството
на капитала, който обича флуидността? Капиталът и държавната власт
имат ли реален интерес да провокират глобална икономическа криза, за
да възобновят господството си? Не
е ли това ясен знак, че не само „обикновените хора“, но и самата държава
изпада в паника, без да може да контролира ситуацията, и това едва ли
е някаква стратегия?
Реакцията на Агамбен е екстремна форма на левичарско поведение,
склонно винаги да интерпретира
„преувеличената паника“, причинена
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от разпространяването на вируса,
като смесица от засилен социален
контрол и разюздан расизъм (да бламираме природата или Китай); ала подобна интерпретация помръква пред
реалността на заплахата. Тази реалност застрашава ли свободите ни?
Поставянето ни под карантина и други сходни мерки очевидно ги ограничават и тук се нуждаем от нов Асандж,
за да разобличи възможните им злоупотреби. Но пък заплахата от вирусната инфекция по зрелищен начин
води до появата на нови форми на локална и глобална солидарност и също
така ясно показва необходимостта
от контрол над самата политическа
власт. Хората са в правото си да държат властта отговорна за ситуацията: имате власт, сега покажете какво
знаете да правите с нея! Предизвикателството пред Европа е да извърши онова, което Китай направи, но
по прозрачен и демократичен начин.
„Китай – пише социологът Бенджамин Братън – въведе мерки, които
Западна Европа и САЩ със сигурност
не толерират, може би дори в свой
ущърб. Нека ясно кажем, че е грешка
да се интерпретират всички форми на
ограничение и налагане на модел като
„надзор“, а всяко активно управление
като „социален контрол“. Нуждаем се
от различен и по-нюансиран речник за
социалната интервенция.“

Alt-Right (Алтернативната десница) и Fake Left – левицата на „фейка“,
отказват да приемат реалността
на епидемията, като всяка от тях
поотделно се отдава на упражнения
по социално-конструктивистка редукция, тоест отрича я в името на
собственото си социално значение.
Тръмп и неговите привърженици упорито твърдяха, че епидемията е заговор, организиран от демократите
и Китай, докато част от левицата
заклеймяваше мерките, въведени от
държавите и здравните инспекции,
обвинявайки ги в ксенофобия (особено
се настояваше върху важността на
ръкуването...).
Кой обаче днес може да се ръкува или да се прегръща с другия?

Привилегированите. „Декамерон“ на
Бокачо се състои от истории, разказвани от седем девойки и трима
младежи, уединили се във вила извън
Флоренция, за да избягат от чумата. Представителите на финансовия
елит ще се оттеглят в охраняеми
зони и ще се развличат, разказвайки
си истории в стила на „Декамерон“,
докато обикновените хора ще трябва всекидневно да живеят заедно с
вируса (свръхбогатите вече са се оттеглили с частните си самолети на
малки острови в Карибите, запазени
само за тях).
Онова, което ме дразни, е начинът,
по който медиите съобщават за затварянето на обществените места
и за анулирането на предварително
обявени прояви, тъй като се въвежда конкретно времево ограничение.
Всички се надяваме и горещо желаем,
щом като пикът отмине, нещата да
се върнат към нормалността. Ала
дори да има връщане към нормалността, не става дума за същата
нормалност: вече няма да разполагаме
по този начин с нещата; трябва да се
научим да водим по-крехко и застрашено съществуване. Ще трябва да
променим своята нагласа за съществуването си като човешки същества,
живеещи сред други форми на живот.
С други думи, ако приемем, че думата
„философия“ обозначава изначалната
ни ориентация към съществуването,
ще трябва да се подготвим за истинска философска революция.
Дори можем да си кажем, че „духът е
вирус“. Нима човешкият дух не е един
вид вирус, който паразитира върху
живия вид, поставяйки го в услуга на
собственото си възпроизводство, и
дори заплашва да го унищожи? И нека
не забравяме, доколкото медиум на
духа е езикът, че на най-елементарно равнище в него също има механика. Нима езикът не подлежи на правила, които съумяваме да усвоим и да
следваме? Ричард Докинс настоява,
че тъкмо те са „вирусът на духа“, че
те са тези паразитни съвкупности,
които „колонизират“ човешката сила
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марксизма. Основател на Люблянската психоаналитична
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– идея, изказана за първи път не от
друг, а от Лев Толстой.
Основно понятие в антропологията
на Толстой е инфекцията: човешкият
субект е пасивен и празен медиум, инфектиран от културни елементи, надарени с емоции, които, подобно на заразните бацили, се разпространяват,
минавайки от един индивид в друг.
Самият Толстой не смята, че на това
заразяване с емоционални инфекции
би могла да противостои нито някаква автентична и духовна автономия,
нито пък героична битка, изразяваща
се в самовъзпитание и изграждане на
автономен и зрял субект, способен
да се справи с инфекциозните бацили.
Единствената битка е тази, която
противопоставя добрите на лошите
инфекции: християнството – бидейки самото то инфекция и действащо
по този начин – в очите на Толстой е
тъкмо добрата инфекция.
Превод от английски Тони Николов
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Хартмут Роза

Радикално забавяне
Разговор с германския
социолог, който стана
известен със своята
теория за ускоряването
през модерността
ятие. И обществото реагира така,
както може да се очаква. Трескаво се
опитва да възстанови контрола.

В каква степен?
Вирусът непременно трябва да бъде
поставен под контрол. За целта обществото се примири дори и с голямото забавяне. Уверен съм, че участваме в един гигантски експеримент.
Той съкращава по съвършено непредвидим начин периметъра на действие
във физическия свят.
фотография ageofartists.org

Професор Роза, вие изследвате социалното ускоряване в наше време.
Какво влияние оказва настоящата
пандемия от коронавирус?
Вирусът радикално забави ускорението, което преживяваме през последните двеста години. Винаги е имало
подобни моменти, например след 11
септември 2001 г. или след изригването на вулкана в Исландия. Тогава
въздушният транспорт бе спрян за
известно време. Това бяха единични
моменти на забавяне, но общественият живот не беше засегнат. Днес
модерността, която неизменно живее от ускоряването, се забавя по безпрецедентен начин. Сякаш е ударила
огромна спирачка. Всъщност учудващото е, че самите ние удряме тези
спирачки. Не вирусът изяжда нашите
самолети. Ние сами въвеждаме мерки
за сигурност, с които се ограничаваме
– това вече е забележително.

Как ограниченията се отразяват
на хората?
Много неща, които доскоро смятахме
за естествени, станаха недостъпни
за нас: магазините бяха затворени,
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не се провеждат публични мероприятия. Стигна се дотам, че рамките
на нашия свят силно се свиха, както
времево, така и пространствено. Ние
непрекъснато се стремим да разширяваме рамките на нашия свят: да сме
все по-бързи, да стигаме все по-далеч.
Днес за повечето хора пространството се сви до жилището им. И във времеви план никой не знае какво ще се
случи след една или две седмици. Вирусът е олицетворение на чудовищната
липса на контрол.

Бихте ли обяснили по-конкретно?
Опитваме се да направим този свят
напълно контролируем, предвидим,
достъпен. По странен начин днес се
завърна огромната ни невъзможност
да го постигнем. Точно това преживяваме след появата на вируса. Той е
нов, ние не знаем откъде идва, какво
е поведението му, как да го овладеем
медицински. Не можем да го контролираме и политически, не можем да го
регулираме в правен аспект, а икономическите последици от него са непредвидими. Ние не можем да го видим,
да го чуем, да го помиришем. Той убягва на нашето всекидневно възпри-

Не е ли паническото изпразване на
магазините опит да се задържи периметърът на действие?
Може да се каже така. Искаме да разполагаме с нещата. Хората видяха
заплаха, затова искат да гарантират,
че ще имат основни неща от първа
необходимост, ако нещо се случи. Ние
искаме да следваме списъка си със задачи за деня, това би могло да се опише като модуса на хамстер, който
тича в колело. А по време на криза не
сме в състояние физически да живеем
в хабитуса... Ние продължаваме ускоряването, дори с още по-голяма скорост, но в дигиталния свят.

Как се отразява това прехвърляне на ускоряването в дигиталния
свят?
Големият въпрос е: могат ли видеоконференциите и социалните медии
да заместят реалните контакти?
Важно е да имаме такива възможности, ала този вид комуникация няма
същото качество като физическите
контакти. По тази причина смятам,
че хората днес преживяват дефицити
– това е тъй нареченият опит на отчуждението. Отчуждението е смущение в нашето отношение към света.
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И днес го преживяваме колективно.
Изпитваме недоверие. Дръжките на
вратите, парапетите, всичко би могло да е инфектирано. Вече не бива да
се прегръщаме, изпитваме недоверие
към хората. По този начин е нарушено
отношението ни към света.

Как можем да се справим?
Има две възможности. Едната е да
държим всичко под контрол, да избягаме във всички социални медии. Тук
да споделим едно, там – друго. Това,
което обичайно правим: контролираме, разпореждаме се, оптимизираме.
Вторият модус е да се вслушаме отново в нас самите и в света. Мисля, че
трябва индивидуално и колективно
да се опитаме да влезем в този втори
модус. В тази нова ситуация ние сме
сами със себе си в нашия дом, може би
с котката – с нашия живот. Вероятно
има шанс да възникнат нови модели на
заедност. Един такъв пример е музицирането по балконите, което се случи в Италия. Намираме нови форми да
бъдем в света.

Как обществото се справя с този
втори модус?
В началото си помислих: едно такова
принудително забавяне е чудесно. Ала
очевидно не можем толкова бързо да
излезем от нашия модус с колелото
на хамстера. Може би ще се случи във
времето. Днес погледът ни е насочен
към близкия свят. Внезапно започваме по-често да гледаме през прозореца и забелязваме първите цветове по
дърветата или се заглеждаме по-внимателно в съседа. Аз наричам това
резонанс, модус на вслушване и отговаряне. Моята надежда е, че може да
има момент на колективно спиране, да
се замислим как се движим в света.

Хората трябва да си стоят вкъщи и да избягват социалните контакти. Защо мнозина не спазват
мерките?
Според мен проблемът е, че ние всъщност не забелязваме вируса. Малко
хора имат в обкръжението си болни.
Не възприемаме физически екзистенциалната криза. И затова е трудно да
приемем, че директният контакт е

нещо лошо. Контактите са обичайни
за хората. Социалните отношения са
една от четирите оси на резонансни
трептения. Първата ос отпадна в
тази ситуация, защото вече не можем да се прегръщаме и да се срещаме.
Кризата всъщност ни даде шанс да
преоткрием останалите три оси на
резонанс. Едната е отношението към
нещата, например към пианото или
четката за рисуване. Освен това има
ос на екзистенциалните сфери – изкуство, природа, религия. А последната
ос е нашата личност: да почувстваме самите себе си, да се обърнем съм
себе си. Забавянето вече се отразява
на природата. Каналите на Венеция
отново са чисти, а край Сардиния бяха
забелязани първите делфини.

Може ли да извлечем от тези промени нещо положително за бъдещето?  
Скептичен съм. Появата на делфините ще доведе дотам, че хората ще
пътуват до Сардиния, за да ги видят.
Това е точно този модус, според който искаме нещата да са ни достъпни
и да направим така, че да разполагаме с тях. Това не може просто така да
спре. Та ние наблюдаваме непосредствено как климатичните изменения
променят света. И досега това има
нулев ефект върху начина, по който
живеем и действаме. Скептичен съм
и защото ние сме в принудата на растежа. Институционалната логика
на обществото е такава, че всичко,
което то има – пенсии, здравеопазване, заплати, работни места, може
да бъде запазено само при постоянен
растеж. Затова днес не можем просто
да кажем: „Стига толкова“.

Защо мислите така?
Мисля, че това ще доведе до криза.
Затова днес голямото неизвестно
е не само как ние, хората, искаме да
живеем, но и как да го постигнем институционално. Тук решаваща роля
ще има икономическата страна. Първоначално очаквам огромна икономическа криза. Вероятно след това ще
поискаме отново да ускорим растежа.
Хората трябва да консумират, да харчат пари, да произвеждат – завръщане в ускоряването. Ала може би все пак

Хартмут
Роза

Хартмут Роза (род. 1965 г.) е професор в университета „Фридрих Шилер“ в Йена, гост-професор на университети в
Европа и САЩ, директор на
института „Макс Вебер“ към
Университета в Ерфурт. Освен
на книгата „Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността“, излязла в
Германия през 2005 г., а в България през 2015 г. („Критика и
Хуманизъм“), той е още автор
на „Отношения със света в епохата на ускоряване“ (2012), „Ускоряване и отчуждение“ (2013),
„Резонанс. Социология на отношението към света“ (2016).

има надежда за преосмисляне. Трябва
да преживеем кризата не само като
принудително забавяне, а и като колективно прекъсване.

Някога мислили ли сте, че е възможно такова глобално забавяне?
Самият аз като социолог съм изненадан, че на дневен ред са всички мои
теми. Забавянето е толкова явно –
кой можеше да си го представи. За мен
представлява интерес преди всичко
огромната невъзможност за контрол. Внезапно идва този вирус, който не можем да овладеем. Това води до
нарушаване на отношението ни към
света, до отчуждение. И е трудно да
се каже какво ще се случи с нас. Моята
надежда в началото беше, че принудителното забавяне е чудесен опит. Ала
когато разговарям с хората, забелязвам, че то далеч не се усеща така.

Интервюто е дадено на вестник „Тагесшпигел“ на 24 март 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова
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Хуманология
на кризата
Почти столетник, този
мислител със световна
известност и вечен
оптимист размишлява
над „самоизолацията“
като ненадеен шанс
за осмислянето на
хуманизма и възможност
да разграничаваме поясно същественото
от мимолетното.
Интервюто е от                    
в. „Либерасион“

Разговор с френския социолог
Едгар Морен
Едгар Морен по време на снимките на „Хрониката на един поглед”, 2015 г.,
фотография Wikimedia Commons

Как лично вие преживявате този
небивал досега и наистина тежък
момент?
Подложени сме на физическа изолация, но притежаваме средства, за да
общуваме с думи, които позволяват
комуникацията с другия и със света. В
настоящия момент, като реакция на
самозатварянето, ние се отваряме,
ставаме по-внимателни и по-солидарни едни към други. Самотници са хората без телефон или телевизор, както
и „неизолираните“, тоест бездомниците, често забравяни от властта
и от медиите, те са абсолютните
жертви на „самоизолацията“. Що се
отнася до мен, чувствам се безкрайно съпричастен, дори чрез самото си
изолиране, на националната участ
и планетарния катаклизъм. Усещам
се повече от всякога включен в несигурното приключение на нашия вид.
Долавям по-силно от всякога общата
участ на цялото човечество.

Бихте ли разположили тази криза в
историята, която сте преживели?
Понастоящем сме изложени на тройна криза. Биологичната криза на
пандемията застрашава ненадейно
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живота ни, атакува способността
ни за гостоприемство, която и без
това бе силно редуцирана от неолибералните политики. Икономическата криза, рожба на рестриктивните
мерки, предприети срещу пандемията, които забавят или прекратяват
производствените дейности, труда,
транспорта – това не може да не доведе до влошаване, ако изолирането
е трайно. Цивилизационната криза:
внезапно преминахме от цивилизация
на мобилността към задължението
за немобилност. Досега живеехме основно навън – на работното място, в
ресторанта, в кината, на събирания
или празници. Ето ни сега ограничени до уседнал живот и интимност.
Потребявахме под натиска на консумативизма, тоест на пристрастяването към продукти с отвратително
качество или илюзорни добродетели,
бяхме подтиквани към привидно новото, към търсенето на приблизителното, а не на най-доброто. Изолирането би могло да се превърне във
възможност за ментална и физическа
детоксикация, която да ни помогне да
подберем най-важното и отхвърлим
фриволното, повърхностното, илюзорното. Най-главното са любовта,

приятелството,
солидарността,
братството, разцветът на Аз в Ние.
В този смисъл изолирането може да
породи спасителна екзистенциална
криза, в която да размислим над смисъла над нашия живот.

Изправихме се пред пандемия,
която из основи разтърси цялата
наша система: санитарна, политическа, икономическа, демократическа. Това предполага да мислим
комплексно и интердисциплинарно.
Тези кризи са взаимнозависими и следват една след друга. Колкото повече
една от тях се задълбочава, толкова
повече се задълбочават и другите.
Ако една криза намалее, намаляват
и останалите. Докато епидемията
не отстъпи, рестрикциите ще се
усещат все повече и повече, а изолирането все повече ще се преживява
като възпрепятстване (в труда, в
заниманията със спорт, в посещенията на събрания и спектакли, в лечението или зъболечението). В дълбочина тази криза е антропологическа:
тя разкрива ущърбната страна на
великолепната човешка сила, че технико-икономическото уеднаквяване
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на планетата създава обща взаимозависимост, общност на съдби без
солидарност.

Като че ли светът вече се изплъзва от нашите аналитични матрици? Интелектуалните ориентири
също са объркани.
Тази „поликриза“ не може да не предизвика криза в политическата мисъл, в
мисленето като цяло. Фагоцитозата
на политическото от икономическото, фагоцитозата на икономиката
от неолибералната идеология, фагоцитозата на рефлексивното мислене
от изчислението, всичко това пречи
да схванем налагащите се комплексни
императиви: би трябвало да комбинираме глобализацията (кооперативното в нея) с деглобализацията (да
спасим опустелите територии, жизнените и санитарни автономии на нациите); да комбинираме развитието
(заедно с позитивите на индивидуализма) с липсата на развитие (което
предполага солидарност и общност);
да комбинираме растежа и липсата
на растеж (определяйки това, което
трябва да нараства, и онова, което не
трябва да нараства). Растежът носи
в себе си икономическа жизненост,
а липсата на растеж – екологическо
спасение и общо изчистване от замърсяването. Съчетаването на неща,
които изглеждат противоречиви, тук
е логически необходимо.

Капацитетът ни „да живеем заедно“ е поставен на тежко изпитание. Не е ли това възможност за
създаването на нов хуманизъм, на
общ и по-солидарен живот в планетарен мащаб?
Не се нуждаем от нов хуманизъм, а от
възобновяване на хуманизма с ресурси. Хуманизмът възприе две антиномични лица в Европа. Първият е този
на квазиобожествяването на човека,
обречен да овладява природата. Другият хуманизъм е формулиран от Монтен: Разпознавам във всеки човек мой
съотечественик. Трябва да изоставим първия и да възобновим втория.
Дефиницията на човешкото не може
да се ограничава до идеята за индивида. Човешкото се дефинира с три

термина, неотделими един от друг,
подобно на Троицата: човешкото е
едновременно индивид, част или момент от човешкия вид и част или
момент от обществото. То едновременно е индивидуално, биологическо
и социално. Хуманизмът няма как да
пренебрегне пъпната ни връв с живота, нито пъпната ни връв с всемира.
Не трябва да забравяме, че природата
е толкова в нас, колкото и ние сме в
природата. Интелектуалният цокъл
на възобновения хуманизъм е чувствителният и комплексен разум. Трябва
не само да следваме формулата „няма
разум без страст и няма страст без
разум“, но и нашият разум да е чувствителен към онова, което вълнува човешките същества.

Това предполага преобръщането
на ценностите в света, в който
живяхме преди коронавируса...

Едгар
Морен

Едгар Морен (роден на 8 юли
1921 г. в Париж) е френски социолог и ангажиран интелектуалец. Участник във френската
Съпротива, той е емблематична фигура на левицата във Франция. Като социолог се опитва
да опише „комплексността“ на
съвременния свят, комбинирайки „теорията на системите“
с антропологията, на което
е посветена и основната му
творба – „Методът“ (6 тома,
1981–2006). Сред другите му
книги са: „Човекът и смъртта“
(1951), „Киното или имагинерният човек“ (1956), „Кинозвездите“
(1957), „Въведение в една политика на човека“ (1965), „Май ’68
– пробивът“ (съавтори: Клод
Льофор, Корнелиус Касториадис, 1968), „Киното: изкуство
на комплексността“ (2017),
„Какво училище искаме ние?“
(2020). На български са преведени книгите му „Духът на
времето“ и „Мислещата глава“.

Възобновеният хуманизъм може да
черпи от източниците на етиката,
налични във всяко човешко общество,
каквито са солидарността и отговорността. Солидарността подбужда
към отговорност, а отговорността
– към солидарност. Тези източници
си остават налични, но отчасти се
пренебрегват в нашата цивилизация
под въздействието на индивидуализма, под господството на печалбата,
на общата бюрократизация. Възобновеният хуманизъм е планетарен
хуманизъм. Предходният хуманизъм
пренебрегваше конкретната взаимозависимост между всички човешки същества и тяхната обща участ
вследствие на неспирно нарастващата глобализация. А човечеството
е застрашено от смъртни заплахи
(умножаване на ядрените оръжия,
разрастването на фанатизми и граждански войни, ускорена деградация на
биосферата, кризи и дерегулация на
една икономика, доминирана от неограничената финансова спекулация),
към които сега се добавя вирусната
пандемия, която увеличава тези заплахи. Ето защо животът на човешкия вид, както и този на биосферата,
става приоритетна ценност.

За да може човечеството да оцелее,
то трябва да се преобрази. Ясперс заяви малко след края на Втората световна война: Ако човечеството иска
да живее, трябва да се промени. Хуманизмът е не само съзнание за човешката солидарност, той е и предусещане за едно неизвестно и невероятно
приключение. Всеки от нас е част от
седем милиарда човешки същества,
както една клетка е част от тяло
със стотици милиарди клетки. Всеки от нас е част от едно невероятно
приключение във всемира.

И заплахата е фундаментална?

Превод от френски Тони Николов
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Жан-Кристоф Фромантен, Филип Левилен

Към нов хуманизъм
Небивалата здравна криза, която преживяваме, поставя множество фундаментални въпроси. Един от най-острите сред тях е за подбора на онези,
които се налага да бъдат лекувани.
Удължаването на живота и демографската структура на много държави
допълнително изострят проблема с
оглед на принципите на ефикасност
и рентабилност, от които се ръководят съвременните общества.
Гръцката и римската цивилизация са

Жан-Кристоф Фромантен (род.
1962 г.) е френски предприемач
и политик, кмет на парижкото
предградие Ньойи. Последната
му книга е: „Да работим, където искаме да живеем: към една
география на прогреса“ (2018).

„осветили“ семейството и мъдростта на възрастните, докато днес цари
социален безпорядък, който привилегирова „живите сили“ пред „миналите
сили“. В християнската визия за живота в случай на болест животът на детето се привилегирова пред този на
майката. Това е победата на надеждата в живота пред напредналия живот.
Тоест въпросът не се мисли в рамките
на поколения, а в контекста, в който
живеем, и спрямо идеала за общество,
към който се стремим. Спасените
през 1912 г. след корабокрушението на
„Титаник“ – „първо жените и децата“
– въплъщават този избор на силното
и непоколебимо доверие в бъдещето.
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Проблемът, пред който сме изправени днес, е за смисъла на този подбор
в широк политически контекст. „Човек за човека е вълк“, напомня Хобс
в „Левиатан“. Какво това означава
днес? Тук сме изправени пред възможно най-универсалните въпроси,
с които се сблъскваме при подобни
обстоятелства. Нашето недоверие
към ценностите от миналото и краткосрочният ни подход към бъдещето
пораждат съмнения в най-добрия избор. Жертването на едно поколение
в името на друго поколение е нещо
немислимо – дори в извънредно положение, война или епидемия – освен
с оглед на надеждата, която носят
спасените. Но ако не поставим ребром
въпроса, би означавало да понесем сериозен ущърб или да отстъпим пред
фаталността.
Тази криза свидетелства и за още
нещо – за първенството на индивида над икономиката. Политическите
решения в Китай, Европа или САЩ за
щастие са насочени към излекуването
на болните. Изправени сме и пред друг
сериозен залог – дали индивидът и индивидуализмът ще надделеят над солидарността. Подобна криза е тест
за човечеството. Индивидуалистичните и националистически изкушения,
всякакви форми на егоизъм поставят
на изпитание нашата човешка общност и нейната устойчивост.
Когато няколко милиарда души са
обречени на изолация, става ясно,
че онова, което сме приемали като
очевидно вчера, днес не е такова.
Предвидливостта е равнозначна на
сигурност. Не е ли най-предвидливо да обединим средствата си, за да
разполагаме всички ние с един по-добър живот? Коронавирусът изисква
нещо повече от просто изплащане на
здравните вноски. Трябва да започнем

да мислим в съвършено нова парадигма. Настоящата криза оголи нашия
здравен капитал и политиката ни в
здравеопазването. Досега живяхме в
социален модел, в който икономическото съвършенство надмогваше запазването на всеобщото благо.
Ако съумеем да извлечем необходимите заключения от тази криза, това
би означавало да поемем по пътя на
един нов хуманизъм. Наскоро Мирей
Делмас-Марти, член на Академията
за морални и политически науки, призова за такъв нов хуманизъм, тя заговори за „компаса от възможности“,
регулиран от всеобщи ценности като
братството, солидарността, гостоприемството и достойнството.
През юни 2009 г. папа Бенедикт XVI
в социалната си енциклика Caritas in
Veritate („Любов в истината“) припомни, че безвъзмездността ще бъде

Филип Левилен (род. 1940 г.) е френски
историк, изследовател на католицизма, член на Академията за морални
и политически науки. Сред по-известните му книги са: „Хлебарят,
гробокопач на монархията“ (1983)
и „Моментът Бенедикт XVI“ (2008).

маркерът на една преоткрита човечност. Настоящата криза взриви нашите очевидности. От нас зависи да
я превърнем в Надежда.

Със съкращения, в. „Фигаро“.
Превод от френски Тони Николов

29
Михаел Капелер
Въображаем диалог               
с Карл Ранер за страха          
и доверието
Настоящата пандемия събужда страхове у мнозина. Внезапно се озовахме
пред една невидима, но реална заплаха, която постави под въпрос обичайните страни на всекидневието.
Тази ситуация с нейните ограничения на свободата и правото на придвижване е нова по формата си, не съществуват стратегии за тълкуване
и действие, към които можем да се
обърнем. Въпреки това през последните десетилетия е имало кризисни
сценарии от подобен мащаб. Сред
тях е ядрената заплаха през 60-те
и 70-те години на ХХ в. Тя подтиква
големият богослов Карл Ранер да разсъждава върху понятията „страх“ и
„доверие“. Размислите си той публикува в петнайсетия том на своите
съчинения под заглавието „Страх и
доверие от богословска перспектива“. В тях откриваме подстъпи и към
днешната ситуация. На фона на актуалната криза влязох във въображаем
диалог с размислите на Карл Ранер.
Тук те са представени като преки
цитати.

Корените на страха
Капелер: Нека започнем с понятието
„страх“. На първо място, аз разбирам
страха като вътрешно състояние,
което се активира, щом сме пред някаква опасност. Страхът може да ме
предпази, да ме предупреди да внимавам. Къде всъщност се корени човешкият страх?
Ранер: Изхождаме от това, че човекът узнава крайната незащитеност
на своята действителност, на своето съществуване… Ние не сме от нас
самите; ние сме започнали, но не сме
го решили сами и не сме сложили началото; ние постоянно разчитаме и сме
зависими от реалности, ситуации и
помощ, които не са част от нас самите, с които не можем автономно да се
разпореждаме.
Капелер: Следователно страхът се
корени не в някаква конкретна заплаха, а в нашето човешко битие. Това

Пандемията
в огледалото на теологията

фотография Милан Христев

означава, че можем да направляваме
живота си по-слабо, отколкото си мислим, и по-малко да го контролираме,
отколкото обикновено си признаваме.
Ранер: Ние сме тези, които сме предадени на себе си и зависими от себе
си, без да сме питани, защото идваме,
без да можем сами да се разпореждаме
с нашия произход и бъдеще.

Битийният страх като
израз на човешкото
съществуване
Капелер: Всекидневието обаче не
предлага много възможности за осъзнаване на тази дълбочина и значимост. По-скоро ние, хората, дори по
време на кризи се стремим да компенсираме невъзможното в момента и да
създаваме структури, които ни внушават, че с наши собствени сили можем да организираме живота.
Ранер: Човекът може да потисне този
опит, той може да забрави тази зависимост от всевъзможните страни на
всекидневния живот чак до самите
най-висши идеали, върху които рефлектира. Ала тази зависимост е тук и
непрестанно излиза напред.

Капелер: Нека се върна още веднъж
към моята първоначална мисъл и да
я свържа с този подход. Ако изпитвам страх, когато съм изправен пред
опасна ситуация, то той, в края на
краищата, идва от това, че аз в цялостното си битие се преживявам
като несигурен и зависим. Това поставя въпроса как интерпретирам
състоянието си на зависимост и
обусловеност?
Ранер: Познанието за зависимостта
сигурно може да се изложи по различни начини, може да се интерпретира
като познание за сътвореността или
да се назове другояче в атеистичните
философии. Ала то е тук и носи – при
това неизбежно – особеностите на
онова, което можем да наречем тъкмо … страх.

Упованието на човека
в Бога
Капелер: Ако подходя от християнска гледна точка към разбирането за
сътвореното битие и приема себе
си като твар, не преминава ли този
екзистенциален страх почти неизбежно в своята противоположност,
а именно в доверие? Или с други думи,
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Карл
Ранер

Карл Ранер (1904–1984) е сред
богословите на ХХ век, които
обновяват католическата
християнска мисъл. Роден е във
Фрайбург, през 1922 г. постъпва
в Ордена на йезуитите. През
1932 г. е ръкоположен за свещеник в Мюнхен. Професор по догматика в университетите във
Фрайбург, Мюнхен и Мюнстер.
По време на подготовката
на Втория ватикански събор
(1962–1965) е личен съветник
на кардинала на Виена Франц
Кьониг и става официален богослов на Събора. Библиографията му наброява над 4000
публикации, сред тях са: „Духът в света“ (1939), „Теология
на смъртта“ (1958), „Основен
курс на вярата“ (1976), „Структурни изменения на Църквата
като задача и шанс“ (1989).

мога да задържа тази опора. Как при
това положение мога да стигна до
състояние на доверие, щом битийният страх е толкова дълбоко вписан в
човешкото битие?
Ранер: Когато нашият произход, с
който не се разпореждаме, e устроение на Твореца, на непостижимия и оставащ завинаги непостижим Бог, който ни привежда в движение и целта е
Неговото непосредствено присъствие, тогава спасителното приемане
на нашето изпълнено със страх битие
може да се разгърне в трите християнски екзистенциала: вяра, надежда и
любов.
Капелер: Ако разбирам правилно, не
можем просто да отхвърлим страха
и да го заменим с доверие, той остава наш постоянен спътник. И често
ни парализира, потиска, гнети. Когато той ме „връхлети“, е трудно да се
движа.

Доверието като дар
Ранер: Така нареченото доверие … е …
свободно впускане, което поставя субекта в риск и го предава като такъв
на битието – общо и единично.
Капелер: За целта обаче се изисква
повече или по-малко съзнателно извършен акт на свобода. Защото от
мен зависи дали ще се впусна в битието, в живота.

може ли този екзистенциален страх
да бъде отменен, когато осъзная моя
божествен произход?
Ранер: Ала и тогава вашият битиен
страх няма просто да бъде отменен.
Дори и тогава вие не се разпореждате
с вашия произход и позиция. Вашият
страх преминава в едно състояние,
което трудно може да бъде описано –
на освободеност, на самопонятност,
на убеденост – върху която съвсем
не е нужно отново да се рефлектира
– че няма да паднете, макар да не се
държите.
Капелер: Дори и когато разбирам себе
си като Божия твар, остава нещо
разколебано: аз узнавам себе си като
изоставен и прокуден и едновременно с това като поддържан, без сам да
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Ранер: Този основен акт … се извършва
в обръщане към конкретните задачи
на свободата в контакта с отделните материални, обществени и исторически реалности.
Капелер: И въпреки това самата тази
крачка на свободно впускане в живота остава далеч от нас. Защото има
хора, които във времена на криза и
страх рискуват да се доверят, и други, които не желаят да го сторят.
Ранер: Такова доверие … не може да
бъде произведено. Същинското доверие може само да се установи непряко
и поради това да се узнае като „благодат“… Човек живее в такова състояние на убедено самообладание, че
в края на краищата нищо не може да
се случи.

Капелер: И накрая остава надеждата,
че въпреки всичко, когато съм осъзнал
битийния страх като корен на моите
страхове, мога да премина от размисъл върху заплахата към доверие.
Тогава няма да обръщам поглед първо
към това, което ми създава страхове,
а към Бог, на Когото дължа моя живот
и Който ми желае добро.

„Човекът узнава
крайната
незащитеност
на своето
съществуване…
Ние не сме от
нас самите;
ние постоянно
сме зависими
от реалности,
ситуации и помощ,
които не са част
от нас самите, с
които не можем
автономно да          
се разпореждаме.“
Карл Ранер
Ранер: Човек познава една вътрешна
необремененост, душевно спокойствие и ведрост; всички те ни дават
правото да се надяваме, че дори и
там, където не можем да достигнем
с нашите мисли, всичко е наред, даден
е мир, който, както казва Писанието,
„надвишава всеки ум“.

Д-р Михаел Капелер е изпълнителен
директор на Института за църковни
длъжности в Клагенфурт, Австрия.
Текстът е публикуван на страницата
на института в интернет.
Превод от немски Людмила Димова
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Александър Шурбанов

Бележки
в
полето

„Природата не поощрява
изключителното,
а ординерното,
посредственото,
защото знае, че на него                    
може да разчита                   
за своето оцеляване
и възпроизвеждане.
Природата е консервативна
и предпазлива. Бог,
напротив, е креативен.“
освобождение достигат точката на
кипенето, единият се хвърля презглава в техния огън, преминава през
всички етапи на подема и погрома и
се спасява от гибелта с бягство през
планините, като скубе киселец по
поляните, за да утоли глада си. Другият е изпратен от родителите си
зад граница, за да бъде опазен от развихрилата се отмъстителна стихия
на предизвиканата на смъртен бой
империя. Единият е влязъл в средата
на революционната интелигенция,
самообразова се и се посвещава изцяло на движението. Другият също е
свързан с тайните революционни комитети, но в живота му вече изпъква
една-единствена доминанта и всичките му усилия са подчинени на нея
– да се съхрани и изгради със завидна
методичност като първия голям народен поет и писател на българската
бъдещност.

фотография Николай Трейман, Цочо Бояджиев

***
Те и двамата са родени в една и съща
година в самата среда на деветнайсети век, века на българското възкресение от пепелта на историята, и са направили немалко за това възкресение.
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А са толкова различни. Единият произхожда от селската беднота, другият – от заможната чорбаджийско-търговска прослойка. Единият
прекарва детството и юношеството
си сред овците, другият – сред книгите. Когато борбите за национално

Този процес продължава и след Освобождението. Единият се озовава в
центъра на политическите борби на
новата държава и разпалва нейната
войнстваща журналистика. Другият
заема ключови държавнически и обществени постове, но не престава
да работи преди всичко за литературната си изключителност. И така
през първото свободно десетилетие
единият създава удивителна по размаха си словесна панорама на националните въоръжени борби срещу османската тирания – истинска епопея
на надигането на един народ за ново
историческо битие. Книгата му няма
нито модел, нито прецедент. Тя е
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самородна като избликнал направо
от планинската гръд мощен и животворен поток – цялата българска
съдба е минала през очите и сърцето
на нейния автор, който е и свидетел,
и участник във всички описани от
него изумителни събития. Другият
също не закъснява. И той – като своя
връстник – е решен да изобрази непосредственото борческо минало на
нацията и да създаде безсмъртната
българска Книга, но за него тя трябва да има разпознаваеми европейски
координати. И затова ще използва
образците на съвременния френски
роман, ще вмести своето повествование в международно утвърдена
матрица. И ще преодолее суровата
историческа фактология, за да я извиси до белетристиката, да сублимира
реалността в символ. А когато книгата му е завършена, ще направи всичко
възможно да я направи достъпна и за
външния свят, за да покаже на всички, че България вече е съизмерима с
всяка друга цивилизована страна. По
това време нито един от двамата не
е достигнал и до четиридесетата си
година. Единият впрочем ще умре през
1889 г. и никога няма да достигне тази
възраст. Адмириран, отричан и хулен,
той ще бъде повлечен към вечността от въртопа на политическата
стихия, за да не намери мир и отвъд.
Другият ще доживее до два славни
юбилея – като увенчаването на големите римски поети: 45-годишния през
1895 г. и 70-годишния през 1920 г., за
да си отиде едва година след това
като всепризнат патриарх на националната литература с наименувани
в негова чест улици, училища и читалища, с всенародни поклонения пред
дома му в сърцето на София.
Ще мине още четвърт век на национални и световни кризи, сблъсъци,
преврати и братоубийства и всичко
ще свърши за България със завладяването ѝ от победоносната съветска
армия в самия край на Втората световна война. Двамата писатели титани няма да останат незасегнати
от това ново и сякаш окончателно историческо развитие. Единият, въпреки селско-пролетарския си произход,

ще бъде инкриминиран заради непростимата си неприязън към руския
империализъм, уж отречен от болшевишките му приемници, а неподлежащ
на критика. Другият, когото нашите
социалисти са ненавиждали за буржоазното му съзнание и най-вече за
острите му критики срещу техния
обществен радикализъм, ще бъде за
известно време също под въпрос, но
нали той беше казал „Кат’ Русия няма
втора“ – това ще изкупи всичките му
идейни грешки и недостатъци. Благодарение на пламенното си русофилство и след категоричната защита
от страна на съветската славистика, той ще бъде възстановен на патриаршеския си трон. И тъй, единият
ще потъне в сянката на забвението,
а другият ще грейне в още по-неземен
от предишния си блясък. Единият ще
изчезне от учебниците и книжарниците и от националната памет, а другият ще се издава и преиздава в тежки
многотомници, ще се чете, интерпретира и преинтерпретира, ще се рецитира и филмира с неизтощим апломб.
И това ще продължи кажи-речи три
десетилетия.
Поетическата справедливост може
да е поетическа фантасмагория, но
все пак в литературата и изкуството непреходните стойности имат
силата да устоят на всички превратности на времето и рано или късно
да се откроят в действителния си
внушителен ръст през валмата на
политическите мъгли. И така с постепенното разколебаване на комунистическия фанатизъм и с надигането на негово място на един нов
национализъм от 70-те години на
ХХ в. нататък отреченият връстник на Патриарха беше измъкнат от
царството на сенките и представен
на вниманието на изумените нови читателски поколения – тези с частично промитите мозъци.
Към днешна дата, особено след рухването на наложения от съветското господство режим, у нас нещата,
изглежда, взеха малко по малко да си
идват на мястото. Двамата литературни колоси с толкова сродна мисия и с толкова различна съдба вече

се възправят гордо един до друг, без
да си пречат и да се състезават. Ех,
защо да си кривим душата, фигурата
на единия все още е несправедливо
смалена в сравнение с тази на другия.
За него никой още не е издигал тронни монументи, нито паметници в
цял ръст насред централните градски площади – те сигурно не биха му
и отивали. Пораженията на времето
вероятно никога няма да се преодолеят. Трябва да сме доволни, че вече
имаме свободата да си дадем спокойна
сметка за тези сложности на литературно-културния процес, на националната духовна история в нейните
политически определености и да говорим за тях без притеснения и предразсъдъци. Така и утрешният ни ден
може би ще бъде много по-пълноценен
и по-истински. И няма да има нищо необикновено в това вместо един колос
в коя да е област да имаме два, а защо
не и повече?

***
И по темперамент, и по начин на
живот, и по обществено положение
поетите са били всякакви: от вагабонтина Франсоа Вийон до висшия
държавен сановник Йохан фон Гьоте,
от пройдохите Верлен и Рембо до достолепните банкови чиновници Уолас
Стивънс и Томас Стърн Елиът. Няма
матрица за поета и няма един-единствен ключ към тайната на неговата
природа освен онова, което още древните са наричали „поетична лудост“
и което може да се вихри на повърхността на характера или пък да се
спотайва дълбоко в него.

***
Препрочитам – за кой ли път! – размислите на Атанас Далчев, които
той скромно нарича „бележки“, а други са канонизирали със странното
название „фрагменти“ (Фрагменти
от какво? По-скоро градиво за нещо
далеч по-голямо). Чета ги с упоение,
не ми се откъсва от тях и си мисля, че
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Далчев е комай единственият значителен български поет, който умее да
мисли задълбочено и последователно
и да излага мислите си с логична убедителност. А и който е попил цялата
световна култура, за да я превърне в
органична част от своята същност.
Може би тази ясно подредена мъдрост, която той очевидно е постигнал с духовно съсредоточаване и
упорит умствен труд, е и една от
причините – наред с нежеланието му
да се включи във фалцетния хор на социалистическия реализъм – да замлъкне като поет в зрялата си възраст.
Да погледне на поезията като на детинска игра – в каквато впрочем тя
бе превърната.
Но защо той, който с такъв пиетет
говори за есеистиката на Монтен,
Паскал, Ларошфуко, Сен-Симон, Мишле и мечтае за българска библиотека
на „идеите“, не се решава да създаде голямо творчество от този род?
Творчество, за което без съмнение е
по-способен от всеки друг. Защо, дори
да се е боял, че в онази епоха няма да
му позволят да разгърне мислите си
свободно, не е творил в уединение, за
да остави безценно наследство за бъдещето на страната си? Толкова ли е
бил обезсърчен от условията, в които
е бил принуден да живее? Или грижите за изхранването на семейството
са го накарали да посвети времето
си на други, по-ефимерни занимания с
по-сигурно заплащане? Каква загуба
за всички ни! И колко непоправима! За
тази загуба социалистическото опекунство е може би дори по-виновно,
отколкото за заглушаването на поета у Далчев.

***
Един базисен тип роман, възникнал
още в зората на този протеевски
литературен свръхжанр и пронизал
с поредица от шедьоври цялата му
по-нататъшна история, е типът,
създаден от неподражаемия Франсоа
Рабле с „Животът на Гаргантюа и
Пантагрюел“ и продължен по блестящ
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начин със Суифтовите „Пътешествия на Гъливер“, с „Храбрият войник
Швейк“ на Хашек, с Джойсовия „Одисей/Улис“, с „Дванайсетте стола“ и
„Златният телец“ на Илф и Петров...
Това е романна форма с епизодичен,
потенциално безкраен сюжет, чийто единствен организиращ център
е магнетичният със своята неизчерпаема жизненост и вътрешна свобода протагонист (понякога в тандем)
и чието обединително умонастроение е заразителната универсална
подривност.

***
В сюжета на добрия романист – за
разлика от този на драматурга – не
всяка възникнала заплаха се осъществява, за да се превърне в перипетия.
Така романистът създава усещане за
правдоподобност и непреднамереност, за свобода от всякакви предначертания, а и за разполагане с времето. Драматургът обаче е принуден да
бърза, да се изкачва към кулминацията
по стройните стъпала на перипетиите. При него разколебаването на сюжета е пагубно.

„Все повече              ***
се съмнявам,          Големият писател винаги е и голям
Но той обикновено не мисче имаме основание                мислител.
ли сам, а кара други да мислят вместо
него: повествователя, определени
да смятаме
персонажи и пр. Истински големите
превода на
писатели карат самия сюжет да мисли, тоест да внушава мисли на читахудожествена
телите. И колкото по-дълбоки и неолитература           чаквано важни са тези мисли, толкова
е писателят. Писателят,
за самостоятелен по-голям
който мисли в книгите си сам, без да
в някой друг и най-верод изкуство.          сече ев проектирал
нещо друго, не е голям писател.
В действителност
става въпрос
***
за един дял                   Деветнайсети век извън всяко съмот писателската нение е епохата на разцвета, на пълното разгръщане и тържеството на
дейност.“
европейския роман, тъй както двайсеВпрочем в една така очертана група с известни уговорки биха могли
да се включат и испано-английските
ренесансови пикарески, та и Сервантесовият „Дон Кихот“ заедно с Филдинговия „Джозеф Андрюс“. Ако има
българска книга, която да наредим в
тази серия, тя е бездруго Алековият
„Бай Ганьо“.
Мисля си, че цялата тази невероятна
словесна растителност избуява от
един-единствен древен, но вечно жив
корен – Омировата „Одисея“.

ти век е времето на неговата деконструкция. Но нищо, създадено в този
жанр от Урал до Атлантика, не може
да се доближи по своя размах, по самочувствието и силата си, по широтата, дълбочината и пластичността
на художественото съзидание и по
енергията на внушението си до една
наистина ненадмината и удивителна
книга – „Война и мир“ на Лев Николаевич Толстой. С тази върховна творба
романът се изравнява с древногръцкия епос, превръща се в негов модерен
аналог, който не му отстъпва по нищо
и без каквото и да е стеснение застава редом с него в съкровищницата
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на световната словесност. Навярно единствената друга книга, която
може да се сравни по своя замисъл и
изпълнение с Толстоевата, е „Панаирът на суетата“ на Уилям Мейкпийс
Такъри, но когато поставим двата
романа един до друг, усещаме колко
по-хладен и резервиран е английският
и колко по-приглушен е колоритът на
неговата картина.
Интересно е, че и двете нови епопеи
се обръщат с лице към Наполеоновите войни, както Омировите поеми се
обръщат към Троянската война. Литературата в своите върхови проявления безспорно е проявление на
изключителната значимост на тези
две исторически събития, отстоящи
едно от друго на близо три хилядолетия и оставили неизличима следа в паметта на човечеството със своя неудържим устрем, с бляскавия героизъм
на отделни личности и с разрушителната си стихийна мощ, но най-вече с
безмилостното нахлуване на историята в домашния свят.

***
Толстой и Шекспир очевидно няма
как да се разберат по много въпроси
както на живота, така и на изкуството. И разминаването се дължи не на
Шекспир, а на Толстой, тъй като при
всичките им различия първият би
разбрал и приел втория, докато обратното би било невъзможно. Но все
пак поне по една важна екзистенциална тема двамата сякаш са на едно
и също мнение. Към края на своето
мъчително люшкане в търсене на
вярната посока за действие Шекспировият Хамлет най-сетне решава да
се остави в ръцете на съдбата и да
се подчини на нейния избор, като заключава, че „готовността е всичко“.
Толстоевият Кутузов пък се отказва
от налагането на своята стратегическа мисъл на главнокомандващ
върху войниците си и оставя руската
армия сама да намери пътя към победата. И Хамлет, и Кутузов достигат
до една и съща окончателна мъдрост,
като подчиняват личната си воля на
някакво трудно определимо развитие

на обстоятелствата, много по-голямо от индивида и в крайна сметка зависимо от разнопосочността и взаимодействието на безброя от човешки
устремления.

***
Доколкото ни е известно, Шекспир
никога не е бил във Верона, но днес
той дава значителен принос към благосъстоянието на града. Туристи от
различни раси от всички краища на
света се тълпят във вътрешното
дворче на една късносредновековна
сграда, обявена от местните власти
за „къщата на Жулиета“. Срещу
скромна такса всеки може да се изкачи на балкончето, от което младата
наследница на Капулети трябва да
се е обрекла на своя Ромео. В прохода
към дворчето тухлените стени са
гъсто изписани и облепени с разноезични имена и клетви на влюбени.
Двойки на всички възрасти се провират през този проход, за да завършат
поклонничеството си. В шареното
сувенирно магазинче при изхода им се
предлагат всевъзможни спомени от
светото място – почти като църковни реликви. Най-правоверните могат
да посетят и гроба на Жулиета, та
дори и родовата къща на Монтеки, в
която би трябвало да е израсъл Ромео.
Присъстваме на създаването на една
своеобразна религия с нейните светини и култови атрибути. Мотивът на
създателите, както обикновено става в такива случаи, не е безкористен,
но посетителите не се притесняват
от това.
Край една от възстановените наскоро крепостни врати на града има
бронзов барелеф на Шекспир (малко
труден за разпознаване) и цитат от
неговата веронска трагедия, който
започва със знаменития стих There is
no world without Verona wall“ (Няма свят
извън стените на Верона), на английски и италиански. Интересно е, че градът разчита за своето добруване не
на италианеца Бондело, който пръв
записва покъртителната история
на Ромео и Жулиета, а на един друг

писател, който я е заимствал от него
и я е пренаписал на чужд език далеч изСтанислав
вън стените на Верона – там, където
Константинов
не би трябвало да има нищо.

***
В един свой ранен поетичен шедьовър Джон Милтън се опитва да проумее парадоксалното поведение на
Бог, който дарява своите избраници
изсред човешкия род с изключителни
творчески способности, а след това
оставя смъртта да покоси някои от
тях, преди да са успели да осъществят докрай заложбите си. Пише това
по повод преждевременната кончина
на свой състудент, талантлив млад
поет, но неизбежно с тревога и за
собствената си съдба на амбициозен
литератор. Милтъновият Бог, разбира се, е протестант като самия него
и е убеден, че съществуванието има
предопределена цел, чието постигане го осмисля и оправдава. Той не би
разбрал наставленията на Кришна
към Арджуна, че свят е онзи, който
върши каквото трябва да върши,
без да се интересува от резултата
на действието си, намирайки удовлетворение в самото него. Но какво
да кажем, ако този телеологичен Бог
се окаже измамна проекция на едно
исторически обусловено съзнание и
ако Богът, Когото повечето от нас
познаваме, наистина изсипва щедро
своите дарове върху човеците, но не
се вълнува твърде от това дали тези
дарове ще се култивират, както при
Милтън, за да дадат забележителни
плодове, или пък ще останат неосъществени? Какво ако за Бога, когото
познаваме, е достатъчно, че е надарил богато немалко от своите синове и дъщери и им е дал възможност да
се наслаждават на неговите дарове?
Какво ако той не очаква нищо повече
от тях, а и не им дължи нищо повече?
Нима е дал някакъв знак, че ще закриля
надарените и ще бди над тях, докато
осъществят отпуснатите им заложби? Такова споразумение, струва ми се,
никога не е подписвано и Милтън напразно се съмнява в правомерността
на Божиите постъпки.
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***

Александър
Шурбанов

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

***
Природата не поощрява изключителното, а ординерното, посредственото, защото знае, че на него може
да разчита за своето оцеляване и
възпроизвеждане. Природата е консервативна и предпазлива. Бог, напротив, е креативен. Той ѝ изпраща
изключителното, за да я провокира
към обновление. Но природата се съпротивлява. Тя е решена да докаже, че
този свят е предаден в нейна власт.
Затова и животът на гениите е толкова труден, а и толкова малко от тях
успяват да се самоосъществят.
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Все повече се съмнявам, че имаме
основание да смятаме превода на
художествена литература за самостоятелен род изкуство. В действителност става въпрос за един дял
от писателската дейност. Когато
писателят се захване със своето занятие, той може да избира дали и колко да заимства от своите предходници или съвременници. А най-често
го прави и без да съзнава. Понякога
заимстването е минимално и почти
незабележимо, докато в други случаи
се набива на очи. За изследването на
това явление в литературознанието
напоследък се създаде цяла методология, наречена „интертекстуалност“.
В творбите на почти всички писатели се откриват цитати, парафрази,
алюзии и други подобни връзки с предходни произведения. Нерядко цели такива творби могат да се разглеждат
като пастиши, пародии, адаптации,
реплики и прочее на вече познати образци. В този ред на хипертекстове
спокойно би могъл да се включи и преводът, който сам по себе си обхваща
широк спектър от разновидности от
свободното подражание до буквалистичното възпроизвеждане на оригинала – една може би най-крайна форма
на заимстване. Не виждам никаква
причина този аспект от писателската дейност да се обособява в нещо
различно от нея.
Отделянето на преводачите от писателите сякаш предполага някакъв
различен вид дарба или способност.
Но такава всъщност няма. Вярно е,
че за преводача е добре да знае чужд
език – нещо, което не е нужно за писателя, но това и за него съвсем не е
задължително условие. Преводи са
извършвани и се извършват от едноезични писатели, ползващи експертната лингвистична помощ на други
хора, за да вникнат в оригинала. Вярно
е също, че има писатели, които никога
не са се опитали да превеждат, както
има и преводачи, които никога не създават текстове, различни от преводните. Но има и немалко пишещи,

които съчетават в различни пропорции едното с другото. В това разнообразие на творчески ориентации
няма нищо странно. И то не се разполага в категориите на някаква строга
класификация, а плавно прелива в една
обща скала. Различията между индивидуалните избори в това отношение
не са по-необясними от различията в
избора на жанрове в творчеството на
отделни литератори.
И все пак нали има хора, които цял живот се занимават с превод, които се
прехранват от превода? Така е, преводът може да бъде превърнат в професия, но това не го прави самостоятелен род изкуство.

***
Човешкото общество е приело за
нормално една незначителна част
от неговото множество да остане
– като митичния Питър Пан – завинаги в детството си, за да продължи
да играе, да открива на всяка крачка
неща, пред които да ахва в изумление
и възхита, да не спира да пита защо.
Най-вече това! Но щом е приело, че
такава алтернатива на неговата
възрастна сериозност, изглежда, е
нужна, обществото би трябвало да
се грижи за тези непорасли деца и да
ги закриля, както постъпва с всички останали деца. Вместо това то
най-често се държи към тях жестоко, като им отказва поддръжката си,
оставя ги да мръзнат без покрив през
зимата, принуждава ги да се унижават
пред него и да просят милостинята
му – те, които не спят, за да отворят
очите му, насъсква ги едни срещу други, за да го забавляват като състезателни кучета, опитва се по всички
начини да се убеди за тяхна сметка, че
не те, а то е носителят на нормалното човешко състояние. И така живее
ден за ден в полусънна забрава, докато нещо неочаквано и извънредно не
го стресне и не го накара да се обърне
към тях, непораслите и непълноценните, за да ги потърси за водачи и
спасители.
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Витолд Гомбрович

Първа лекция по философия
Витолд Гомбрович,
„Лекции по философия        
в рамките на шест часа
и четвърт“, превод от
френски Тодорка Минева,
художник на корицата
Веселин Праматаров,
издателство „Сонм“, 2020 г.
Как един голям писател се занимава с
философия в сетните дни на живота
си? Измъчван от астма и преследван
от мисли за самоубийство, Витолд
Гомбрович изнася своите „Лекции по
философия в рамките на шест часа и
четвърт“ в последните два месеца
от живота си – от 27 април до 25 май
1969 г. – пред своята съпруга Мари
Рита Лаброс и Доминик дьо Ру, съавтор с Гомбрович на „Завещанието“
(1968) — книга разговор за неговото
творчество и идеите му. По думите
на Рита: „Доминик добре разбираше,
че единствено философията в този
момент на физическо изтощение бе
способна да мобилизира духа [на Витолд]“. От Кант до Хегел, от Шопенхауер до Киркегор, от Сартър до
Хайдегер тези ексцентрични лекции
впечатляват с критичния прочит на
възгледите за човека и света, залегнали в основата на модерното западно мислене. В рамките на шест часа и
четвърт Гомбрович свежда историята на мисленето до най-простия ѝ
израз, отреждайки на марксизма едва
последните петнадесет минути.
Текст, нелишен от хумор, изпълнен с
блестящи прозрения и гняв срещу съвременната философия, която страни от живота и реалните проблеми на
човека. Своеобразен антиучебник във
фрагменти, представляващ обяснение в любов към философията, който
излиза за първи път на български език.

***
Неделя, 27 април 1969 г.
Референдум
Кант (1724—1804).
Начало на модерното мислене.
Би могло да се твърди също така, че
това e Декарт (началото на XVII век).
Декарт: една-единствена важна идея
— абсолютното съмнение.

Тук започва рационализмът: подлагането на всичко на абсолютно съмнение, чак до момента, когато разумът
налага да се приеме силом определена
идея.
(Основа на Хусерловата феноменология)
– субект: мислещият аз;
– обект: лорнет – маса;
– идеята за обекта, която се оформя в
моето съзнание.
Декарт редуцира тези три елемента
на знанието.

© Bohdan Paczowski

Сигурен съм, че това съществува в моето съзнание, но не съответства на реалността. Например
кентавърът.

нощ с един-единствен обект. Ако
този обект не открие съзнание, способно да долови неговото съществуване, то той не съществува.

Систематичното съмнение. Поставя
света под съмнение, в скоби:

Не съществува индивидуално съзнание, а съзнание изобщо.

1. обекта;

(Съзнаващо мозъка и т.н.)

2. всичко, което засяга обекта.

Кучето.

Единствената увереност е, че те съществуват в моето съзнание.

Декарт, предвестник на модерното
мислене.
Кант

В скоби: идеята за Бог;
Науките, свързани с реалността
(т.нар. обективни науки): социология,
психология, освен абстрактните науки; математика и логика, защото те
не засягат външния свят, а са закони
за моето собствено съзнание.

Бъркли (селска младеж)

Коя е голямата грешка, „заблудата“
на Декарт (по думите на Хусерл)? Декарт се страхува от ужасните последици от своите идеи. Той се опитва
да покаже обективната реалност на
Бога – и следователно на света (като
творение на Бога).

Декарт.

Страхът на Декарт е сходен с този
на Сартър. По тази причина цялата
му по-сетнешна философия е била
изкривена. При Декарт най-важното
е Разсъждението за метода: елиминирането на обекта – велика идея на
Декарт.
Философията започва да се занимава
със съзнанието като нещо фундаментално. Представете си абсолютна

Хюм.
Кант
Нютон най-вече.

Кант се основава на рационалното,
научно организирано знание. Повлиян
от Нютон.
Произведения: Критика на чистия
разум; Критика на практическия
разум.
Великото дело на Кант: Критика на
чистия разум.
Не става дума за критика на чистия
разум; цели се преценката на собственото съзнание. Съзнанието, преценено от съзнанието. Например: можем
ли да се уверим в съществуването на
Бога чрез философска дедукция?
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Синтетичните съждения. Различен
способ: добавяне на нещо. Следователно те обогатяват нашето знание
за света.
Синтетичните съждения не са валидни a priori (a priori: независимо от всякакъв опит).
Синтетичните съждения са a
posteriori, тоест основават се на
опита.
Например: водата кипва, когато достигне определен градус топлина.
Обогатяване на нашето знание. Нов
феномен в нашето познание за света.

Йохан Готлиб Бехер, Портрет
на Имануел Кант, 1768 г.

Въпроси: доколко човек може да бъде
уверен в своето съзнание? Доколко неговото съзнание може да бъде
автентично?

Съжденията a posteriori невинаги са
валидни. Например: няма никаква гаранция, че на 10 000-ия път водата
пак ще кипне.

Кант търси точността. Придържа се
към реалността. Солиден ум.

Умозаключението на Кант в Критика
на чистия разум, макар и изразено неясно, е:

Същевременно съществуват синтетични съждения, които са a priori, които добавят нещо към реалността, но
същевременно сме убедени в тяхната
непогрешимост. Влияние на Нютон.

Всичко, което знаем за света, го изразяваме в съждения.

Например: действието e равно на
противодействието.

Например: „Аз съществувам“, и условното съждение: „Ако аз ритна Доминик1, той ще ме ритне два пъти“.

От момента, в който сме открили
това, имаме увереността, че така е
завинаги.

Това е каузалното отношение.

Например: правата линия е най-краткият път от една точка до друга.

Съжденията са аналитични или синтетични.

Аналитичните съждения са съждения,
дължащи се на анализата: разлагането на едно цяло на неговите основни
части. Кант твърди, че аналитичните съждения не добавят нищо към
нашето знание, защото те изтъкват
един елемент от тяхната дефиниция.
Например дефиницията за човека:
живо същество, млекопитаещо и т.н.
Да изберем понятието „живо“: човекът е живо същество. Защо? Защото
има разлагане. Има понятие, изведено
от понятие, т.е. елемент, изведен от
определението.
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Впрочем според Айнщайн кривата
линия е най-краткият път от една
точка до друга. Но това не променя
нищо, защото става дума за друга реалност, различна от тази на Нютон.
Ако приемете всичките предпоставки
на Нютон, Нютоновите закони са абсолютни, когато става дума за неговата реалност.
Има синтетични съждения, които са:

a priori – увеличават нашето знание –
и са абсолютни и валидни за цялото
човечество.
Целият проблем на кантианската философия се заключава следователно

в един-единствен въпрос: как са
възможни априорните синтетични
съждения?
Кант поставя този въпрос, защото
тези съждения, без да бъдат случайни
или основани на опита, при все това
обогатяват нашето знание. Синтетично – което внася вечна новост.
Кант пристъпва към

три анализа;
три части на Критиката на чистия
разум.
Но тъй като става дума за разума,
тоест за организираното знание,
всичко трябва да се основава върху
синтетичното знание.
Именно науката формулира априорните (т.е. вечните) синтетични
съждения.

Първа част: Трансцендентална естетика (трансцендентно означава нещо
извън мене).
Естетика, използвана в математическия смисъл.
Математиката: наука за формите и
релациите.
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В тази първа част: как са възможни синтетичните a priori съждения в
математиката?

Втора част: Трансцендентална
аналитика.
Разглеждат се съжденията във физиката. Всичко, което знаем за нещата
(поведение, противодействия). Всичко това е предмет на физиката.
Тя е науката за нещата.

Трета част: Трансцендентална диалектика , в която той се занимава с
метафизични проблеми като този за
„съществуването на Бога“.
С Кант започва голямата редукция на
мисленето, процес, който продължава
до наши дни.
За пръв път съзнанието поставя въпроса: какви са границите на съзнанието (на разума)?

Голямото попадение на Кант. Той е
имал поразителни идеи, които са разтърсвали из основи всичко.
Въпрос: Как са възможни априорните
синтетични съждения?
Отговор: Априорните синтетични
съждения изобщо – и следователно в
трансценденталната естетика – са
възможни, защото времето и пространството не са свойство на нещата, а свойство на субекта.
За да съществува нещо за нас, ние
трябва да му влеем време и пространство.
И тук Кантовото разсъждение е
просто.
Той казва: „Има три причини, поради
които пространството не съществува в предметния свят извън нас, то е
неразделна съставна част на нашето
съзнание“.

Първи аргумент. Пространството
не се дължи на опита, но е неизбежното условие за всеки опит. Пространството не е действителен предмет,
а условието за съществуването на
предмета. Пространството не произтича от опита.

Втори аргумент. Пространството
не е понятие, получено чрез дедукция. Ние не можем да го разбираме
като конкретно, тъй като то не е
предмет; пространството е чистият наглед, което ще рече, че пространството не е нещо, а условието
за нещо, тъй като го притежаваме в
самите себе си.

Витолд
Гомбрович

Витолд Гомбрович (1904–1969)
е полски писател, драматург
и есеист. Става световноизвестен с романа си „Фердидурке“, който поставя началото на полската литературна
гротеска. Потомък е на шляхтичи, водещи корените си
от XVI в. Завършва право във
Варшавския университет, а
после следва икономика и философия в Париж. През 1939 г
заминава за Аржентина и по
време на Втората световна
война работи като банков чиновник в Буенос Айрес. След
1945 г. решава да не се завръща в комунистическа Полша.
От 1953 г. пише кратки есета,
които издава в емигрантското сп. „Култура“, ръководено
от Йежи Гедройч. По-късно
тези текстове стават част
от прочутия му „Дневник“. В
началото на 60-те години се
установява в Париж, а преводът на негови романи и пиеси
го прави световноизвестен.
На български език са преведени
книгите му: „Фердидурке“ (1988),
„Пиеси“ (1997), „Космос“ (2018).

Трети аргумент (или по-точно следствие). Пространственият наглед е
неизбежното условие за нашите априорни синтетични съждения, именно той придава обективна реалност
на нещата.
Без него имаме само впечатления
(сравнение с Декарт).
Пример: геометрията, облягаща се на
конструкции в пространството, на
фигури, не се основава на опита, но е
валидна, защото [незавършена фраза
в оригиналния текст].

Заключение
Показахме, че априорните синтетични съждения на Кант са всъщност
аналитични съждения.
Това прекрасно построение рухва.
И идеята на Кант за категориите на
чистия разум също претърпява крах.
Такава е участта на всяка философия.
Никоя система не трае вечно. Чрез
философията развиващото се човешко съзнание се разкрива пред самото
себе си, както ще се изрази прекрасно
Хегел.
Не става въпрос да се питаме дали
трябва да философстваме, или не.
Ние философстваме, защото това е
задължително. Фатално. Нашето съзнание си задава въпроси и трябва да се
опитваме да ги разрешаваме. Философията е нещо задължително.
Каква е била най-дълбокомислената
визия за света през XVIII век? Откриваме я у Кант, без когото би било невъзможно да разберем развитието на
съзнанието през вековете. Философията е потребна, за да имаме цялостна

визия за културата. Това е важно за
писателите.
Философията позволява да организираш своята култура, да въведеш ред,
да се преоткриеш, да придобиеш интелектуална увереност.
Превод от френски Тодорка Минева

1

Става дума за Доминик дьо Ру. Б.пр.
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Хараламбос Янакопулос

Марк Твен,
Атина,
холерата
родители, необходимо за общуването между родители и деца; 6. Кратко
придвижване недалеч от дома, за индивидуални физически упражнения или
с оглед нуждите на домашни животи.
Административната глоба за нарушителите е 150 евро.
Ако американският писател можеше
да прочете век и половина по-късно
преразказаната своя история за среднощното „спортуване“ из Атина, сам
би се посмял от сърце…

Марк Твен, фотография A.F. Bradley, Wikipedia

Текстът, който следва, е публикуван във вестник „Катимерини“ на
Цветница, 12 април т.г., в разгара на
рестриктивните мерки. Негов автор е писателят и поет Хараламбос
Янакопулос.1 Оригиналното заглавие
– „Основание за излизане № 6, Марк
Твен, Атина“, препраща към удостоверението, въведено в Гърция на 23
март, в условията на карантина, с
което гражданите излизат от домовете си. Шестте кутийки, от които
може да бъде отбелязана само една,
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предполагат следните основания за
придвижване: 1. Отиване до аптека
или посещение при лекар; 2. Отиване до магазин за продоволствия от
първа необходимост, когато не е възможно доставянето на продуктите
до дома; 3. Отиване до банката, когато не е възможна банкова операция
по електронен път; 4. Придвижване
за оказване на помощ на хора, които
се намират в нужда; 5. Придвижване за ритуал (погребение, сватба,
кръщене), придвижване на разведени

Преди няколко години американският
писател, филолог и литературен критик, автор на най-новия англоезичен
превод на пълните и събрани стихотворенията на Кавафис2 Даниел
Менделсон, участва заедно баща си в
тематична обиколка с круизен кораб,
по стъпките на Одисей и в Средиземно море, който отплава от Троя, като
по план пътешествието трябва да
завърши на Итака. Изключително
неблагоприятните метеорологични
условия обаче препятстват акостирането на кораба в пристанището
на йонийския остров, при което капитанът предлага на Менделсон3 в
качеството на известно утешение за
пътниците да прочете и коментира
пред тях „Итака“ на Константинос
Кавафис, стихотворението, което
твърди: „Итака те дари с прекрасно
пътуване“ и това е единственото,
което има значение.
Сто и петдесет години преди това,
през 1867 г., Марк Твен се качва на
кораба „Квакер Сити“, „първокласен
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параход с места в каютите поне за
сто и петдесет пътници“, отплавал
от Ню Йорк, за да прекоси Средиземно море и стигне до Светите земи. Но
за разлика от повечето си спътници,
Марк Твен не се интересува толкова
от поклонението на Божи гроб, колкото да види отблизо Акропола. Дори
превъзходните залези над Йонийско
море не са в състояние да го впечатлят повече от пристигането му в
Атика: „Какво значение имаха залезите, когато скоро щяхме да живеем, да
дишаме и да крачим в самата древна
Атина и нещо повече, да се потопим в
далечното минало“.4
Пристигайки обаче в Пирея, те ще изпитат горчивото разочарование на
цялото пътуване. Заради епидемия
от холера се оказва, че ако желаят да
слязат на брега, трябва преди това
да останат на кораба, на рейд, под
строга единайсетдневна карантина.
Естествено капитанът на „Квакер
Сити“ изключва такава възможност
и корабът трябвало да отплава за
Цариград още на другия ден.
„Целия следобед всички прекараха –
разказва писателят – на палубата,
с книги, карти и далекогледи и се
опитваха да определят кой „тесен
скалист хребет“ е Ареопагът, кой
от полегатите хълмове е Пникс, кой
хълм е Мусейон и така нататък. Ние
се объркахме. Спорът се разгорещи и
всеки държеше на своето. Религиозните се взираха с вълнение в един хълм,
от който казваха, че е проповядвал
свети Павел, други твърдяха, че това
е Химетският хълм, а трети, че това
е хълмът Пентеликон!“
През 1867 г. Кавафис е бил само на четири години и все още не бил написал
„Итака“, така че Марк Твен можел да
се интересува повече от крайната
точка, отколкото от самото пътуване. В единайсет часа през нощта,
когато почти всички негови спътници се оттеглили по кабините си, той
слязъл на сушата с малка лодка, заедно с още трима дръзки и неблагоразумни свои спътници, всички решени
да стигнат пеша до Акропола – нощен преход от тринайсет мили, при
който обаче трябвало да избягват

пътищата, колкото и тъмни да били
те по онова време.
Заобиколили градчето Пирея, вървейки през неравни каменисти местности и диви треви, за ориентир
имали хълмовете на Атина в дъното.
Продължили така почти четири часа.
Срещнали само неколцина души по
пътя, полски пазачи, но много кучета
и лозя, от които откраднали няколко
чепки грозде, за да утолят жаждата
си: „Като оставим настрана лозите,
равнината на Атика беше безплодна,
изоставена, лишена от поезия пустош; чудя се каква ли е била тя през
златния век на Гърция, пет столетия
преди Христа?“.
Пред портала на Акропола, както
пише Марк Твен, имайки предвид по
всяка вероятност Пропилеите, ги
очаквало второ голямо разочарование: бил заключен. Разбира се, това не
ги разколебало. След като се опитали
безуспешно да влязат, пробвали да се
изкачат по стените и щели да успеят,
ако вдигнатият от тях шум не разбудил четиримата пазачи на Свещената
скала, които побързали да се явят на
място. При което проблемът бил разрешен без по-нататъшни затруднения за четиримата американски пътешественици – те преминали през
входа с благословията на пазачите.

„Гъмжеше от духове“
Върху нощното небе греела пълна
луна, която придавала на всичко сияние сякаш не от този свят, докато
около Партенона и другите постройки на Акропола се откроявали – тогава – статуи на мъже и жени върху
постаменти; всички те изглеждали
скръбни, както отбелязва писателят,
и изумително живи. Впечатление, което съвременният посетител не може
вече да изпита днес, когато статуите се намират в музея. „Излязохме
на обраслия с трева и осеян с каменни
отломки двор зад Партенона. Понякога се стряскахме при вида на някое
бяло каменно лице, което внезапно
се втренчваше в нас от тревата с
мъртвите си очи. Тук сякаш гъмжеше
от духове.“

Обаче Марк Твен изглежда заслепен
дори не толкова от храма на Партенона, колкото от Атина на лунната
светлина. Ниските къщи, храмовете, които успял да различи, царският
дворец, морето в дъното, хълмовете
наоколо, отблясъкът на Историята
върху всяко нещо.
Но дошло време да тръгват обратно,
за да бъдат на кораба призори. Връщането било по-лесно за четиримата
пътешественици, тъй като те вече
знаели накъде да се насочат и не се
страхували от полицията и строгите наказания, които се предвиждали
за нарушителите на карантината.
Може би защото вече били изпитали
строгостта на гръцката полиция на
Акропола. Откраднали отново грозде,
застанали смело лице в лице с гръцките селяни и кучетата, които срещнали по пътя си, и щом започнало да се
развиделява, пристигнали на кораба.
Тогава се осведомили, че още двама от
техните спътници нарушили карантината предишната вечер. Слезли незабелязани от кораба, наели една конска кола, обиколили Атина и отишли
до Акропола, а няколко часа по-късно
се завърнали в Пирея по същия начин –
в безопасност и без да се уморят.
Било писано Марк Твен, голям пътешественик, да прекоси през живота си
Атлантическия океан общо двайсет
и девет пъти, а веднъж да направи и
пълно околосветско пътешествие.
Атина обаче той не посетил отново.
Какво ли повече би могло да му даде
едно ново посещение там?
Превод от гръцки Здравка Михайлова

1
Последната му издадена книга е „Двайсет и
четирите часа на един читател“, изд. „Полис“.
Б.пр.
2
C. P. Cavafy, Collected Poems and C. P. Cavafy,
The Unfinished Poems, 2009
3
Описано в книгата му „Одисея: Баща, син и
един епос“, 2017 г.
4
Всички откъси, цитирани в текста, са от
книгата на Марк Твен „Глупаци в чужбина или
ново поклонение“, превод от английски Лидия
Александрова, „Профиздат“, 1986 г.
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Конвулсията на

прозрачността
Марек Биенчик              
(род. 1956 г.) e познат у нас
с есеистичните си книги
„Меланхолия. За тез,
които никога изгубеното
няма да намерят“ (бълг.
изд. 2002 г.) и „Книга         
на лицето“ (бълг. изд.
2015 г.), както и с романа
„Психиатрична болница
„Творки“ (бълг. изд. 2018 г.).                             
Франкофон, преводач
на Кундера и Чоран.
Работи в Института                          
за литературни
изследвания към
Полската академия на
науките. В края на 2019 г.         
излезе есеистичната                    
му книга „Прозрачността“
(„Сонм“, превод Милена
Милева).
Книгата ви „Прозрачността“ ни
въвежда в сложния свят на усещането за „прозрачност“ във философията, музиката, литературата,
политиката, психологията. Защо
тази тема ни вълнува? Стремим
ли се наистина към прозрачност, да
погледнем отвъд привидното? Или
по-скоро ни е страх от нея, защото
не знаем какво ни носи? Какво е тя
за вас – необходимост, копнеж? По
какво?
В първото си измерение, най-трудното за изразяване, тя е копнеж и
мечта. Те винаги са били в мен, още от
детството. Откъде са дошли, защо
– не знам. Обяснявам си го с това, че
първата картина, която съм запомнил в живота си, е била щастливо
усещане за прозрачност. Така започна
всичко. Разбира се, създавам митичен разказ за раждането на собственото ми въображение, около него
конструирах тази книга. Винаги съм
обичал прозрачната архитектура,

С писателя Марек Биенчик разговаря Милена Милева
© Krzystof Dubiel, photo

прозрачните предмети, прозрачните ястия като желираните. Прозорците, стъклата в картините – като
дете видях картини на Хопър и не можех да се освободя от тях. По-късно
имах и силни емоционални преживявания, които няма как да определя освен
като усещане за „прозрачност на сърцата“, за абсолютна среща с друг човек – затова съм донякъде русоист и
затова Жан-Жак е един от най-важните герои в тази книга. Мисля също, че
за мен прозрачността е естетична
фаза на меланхолията, за която много
съм писал. Или естетична реализация
на моите меланхолични склонности:
прозрачността показва света, очистен от vanitas, от суетата на всекидневието, малко космически, неземен,
замразен, вечен. Тя е и вид филтър,
през който гледат на света очите на
меланхолика: виждаме всичко, ала все
пак сме зад стъкло, зад прозорец, зад
завеса, не участваме докрай в живота. Това са различните лица на мечтата и на копнежа за прозрачност. Но в
книгата има едно изречение: „откраднаха ми думата“. Откраднаха ми думата „прозрачност“, защото – макар
всъщност да е многовековен топос
– тя придоби много по-голяма интензивност и значение през последните
двайсет години като важен постулат
на обществено-политическия живот.
Известно време си водех дневник за
публичната употреба на тази дума в

масмедиите, в пресата: ден след ден
страниците се запълваха, не успявах
да записвам. И стана ясно, че ще трябва да сблъскам своя личен мит с колективния. Да сблъскам рая с ада. Да видя
двете страни на едно и също.

В последните години думата „прозрачност“ активно се използва в
политиката, дори се злоупотребява с нея. Може ли тя да бъде панацея за проблемите на съвременното общество? Как постулатът
за прозрачност да не се използва
като инструмент за постигане на
политически цели и разчистване
на сметки?
Тук е тънкостта, това е трудното.
От една страна, заедно с формирането на гражданско общество преди
трийсет години възникна и идеята за
„прозрачността“ – за толкова внимателното наблюдаване какво върши
властта и нейните институции, та
да може всички техни действия и начинания да могат да бъдат извадени
наяве, лесно контролирани, проверявани дали отговарят на законите
и добрите нрави. В известна степен
това се получи, поне дотолкова, че
властта, каквато и да е тя, така усвои този постулат, че го включи в
езика си. Разбра, че „прозрачността“
е ново изискване, важен принцип за политическа коректност, който трябва
да се спазва или да се симулира, че се
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спазва, ако някой иска да се задържи
на власт. Най-често да се симулира:
на обществото му се обещава „пълна
прозрачност“, както се обещава намаляване на данъците или на възрастта
за пенсиониране. В упражняването на
властта и в политиката „прозрачността“ отдавна е лозунг, но рядко е
конкретика.
А през последните години – още повече. Защото нещата отидоха още
по-далеч с по-бързото развитие на
технологиите на политическата и
обществената прозрачност, на прозрачността на бита и нравите: тайни агенти и шпиони е имало винаги,
но днес политическата власт разполага с небивали досега възможности
за осветяване и проучване на личния
ни живот. Развитието на цифровата телефония и интернет доведе до
това, че ние сами осветяваме собствения си живот, превръщаме се, както
е казал Кундера, „в гениални съюзници на собствените си гробокопачи“.
Електронните социални медии ни
отучват от прекалената свенливост;
прекалената свенливост като едно
от важните средства за опазване на
нашия живот отдавна се е оттеглила от него; стигна се до известна
онтологическа метаморфоза; днес никой няма да се учуди, ако покажем във
Фейсбук ехография на нашите бъбреци или рентгенова снимка на белите
си дробове.
Неотдавна, след като в Полша се появи системата Pegasus, която има
почти неограничени възможности да
подслушва нашите разговори и чете
нашите мейли, постове и други дигитални действия, един от водещите
политици заяви: „Ако няма какво да
крием, няма и от какво да се страхуваме“. Точно същото изречение чух
преди четиридесет години от един
служител на Държавна сигурност.
Технологиите са се променили, но ситуацията се повтаря: властта иска
всеобща прозрачност с изключение на
своята собствена. Напоследък този
процес опасно се засилва.
Поради всичко това живеем донякъде
в конвулсия на прозрачността. Тя стана всеобща, всекидневна и в същото
време потисническа. Писах тази книга
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преди петнайсет години; ако я пишех
днес, моите диагнози щяха да са поостри. Но от обществена гледна точка не виждам друг изход освен споменатото вече гражданско общество.
Ала това, което някога бе просто желание да се прави нещо за общността, се превръща във все по-героично предизвикателство. Освен това
се намираме в момент на предефиниране на световния ред на всички
нива – политическо, икономическо,

Полският писател Станислав
Йежи Лец бе казал, че всеки век
има своето Средновековие. В кой
период се намираме сега? Има ли
нужда съвременният човек отново
да преживее своето Просвещение?
Афоризмът на Лец, гениален меланхоличен афорист, както винаги казва
всичко. Поетиката на афоризма по
своята природа е извън времето: отнася се за онова, което е било, което
е и ще бъде. Никакво ново Просвещение няма да изтреби Средновековието, ние съществуваме във вечно повторение, историческият напредък е
просто илюзия. Това е съблазнителна
меланхолична мисъл, лесно ѝ се поддавам. Но знаете ли, много бих искал
благодарение на новите възможности
на науката вече да имаме ваксина срещу коронавируса.

В едно свое интервю казвате, че
сте това, което пишете. Какъв
сте сега? Какво ви вълнува? Какво
пишете?

обществено, културно, климатично.
Така че дори не съм сигурен дали това
понятие – „гражданско общество“, ще
продължи да съществува и ще бъде
ефикасно.
Като всеки фантазъм и всеки топос
прозрачността има две страни –
по-добра и по-лоша, нежна и хищническа. Също като меланхолията или,
да речем, като топоса на самотата.
Жан-Жак Русо е говорил за прозрачността на сърцата, за разбирателството на душите, но в същото
време е положил основите на няколко
предавторитарни политически идеи.
Както винаги в историята на Европа,
а всъщност и на целия свят, мечтата
се превръща в проклятие.

Това беше всъщност отговор на въпроса „вие будист ли сте?“, защото в
последната си книга говоря много за
дишането и журналистката вероятно е искала да ме попита за йогистките практики – които впрочем са
ми абсолютно чужди. „Аз съм това,
което пиша“ бе казано в смисъл, че
самият акт на писане на книга или
текст определя моята идентичност
или по-скоро статута ми в битието в даден момент. Този статут ще
е друг, когато пиша друга книга или
друг текст. Всяка книга ражда различен образ на „аза“, който всеки път
бива различно описван. Тъй като пиша
много и на много различни теми – литература, вино, спорт, политика –
които нямат нищо общо помежду си,
чувствам се, така да се каже, в множествено битие. Книгата или текстът са спирки на идентичността,
които за някакъв миг ни „приковават“
към една или друга личност, които
ни дефинират наново, придават ни
някаква специфична личност – а после това се променя. Сега завършвам
малка антология за бягствата – от
различни литературни и документални текстове, в които се говори за
бягства – защото, откакто избягах
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от детската градина, темата за бягството натрапчиво се е загнездила в
ума ми. Пиша и есе за страха, защото,
когато бях в Сингапур, започна епидемията от коронавируса и някои неща
ме вдъхновиха да посегна към тази –
днес толкова очевидна – тема. В главата ми се въртят и наченките на
роман, разиграващ се на политически
фон, но истината е, че авторът научава за какво ще е романът му едва в
процеса на писането.

Много чакана от пазара и със силни
позиции е полската криминална проза. Няколко полски автори постигнаха
в тази област високо майсторство, до
такава степен, че в Европа се говори
за полска вълна в криминалната литература след скандинавската.
Има и още един, този път вечен полски spécialité de la maison – поезията.
Стотици томове годишно, престижни и високи от финансова гледна

лиричност. Не бих могъл да напиша
нещо такова; като прочетете книгата, няма да разберете каква е била
майка ми, какво е правила. Да, до голяма степен това е траурна книга, а
значи и много лична, но преди всичко
съсредоточена върху това как работи въображението ни в моментите,
когато някой си отива, след нечия
смърт. Донякъде тази книга би могла да бъде наречена в духа на Барт
„Дневник на скръбта“, тоест разказ

Какво според вас интересува днес
четящите хора в Полша? Като  
жанрове, стил на писане?
В Полша охотно говорим за полската
школа на литературния репортаж;
през последните двайсет години репортажът стана съществена част
от нашия spécialité de la maison (специалитет на заведението). Появиха
се много добри репортажни книги, но
аз самият се отнасям с известна дистанция към този жанр, защото той
прекалено пристрастява читателя,
който, твърде свикнал с литературата на факта, по-късно има проблем с
вникването в чисто белетристичната литература и с художествените
амбиции.
Романът не се чувства особено
добре у нас. Случаят с Олга Токарчук е по-скоро изключение, което
потвърждава правилото. Пише се
обаче много т.нар. малка проза (разкази, спомени) и тя се радва на доста
голяма популярност. През последните години започна да излиза на преден
план женската проза, все по-силна, писана от млади авторки. Като цяло бих
казал, макар че не знам дали има смисъл да се прави подобно разделение, че
полските писателки днес са по-силни
от полските писатели.
Все повече имаме т.нар. „средна литература“, тоест проза, лишена от
по-големи амбиции, разказваща повече или по-малко интересни истории,
лесни за четене и прилично скроени,
силно реалистични – реализмът днес
отново е на мода. Високохудожествената литература е в отстъпление и е
все по-малко разбирана и ценена.
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точка литературни награди, все още
много фенове около поети, които са
със статут на звезди – това продължава, макар че започваме да се доближаваме до ситуацията на западните
пазари: тоест да изтикваме поезията
встрани от основното течение. Ала
поне засега тя се държи доста здраво.

Последната ви книга „Контейнер“
според медиите и критиката е
много интимен разказ за майката,
за умирането, за загубата, но и за
желанието за живот. Разкажете
ни нещо повече за тази книга.
Не, това не е интимна книга. В нея
няма спомени, няма разказване за майката като конкретна личност, няма

за това какви метафори и изразни
средства, каква образност се ражда
в такъв радикален момент. Но само
донякъде, защото е и книга за това
какво представлява писането на синовете, когато майките си отидат
(затова става дума за Пруст, Барт,
св. Августин, Камю), но също така,
както споменах по-горе, за дишането (затова говоря за Канети, Целан,
Бернхард) и за естетиката на траура
(фламенкото например). Подобно на
„Прозрачността“, в тази книга се появяват белетристични фрагменти,
миниразкази, пастиши, различни измерения на прозата, много неща, споени
от водещата идея за траура, но различни – които хвърлям в „контейнера“
от заглавието.
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Фолкер Шльондорф

Любимитена режисьора
книги

Фолкер Шльондорф, Давид Бенент (в ролята на Оскар Мацерат) и Гюнтер Грас
по време на снимките на „Тенекиеният барабан“

През високите прозорци на кухнята
в жилището се виждат терасата,
голямата градина и в далечината
езерото Грибниц в Бабелсберг. В работния кабинет първо се набива в
очи морето от световна литература
в библиотеката на Фолкер Шльондорф, подредена по страни. Много
съкровища в нея са обезсмъртени от
майстора на киноадаптацията. Той
създава „Младият Тьорлес“ по романа на Роберт Музил „Лутанията на
възпитаника Тьорлес“, „Изгубената
чест на Катарина Блум“ по Хайнрих
Бьол, „Една любов на Суан“ по Марсел
Пруст, „Смъртта на търговския пътник“ по Артър Милър, „Историята на
прислужницата“ по Маргарет Атууд,
„Хомо Фабер“ по Макс Фриш. И разбира
се, като режисьор и сценарист филмира „Тенекиеният барабан“ на Гюнтер
Грас, за което преди 40 години получава Оскар. „Това произведение е най-хубавият подарък, който съм получавал
в живота си. Ако не го бях филмирал,
нямаше да съм този, който съм“, казва
81-годишният режисьор без всякакъв
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патос, по-скоро със заразителна усмивка, и слага купчината книги, които
е избрал, върху огромната кухненска
маса. „Сега се чувствам почти като
пред матура.“ Следват неговите
думи.
Марсел Пруст: „Една любов на Суан“
Тази част от „По следите на изгубеното време“, която по-късно екранизирах, прочетох по време на ваканцията. През лятото често оставах
съвсем сам в интерната в Бретан, в
залива Морбиан, защото пътят до
Германия бе много дълъг. Прекрасно
време. Бях 16–17-годишен, интересът
ми беше насочен към любовта, обещаваше ми я още заглавието. Въпреки че
езикът на Пруст беше труден, изпитвах желание да разгадая тази книга. Тя
притежаваше нещо много чувствено,
мелодично и напълно негерманско.
Изреченията са дълги, но много ясни.
Иде реч само за чувства, чувства, чувства. Един свят, който аз не разбирах.
Ала Пруст ми помогна да се ориентирам в него.

Екранизацията                     
на „Тенекиеният
барабан“ от Гюнтер Грас                               
е първият германски
филм, получил Оскар.
Режисьорът разказва          
за своя живот като
читател.

Както Суан търси своя път сред аристокрацията, с което няма да се справи напълно, така се чувствах и аз във
френското общество: всичко само
фасада – елегантност и маниери. Зад
тях властват дребнав манталитет и
скрита злоба. И тогава идва любовта.
При любовта на Суан всъщност става
дума за ревност, за възхищението от
една жена, на която той няма доверие и заради която страда. Има съвсем кратки моменти между двамата,
за които би могло да се каже: „Това бе
миг на щастие“. Одет му се изплъзва и
му дава измамни обещания. За това си
спомнях по-късно, когато кръстосвах
Париж и винаги носех книгата с мен.
Тогава и аз търсех една много специална жена, която обичах, ала тя беше
недостижима. Знаех, ако не е в La
Coupole, то може би е в Closerie des Lilas
или в Café de Flore. Вероятно в очите
на другите съм изглеждал объркан.
Почти невменяем. Книгата описва
по-скоро състоянието на влюбеност,
отколкото на любов. И накрая – чудесната поанта, когато Суан забелязва,
че тя съвсем не е неговият тип. Край!
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Луи-Фердинан Селин: „Пътешествие
до края на нощта“
Тази книга е равностойна и същевременно противоположна на Пруст.
Преди всичко езиково: анархистична,
нахална, изпъстрена с жаргон, с невероятни канонади от ругатни, почти
като при Томас Бернхард. Селин разказва историята на един мъж, който
се противопоставя на всичко, той
бяга от своя дребнобуржоазен свят в
колониална Африка. Там се сблъсква с
най-отвратителното в хората, които живеят на гърба на този континент. После го влече към Ню Йорк, за
този град той намира безумни описания – и една жена.
Прочетох тази книга като голям
приключенски роман. Селин казва, че
се е чувствал чудесно в ролята на отвратителния и отблъскващ подлец.
Това отговаряше напълно на пубертетската ми представа за живота.
Тогава не знаех нищо за антисемитските му гневни тиради, написани
по същото време. Те биха направили
невъзможен прочита му, защото бях
силно обременен от германското
чувство на вина. Ала това все още го
няма в този роман. Сложно.
Дашиъл Хамет: „Алена жътва“
Обичам някои кримки, макар че не съм
зрител на сериала „Местопрестъпление“ и изобщо не харесвам романите
на Агата Кристи. Сред криминалните
филми винаги ме е интересувал само
така нареченият Film Noir, гмурването в съвсем друг свят, където гангстерите имат свои собствени правила на играта. И където се изповядва
религията на злото. Хамет открих
истински в Америка. „Алена жътва“ се
разиграва в столицата на щата Монтана с големите медни мини, където
една стачка е потушена с помощта на
криминални елементи. Книгата показва бруталността, с която е създадено
американското икономическо чудо, и
същевременно описва какви гангстери са били Рокфелер и Фрик, заграбили
с криминална енергия земните богатства и железопътните линии. Разказано е великолепно със средствата на

криминалния жанр. Още по-великолепен е езикът на Хамет. Той е майстор
на американския диалог, който толкова се различава от нашия – със своята
острота.
Хайнрих Хайне: „Книга на песните“
Всъщност както не съм читател
на криминална литература, така не
чета и поезия. Ала още от пубертета
обичам Хайнрих Хайне. Какво е това?
Чувство, любов, много любовни разочарования. Френските книги чета на
френски, английските – на английски,
а при немските понякога си блъскам
главата над езика. Например не мога
да чета Томас Ман, трябва да призная.
Стиховете на Хайне обаче притежават най-красивия немски език, който
мога да си представя. Толкова мелодичен, буквално пее… Отново ще сложа
книгата на нощното си шкафче.
Роберт Музил: „Човекът без
качества“
Открих книгата като студент във
Франция, все още бях напълно в плен
на Пруст и Селин. И внезапно установих: „Всичко това го има и при нас!“.
Описанието на Виена при Музил ме
очарова. Тук открих съответствия
на Пруст. Разбира се, по-преднамерено интелектуални, но открих, че
и при нас някога e съществувала атмосферата на големия град. Говоря за
50-те и 60-те години, когато Германия все още не се беше възстановила.
Аз се идентифицирах с главния герой
Улрих. Той няма характерни качества,
така че да стане адвокат, художник
или лекар, но носи в себе си наченки да
бъде всичко. Точното заглавие всъщност би трябвало да е „Човекът с
всички качества“ или „…с всички възможности“. И аз не желаех да се определя – германец ли съм, французин
или американец? Интелектуалец или
практик, единак или социално ангажиран – или просто влюбен до смърт?
През живота си открих: човек съвсем не се нуждае от една-единствена
идентичност, твърде добре може да
живее с многостранна идентичност.
Това е истински пълноценната форма
на живот.

Макс Фриш: „Дневник 1966–71“
Този писател не дава отговори. Той
поставя въпроси пред читателя и
пред себе си. И те кара да тръгнеш
след тези въпроси. По тази причина
е извънредно предизвикателна книга. Фриш държи огледало пред човека
дори когато описва своя колега Гюнтер Грас – с уважение, може би не с
почит. А когато споменава политическите събития на деня, макар от
тях да ни делят вече петдесет години, трябва да се каже – конфликтът е
същият, например между Израел и палестинците. Можем да четем между
редовете каква е позицията на Фриш,
той не я изразява директно.
Йозеф Рот: „Радецки марш“
За мен и тази книга е част от главата
„Откриване на един друг свят“. Откриване на Австро-Унгария на ФранцЙосиф I: истински мултикултурен
свят на всички балкански народи, на
благородници и висша аристокрация,
търговци, евреи и германски националисти. Когато я четеш, се натъжаваш, защото днес всичко е толкова
еднообразно. Книгата свидетелства,
че някога е съществувало мултинационално богато общество, каквото
днес Европа иска да бъде. И всичко
това комбинирано с една история на
успеха, която приключва зле.
Лев Толстой: „Война и мир“
Толстой открих късно за себе си, мислех го за скучен, харесвах само Достоевски. „Война и мир“ е анализ на
това как действа историята, дали
има прогрес, или ние повтаряме едни
и същи грешки. И защо едните успяват, а другите губят. Всичко това е
изяснено в мегаломанския военен поход на Наполеон в Русия. Вероятно е
най-богатата като съдържание книга, която познавам, Толстой описва
жените, мъжете, младите и старите
в обществото. Нещо изключително.

Текстът е публикуван във вестник
„Велт“.
Превод от немски Людмила Димова
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поезията
Разговор с актрисата Сандрин Бонер

Куражът на

известен период, но преди няколко
Тазгодишната „Пролет
години пак се върнах към стиховете.
на поетите“ във Франция Смятам, че поезията постига дълза кратко се промуши
бок отзвук в битието, може би дори
през иглените уши                       по-дълбок, отколкото романът. В
една поема аз винаги се разпознавам
на карантината.
донякъде, тя пробужда убягнали ни
Началото бе дадено
неща. Една поема е сякаш реактив
на емоцията и съзнанието. В романа
на 4 март в парижкия
можеш да напредваш чрез повествотеатър „Батаклан“,
ванието и нишката на разказа е тази,
познат от атентатите                    която те държи. В поезията думипрез 2015 г., за да премине те са предварително избрани, те са
тези, които ни удържат и притежанататък онлайн.
толкова силен резонанс, който е
Фестивалът, който            ват
от порядъка на сакралното. Винаги
се проведе и в България
свързвам поезията с музиката. Не
можеш да прочетеш зле една поема!
през 2019 г., съществува
Трябва да отделяш особено внимание
от 1999 г. Темата
на всяка дума, защото всяка дума е
за 2020 г. е „Кураж“,
била мислена, подбирана, напасвана.
проявите са посветени
Често имаш желанието да направиш
на стогодишнината               от тези думи някаква скоропоговорка.
песен. В поезията има краткост и
на Борис Виан,                                                 Или
звучност.
а кръстница на „Пролетта
на поетите“ е актрисата Какво все пак ви дава поезията?
Сандрин Бонер, известна
Още като млада прочетох класиците,
с ролите си в екранизации обикнах Рьоне Шар и Луи Арагон, чийпо Бернанос, Камю                       то „Незавършен роман“ е моя настолна книга. Особено обичам поемата
и Сименон. Интервюто,
му „Старецът“, стиховете, в които
което публикуваме            
един човек споделя: „Никога не успях
със съкращения,                       да си изградя лице“… Много дължа и на
Рилке, Бодлер, Верлен и Рембо. Имам
е от в. „Фигаро“.
чувството, че пътувам с поетите,

Какво ви подтикна да станете
„кръстница“ на 22-рото издание на
„Пролетта на поетите“ в толкова
тревожно време?
Това, че обичам поезията. И освен
това ми бе даден картбланш от „Батаклан“ – да смесвам текстове, глас
и музика, което наистина ми хареса.
Развълнува ме идеята да режисирам
пространството, както и че сама
мога да избера авторите, които да
извадя на светло. Всичко това е вълнуващо: чета поезия, откакто станах на 20 години, след което спрях за
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че напускам този свят. Четенето на
поезия за мен е като медитация – начин да се погрижа за себе си и да поема
време. Мога да чета романи навсякъде, но поезия чета само вкъщи, трябва
да съм максимално съсредоточена.

Имате ли ваша дефиниция на
поезията?
Това е дефиниция, която донякъде бих
дала и за изкуството. Поезията ни е
дадена, за да ни помага, за да можем да
продължим напред. Затова всеки има
свои поети. За мен Жак Ижлен е невероятен поет. Винаги някои от неговите песни отговарят на момент от

Сандрин Бонер на „Пролетта на поетите“,
photo D.R.

моя живот. Очарована съм не само от
изяществото на перото му, но и от
невероятния смисъл, който крият неговите стихове. Чели ли сте „Любовните писма на един двайсетгодишен
войник“? Изключителни са, би трябвало да ги преиздадат. Невероятно
е, че ги е написал на 19 години. На 10
март прочетох някои от тези стихове под съпровода на китарата на
Алис Боте. Срещата между поезията
и музиката е проект, над който размишлявам много. Ерик Трюфа (тромпетист, джаз музикант) ме подтикна да
прочета Маргьорит Дюрас („Атлантическият човек“, „Мъжът, седнал в
коридора“) и съм убедена, че трябва
да го направя. Четенето на глас пред
публиката е дейност, по-скоро близка
до киното, отколкото до театъра.

Желанието да пишете не напира
ли все по-дълбоко във вас?
Да, така е. Написах текста за документален филм, посветен на сестра
ми („Тя се наричаше Сабин“), после и
за игрален филм заедно с Жером Тонер
(„Побеснявам от отсъствието си“, с
участието на Уилям Хърт и Александра Лами, 2013 г.). Ала все по-голямото
ми желание е да пиша думи за музика.
Имам два текста. Но ми е нужно още
време (смее се).
Превод от френски Тони Николов
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Интегралният

Митко Новков

Александър Геров
„Поезия и познание:
Александър Геров“,
съставител                 
Пламен Дойнов,
ИК „Кралица Маб“                    
и Департамент                 
„Нова българистика“
на Нов български
университет, 2020 г.
В сборника, посветен на 100-годишнината от рождението на Ал. Геров,
поетесата Лора Динкова отбелязва:
„Лирическият Аз в поезията на Александър Геров е почти постоянно привлечен от космичното, като представя различни, често и противоречиви
концепции за съдържанието на Космоса. В стихотворението „Голямата тишина“ Космосът е представен
като пространство на тишината,
което ще покрие човека след неговия
житейски финал и ще го утеши. Има
нещо успокоително в приближаването ѝ, което синонимизира с настъпването на смъртта“. Отделям този
пасаж, защото той, струва ми се, изявява в синтезиран вид може би трите
най-характерни черти на поезията
на Ал. Геров: 1) минимализъм; 2) космизъм; 3) възкресителство. Точно тези
черти разрешават противоречието,
озадачавало мнозина и продължаващо
да ги озадачава: как е възможно един
и същ човек да е автор на гениалното: „Болка. / Болко-о! / Болчице…“ и
подлизурското: „В теб има нещо от
Левски, / в теб има нещо от Ботев / и
моето сърце ръкоплеска / в името на
живота“, посветено на Тодор Живков.
Просто за един обзет от космически (с)мисли и (в)чувства(ния) поет
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подобни дребни, червейни извивания
на мизерното земно не представляват нищо, без значение са. Неслучайно е написал: „Изобщо аз не съм роден“
(„Материя“).
3. Възкресителство. Изобщо нероденият е непримирим със смъртта.
Пред Светлозар Жеков изрича: „Смъртта трябва да бъде победена. Философската страна на въпроса е, че
този живот трябва да се обезсмърти. Че науката един ден трябва да
постигне безсмъртието на човека. Животът няма смисъл, ако човек
не постигне своето безсмъртие“. В
този свой патос Ал. Геров е изключително близко до руския религиозен
философ от ХIХ век Николай Фьодоров,

издигнал фантастичната идея за синовете, които имат пред бащите си
един-единствен дълг – да ги възкресят. Не зная дали българският поет
се е докосвал до трудовете на руския
философ (по-скоро едва ли, той съвсем скоро беше преведен на български, както и Константин Циолковски
– негов ученик: „Николай Фьодоров
замести за мен университетските
професори“), но в отношението му
към смъртта намираме отгласи от
този т.нар. „руски космизъм“. Идеята
си поетът споделя пред мнозина свои
анкетьори, Божидар Кунчев свидетелства: „Той казва, че е интересно да се
очаква смъртта, да се готви човек
за нея, да се пребори за нея, защото в
тази борба е гаранцията, че един ден
тя ще бъде победена“. Сходен е и споменът на Йордан Палежев: „За стихотворението „Еделвайс“: – Там аз
разглеждам един чисто научен проблем – за неминуемата победа над
смъртта. Смъртта е обективното.
И намесата на човека ще отмени или
ще забави нейното развитие. Животът има различни форми. И когато
аз говоря за еделвайс, имам предвид
не алегоричен образ, а една конкретна форма на живот. Ще дойде време,
когато науката ще стигне до такова
равнище, че ще може да определи каква форма на съзнание има в един еделвайс“. Както открива Лора Динкова:
„Художественото слово е непрестанен жест в търсенето на доказателства, които надмогват смъртта, а на
моменти дори я премахват; правят я
невалидно житейско събитие“. Съвсем не на гола почва Пламен Дойнов
посочва, че Геров е „може би най-проникновеният философ в българската поезия“: „Смъртта ме люлее на
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своите скути / и нещо красиво разказва ми тя…“ („Еделвайс“). Или, както
го нарича Божидар Кунчев с думите на
Ат. Далчев: „Материалист-мистик“.
2. Космизъм. „Трябва да пренаредим
познанията си“, гласи първото изречение от текста на Мариана Тодорова „Малки и големи наративи в творчеството на Александър Геров“ и е
напълно права: по отношение на Ал.
Геров не бива да говорим тривиално;
за него трябва да търсим съответствия не само във философията, но и
другаде – в художеството например.
Честно казано, през цялото време,
докато четях сборника, в главата
ми се въртеше, че със сигурност той
в своите артистични настроения е
имал близки срещи с друг артист с
подобни въображения – художника
Васил Иванов. Създателят на т.нар.
„космическа графика“ (по признание на
Нюйоркската енциклопедия за изобразително изкуство) тръгва да рисува
своите странни картини с бяла креда
върху черна фотографска хартия след
1957 г., въодушевен от изпращането
на първия космически спътник в орбита около Земята. Извайваното от
поета и художника ми се струваше
сходно, дори тъждествено: „Поетите
са скулптори на хората, / извайват
тяхното сърце с длето, / поставят
те на Космоса прозорците / и моделират земното кълбо“, („Мълчание“).
Затова бях извънредно доволен, когато в поместените спомени на Йордан
Палежев прочетох: „Случвало ми се е
няколко пъти да отида у Александър
Геров, след като съм бил у Васил Иванов. Те живеят в съседни квартали.
Съзнателно повеждам разговорите
с двамата в „космическа насока“, основавайки се на конкретни техни
творби“. Космическото, космизмът
са паралелни светове в поезията и
картините и със сигурност би било
изключително интересно да се сравнят визионерствата в стих и визионерствата в образ. Например, когато
Ал. Геров казва: „Не можех да си служа
с мащаба на вселената, / да преработвам електричеството в плът, / във
всяка жива твар да се превръщам / и

да използвам мозъка като антена. //
Не знаех точните размери на безкрайността. И нямах още сили да се радвам
на безсмъртието“ („Обръщение“), да
се потърси съответствие в някоя от
картините „Без заглавие“ на Васил
Иванов, която да е, ако не еквивалент,
то поне да е подобие на стихотворението. Оттук вероятно, от тази

„За Ал. Геров           
не бива да говорим
тривиално; за него
трябва да търсим
съответствия
не само във
философията, но
и в художеството
например.                 
Със сигурност
той е имал
срещи с друг
артист с подобни
въображения –                        
художника             
Васил Иванов.“
космичност, идва неразбирането от
страна на консервативната и догматична критика на неговата поезия – и
преди, и след 9.IХ.1944 г. Много е любопитно: както Йордан Бадев, тъй и
соцреалистите обвиняват Ал. Геров в
мъглявост, в неяснота и неразбираемост. Как обаче нищожното човешко
съзнание да обхване Вселената?! Вселената-стих, която/който се ражда в
съзнанието му като космическа мъглявина: „Можеш да ми вярваш, нито
едно нещо от това, което съм написал, не съм го имал предварително в

главата си като идея – в този смисъл.
Като някаква мъглявина, като предчувствие – може би да. Но изкристализирало – никога“, изяснява Ал. Геров
творческия си процес пред Светлозар
Жеков.
1. Минимализъм. В „Също така опит
за кратко стихотворение“, посветено на Ал. Геров, Константин Павлов
завършва: „Здравей, Сашо, / прости
многословието!“. Божидар Кунчев утвърждава извинението на Константин Павлов: „В думите на Геров се
долавя осъзнатата минималистична
самотност на субекта, което осъзнаване снема всякакви интенции за
величественост, стремежът към голям наратив, към извисяване е на пръв
поглед отречен“. Този отказ от величественост проличава в полемиката с
Йордан Бадев: „Ще дойде време, когато ще се пише лирика по случай вкусната супа, която съпругата е сготвила на своя съпруг поет […]“. Тук няма
как да не се открие преплитане с „новата предметност“ – художественото течение в българското изкуство,
представено от Кирил Цонев, Иван
Ненов, Стоян Сотиров… Всъщност
в българската поезия Александър Геров е родоначалникът на онова минималистично писане, изразено като
че ли най-плътно от Янаки Петров:
„Пиши кратко. / Може още по-кратко!
/ Извади думите от стихотворението!“ („Кредо“). В този смисъл той е в
известна степен бащата на движението в съвременната поезия, което
можем да наречем „апокалиптичен минимализъм“ и което в момента е може
би един от най-разпространените
почерци в нея. Само че то твърде често стига до маниерност, каквато при
Ал. Геров не откриваме. Той може да е
наивен, но никога не е бил маниерен и
сборникът, посветен на 100-годишнината от рождението му, показва
това недвусмислено и категорично, рисувайки пред очите ни една от
най-крупните фигури на поетичното
ни писане през ХХ в.
Без съмнение, един много ценен сборник за един гениален български поет…
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Бергсон
и смешното
Димитрина Чернева

нищожно, дошло на мястото на нещо
или на нещо голямо. Разбира се, всички тези определения не биха могли
да обуздаят, нито да изчерпят едно
тъй сложно и многолико явление като
смешното. И както правилно отбелязва Жан Пол Рихтер: „Открай време
смешното не иска да попадне в дефинициите на философите – освен насилствено – просто затова, защото
чувството за смешно приема толкова много лица, колкото и безобразности дава; измежду всички чувства
то единствено има един неизчерпаем предмет, равен на безброя криви
линии“1.
В едно от по-ранните си произведения
известният френски философ Анри
също се обръща към тема„Смехът. Есе за значението          Бергсон
та за смешното. Впрочем твърди се,
на комичното“,                
че неговата книга „Смехът“ (1900 г.)
Анри Бергсон, превод            е единственият му собствено естетруд. Тръгвайки по следите
от френски Тодорка Минева, тически
на смеха и смешното, философът сяиздателство „Сонм“, 2020 г. каш отстъпва от магистралния път
на специфичната бергсоновска мисъл, от присъщия ѝ еволюционистки
На смеха и смешното във философи- спиритуализъм, от интуитивизма и
ята са посветени не един и два реда. философията на живота. Всъщност
Ако според Платон смешното под- комедията според Бергсон е наистихранва слабата и ниска страна на на игра, но такава игра, която имидушата, поради което е неуместно тира живота. Произлязла от реалв благопристойна среда, за Аристо- ния живот, тя се родее с изкуството
тел то не е нещо болезнено и пагубно, и същественото е, че би могла да ни
макар да е всъщност грешка и грозо- каже своята дума както за изкуствота. Нещо повече, понеже и шегата, и то, така и за живота. По отношение
смехът са от приятните неща, не- на комичното и мястото, където го
обходимо е и смешното – хора, думи и търсим, Бергсон изказва три съобдела – да бъде нещо приятно. Според ражения, които смята за основопоКант пък смехът се ражда от внезап- лагащи. Първо, извън човешкото не
ното превръщане на едно напрегнато съществува нищо комично. Разбира
очакване в нищо, сиреч най-дълбока- се, човек може да се присмее на някое
та причина за смеха е едно нищо или животно, но само защото долавя у
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него човешка поза или израз. И въобще
някое животно или някой неодушевен
предмет могат да предизвикат нашия смях единствено благодарение на
своята прилика с човека, на човешката дамга върху тях или на употребата им от човека. Второ, „смехът няма
по-голям неприятел от емоцията“,
сиреч обичайният симптом, който го
съпровожда, е нечувствителността.
Изглежда комичното – твърди френският философ – може да въздейства само при условие че е попаднало
на някоя спокойна и безпристрастна
душа. Равнодушието е неговата естествена среда, а всяко съчувствие
би го накарало по-скоро да замлъкне.
И напротив, ако погледнем на живота
като безучастни зрители, множество
драми ще се превърнат в комедии.
„Достатъчно е да запушим ушите си
за звуците на музиката в някоя танцувална зала и танцуващите тозчас
ще ни се сторят смешни.“ И трето,
изглежда, че смехът се нуждае от ехо.
Нашият смях е винаги смях на една или
друга човешка група. В тази връзка е
интересен за отбелязване фактът,
че смехът на зрителя в театъра е
толкова по-продължителен, колкото по-пълна е залата. За да разберем
смеха, подчертава Бергсон, трябва да
го поместим в неговата естествена
среда, каквато е обществото.
Важно е да отдадем дължимото на
френския философ, когато става
дума за книгата му „Смехът“, имайки предвид, че в своите размишления
той включва практически цялата съществуваща до този момент литература за комичното. Някои негови изследователи подчертават факта, че
от всичките му лекции (първоначално
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трите статии за смеха, поместени
в тази книга, са четени като лекция)
тази за смеха и смешното е най-богата на асоциации и източници.
Движейки се от по-елементарните
житейски прояви на смешното към
комичните ситуации и характери в
литературата, авторът идентифицира някои аспекти, незабелязани
до този момент от теоретиците на
смеха. Това, което прави особено впечатление на „философа на живота“,
е обстоятелството, че комичното
е нещо механично, наложено сякаш
върху живото. Ето защо едно лице е
толкова по-комично, колкото по-ясно
ни внушава мисълта за някое просто
механично действие, от което личността е погълната сякаш за вечни
времена. Бергсон смята, че смехът
се ражда от неочаквано открития
автоматизъм, от една закостенялост в живота и в човешката личност, като същевременно спомага за
тяхното преодоляване. „Комичното
е тази страна от личността, с която тя прилича на вещ, тези човешки постъпки, които имитират чрез
своята липса на гъвкавост ... механизма, автоматизма и в крайна сметка
безжизненото движение. То изразява
следователно индивидуално или колективно несъвършенство, което
изисква непосредствена корекция.
Смехът е самата тази корекция.“
Впрочем внимателният поглед към
теорията на френския философ открива в „Смехът“ не една, а две форми
на комичното: едната визира смеха на
по-разсъдъчните хора, развличащи се
с насмешки, с други думи, смеха на едно
„затворено общество“ според по-късната терминология на самия Бергсон;
а другата – смеха на откритите души
над глупостта, порока, педантизма,
сиреч над всичко, което обвързва човешката душа с механичното и автоматичното, възпрепятствайки нейното извисяване.
Но коя е оная съставка или по-скоро
смес от съставки, която е в състояние да създаде идеалната комична нагласа на характера, комична сама по
себе си, в основата си и във всичките

си прояви? Тук Бергсон е категоричен
– това определено е суетата. Невидима за онзи, който я притежава,
понеже комичното е винаги несъзнателно, тя е същевременно видима
за всички останали, поради което и
предизвиква всеобщ смях. Изпълнена

Услугите, които ѝ правят, са по-фиктивни от всички други услуги; при все
това именно те оставят след себе
си трайна признателност. Тя самата е твърде нищожен порок и все пак
всичките пороци гравитират около
нея и се стремят, рафинирайки се, да
останат само средства за нейното
утоляване. Произлязла от обществения живот – тъй като става въпрос
за възхита от себе си, основаваща
се на възхитата, която си мислим, че
предизвикваме у другите – тя е още
по-естествена, в по-голяма степен
присъща на всекиго по рождение от
егоизма, защото природата често
тържествува над егоизма, докато суетността преодоляваме единствено
чрез рефлексията.“

„Какво означава
смехът? Какво
стои в основата
на смешното?
Какво общо                           
би могъл да открие
Вече стана ясно, че за Бергсон смехът
човек между
е израз на противоречие между мъртвото и живото. Ала както няма езеро,
шутовската
по чиято повърхност да не плават
мъртви листа, тъй няма и човешка
гримаса, играта
душа, върху която да не се наслагват
които я възправят срещу
на думи, сцената навиците,
самата нея и срещу другите. Трудно е
да се каже в кой точно момент стреот остроумна
межът да бъдеш скромен се отделя
от страха да не станеш смешен. Ала
комедия?“
Анри Бергсон
със снизходителност към себе си, тя
се проявява без стеснение, като постоянно се възражда под нови и нови аспекти, за да може и смехът да действа
постоянно. Неотделима от обществения живот, макар да е непоносима
за обществото, тя е в състояние в
крайна сметка – като приема възможно най-разнообразни форми – да
се свързва с всякакви пороци и дори
с някои добродетели. Определено не
сме се родили скромни, ще подчертае
Бергсон, взирайки се в илюзиите, породени от суетността и хвърлящи
своеобразна светлина върху теорията на смеха. По думите му не би могъл да съществува по-повърхностен
и едновременно с това по-дълбок недостатък от суетата. „Раните, които ѝ нанасят, никога не са много сериозни и при все това не заздравяват.

този страх и този стремеж несъмнено се смесват в основата си. Бергсон
е убеден, че тъкмо в този пункт би
могло да се види как смехът изпълнява изключително точно една от
своите принципни функции, а именно
– да призовава към пълно осъзнаване
разсеяните самолюбия, създавайки
възможно най-голяма пригодност за
обществен живот на характерите.
Тъкмо тук се вижда също как суетността, която е естествен продукт
на обществения живот, затруднява
при все това обществото, както някои леки отрови, отделяни непрестанно от нашия организъм, са в състояние да го интоксикират с течение
на времето, ако други секреции не
неутрализират тяхното действие.
Е, подобно на тези неутрализиращи
секреции, смехът върши безспир своята работа.

1

Вж. Исак Паси, Смешното, С.: Труд, 2001 г.
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Катя Атанасова

Майстор на човешките неща
„Моят Едипов комплекс
и други истории“,
Франк О’Конър,
превод от английски                      
Иглика Василева,
издателство „Лист“, 2019 г.
блестящия разказ, дал и заглавието
на целия сборник, е такъв герой. Биографичната нишка я има, но не това е
най-важното.

Този внушителен като обем сборник
е първото цялостно представяне
на ирландския писател Франк О’Конър, роден като Майкъл О’Донован,
обичан и четен не само в родната си
Ирландия. Много негови разкази са
публикувани в „Ню Йоркър“ по времето, когато той живее в САЩ, където преподава. О’Конър е автор и на
поезия, романи, пътеписи и критика,
но най-известни и най-превеждани
са неговите разкази. Съставител на
оригиналния вариант на този сборник
е Джулиан Барнс, който избира да подреди по хронологичен ред разказите в
него (според познавачите много от
най-добрите произведения на О’Конър
не са включени, но пък това е изборът
на съставителя). Та тези разкази не
само се отнасят последователно към
биографичното време на автора, но
и представят хронологията на човешкия живот – от детството, през
младостта, зрелостта до късните
години на старостта и края. Малкото
момче, ревнуващо майка си от завърналия се от война баща грубиян, от
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Франк О’Конър наистина пише майсторски. Давам си сметка, че такова твърдение звучи общо и за някои
дори „несериозно“, но се надявам да
успея да обясня какво стои зад него.
Често е сравняван с майстори на разказа като Чехов, Тургенев, Бунин… Четейки „Моят Едипов комплекс…“, не
намерих кой знае какви прилики. Ако
има такива – те са на толкова базово
ниво, че не ми се струва коректно да
ги изтъкваме. Вероятно тези мнения
на критиката са свързани с това, че
писателят много е превеждал руски
автори, и то точно тези. В едно свое
интервю, запитан за влиянието от
Чехов (споменато от Йейтс), О’Конър
казва, че единственият руски автор,
който му е повлиял, е Исак Бабел. Без
да претендирам за дълбоки познания
по ирландска литература, аз не бих
поставила Франк О’Конър в някаква
национална литературна традиция.
Като писане. Не като теми.
Ирландия от един тежък, суров и беден период е обединяващият образ в
целия сборник. Ако трябва да локализираме топографията на тези разкази, тя е бедната ирландска провинция
с нейните жители – объркани момчета, млади смелчаци, съпруги, чиито
мъже са впиянчени грубияни, но понякога и леко инфантилни непораснали
момчета, майки, готови на всичко за
мъж или дете, свещеници – най-различни – по-милостиви или по-грубовати, борци срещу англичаните,
партизани от ИРА… В тази Ирландия

на О’Конър действат примитивните
патриархални закони. Законовият
ред и общовалидният морален кодекс
невинаги са разбрани или пък признати от нашите герои. Свързаността
със семейството или с приятелите,
с ирландската кауза е по-важна. Католицизма някак го разбираме като
вътрешноприсъща вяра на героите.
С цялата обсесия от греха, с вълненията от причастието и изповедта.
Много въздействащ е О’Конър в описанието на всичко това.
Всяка история има своята сюжетна
конструкция. Само че тя понякога
кривва, защото детайлите и логиката не я интересуват много. Писателят неслучайно споделя, че не се интересува от романа именно защото в
него логиката и детайлите са важни.
А разказът може да се „откаже“ от
тях и в това заприличва на лириката.
Не е важно къде са героите, важни са
техните разговори. Те проясняват
характерите и плътното психологическо обрисуване дава на читателя
чувството за „истинност“. И да не
забравя ирландското пиене! Тези хора
пият от сутрин до вечер. И това не
просто е част от техния живот, то е
и едно от нещата, чрез което се изразяват, чрез което живеят.
Блестящи пейзажни описания. Толкова въздействащи върху въображението – представяш си ги. Това е трудно
умение и Франк О’Конър го владее във
висока степен.
Още малко за „висшия пилотаж“ в разказването на писателя – хумора! Той
пронизва всяка ситуация, прави неочаквани обрати, оживява трагичното и осветлява тъмните страни на
човешкия характер. Но онова, което
на мен най-много ми въздейства като
читател, е топлотата. Един писател, който дава плът на човешките
неща. А българският читател ще го
почувства и разбере поради блестящия, да, именно блестящия превод на
Иглика Василева.
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Началото на пътя
както е истинското име на Мая Анджелоу, пътува от Лонг Бийч, Калифорния, до Стампс, Арканзас, заедно
с брат си – четиригодишния Бейли.
Децата са изпратени на това дълго
пътуване сами, с етикети, закачени
на китките на ръцете им – „До заинтересованите“. Семейството им се е
разпаднало, а двете деца отиват при
баба си, която от тук нататък ще
наричат „Мамо“. Бакалията на Мама
Джонсън, която баба ѝ държи близо 25
години, ще бъде наречена Магазина, а
Мая Анджелоу ще пише тази дума винаги с главна буква. Така, както винаги пише с главна буква и думите Мама,
Майка, Негър, Черен и Чернокож.

„Знам защо пее птицата
в клетка“, Мая Анджелоу,
превод Христина Керанова,
издателство „Лист“,     
2019 г.
Мая Анджелоу – една от големите авторки в американската литература,
е позната и у нас. Въпреки че първата ѝ автобиографична книга – „Знам
защо пее птицата в клетка“, заради
която Анджелоу получава номинация
за Пулицър, едва сега излиза на български език.
Мая Анджелоу е не само писателка и
поетеса, тя е актриса и общественичка, университетска преподавателка, танцьорка и бунтарка, една
от големите фигури на движението
за граждански права на чернокожите
през ХХ в., авторка на 7 автобиографични книги и 14 стихосбирки. На български език преди две години излезе
нейна книга – последната част от
биографията ѝ „Мама и аз, и мама“.
Сега обаче се връщаме към началото
със „Знам защо пее птицата в клетка“ и към онези първи години, когато
тригодишната Маргарит Джонсън,

„Знам защо пее птицата в клетка“ е
много лична и много болезнена книга,
но в същото време тя обхваща голям
отрязък от американската история
и най-вече поставя на фокус борбата за правата на чернокожите жени.
Мая Анджелоу успява да улови духа
на онова време през наблюденията
на едно малко момиче, което дори не
си дава ясна сметка какво се случва
около него. Може би затова Маргарит
Джонсън често си мисли, че тя носи
вина за нещастията, които я сполетяват – на седем години е жертва
на изнасилване, мъжът е убит след
това, но тя дълго замлъква и не говори в продължение на години, защото
приема, че носи вина за смъртта на
насилника.

Трябваше да спра да говоря. Открих,
че за да постигна идеалната вътрешна тишина, трябва само да се прилепя към някакъв звук като пиявица.
Започнах да се вслушвам във всичко.
Вероятно се надявах, че след като чуя
всички звуци, ама наистина чуя и складирам дълбоко в ушите, светът около
мен ще утихне. Влизах в стаи, където
хората се смееха, гласовете им удряха
стените като камъни, а аз просто си
мълчах – насред веселбата.
Така или иначе онова момиче, което казва, че на десет години вече се

чувства много старо и мъдро, дълго
не успява да проумее сложния свят
на възрастните. Но затова пък продължава да го наблюдава с изумление.
След това ще се научи как функционира този свят, но ще се сблъска с още
едно неразбиране. Светът на белите
хора ще продължи да ѝ изглежда също
толкова абсурден и несправедлив.

Белите деца щяха да имат шанс да
станат галилеевци, госпожикюри,
едисоновци и гогеновци, а нашите момчета (момичетата изобщо
не се споменаваха) щяха да се опитат да станат джесиоуеновци1 и
джолуисовци2.
Оуенс и Кафявия бомбардировач бяха
големи герои в нашия свят, но кой училищен администратор в царството
на белите богове в Литъл Рок има
право да решава, че тези двама мъже
трябва да са ни единствените герои?
Кой решава, че ако Хенри Рийд иска да
стане учен, трябва да работи като
ваксаджия, като Джордж Уошингтън
Карвър, за да си купи един въшлив
микроскоп?
Повече от 50 години са изминали от
първото издание на „Знам защо пее
птицата в клетка“, но историите
не са изгубили силата си. Но не литературата е водещата сила тук. Мая
Анджелоу малко пише за книги и за
процеса на писане. Друга е движещата сила в живота ѝ — желанието да
промени абсурдите в света, в който
живее. Същите онези абсурдни порядки и закони, които онова малко момиче
на име Маргарит Джонсън не може да
разбере как така някой е допуснал да
съществуват.

Джеймс Клийвланд „Джеси“ Оуенс е американски лекоатлет и четирикратен олимпийски златен медалист.
2
Джоузеф Луис Бароу, по-известен като Джо
Луис, е американски боксьор, чието прозвище е
Черния или Кафявия бомбардировач.
1
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Мартин Касабов

Смел полет към красивото
„Портрет на художника                      то, базирани на Аристотел и Тома
от Аквино. Това са въпросите, които
като млад“, Джеймс Джойс, занимават Дедалус и които в крайна
превод Николай Б. Попов,
сметка го тласкат да разтвори крииздателство „Лист“,          лете си в края на разказа.
2020 г.
Писан, преработван и отхвърлян от

Жак Русо). Ровичкат и търсят някоя
истина, която впоследствие се оказва
поредната заблуда за провинциалния
им ум. Джойс се надсмива над тях, но
и дълбоко ги обича. Това са Чосърови типажи, които ще присъстват в
творчеството му до самия край.

Най-сетне имаме самостоятелно издание на най-значимия Bildungsroman в
англоезичната литература – „Портрет на художника като млад“ (1916 г.)
на знаменития Джеймс Джойс. Книгата е основополагаща и отгласи
от героя ѝ Стивън Дедалус могат да
се доловят в целия жанр след това,
включително и в Холдън Колфийлд
от „Спасителят в ръжта“ на Дж. Д.
Селинджър. За разлика от по-късния
роман на Джойс „Одисей“, който обхваща период от един-единствен ден,
„Портретът“ побира цели двайсет
години от живота на героя си – от неговото физическо рождение до юношеското пробуждане.
Образите тук са на комични бъбривци, които спорят за политика
(свободна Ирландия и Чарлс Парнел),
религия, а понякога дори и за философия (най-комичният откъс е за Жан-
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Към средата на романа настъпва първото сериозно разтърсване на вярата на Стивън. В живота на примерния
дотогава ученик навлизат плътските
изкушения и последвалият сковаващ
ужас от небесното възмездие, очакващо всички грешници. Този ужас е
илюстриран великолепно в една от
най-апокалиптичните и въздействащи проповеди в литературата, сравнима единствено с тази в „Моби Дик“.
Прочутото католическо чувство за
вина смазва духа на Стивън и го тласка към трагикомични лишения, които
сам си причинява, за да си възвърне
небесното благоразположение. Всичко
това, разбира се, се оказва напразно.
Освен детайлните наблюдения на всекидневните тревоги на подрастващите в книгата са вплетени и някои
философски, естетически и теологични размишления, които придават на
„Портретът“ добавена стойност –
поглед отвътре за мисловния процес
на един буден интелектуалец. Името
на главния герой е алюзия към мита
за Дедал („сръчен майстор“), в чието
лице Джойс открива известна приемственост. Най-обширни обаче са
размишленията върху естетиката и
природата на красивото в изкуство-

издателства в продължение на повече
от десетилетие, „Портретът“ е издаден благодарение на препоръка от
Уилям Бътлър Йейтс и литературния
нюх на поета Езра Паунд. Книгата е
първи роман за Джойс и преход между сборника с разкази „Дъблинчани“
и по-късните му експериментални
творби „Одисей“ и „Бдение над Финеган“. Тук най-значимият след Кафка автор на XX век опознава и утвърждава
себе си като стилист и непримирим
разказвач. Остава въпросът обаче
защо днес книгата продължава да
вълнува. Особено младия човек, който
все още не е запознат с нея.
Въпреки че представя обстоятелствено културния и политически пейзаж в Ирландия от началото на миналия век, „Портретът“ концентрира
основните принципи на свободния човешки дух, които лесно могат да бъдат разпознати като необходимости
за днешния български живот и култура. Преди всичко – отърсване от провинциалните ограничения и опит за
смел полет към красивото, без оглед
на ограниченията, които трябва да
бъдат понесени. Или според думите
на Стивън Дедалус:

Слушай, Кранли. Питаш ме какво бих и
какво не бих сторил. Ще ти кажа. Аз не
желая да служа на нещо, в което вече
не вярвам, било то семейство, родина или Църква; ще се мъча да изразя
себе си в живота или изкуството по
най-свободния и пълноценен начин и
единствените оръжия, които ще си
позволя да използвам за самозащита,
са мълчанието, изгнанието и хитростта.
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Ириней Константинов в „Развратникът“,
фотография Стефан Н. Щерев

Диана Попова
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Константинов
Оля Стоянова
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Диана Попова

„Няма да умрете без култура!“

„Аида“ © Marty Sohl, Metropolitan Opera

Този коментар прочетох
във Фейсбук в началото  
на кризата с коронавируса
у нас
А тя започна с мерки, които предвиждаха затваряне на театри и киносалони. Изглеждаше странно точно те
първи да бъдат затворени, при положение че единствената препоръка
срещу епидемията в публичното пространство беше „мийте си ръцете“. И
дори беше някак ласкателно предположението, че хората толкова масово посещават културни събития, та
е най-вероятно да се заразят именно
там.
След това събитията се развиха главоломно: извънредно положение, социална изолация, очакване на първия
заразен... Във Фейсбук писателят
Георги Господинов написа: „Останаха
само книгите“. И наистина това бяха
първите очаквания за битуването на
хората, изолирани по къщите си – че
ще четем книгите, които не сме си
дочели, ще препрочитаме любимите
си писатели, ще търсим утеха, упование и мъдрост в тях... Но ето че
общинският театър „Възраждане“
реши да играе планираната си постановка при празен салон и да излъчва
представлението на живо. Нямах възможност да я гледам, за съжаление, но
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после четох отзиви във Фейсбук. За
българите в чужбина това се оказа
неочакван подарък – възможност да
гледат български театър извън България. Според данните постановката
са гледали три хиляди души, а в пика
си са били четири хиляди. Прочетох и
коментар, шеговит може би: „Добре
че стана епидемия, за да гледам театър“. Приятели обсъждаха начини да
си платят билета. На свой ред коментирах, че това е може би бъдещето
на театъра – кога друг път този или
който и да е друг театър би имал толкова зрители едновременно, предвид
капацитета на залите. И че в бъдеще
би следвало да се калкулират билетите според спецификата на това представяне. Поради което и съжалявах,
че не съм го гледала, за да се опитам
да преценя губи ли се нещо и какво
от липсата на живия контакт с публиката в залата. Но при всеки случай
си мислех, че човечеството съвсем
навреме е измислило интернета и
Фейсбук, които осигуряват достъп и
възможност за споделяне на култура
в критични ситуации.
И докато си го мислех, затворени заради епидемията опери и театри от
цял свят започнаха да излъчват безплатно записи на свои постановки.
Това е техният жест към публиката
им, лишена от възможността да следи новия им сезон. Първа сякаш беше
Метрополитън Опера, последвана

почти веднага от Виенската, скоро
се включи и Софийската, после и „Сфумато“, театърът в Новосибирск, операта в Сидни, Шекспировият Globe в
Лондон... Приблизително в този ред
стигнаха до мен чрез приятели във
Фейсбук, които споделяха линкове
и сайтове с програмите им. Музеи и
галерии по света отвориха широко
виртуални врати към своите колекции и изложби. Международни форуми
и фестивали също обявиха програми с
безплатни излъчвания – например видеа от Истанбулското биенале. И още
безброй сякаш инициативи и каталози, и архиви, и аудиокниги...
„Да, очевидно няма да умрем без култура“ – написах във Фейсбук в рамките на мрачния хумор. Защото цялото
това изобилие от култура вървеше
заедно с информацията за развитието на епидемията по света, с разбираемата тревожност и дори паника,
мултиплицирани многократно в медиите и социалните мрежи. Заедно с неяснотата и противоречиво тълкуваните мерки, излъчвани от кризисния
щаб у нас. В тази ситуация хората се
спасяваха и запазваха присъствие на
духа по различни начини. И една значителна част от нас – споделяйки
културните събития онлайн. И когато приятел ме попита как я карам, му
отговорих: „Ами как – сутрин гледам
брифингите и се поболявам, следобед
подхващам оперите и се оправям“.
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Не знам защо точно оперите станаха
част от всекидневната ми програма.
Може би защото това е изкуството,
останало най-далеч от мен досега.
Познато ми по-скоро през отделни
концертни изпълнения, отколкото
като цялостни представления. И по
този повод не само исках да науча
повече – и научих, но исках и да сравня преживяване на живо и спектакъл
онлайн. С нетърпение очаквах „Лучия
ди Ламермур“ в Метрополитън например. Защото я гледах преди около две
години в Театро Петруцели в Бари – и
беше изумително цялостно преживяване за мен, ангажиращо всички сетива заради контекста на мястото
и публиката. Спектакълът, излъчен
от Метрополитън Опера, беше наистина чудесен – много добре заснет, с
предимството на близките планове и
с образователна стойност, включително заради субтитрите. За „нашето“ визуално изкуство имам професионален опит и съответно определени
нагласи и очаквания. И може би затова исках да (про)видя предимствата и
недостатъците на тази бъдеща култура през друго изкуство, за което
нямам предварителна подготовка.
Установих, че предимствата са значителни. Обаче си давам сметка, че
в бъдещия ни свят, който за пореден
път „няма да е същият“, ще се наложи вероятно някак да „префокусирам“
възприятията си – тоест да променя
нагласите и очакванията си.
Междувременно свиквам със скоростта и масовото ѝ разпространение.
Безброй много хора буквално откриха
операта – и това по странен начин
предизвика ревността на някои от
старите меломани. Аз в частност си
открих Франсис Пуленк като любим
композитор, а в сферата на съвременната опера и експерименталния
театър видях най-сетне „Айнщайн
на плажа“ на Робърт Уилсън и Филип
Глас, който си е класика от 70-те. Интересното е, че покрай всичко, което
изчетох за тези спектакли, някак се
открои значението на художника в
тях. Може би най-точно го изразява
в едно интервю Тимофей Кулябин –
главен режисьор на театър „Червен

факел“ в Новосибирск, чиято постановка на „Три сестри“ от Чехов заслужено спечели овациите във Фейсбук.
Попитан кой е главното действащо
лице в театъра на ХХ век, той отговаря, че е художникът в широкия смисъл на думата – „не само сценографи и
художници по костюмите, а по принцип водеща роля има фигурата, отговорна за визуалната среда. Навярно
днес поради факта, че се променят
отношенията и взаимоотношенията
ни с визуалния порядък във всекидневието, то и в театъра това придобива колосално значение. Струва ми
се, че една от главните фигури днес е
именно художникът“.
А успоредно с многократно увеличената публика, част от която със сигурност ще запази интереса си към културата и след края на кризата, друга

– доскоро беше едно от изразните
средства предимно в периметъра на
съвременните визуални изкуства. И
традиционно идеите от тях навлизаха в масовата култура чрез рекламата
и шоубизнеса. Сега имаме мащабно популярно творчество, което навлиза в
реалността с неподозиран виртуален
размах. „Изкуство на народа“, написа
във Фейсбук една колежка по този
повод. Питам се дали може да се определи така, при положение че става
дума за очевидно културни хора, запознати с историята на изкуството
и съответно с произведенията, които интерпретират. Не се вписват в
традиционната представа за „народ“,
обаче в „общество“ – да, струва ми се.
По този повод да отбележа, че кризата даде тласък на независимия културен сектор у нас да се консолидира и да

„Парсифал“ © Ken Howard,
Metropolitan Opera

част от хората спонтанно започнаха
да я популяризират, пресъздавайки в
домашни условия и с подръчни средства произведения от историята на
изкуството. На третата седмица от
изолацията във Фейсбук се появи руската група „Изоизоляция“, в която
безброй хора интерпретират творби по възможностите си много точно и с чувство за хумор, разбира се.
Споделям си някои от най-добрите.
Като същевременно си мисля, че този
подход – препратките и интерпретациите на класически произведения

предизвика държавата да предвиди
мерки за подкрепата му. Каквито още
седмици преди това предприе Германия например. А в България се открои
системният проблем с неглижирането на културата като маловажна и
постоянно в режим на изчакване някакви други сектори в държавата да
се оправят. Които, разбира се, никога
не се оправят достатъчно... Сега вече
е ясно, струва ми се, колко е важна културата и какво голямо значение има
арт общността.
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Твоето изгубено време
„Театърът ще продължи
да съществува във вида,
в който е съществувал
досега. Минал е през
всички кризи, епидемии,
войни, мизерия,                   
но е останал място              
за терапия и забавления
между живи хора, събрани
на едно място, желаещи  
да чуят от други живи
хора думи, които ще
минат през сърцето.“
Ириней Константинов отдавна е посветил сърцето си на театъра. С десетки театрални и кинороли, той е
живата памет на българската култура и изкуство. И точно в този момент
хора като него придават особен смисъл на изречените думи.

Ние сме вълни от едно и също море!
Това послание обиколи света със
скоростта на светлината. И сякаш ни накара по-сериозно да се
замислим какво сме имали, какво
губим и как да продължим. Какво е
вашето усещане за случващото се?

С Ириней Константинов
разговаря Мария Панайотова
„Палачи“ от Мартин Макдона, реж. Стоян Радев, фотография Гергана Дамянова

Казват, че кризите са нови възможности. Да преборим старите порядки,
да преживеем катарзис, да погледнем
вътре в себе си, да направим равносметка... Дали ще е така с тази криза,
времето ще покаже. Но едно е сигурно, че след като всичко това свърши,
ще имаме неистова необходимост
да се докоснем отново до истинския,
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живия театър. Да останем в залата
след края на представлението, да помислим в тъмното, да зададем онези
въпроси и да получим онези отговори, които само театърът може да
ни даде. И да имаме отново шанса да
намерим сърцето си като тенекиения
човек в „Хората от Оз“!

Наистина, видя се, че в това човешко
море всички сме еднакви – голи и беззащитни пред бурята, която ни връхлетя. Без значение какви сме – богати
или бедни, умни или глупави, с власт
или не. Всички еднакво спряхме да
живеем. Еднакво тръгнахме към дъното. Всички еднакво заплакахме над
нещастието.
И може би най-щастливи са онези,
които нямат какво да губят, не приемат да променят всекидневието си
и не им пука за общия страх. И знаете
ли защо? Защото са свободни и не измислят наново живота си. Загубили са
всичко, но са спечелили свободата си.
Всичко, за което ме питате, може да
се случи, ако сега, когато сме затворени, помислим за себе си, за собствената си свобода, за отговорностите
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към собствения си живот, за хората
около нас, с които живеем, за въздуха,
който дишаме, и за средата, която
всекидневно убиваме с капризния си
досегашен начин на живот.
Лично аз не мога да осъзная още случващото се (сега е средата на април).
Сякаш седя някъде отстрани, изпълнявам всичко, спазвам всичко. И не
разбирам как нещо толкова малко преобърна нещо толкова голямо – света,
в който живеем. Моят живот сякаш
не иска да се подчини на това и търси спасение в други животи – тези от
книгите. Не знам колко ще продължи,
но мисля, че знам аз как ще продължа.
Чувствам, че се събирам за следващото си битие. Това е моето усещане за
случващото се.

Айнщайн твърди, че времето е
най-упоритата илюзия. По-бързо
или по-бавно минава то в условията на извънредно положение? Дали
не ни се изплъзва повече от всякога?
Илюзия или не, то се изплъзва като
една жестока реалност. И вътрешно
си раздвоен, иска ти се болното време
да излети по-бързо. От друга страна,
В „Коварство и любов“ от Шилер,
реж. Стайко Мурджев

Ириней Константинов
в „Анна Каренина“,
реж. Николай Поляков,
фотография Гергана
Дамянова

знаеш, че това е твоето изгубено
време. Особено когато хоризонтът на
човек е стеснен, илюзията се превръща в жестока реалност – реалността
на изтичащия пясъчен часовник.

Липсва ли ви публиката? По това
време в предишни години си беше
активен сезон, с нови премиери,
театрални награди, фестивали...
Все едно ме питате липсва ли ми животът – защото срещите с публиката са нашият живот. Всяка вечер живеем или умираме красиво на сцената.
Да, липсва, много ми липсва. И това е
чувството на всички мои колеги. Но
вярвам, че това ще ни направи по-отговорни към живота и към работата
ни. По-организирани, по-разумни, с
желание да бъдем по-добри професионалисти. Но и по-добри хора.

Каква ще е ролята на театралното изкуство и как то ще се адаптира към новия контекст, в който
ще трябва да съществува?
Страхувам се животът отново да не
се окаже по-силен. Представете си
коня, който тъпче нетърпеливо преди състезание. Така ще бъде и с хората, спрени от активния си живот за
толкова дълго време. Започва ново
състезание. Те ще се втурнат още
по-неистово да доказват себе си, да
осъществяват проектите си, да изтриват болното си и обедняло всекидневие. И точно в този момент е
нужна силата на театъра. С възможностите си да показва, да осмива, да

дава надежда, да забавлява… но да забавлява с онзи истински неподправен
смях и вкус, достоен за душите на хората, преминали през този катарзис.
Само така ще ги привлечем отново.
Сигурен съм, че ще чувстват потребност да влязат в театъра, да усетят
мириса му и да се порадват на истинско театрално преживяване. Това на
живия театър.

Във Великобритания излязоха данни, че 2/3 от зрителите даряват
или кредитират стойността на
закупените билети за отменените
заради COVID-19 културни събития. Специалистите обясняват
този факт с лоялността на публиката и с желанието да помогне в
тези трудни времена. Културните
компании, които са инвестирали
време и средства в създаването
на лоялна публика, усещат това
желание за помощ по-осезаемо.
Какво е положението в България и
по-конкретно във вашия театър?
Винаги съм бил наясно, че трябва да
се инвестира в публиката. Като директор за мен това е една от основните цели. Като актьор съм разбрал,
че ако един път излъжеш зрителя с
лошо представление, му причиняваш
духовна травма, която той лекува
дълго след това и не стъпва в този
театър. Огромна е отговорността ни като творци да не объркваме
публиката с лош вкус, с безлични и
безинтересни представления, с глупави послания. Това е особено важно
за младите, които влизат в театъра.
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Ириней
Константинов

Ириней Константинов завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“
през 1972 г. при проф. Гриша
Островски. Работи във Варненския театър, НДТ „Сълза и
смях“, а от 1984 г. е в трупата
на Театър „София“. Някои от
ролите му са: Фердинанд в „Коварство и любов“ от Шилер,
Княз Мишкин в „Идиот“ от Достоевски, Ибън в „Любов под
брястовете“ от Ю. О’Нийл,
Данаил в „Когато гръм удари,
как ехото заглъхва“ от Яворов,
Киряков в „Сън“ от Ив. Радоев,
Барни в „Последният страстен любовник“ от Н. Саймън,
Били Бибит в „Полет над кукувиче гнездо“ от К. Киси, Орест
в „Орестия“ от Есхил, Марин в
„Албена“ от Йордан Йовков и др.
Има роли във филмите „Петимата от Моби Дик“, „Борис І“,
„Последният бей на Балканите“, „Дубльорът“, „От другата страна на огледалото“,
„Октопод“ и др. От 2008 г. е
директор на Театър „София“.
През 2019 г. получава званието
„Почетен гражданин на София“
и Орден „Стара планина“ първа степен за изключително
големи заслуги в областта
на културата и изкуството.

В римското право има закон, по който
те наказват, ако измамиш доверието
на младия човек, още повече вкуса му.
Конкретно в Театър „София“ много
малко хора поискаха да им върнем парите за закупени билети. Всички пожелаха да ги презаверят с надеждата
за по-добри дни, за което им благодаря. Дават ни кураж. В тази криза една
жена ни попита какво може да подари

май 2020

на театъра. Казахме ѝ, че може да си
купи билети. Прие го с удоволствие и
купи билети за няколко представления, които вече беше гледала.

Специалистите по комуникация
твърдят, че в момента сме свидетели на дигитална революция.
Бизнес моделите се сменят бързо
и се адаптират за съществуване
в онлайн пространството. Свидетели сме на първите опити българският театър да се възползва
по-сериозно от възможностите на
дигиталните технологии. Започнахме да гледаме български продукции на живо или на запис в социалните мрежи. Какъв е опитът на
Театър „София“?
Хората ще продължават да държат
непрекъснато в ръцете си телефоните, ще ползват за всичко друго
компютрите си, даже за да гледат
и театър. Но това изживяване не е
пълноценно. Бизнес моделите се сменят, но театърът в този си вид –
актьори и публика, е непроменен от
хилядолетия.

Имахте излъчване в Деня на театъра на едно от емблематичните
ви представления от последните
години – „Парижката Света Богородица“. Каква беше обратната
връзка от зрителите и каква е статистиката от това излъчване?
В Деня на театъра на 27 март излъчването на „Парижката Света Богородица“ донесе много радост на хората.
Много от тях, които ни писаха след
това, го бяха гледали на сцената на
Театър „София“. Бяха усетили вече
дъха на живото представление и това
излъчване предизвика у тях само красиви спомени.

Никога досега не е имало толкова
много и разнообразни предложения
за културни събития, които да
„консумираме“ онлайн, и то безплатно. Това обаче достатъчно
пълноценно общуване с изкуството ли е?
С познавателен характер – да. Много хора за първи път може би ще

„отидат“ на театър през телефона
си безплатно. Дано това условие не
се поставя често и занапред. Защото
театърът има висока цена, която не
знам защо се пренебрегва. Но за пълноценно общуване не може да става
дума. Мъртвата природа на екрана
не може да замени диханието на залата. Невидимата нишка, която свързва горе и долу – актьори и публика, не
може да се изплете в стъкленото око
на телевизора. Бих посъветвал хората да отидат на кино.

Дали пък така не се отваря една
нова ниша – своеобразен междинен
жанр, за един друг тип потребители на културните продукции,
които няма да влязат в залата?
Тези, които не влизат в залата, пак
няма да влязат и в бъдеще. Още
по-малко ще отворят компютрите
си, за да гледат случили се отдавна представления. Моето желание
и това на колегите ми е да накараме
тези хора да дойдат в театъра и да го
заобичат истински жив.

Колкото по-дълго продължи извънредното положение, толкова по-големи ще са щетите в културния
сектор. Каква според вас трябва
да е стратегията за излизане от
кризата?
От двадесет години експерти с опит
и без опит създават стратегия след
стратегия. Дано най-после се намерят СТРАТЕЗИ, които да сложат край
на тази мъка, защото театърът си
върви и изпреварва всяка недомислена
стратегия или я взривява отвътре.

Последният въпрос е за бъдещето
на живия контакт между зрителите и изкуството? Какво е то?
Бъдещето ще измести настоящето.
Театърът ще продължи да съществува във вида, в който е съществувал досега. Минал е през всички кризи,
епидемии, войни, мизерия, но е останал място за терапия и забавления
между живи хора, събрани на едно
място, желаещи да чуят от други
живи хора думи, които ще минат през
сърцето.
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Копенхаген
Оля Стоянова

или за принципа на отговорността

„Копенхаген“ от Майкъл Фрейн © Сити Марк Арт Център

„Той защо дойде в Копенхаген?“ Този
въпрос е зададен от Маргрете Норлунд. Тя е около четиридесетгодишна,
обаятелна, умна жена, има зад гърба
си петдесет години брак с датския
физик Нилс Бор, носител на Нобелова
награда за физика за 1922 г., доказал се
като учен с изключителен принос към
теорията за структурата на атома.
Маргрете обаче е не само съпруга и
спътница на един от най-големите
физици на ХХ в., но и най-близкият му
доверен човек. И може би затова няколко пъти настойчиво повтаря въпроса си към него: „Той защо дойде в
Копенхаген? Какво се опитваше да ти
каже?“.

които така и не са открити“, настоява Маргрете.

„Има ли значение, любов моя? Сега, когато и тримата сме отдавна мъртви
и забравени“, отговаря ѝ Нилс Бор,
който не само изследва квантовите
явления, но и твърди, че всяко наблюдение се отразява пряко върху резултата на изследването.

В тази пиеса Майкъл Фрейн събира
на едно място двама големи ядрени
физици – датчанина Нилс Бор и още
един от основоположниците на квантовата механика, също носител на
Нобелова награда за физика – немеца
Вернер Хайзенберг. Свърза ги не само
общата им работа, но и сърдечно
приятелство. Когато Хайзенберг се
среща с Нилс Бор за първи път, той е

„Някои въпроси остават дълго след
смъртта. И търсят отговорите,

„За някои въпроси няма отговори“,
убеждава я големият физик. И тук
очевидно греши. Защото в пиесата
„Копенхаген“ на британския писател и
драматург Майкъл Фрейн тъкмо това
е важното – всички въпроси да получат отговор, дори накрая се оказва,
че имаме повече отговори, отколкото са съществували някога. Защото
Майкъл Фрейн изследва внимателно
всяко „ако“ и всяко „може би“, които
историята обикновено пропуска като
незначителни, но понякога именно
тези „ако“ и „може би“ променят хода
на времето.

едва на двайсет години, което означава, че след толкова години продължава да гледа на датския си колега с
онова почтително уважение, присъщо
на ученика към учителя. „Хайзенберг
беше един от най-големите ни приятели“, казва Нилс Бор в „Копенхаген“.
„Хайзенберг беше германец, ние бяхме
датчани и бяхме под германска окупация“, отговаря Маргрете.
Майкъл Фрейн изгражда цялата пиеса около тази реална среща, провела
се през 1941 г. в дома на Нилс Бор в Копенхаген – двама стари приятели се
срещат, двама учени, работили дълги
години заедно, говорят за ядрените
програми, принципите на квантовата механика, мястото и импулса на
частиците, които не могат да бъдат
точно определени едновременно. Уж
говорят за физика, но всъщност става въпрос за „добро“ и „лошо“, за почтеност, приятелство и морал. Годината е 1941, Втората световна война
е в разгара си, предстои създаването
на атомната бомба, която ще промени света.
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Светът ме е запомнил само с две неща
– едното е принципът на неопределеността, а другото е посещението
ми при Нилс Бор в Копенхаген през
1941 г. Сега всички разбират неопределеността или поне си мислят, че я
разбират. Но никой не разбира пътуването ми до Копенхаген. Колко пъти
се опитвах да обясня на следователи,
на разузнавачи, на Бор лично, на Маргрете, на журналисти, на историци…
Колкото повече обяснявах, толкова
повече затъвахме в неопределеност,
казва Хайзенберг, героят на Майкъл
Фрейн.
И въпреки че в „Копенхаген“ става
дума преди всичко за наука и за открития, всъщност всеки от тези учени
подозира приятеля си в нелоялност.
Докъде е стигнал нацисткият ядрен
проект по време на Втората световна война и дали Хайзенберг не се опитва да шпионира и да разбере нещо повече от бившия си учител? Вернер
Хайзенберг умишлено ли отказва да
даде това оръжие в ръцете на Хитлер, или просто се проваля като учен?
И кое е по-доброто решение – да се
провали като физик или да се провали
като човек?
Майкъл Фрейн наистина върви по следите на тези големи физици – проследява кореспонденции, научни изследвания, използва терминология,
но в дъното на целия конфликт е изследването на парадокса – проваляме
ли се наистина, когато се проваляме,
или печелим от това? Защото години
по-късно никой не може категорично да каже наистина ли Хайзенберг е
саботирал проекта за създаване на
атомна бомба. И имал ли е своите колебания и страхове Нилс Бор, големият учен, който заминава за Америка,
за да се включи в ядрената програма, а
след 1945 г. е посрещнат в Дания като
герой, изобретил атомната бомба.
Кой всъщност е спечелил и кой е загубил в тази надпревара между науката,
политиката, приятелството и отговорността? Майкъл Фрейн изследва
как звучат тези въпроси от дистанцията на времето, когато и тримата
герои са вече мъртви и случилото се
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преди толкова много години уж няма
значение.
„Паметта е странен вид дневник.
Миналото се превръща в настояще,
когато го носиш в мислите си“, пише
Фрейн.
Копенхаген не е случайна точка. Градът е важно място – тук е роден, живее и умира Нилс Бор, тук основава
прочутия Институт по теоретична
физика, който се превръща в един от
водещите центрове в света. Институтът се оказва и междинна спирка за
много немски учени, които се опитват
да избягат от хитлеристка Германия,
преди да поемат към други краища
на света, включително и към Америка. Копенхаген е и мястото, където
е могла да се промени историята на
света. Или където всъщност е била
променена историята.
Може би затова в един момент, в отговор на онзи настойчив въпрос на съпругата си: „Той защо дойде в Копенхаген?“, Нилс Бор все пак отговаря: „Като
си помислиш, може би е било съвсем
просто. Искал е да си поговорим“.
Но никога нищо не е толкова просто,
иначе нямаше да съществуват нито
история, нито физика, нито литература. Пък и както пише Майкъл Фрейн
в „Копенхаген“: „Математиката става много странна, когато я приложите към хората. Едно плюс едно може
да доведе до толкова много различни
суми“.
Не е изненада, че пиесата на Майкъл
Фрейн е отличена с американската
награда Тони за най-добра пиеса през
2000 г., както и с френската Молиер
през 1999 г. Текстът е написан през
1998 г. и оттогава е поставян многократно по целия свят, но едва сега
има своята българска премиера – в
изпълнение на Руси Чанев в ролята на
Нилс Бор, Стефка Янорова като Маргрете и Валентин Ганев в ролята на
Хайзенберг. Добрият превод е на Вера
Джамбазова.
„Копенхаген“ обаче е спектакъл, който трябва да се гледа внимателно –
действието уж тече бавно, привидно

уж не се случва нищо, героите се връщат отново и отново на онзи съдбовен момент през 1941 г. в Копенхаген,
но неусетно пластовете се разместват. Диалогът е жив и всяка една дума
е важна. „Копенхаген“ със сигурност е
труден текст за поставяне – в него
има много думи и малко действие.
Това е пиеса за слушане или дори само
за четене – заради възможността за
бавно вникване в нюансите на думите, заради наслаждението от фината
интелектуална игра и хапливата размяна на реплики за електрони, ядра,
вълни и физични закони, когато героите говорят за нещо съвсем друго и се
опитват да върнат човека отново в
центъра на вселената.
Руси Чанев, Валентин Ганев и Стефка
Янорова изнасят целия спектакъл и го
изнасят изключително убедително – с
гласовете си, с виковете и с шепота
си, с премерените и внимателни жестове, с убедителността, че в този
конфликт не става въпрос само за
физика, а за високия залог на морала и
отговорността. Актьорите успяват
да изведат крайни състояния – понякога гняв пред сблъсъка на различни
позиции, а след това гневът им лесно
преминава в меланхолия пред осъзнаването, че всичко това е минало.
Стефка Янорова в ролята на Маргрете служи за балансьор между двамата
учени, които понякога се разпознават
като баща и син, учител и ученик, а
друг път като политически противници и дори врагове. Ролята на нейната Маргрете е да не им позволи да
загубят почва под краката си – да се
придържат към фактите, към онова,
което се е случило, а не към хипотезите за онова, което би могло да се
случи.
Но пък парадоксалното в този спектакъл е, че тук не са ясни имената на
останалите хора, включени в екипа
– кой е режисьорът или чия е сценографията. Иначе е ясно, че този спектакъл би трябвало да има по-дълъг
живот, много по-дълъг от предварително програмираните само десет
представления на сцената на „Сити
Марк Арт Център“.
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Срещи с
Кшищоф Пендерецки

Светлана Димитрова

интересува в живота и в музиката, с
човек от подобна класа, невероятно
е! Особено за един млад човек. Това остави огромен спомен. Години по-късно, когато започнах да работя със
Софийската филхармония като неин
главен гост-диригент, се свързах с
Кшищоф Пендерецки и го попитах
дали би имал интерес да дирижира в
София свои произведения. Той веднага прояви готовност. Предадох контакта към филхармонията, но тогава
гостуването не се осъществи. Мисля,
че беше през 2004 г.

Разговор с Найден Тодоров
Пендерецки в София, 1979 г., фотография Василка Балевска

Кшищоф Пендерецки трябваше да
пристигне в България на 11 юни, за да
подготви с НФХ „Светослав Обретенов“, Софийската филхармония и полски солисти българската премиера
на „Седемте порти на Йерусалим“ и
да я дирижира. Творбата, която след
изпълнението той нарича Симфония № 7, е поръчана за 3000-ата годишнина на град Йерусалим. За жалост на 29 март светът се раздели с
големия полски композитор. Потърсих
Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония, за да разкаже за
поканата към Пендерецки.

отколкото всички останали творби,
които свирехме. Диригент беше Лорин Маазел. Самият Пендерецки присъстваше през последната седмица
от репетициитe. Концертът беше
съвместен за Йерусалимския симфоничен оркестър и Израелската филхармония, защото изискваше много
големи състави от хорове и оркестри. По това време бях млад човек,
още не бях навършил двадесет и три
години. Веднага отидох да се запозная
с Пендерецки с известно чувство за
страх. Не знаех дали той ще се съгласи да говори с мен. Той ме прие съвсем
нормално. След първата среща се виГостуването на Пендерецки тряб- дяхме още няколко пъти. Говорихме за
ваше да бъде един от акцентите в симфонията му, за това как пише. Инсезона на Софийската филхармония. тересното при него е, че той започва
Неговата кончина е удар за всички ни, в един много модернистичен стил и с
но за вас е по-голям, тъй като контак-                              времето тоналността се завръща в
тът ви с него е от по-дълго време.
неговата музика. Това беше темата,
от която тогава много се интересуВ по-ранната част от кариерата ми вах, и дълго го разпитвах защо е върмного се интересувах от музиката на вял на обратно. От него запомних, че
ХХ в. и дирижирах често съвременна ние не трябва да забравяме, че музимузика. В периода от 1996 до 2000 г. ката е преди всичко усещане и когаработех много активно в Израел и в то изгубим усещането за допира до
началото, докато следвах в академи- музиката, значи сме тръгнали по друг
ята в Йерусалим, свирех като тромпе- път и трябва да се върнем обратно.
тист в симфоничния оркестър. През Разбира се, сега го казвам с едно изреянуари 1997 г. работехме „Седемте чение, но тогава бяха дълги разговори.
порти на Йерусалим“ – едно монумен- Изключително време! Да имаш възтално произведение, което имаше можността да говориш с такъв музимного по-дълъг репетиционен процес, кант, да коментираш това, което те

Но през 2006 г. Кшищоф Пендерецки пристигна заедно със „Симфония
Варсовия“, за да дирижира концерт в
Русе на Мартенските музикални дни.
Това беше още по-интересна история. Аз не бях обърнал внимание, че
той идва, за да дирижира в Русе. (По
това време Найден Тодоров е директор на Русенската опера.) Сблъсках се
с него на улицата. Бях напълно учуден.
В неговите очи видях объркване. Познавате това стъписване: „Виждал
съм го някъде този човек, но къде!?“.
Аз бях още по-объркан. Вървиш си по
улицата в Русе и пред теб Кшищоф
Пендерецки! Имахме мил разговор и
обещание, че някой ден ще си говорим
отново. За жалост това не се случи,
но веднага след като станах директор на Софийската филхармония, отново се свързах с него и започнахме да
търсим варианти. Той веднага прояви
готовност и преди половин година успяхме да определим датата на този
концерт.
Защо предложихте тази творба? Тя
наистина е грандиозна и като състав, и като интерпретация.
Защото аз съм свързан с нея. В началото на 2018 г., когато коментирахме
коя да е творбата, аз казах, че „Седемте порти на Йерусалим“ е нещо
много специално, първо, защото аз
съм участвал в нейната премиера и
второ, защото винаги съм искал българската публика да я чуе. За жалост
това няма да се случи сега, но в бъдеще ние ще изпълним това произведение. Искрено се надявам!
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Свидетел на епохата
фестивала „Варшавска есен“, а веднага след това и в Европа. Пендерецки получава покана от фестивала в
Донауешинген, където е премиерата
на „Анаклазис“. На следващата година пише композицията „8’37“, която
впоследствие преименува на „Елегия
в памет на жертвите на Хирошима“,
и печели наградата на Международната трибуна на композиторите към
ЮНЕСКО.

Кшищоф Пендерецки,
фотография Wikipedia

Произведения на Кшищоф Пендерецки
се изпълняват на българските сцени
от 1967 г., макар и не често. В интервю от 2006 г. той казва, че след гостуването си в България през 1969 г.
повече не е бил канен, явно музиката
му не се е харесала на тогавашните
управници.
През 1967 г. на Мартенските музикални дни Силезийската филхармония
изпълнява „В памет на жертвите на
Хирошима“. Две години след това,
през 1969 г., композиторът пристига за концерт в зала „България“. Той
идва и за да проучи православната
хорова музика, търсейки материал за
„Утреня“. Следващият концерт с негова музика е десет години по-късно,
когато под диригентството на Анджей Марковски Софийската филхармония изпълнява „Елегия в памет на
жертвите на Хирошима“, „Де натура
сонорис“, Концерт за цигулка и оркестър със солист Кая Данчовска. Година
по-рано театър „Виелки“ от Варшава
гостува на международния фестивал
„Софийски музикални седмици“ с операта „Дяволите на Лудун“. По време
на концерт в Атина през 1995 г. Пендерецки се среща с хор „Кавал“ и диригента Михаил Милков за изпълнението на Лакримоза от „Полски реквием“
и ораторията „Диес Ире“. През 2006 г.
отново на Мартенските музикални
дни в Русе той дирижира СО на Варшавската филхармония. В програмата
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са и две негови творби – Симфониета
за струнен оркестър и Шакона. С оркестъра на БНР през 1983 г. неговият ученик Антони Вит представя
„Пробуждането на Яков“ и Адажио из
операта „Изгубеният рай“. През годините са изпълнявани Концерт за виола и струнни от „Софийски солисти“,
Димитър Пенков и Пламен Джуров;
Концерт за виолончело и оркестър от
Лилия Байрова-Шулц, ансамбъл „Оркестрал“ и Ангел Станков. На Фестивала на камерната музика в Габрово
е представен Квартет за кларинет
и струнно трио; Владимир Попов изпълнява Капричио за Зигфрид Палм за
соло виолончело, а Венцеслав Николов
– „Пер Слава“ за соло виолончело. Биляна Вучкова, Валентин Геров и Ага
Дзюбак представят Струнно трио на
фестивала „Тук/Сега“. „Стабат Матер“ за три смесени хора е в репертоара на Българската хорова капела с
диригент Георги Робев.
Звездата на Кшищоф Пендерецки изгрява през 1959 г. на анонимен конкурс
за млади композитори, организиран
от Съюза на полските композитори,
когато той печели първа, втора и
трета награда. Творбите са „Строфи“ – камерна кантата за сопран,
четец и десет инструмента, „Еманации“ за два струнни оркестъра, „Псалми на Давид“ за смесен хор, струнни
и ударни. „Строфи“ се изпълнява на

След първоначалния авангарден период настъпва промяната. Тя се случва
през 1966 г. с „Пасион по Лука“. Първата си симфония той създава сравнително късно – през 1973 г., а в следващите години пише още осем. Втората
е „Коледна“, третата – „Мюнхенска“,
четвъртата – „Парижка“, петата
– „Корейска“, шестата – „Китайски
поеми“, седмата – „Седемте порти
на Йерусалим“, осмата – „Мимолетни
песни“.
Друго програмно произведение е „Полски реквием“. Композиторът казва, че
е създаден за „Солидарност“ и с него
той заявява своята позиция. Всяка
от частите е посветена на различни
политически сътресения в Полша – на
декемврийските събития от 1970 г.,
на кардинал Вишински, Варшавското
въстание, жертвите от Катин.
Пендерецки създава музика за филмите „Катин“ на Анджей Вайда, „Ръкопис, намерен в Сарагоса“ на Войчех
Хас, анимационния „Маска“ на братя
Куей по Станислав Лем. Негова музика
звучи в „Сиянието“ на Стенли Кубрик,
„Заклинателят“ на Уилям Фридкин,
„Злокобен остров“ на Мартин Скорсезе, „Диво сърце“ и „Вътрешна империя“ на Дейвид Линч.
По негова инициатива в Луславице е
създаден Европейски център за музика, посветен на младите музиканти.
Запален любител на природата, Пендерецки създава парк в Луславице, в
който лично е засадил над 2000 вида
дървета. На официалната страница на композитора на 29 март бяха
публикувани думите му: „Вярвам, че
артистът е свидетел на епохата, в
която живее, и заобикалящата го реалност трябва да бъде отразена в неговите творби“.
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Йордан Дафов на
„Оркестърът                          
е инструментът                     
на диригента и той
трябва да работи с него,
да го усъвършенства,         
за да направи изпълнение,
което е за публиката,         
а не за самия него.“

Ала след това не продължихте с
хоровото дирижиране?

Колко години сте на сцената?

Така стана. След известно прекъсване
отново бях поканен да оглавя Варненската филхармония. Както и в Бургас.
Историята ми е много разнообразна.
Същевременно работех и в Толбухин
(днес Добрич).

На сцената съм може би от шестдесет години. Започнах като хоров диригент, много млад. Случайно постъпих като втори диригент в много
известния тогава хор „Маяковски“.
Казвам случайно, защото още на първия ми изпит по хорово дирижиране
като студент при проф. Димитър Русков в залата имаше един непознат
човек. След изпита той ме покани на
разговор и ми предложи тази работа.
Това беше Христо Арищиров, който
ръководеше хора. Аз, разбира се, веднага приех. Това бяха щастливи години, защото аз следвах и работех отсреща, в Дома на българо-съветската
дружба. Хорът беше много добър, самият Арищиров беше сърдечен с мен,
много ми помагаше. Там се запознах с
изключителни колеги – Сами Видас,
Васил Арнаудов, Георги Робев, Ани
Белчева. Всички те остават за мен
първо великолепни учители, след това
приятели и превъзходни колеги.

Не ви ли задължаваха да се придържате само към онзи репертоар с
политическа насоченост?
Не, в никакъв случай. Ние много пътувахме в чужбина за концерти и конкурси. В Арецо, Италия, спечелихме
няколко награди. Спомням си, че разделихме хора на три, за да участваме в различните категории. Аз водех
женския камерен хор и спечелихме три
награди. Беше през 1965 г. Пяхме предкласика, класика, българска музика,
която направи великолепно впечатление със смесените ритми, с необичайната хармония.

Завърших като симфоничен диригент и трябваше да си потърся място в симфоничен оркестър или в опера. Отидох като втори диригент във
Варненската филхармония.

Това се случва през 1966 г. и оставате там десет години.

За Толбухин и за тази гениална
страна от биографията ви ще отделим специално място.
Да, добре (смее се). Питате ме за пътя
ми. Аз не мога да си направя оценка и
равносметка като много други хора.
Това никак не ме е интересувало. Никога. Но няма да скрия, че пътят ми
е бил много щастлив. Имал съм огорчения, притеснения, но през това минава всеки. А и ако погледнем учителите ми какво са преживели, моето е
нищо. Знам Константин Илиев, Лазар
Николов, Добрин Петков с какво са се
борили. Те са моите учители. Бил съм
щастлив и защото съм живял по едно
време с тези хора.

Освен това сте били и колеги, а и
вие сте дирижирали техни творби. Имаше ли разлика в отношенията ви, когато сте били техен
студент, и след това, когато вече
сте изработвали произведенията
им? Имаха ли изисквания към вас
по време на репетициите?
Всички са ме оставяли да работя
така, както трябва по време на репетициите. Коментарите и обсъжданията след това бяха като между колеги. Имахме много интересни
разговори. Нямаше изисквания и забележки за това, че нещо не правя

както трябва или че нещо не знам.
Диригентът поглежда една творба
отвътре, както тя е написана. Това
му дава основание да я прочете, както авторът ѝ иска да се прочете. Ако
не е успял, то грешката не е у автора,
а у диригента.

Споменахме Варна и Бургас, но вие
бяхте диригент и на Софийската
филхармония.
Бях повикан от Константин Илиев,
когато предстоеше второто голямо турне на филхармонията в САЩ.
Той ме покани да разделим концертите, беше през 1981 г. След това, когато Илиев напусна, за главен диригент беше назначен Емил Табаков, но
аз продължих да работя. През 2004 г.
приключих. Не съм я напускал. Не съм
напускал и Варненската филхармония. Бях назначен за главен диригент
в Бургас, тъй като Вульпе напусна.
Заварих перфектен оркестър. Иван
Вульпе беше направил великолепен
апарат с невероятна реакция, хубаво отношение към музиката и добра
атмосфера. И всички си казаха: „Хайде
сега да те видим какво можеш от тук
нататък“. Четири години работихме
много хубаво. Малко промених репертоара. Свирехме съвременна българска музика, което беше малко смущаващо за моите колеги оркестранти.

Но сте работили и с останалите
състави в страната?
Мисля, че няма оркестър, който да не
съм дирижирал. Около петнайсетина
година работих и с Плевенската филхармония. Сега, като се връщам назад,
се чудя какво е минало през главата и
ръцете ми. Ще призная, че навсякъде съм се чувствал много комфортно. Дали оркестрите са се чувствали
така, е друг въпрос. Но фактът, че
винаги са казвали: „Хайде, идвай пак“,
говори много.
Нашият занаят е много неблагодарен. Мъчително се работи тази
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диригентска професия. Има наслоени твърдения, че ние – диригентът
и оркестърът – сме класови врагове
(смее се). А не е така, защото ние сме
заедно, от едната страна. Оркестърът е инструментът на диригента
и той трябва да работи с него, да го
усъвършенства, за да направи изпълнение, което е за публиката, а не
за самия него. Така са ме учили моите
наставници, в това съм убеден и аз. И
по това се различавам от тези, които
смятат, че трябва да покажат себе
си, а не музиката, която изпълняват.

Това днес е все по-трайна тенденция, за съжаление.
О, това не е само напоследък. От много години има такива диригенти, както казва Шарл Мюнш: „Диригенти,
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които крият сърца в гънките на фрака си“. Те се стремят да изглеждат
зашеметяващо, имат страхотни жестове, изработени до най-малка подробност пред огледало. Това направление продължава да съществува.

Говорите с огромно уважение за
българските си учители, но имате
срещи и с Оливие Месиен.
Това беше много щастлив период за
мен. Вече бях диригент във Варна и
получих стипендия от френското министерство на културата. Предложението беше на нашето министерство и на проф. Богомил Стършенов,
който ме бе избрал. Заминах и завърших Парижката консерватория в специалностите „Анализ“, „Естетика“ и
„Композиция“ при Месиен. Защо при

него? Защото тогава той имаше клас
в Консерваторията. Другите дисциплини вече ги бях завършил в София.
Диригентският клас не беше толкова интересен и всъщност класът ми
по дирижиране премина в репетициите и концертите на Парижкия оркестър, на Националния оркестър. Тогава Караян беше главен диригент на
Парижкия оркестър. След него дойде
Джордж Шолти. Гостуваха невероятни имена, диригенти, които никога
нямаше да видя и да чуя тук. Запознах
се с тях, ходех на репетициите. Виждах как работят, как се отнасят към
оркестрите. Виждах какви резултати
се получаваха от подобно сътрудничество. Невинаги качествени, между
другото, но и това е поука. Това беше
голямата академия!
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Огромна и сърдечна благодарност
дължа на вече покойния Андре Букурещлиев, който се отнесе към мен
братски. Той ме въведе в кръг от хора,
с които не бях и мечтал да се запозная.
Това бяха Янис Ксенакис, Бруно Мадерна, Лучано Берио – авангардът на съвременната музика по онова време.
Само не можах да се срещна с Пиер Булез, защото той вече беше в Америка.
Накрая, когато наближи времето да
си тръгвам, написах една соната за
цигулка и един духов квинтет, който
беше изпълнен в радиото. Сонатата
също беше изпълнена. Букурещлиев
намираше начин и хора, на които да ме
представи.

А самият Месиен?
Това е един много дълъг разговор. Мога
да изнеса цели лекции какво правеше.
Той имаше часове четири дни в седмица. Анализираше музика, и то не само
авангард. Произведения на Моцарт,
Шопен, Рахманинов, Стравински, на
свои съвременници, на младите композитори – Булез, Щокхаузен. И никога своя творба. Правеше великолепни
анализи на „Дон Жуан“ на Моцарт или
на „Вълшебната флейта“, или на прелюдиите на Шопен. Всеки би си казал:
„Този авангарден композитор с какво
се занимава!“. Да, с това се занимаваше и на това учеше студентите.

А обсъдихте ли с него това, което
вие написахте?
Да, обсъждахме идеята, която имах.
Разглеждахме творбите. Няма забележки, няма да каже: „Тук не се пише
така. Тук не е това“. Той се интересуваше от идеите на автора. Интересуваше го всеки студент, който му
представяше нещо.

Той знаеше ли нещо за българската
музика?
Не, но познаваше Константин Илиев.
Моето постъпване при него беше благодарение на препоръчителното писмо на Константин Илиев, който беше
дирижирал за първи път тук неговата

симфония „Турангалила“, което в онези
идеологически условия беше нещо изумително. Тогава този наш диригент
трябваше да се пребори с много „не“ и
много „против“.

Споменахте композициите си. Какво ви вдъхновява? Многократно
сте повтаряли, че творчеството ви не е голямо. В каталога ви
има много произведения със специални посвещения – на Георги Бадев, Венцеслав Николов, ансамбъл
„Силуети“.
Композиторът пише за определен вид
инструмент или състав или изпълнител. Така, въобще, не може да се пише.
Посвещенията са заради сърдечната
и приятелска връзка, която съм имал
и продължавам да имам с моите колеги. Вдъхновението за дадена творба
не зависи от личностите, за които
пиша, а от моите намерения да създам нещо, което на мен ми е интересно – да измисля формата на това
произведение, средствата, с които
да го напиша. В това се състои трудът на композитора. Моето творчество не е голямо по обем, защото
не съм имал много време. А и музиката се пише, за да се изпълни. Когато
не виждам перспектива да се изпълни, се чудя какво да правя с написаното. Има такива моменти. Човек
пише, за да сподели, а това става все
по-трудно. Тези, които успяват да го
направят, са все по-малко. Много се
възхищавам на Васил Казанджиев и
не спирам да се удивявам на неговата
работоспособност.

Предстои да бъде изпълнена неговата Осма симфония (премиерата беше отменена заради
карантината).
Той успява да сподели схващанията
си, да говори чрез музиката си и намира начин тя да се изпълни. Разбира се,
все по-трудно е, защото големи ансамбли не останаха. По-малки състави, единични изпълнители има. Затова и моето творчество спада повече
към камерната музика, не защото не
искам да напиша нещо по-голямо, но се

питам кой ще го изпълни. А може би не
трябва да се питам! Може би греша,
като се питам.

Преди малко споменахте Толбухинския оркестър. Разкажете за него.
Той беше създаден, но оркестър го направих аз. Казвам го без скромност,
защото е точно така. През 1964–65 г.
съкратиха някои оркестри у нас – в
Перник, Толбухин, Разград. В Толбухин
решили да оставят част от състава
като духова музика към общината.
После намерили допълнителни бройки за струнен оркестър. Музиканти
като Захари Медникаров, Иван Стоянов са съдействали да се случи. Бяха
млади хора, повечето от града. Заварих един ентусиазиран младежки
ансамбъл. Канеха диригенти – Руслан
Райчев, Васил Стефанов, Константин
Илиев, да правят концерти. Нямаха
постоянен диригент. Поканиха ме за
един концерт. След това разговаряхме с градския ли, с окръжния ли съвет,
не помня, и приех за една година. И годините неусетно станаха двадесет и
пет. Тогава работех във Варна. Пътувах през ден. Варненските шефове недоволстваха, ревнуваха. „Ще правиш
камерен оркестър в Толбухин. Защо
не го направиш във Варна?“ Така стана камерният ансамбъл. Бавно, с много търпелива работа. За тяхна чест
трябва да кажа, че имаха голямо търпение. Когато станаха истински, хубав оркестър, и те се радваха.

Имахте редовен концертен сезон
и публика?
Десет месеца в година всяка седмица
концерти. Публиката беше изключително добре настроена към нас,
както и тези, от които зависеше съществуването на състава. Да не забравяме, че там работеше Захари Медникаров, който създаде великолепен
детски хор, великолепен смесен хор.
Той направи истинска музикална академия с тези деца, започваше да ги образова от пет-шестгодишни и работеше с тях до влизането им в големия
хор. С тях имахме много концерти.
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Почти целия кантатно-ораториален
репетоар сме представили.

За тях написахте ли нещо?
Написах за детския хор. Пишех главно
за камерния оркестър. И хората ги изпълниха, за което съм им благодарен.

Пътувахте ли?
Много. Свирехме редовно на софийска сцена, на всички фестивали у нас.
Пътувахме в чужбина. Това беше първият наш оркестър, който замина за
Испания след падането на режима на
Франко. Имахме огромен успех и бяхме
изненада за всички, защото никой не
знаеше къде се намира Толбухин. Пътувахме много и при чудесни условия.
Не с автобуси, беше въпрос на престиж. Подготовката за пътуване в
чужбина беше специална, после започна да става амбулантна търговия със
случайно събрани пътуващи трупи.
Стана ужасяващо и за музиката, и за
изпълнителите. Но това е друга тема
и не искам да я захващам, защото ще
кажа нещо, което не трябва.

В момента имате ангажимент към
Бургаската опера.
Оказа се, че вече петнадесет години
съм там.

Но нали и през 1977 г. бяхте там?
Да, за четири години и след голямо
прекъсване сега пак. Вече е само опера с много малък оркестър. И причината е, че няма музиканти. Няма кой да
свири. Младите хора, които завършват добре подготвени, заминават за
чужбина. Аз съм против този плач, че
сме изгонили децата си. Нищо подобно! През цялото време, откакто съществуват музикални организации
по света, музикантите търсят реализацията си, движат се. Ние бяхме
затворена страна, но вече не е така.
Няма оркестър и опера в Европа, където да няма български музикант.
Много концертмайстори са наши,
което е прекрасно. Тези млади хора
са достойни за уважение, защото те
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представляват себе си, но представляват и България. А тук няма, защото условията не са добри. Ангажиментът не е сериозен. Въпросът не
опира само до парите. Размисляйки на
какво се дължи това, стигам до извода, че в българското управленско мислене битува мнението, че хората на
изкуството са паразити. Не се изразява така, но повърхностното отношение личи и в многото вицове: „Какво работиш? – Пея в операта – Да, но
кажи какво работиш?“. Тази мисловна
нагласа у некомпетентни и неинтелигентни хора довежда дотам. Можем
само да си мечтаем за Ренесанса и за
Лоренцо Медичи.

За жалост България не можа да създаде своите меценати.
Няма ги. Много ни е хубаво да се кичим с имената на големите артисти в
оперното изкуство например. Но ние
не ги оценихме тук. Оцениха ги там
и след това ние казахме: „Вярно, те
били велики!“.

И все пак какво дирижирате в
Бургас?
Ако се обърнете към директора, той
ще ви каже. Оцеляваме. Не може да се
направи симфоничен концерт, защото оркестърът е малък. Публиката
– казват – иска друго. Тук отново има
грешка в мисленето, че публиката искала по-лека, по-достъпна музика,
както се правело по света. То се прави, но не това е основното. Големите
оркестри правят шоу продукции с големи поп и джаз изпълнители веднъж
годишно. Не от това е печалбата за
симфоничното изкуство. У нас обаче
се превърна в традиция и в начин за
печелене на средства и публика. Чувам, средната заплата в страната
била над хиляда лева. Заплатата на
оркестрантите ми е 600–700 лева.
Не се оплаквам, не хвърлям обвинения,
но това е истината. Не мога да кажа
друго, защото през тези шестдесет
години, в които работя, никога не е
било по-различно.

Тъжна констатация!

Да ви кажа, аз се чувствам от доста
време много самотен, защото всички
ценени от мен големи личности в нашето изкуство си отидоха. Срещаме
се и се виждаме с Васил Казанджиев.
Разговаряме за миналите времена, за
нашите учители и близки Константин Илиев, Лазар Николов, Добрин
Петков. Но тези срещи са редки. Всеки е вглъбен в себе си. Големите имена
в нашата музика си отидоха. Георги
Бадев, Антон Диков, Николай Евров
– все скъпи приятели, кръг, в който
съм израснал. Днес си давам сметка,
че трябва да съм щастлив, че съм живял по едно и също време с тях. Имам
и един-двама приятели от ученическите години, с които си спомняме как
сме слушали музика, къде сме ходили, с
кого сме се срещали.

А какво слушахте и къде? Слушахте ли нещо тайно?
О, да, в Пловдивското музикално училище имаше един шкаф с плочи. Той не
беше заключен, но ние ходехме да слушаме без учителите. Там за пръв път
чухме „Морето“ от Дебюси, „История
на войника“ от Стравински. А симфоничните концерти в Пловдив с Добрин
Петков бяха приятно задължение. Чакахме деня на концерта, че и репетицията, че и от училище бягахме, за да
отидем да слушаме.

Да избягате от училище, за да слушате репетицията!
Да, така беше. С моите съученици
разговаряхме, учехме се едни от други. А после в Софийската консерватория, където имаше цяла плеяда
най-невероятни професори – Панчо
Владигеров, Марин Големинов, Веселин Стоянов, Парашкев Хаджиев, Владимир Аврамов… Това беше цветът на
нашата музикална действителност.

Но вие никога не поискахте да
преподавате?
Не са ме канили, а и нямах време. Моята работа беше да преподавам на оркестрите как да свирят, а не на студентите как да дирижират.
Разговора проведе Светлана Попова
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„Балада за Бъстър Скръгс“, реж. Джоуел и Итън Коен

Братята
Коен
Джим
Калафиоре

О
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Екатерина Лимончева

Пародията на братята Коен
и други тайни съставки от тяхната кухня

Пародийната деформация се залавя
за определен авторски стил, художествена структура, жанр, отделен
сюжет или художествен образ. В процеса на комична имитация в киното
авторът често се интересува от
жанровата конструкция и нивото на
деформация, което тя може да понесе.
Чистите жанрове отдавна са склонни
към „мутация“ и границите помежду им са станали флуидни. Извадени
от контекста, техните елементи
се превръщат в лесно разпознаваеми
„кръпки“, които съшиват нови кройки.
Сред всепризнатите майстори на подобна жанрова хибридизация в киното
са братята Коен.
Творчеството на Джоуел и Итън Коен
се опира на специфична форма на дистанцираност и отчуждение, залага
на преувеличението, естетиката
на изненадата и иронията като тип
светоотношение, което надхвърля
конкретните рамки на пародийната
творба. За филмите им е характерен контрастът между конвенционалния характер на темите и оригиналността, с която ги разглеждат.
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Основният им формалистичен подход
се състои в ревизирането на даден
жанр и насищането му с актуализирано съдържание.
Традицията на смесване на жанровете се характеризира с избор на определена доминанта: филм „по пътя“ за
„Да отгледаш Аризона“ (1987), film noir
за „Големият Лебовски“ (1998), ретро кино за „Бартън Финк“, шпионски
трилър за „Изгори след прочитане“
(2008), уестърн за „Непреклонните“
(2010) и т.н. Около посочения жанров
елемент се наслагват „кръпките“.
Братята Коен са почитатели на „черния“ роман и често го използват в историите си, но филмите им остават
по-скоро „по мотиви“ – от пародията
„Проходът на Милър“ (1990), през единицата мярка за Коен естетиката
„Фарго“ (1996) до драмата „Човекът,
който не беше там“ (2001). Noir детайлите неизменно са съчетани с деканонизация, „злоупотреба“ с архетипи и
преекспониране на насилието (достигащо връхната си точка в „Няма място за старите кучета“, 2007). Често

предмет на демитологизация са цели
епохи или стилистики от филмовия
свят: „Генерално пълномощно“ оказва
почит на Престън Стърджис и холивудската сатира от 40-те, „Непоносима жестокост“ – на „светската“
комедия от 50-те, „О, братко, къде
си?“ – на Омир и Америка от 60-те,
а „Аве, Цезаре!“ (2016) е по малко от
всичко, що се отнася до американската киномитология.
Определян като съчетание между
Спилбърг, Тарантино и Уди Алън, стилът на братята Коен пренарежда
пъзела на традиционните филмови
жанрове, като не просто разрушава
старите, но и създава нови модели,
отличаващи се с иронична еклектичност и постмодерна деканонизация.
Ако се чудите защо напоследък не сме
гледали техен филм (от „Аве, Цезаре!“
насам), вината е на Netflix. Продуцираният от платформата „Балада за
Бъстър Скръгс“ (2018, три номинации
за Оскар, наградата за най-добър сценарий от кинофестивала във Венеция) сподели фестивалното битие на
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„Рома“ и „Ирландецът“. Съзнателно
или не, последната засега творба на
Джоуел и Итън е своеобразна антология на цялата Коен филмография и
да се надяваме, не е предвестник на
поемането им в нови самостоятелни
посоки (предвид обявения проект на
Джоуел Коен по „Макбет“ с Дензъл Уошингтън). Не става дума за обединяване на жанровите търсения на тандема, а по-скоро на темите, стила на
разказване и разнообразните настроения, както и за един от редките случаи в творчеството им, когато драмата взема превес над черния хумор, а
иронията е „мъртвешки бледа“.
„Балада за Бъстър Скръгс“ наподобява алманах на поджанровете в уестърна, като общото между шестте
новели, съставляващи драматургичната конструкция на филма, е смъртта – неизбежен спътник на живота
в Дивия запад, а основната разлика
е в стиловия похват, който варира
от пародия и фарс, през драма с трагични акорди до философска притча.
Сборникът с „приказки за доброто
и злото по американската земя“ не е
апология на смъртта, но за разлика от
присъствието ѝ в някои от филмите
на братя Коен като „подробност от
пейзажа“, била тя абсурдна, престъпна или катастрофична, в „Балада
за Бъстър Скръгс“ смъртта се е сдобила със статута на катализатор и
deus ex machina в жанра уестърн. Друг
любопитен елемент е изборът на заглавието на първата история (всяка
си има собствено наименование) за
озаглавяване на целия филм, което е
принос към иначе необичайно ниския
брой пародийни ходове в ансамбъла от
сюжетни нишки.
Подреждането на отделните разкази
не издава някаква специфична градация от фабулен или емоционален порядък, може би само първият и последният имат точно определено място
в оформянето на подразбиращото
се послание. Започваме със самотния ездач, който сам възпява подвизите си, обръщайки се директно към
зрителя в една музикална пародия на
уестърн (или уестърн пародия на мюзикъл). Този Бъстър, спретнат и любезен пеещ каубой или издирван убиец

шоумен, известен сред враговете си
като Западнотексаския глупендър,
изтъква в подкрепа на своята невинност „изстраданото“ прозрение,
че хората са подмолни и играят нечестно, докато публиката осъзнава
едно от обобщенията за уестърн
сюжета като цяло: винаги има някой
по-добър, по-млад и по-наперен, който застава на пътя на (анти)героя.
Дуелът е превърнат в брилянтен
фарс, а Мъжът с хармониката е лаконичен реверанс към класиките на
жанра.
Логично преминаваме към едно от основните събития в уестърна, а именно банковия обир. Пародията все още
е в пика си, гарнирана обилно с черен
хумор и самоирония. Банковият служител е неудържим в житейската си
недостоверност, а Джеймс Франко
като крадеца впечатлява с флегматичност и философско примирение.
Много удачно са вмъкнати индианците, които „не се месят в чужди работи“, а равносметката „Ако ти е писано да те обесят, значи няма да...“, вече
надскача философията на жанра.
Третата „приказка“ е за пътуващи
артисти – единствената, която напуска пределите на уестърна и освен
това като че ли предизвиква малко
подранилата смяна в настроението.
Опърпан „импресарио“ разкарва по
пътищата на Америка панаирджийска атракция – млад мъж без ръце и
крака, който приковава вниманието
на публиката с поетично-философски
рецитал. Двамата са зависими един
от друг, но по различен начин. Парадоксални са тоталната липса на експресивност и у двата образа, както
и яркият контраст между словото,
леещо се вечер от фургона, превърнат в сцена, и тоталното мълчание,
което цари между мъжете през останалото време. Като многозначителен
ням филм, в който безмълвието казва
всичко.
Връщаме се към палитрата от основни персонажи на уестърна с двама
златотърсачи в още една камерна история. Пасторална идилия, невъзмутима природа и после в картинката
нахлува човек... Четвъртата новела

от „Балада за Бъстър Скръгс“ ни припомня специфичната ирония (на съдбата) а ла братя Коен в един сблъсък
между поколенията, който намеква,
както често се случва в гангстерските филми, за избледняването на морала и разпадането на ценностната
система в хода на цивилизационната
еволюция.
Когато стигнем до петата новела,
пародията окончателно е отстъпила
място на драмата. В кервана на преселниците се усеща нещо от настроението на обреченост в „Сериозен
човек“ (2009) и дори от натуралистичната бруталност на „Няма място
за старите кучета“ (2007). От друга

„Балада за Бъстър Скръгс“

страна, изборът на действащи лица
архетипи като девойката в беда, злите индианци и „обруления“ от годините и опита каубой поражда ирония от
друг тип.
Финалът на „Балада за Бъстър
Скръгс“ предоставя възможност за
двоен прочит. В единия случай се намираме в епицентъра на уестърна –
дилижанса, където се засичат други
архетипи: ловци на глави, картоиграч
французин, старият трапер и съпругата на теолог. Но тъй като разговорът, който водят – за човешката
душа, е твърде модерен, а атмосферата навън – твърде мистериозна,
пардон, мъглива, може би ще размислите и ще се спрете на втората възможна интерпретация... Перфектно
иронично обобщение в двусмислието
на Коенов финал.
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Истории чрез рисувани панели

Със създателя на
комикси Джим Калафиоре
разговаря Деян Статулов
Джим Калафиоре е американски създател на комикси и професионален илюстратор. Започва кариерата си в индустрията на комиксите през 1989 г.,
като работи за Caliber Press. Първото му публикувано произведение за
DC Comics е през 1995 г. за „Аквамен“.
Същата година той е нает от Marvel
Comics и дебютира за заглавието
Force Works. Понастоящем работи в
DC Comics, рисувайки различни книги,
главно такива с участието на Батман
и свързаните с него герои.
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Kой е първият комиксов герой, който сте нарисували?
Първият комиксов герой, който нарисувах като малък, непрофесионално,
беше Хълк. Той ми беше любимият герой, това беше първият комикс, който си купих като дете. Бяхме в магазин, посочих го на дядо да ми го купи,
беше „Хълк“, брой 137. Помня, че беше
към края на 60-те. А първият мейнстрийм герой, който рисувах професионално, мисля, че беше Аквамен, за
DC Comics.

Откъде се зароди желанието ви да
рисувате, при това комикси?
Винаги съм го искал! Още като дете

четенето на комикси беше основната ми форма на развлечение. Освен
това непрекъснато рисувах, така че
просто започнах да рисувам комикси.
Не е като да светне крушката и аз да
си кажа: „Искам да рисувам комикси“.
Това е друг вид разказване на истории,
който наистина обичам. Истории чрез
рисувани панели.

Вие сам ли изграждате характера
на героите, или постоянно сътрудничите с режисьор? Как се осъществява работата?
Най-често някой друг пише сценария.
Така е било през по-голямата част
от кариерата ми... Занимавам се с
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комикси от 30 години и обикновено си
сътрудничим с друг писател – сценарист. Често пиша и сам за себе си. В
момента работя по проект, който е
само мой. А относно процеса, това кой
е „режисьор“ е интересен въпрос. Ако
питате писателя, той ще ви каже, че
той е режисьорът, а аз съм операторът. Ако питате художник, той ще
каже, че е обратно. Истината е някъде по средата, двамата работят в
сътрудничество. Така си партнират
качествено.

се превръща в Тор. Дори не е знаел, че
е Тор, преди да открие това. Комиксите често правят това с митологични
персонажи – свалят ги на човешкото
равнище. Но когато става дума за истински богове – забавно е за една-две
рисунки, но откъм история са трудни.

рисувам за една поредица за Батман.
И го открих веднага, още щом моливът докосна хартията, беше ми лесен
за рисуване. Така че това дори не зависи от персонажа. Разбираш дали е
лесно или трудно, когато започнеш да
го рисуваш.

Има ли лесни и трудни герои? Кой е
най-лесният герой, който сте рисували, и кой е най-трудният?

Говорим само за мъжки персонажи,
но кой е любимият ви женски персонаж? Кои са по-лесни – женските
или мъжките персонажи?
Рисуването на женски персонажи не
е по-трудно. Зависи от самия герой,
независимо дали е мъжки, или женски. Въпросът е дали усещам връзка
със самия персонаж. Ако героят е например Момичето катерица – нямам
интерес да я рисувам. Веднъж рисувах Жената паяк за една поредица.
Нямах желание да работя над нея, но
когато започнах, наистина ми хареса
да рисувам костюма ѝ. Понякога си е
изненада.

По какъв начин технологиите промениха процеса на работа? Преди се
рисуваше с бои, моливи и т.н., а сега
с дигитални технологии. Това за
добро или за лошо промени процеса?
Технологиите значително промениха
процеса, дори само с факта, че вече не
трябва да пращам страници на издателя си по FedEx. Просто правя файлове, които изпращам. Добавянето на
текст и оцветяването днес се правят на компютър. А някои художници
работят изцяло дигитално, на професионален таблет, с дигитален химикал и така вършат цялата работа.
Индустрията наистина се е променила по отношение на инструментите.
Аз лично все още седя на масата, рисувам с молив, добавям мастило с химикал. Така предпочитам. Но технологията действително е скочила напред
дори само за последните 15 години.
Наистина е променила комиксовата
индустрия.

В българската митология има един
герой – Крали Марко. Как изграждате подобни персонажи?
Митологични персонажи като Крали Марко се правят трудно, защото
реално не съществуват на човешко
ниво. Описват се монолитно – с единия крак на едната планина, с другия
на другата. Трудно е. Не обичам много
да рисувам богове, защото са толкова
отделени от човешката същност. За
разлика от повечето супергерои, които са част от нея. Дори някой като
Тор започва затворен в тялото на
Доналд Блейк – човек, който може да

Харесват ли ви героите от „Междузвездни войни“?
Да.

Дарт Вейдър?
Да. Той е много труден за рисуване. Шлемът му изглежда по-добре в
триизмерен филм, отколкото на рисунка. Винаги ми е било трудно да го
рисувам – да изглежда както трябва.

Върху какво работите в момента?
Най-трудният герой, който е трябвало да рисувам – и не знам защо – е Джими Олсън – приятелят репортер на
Супермен. Рисувах го за един комикс и
изглеждаше различен във всеки панел,
просто не можех да „открия“ персонажа. Оттам идват трудността или
лекотата при рисуването – разбираш,
че когато започнеш да изграждаш
персонажа – дори герой, който обичаш
– като хванеш молива, често не знаеш
как да продължиш. А лесните за рисуване персонажи понякога са изненада.
Никога не съм харесвал особено Пингвина – злодея на Батман с дългия нос
и цигарата – веднъж трябваше да го

В момента работя върху собствен
авторски проект. Вече проведох
Kickstarter кампания и финансирането приключи. Казва се Ned, Lord of the
Pit („Нед, Властелинът на Ямата“)
– свръхестествена хорър комедия.
Както е очевидно, някой на име Нед
не би трябвало да е властелин на яма.
Върху това съм се фокусирал. Работя
по авторски комикси, след трийсет
години се завръщам към това. Доста
по-забавно е. И по-приятно. Колкото
и да обичам да рисувам супергерои,
да работя по нещо собствено е много
по-забавно.
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Милан Христев, из серията фотографии
„От другата страна на улицата“

Милан
Христев
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Милан Христев

Когато гледаме
„Когато гледаме
другите, това ни помага                                        
да определим собственото
си място в света.
Очакваме. Искаме                             
да знаем какво правят
и защо го правят.“
Разговор с един                                        
от признатите майстори
на документалната
фотография в България.

другите

Каква беше срещата ви с фотографията и кога си дадохте сметка,
че искате да се занимавате точно
с това – да снимате?
Започнах да снимам още докато бях
в училище – през 1975 г. Учителят по
физика Тимонов експериментираше и
проявяваше филмите пред нас, а ние
го гледахме и бяхме невероятно удивени от това, което се случва. Фотоклубът разполагаше с три „Смени“ и
една „Практика“, която, разбира се,
беше на ръководителя, а на трима
души се даваше само по един филм.
Всеки можеше да снима по дванайсет
кадъра на филм. И така ходехме на групички по трима, за да използваме един
фотоапарат и един филм. Но всеки си
имаше набелязани задачи и точки за
снимане.

Как се променят през годините
онези теми, които ви интересуват? Със социална фотография ли
започнахте?
Социална фотография е термин, който навлезе през последните двайсет
години. Преди това се наричаше репортажно-документална фотография. А иначе темите се променят от
опита, който се натрупва, но аз снимам предимно улична, документална
фотография.

фотография Милан Христев
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Как успявате да видите улицата
като сцена, където нещо интересно се случва пред очите ни, но често
не го забелязваме?
Може би ми помага опитът на ловец
на фотомоменти.

Били ли сте някога разочарован от
фотографията – от това, което
тя не може? Или от факта, че тя
в много малка степен може да влияе
върху света, в който живеем?
Разочарован от фотографията... не!
По-скоро съм бил разочарован от
творческото си безсилие пред неземната красота на някой сюжет.
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„Мисля,                        
че снимките
на хора са найинтересното
нещо за гледане.
Може би защото
да гледаме хората
в реалния живот
не е социално
приемливо.“

Кои са вашите герои?
Мисля, че снимките на хора са най-интересното нещо за гледане. Не съм
сигурен защо. Може би това е така,
защото да гледаме хората в реалния
живот не е социално приемливо. Но
това е единственият начин, по който
хората могат да се учат един от друг.
Ние сме привлечени не само от красиви хора. Мисля, че има нещо повече.
Снимки или дефектни изображения,
дори неразличими и размазани образи
на хора също привличат вниманието
ни. Така че, когато гледаме човешки
изображения, това не е просто в резултат на хормоните и сексуалното
желание.
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Когато гледаме другите, това ни помага да определим собственото си
място в света. Очакваме. Искаме да
знаем какво правят и защо го правят.
Като социално животно, човек инстинктивно се нуждае да наблюдава
какво правят другите – да бъде наясно с хищниците, с новите източници на храна, да знае как другите се
нареждат в йерархията на групата.
Наблюдаването вероятно е отчасти
свързано с миналото на пещерния човек и неговите инстинкти.

работа. Трябваше да се проявят, след
това да се селектират кадрите, да се
изкопират на работни копия, въобще
минават поне три-четири седмици работа в лабораторията. А сега
всичко се преточва от картата на
компютъра за минути. И ако преди на
филма си снимал 36 кадъра, то сега са
3000. А филмът възпитава в мислене
и потиска емоцията.

Мисля също, че хората гледат на другите, за да почувстват емоционална
връзка. Поради тези причини хората
са най-важните обекти, които мога
да снимам.

От осем години започнах да експериментирам с един нов начин на снимане, а именно да се експонира един
и същи сюжет няколко пъти на един
и същи кадър с леко отместване на
оптичната ос, или така наречената
мултиекспонация. Тройната експонация, повтаряща се в една увеличаваща се градация и игра на светлини
и сенки, съдържа в себе си по-добрия
изказ от това, което се вижда доста често. Това ми дава възможност
да се опитвам да сътворя образи,
които предизвикват усещане за
размиване на границите между минало и настояще, създавайки една

Имате дългогодишен опит и виждате как се променя фотографията днес. Или по-скоро – как се
променят естетиката, темите,
качеството…
Фотографията през последните
двайсет години наистина се промени драстично. Преди, когато се върнеш от фотопленер със 70–80 филма, предстоеше огромно количество
фотография Милан Христев

Какво снимате сега? Какво ви е
интересно?

Милан
Христев

Милан Христев е роден през
1963 г. в Пловдив. С фотография започва да се занимава още
като ученик през 1975 г. След
казармата през 1985 г. завършва Техникума по полиграфия и
фотография „Юлиус Фучик“.
Представял е авторски колекции в Австрия, България, Гърция, Италия, Македония, САЩ,
Швейцария, Унгария. През годините има участия и награди в повече от 60 български и
международни общи изложби.
Негова снимка е включена в
алманаха „История на европейската фотография“. През
2016 г. в рамките на Месеца
на фотографията, организиран
от Фотографската академия
„Янка Кюркчиева“, Милан Христев показа изложбата „Улична фотография, 1977–1990 г.“.
През 2016 г. той получава и
статуетката на Академия
„Янка Кюркчиева“ за цялостно
творчество и принос. В края
на миналата година Милан
Христев представи в Пловдив
новата си изложба „Очите на
улицата“, а през март 2020 г.
изложбата гостува в Ямбол.

извънреална визуалност. Така може
да се предизвика дежавю ефектът във
фотографията.

Какво ви се струва важно днес?
Струва ми се, че днес най-важното
предизвикателство е да успееш да
предизвикваш себе си.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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Йорданка Белева

Часовете
Йорданка Белева е родена през 1977 г. в Тервел. Завършва българска филология,
а след това и библиотечен мениджмънт. Защитава докторат в областта на
сравнителното библиотекознание, като изследва възможностите за единна информационна система между парламентарните библиотеки в Европа. В
момента е експерт библиотекар в парламентарната библиотека. Автор е на
стихосбирките „Пеньоари и ладии“, „Ѝ“, „Пропуснатият момент“, на сборниците с къси разкази „Надморската височина на любовта“, „Ключове“. Последната
ѝ книга с разкази „Кедер“ е номинирана за Книга на годината 2018 – награда Хеликон, и в категория проза за наградите на Литературен клуб „Перото“ при
НДК. Разказът ѝ „Внукът на човекоядката“ е екранизиран от режисьорката
Десислава Николова-Беседин, филмът спечели специалната награда на Международния фестивал Cinelibri 2019.

Идат часовете, чедо, така ми говореше прабаба и се прекръстваше, а
аз поглеждах откъде ще дойдат. И
тъй като тя често се прекръстваше, а нищо не влизаше в стаичката
ѝ, знаех че не всеки може да види часовете. Някъде наблизо имаше невидим часовник и още по-невидими
ръце навиваха пружините на стрелките му.
Когато часовникът спря в един мразовит януарски ден, вкъщи започнаха да пристигат много хора. Някой
ме хвана за ръка и ме заведе в комшиите. Друг някой каза – нека си играе детето, да няма спомен от този
ден.
Оттогава ми остана подозрението
към всяка играчка и към всяка смърт.
***
Не помня много от прабаба. Била съм
в началото си, тя е гледала края си.
Часовете, за които все ми говореше
– достатъчни, за да се пресекат във
времето с моите, и недостигащи,
за да повървим още малко заедно. В
паметта си имам думата, но нямам
разговорите. Имам думата часовете, нямам часовете с баба.
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Какво бяха часовете за нея? Страх,
заради който се прекръстваше, или
кръст, от който вече не се страхуваше? Приближаващото невидимо
или все по-видимото отдалечаване? Гадая и понякога почти сглобявам парчетата. Но дори и тогава
прабаба ми е само възстановка по
действителен случай, а действителността – теренно проучване:
каквото са ми разказали за нея, това
знам.
Била отгледана с един родител и с
два големи страха – че ще дойдат
турците, че ще закъснеят руснаците. Залоствала още по светло вратата и отваряла книгата. Тъй като
не можела да чете, а книгата била
църковна, баба си измисляла и църквата, и знанията. Много скоро така
се вживяла в измислиците, че хората
вярвали на всичко, което прочитала
на глас.
И на мен ми четеше приказки от
тази книга. Приказките не помня,
но от време на време баба шептеше
думата имай и дори ми я показваше
на страниците – единствената
дума, изписана в червено.

***
Събирам спомените си: имай +
часовете.
Имай часовете, часовете имай. Би
могло да е цяла една житейска философия, но не искам да насилвам тълкуването на наследството, баба никога не ги изговаряше заедно. Може
би защото да имаш е едно, а да имаш
часове, съвсем друго. А да виждаш
часовете, нещо трето.
Каква последна минута е видяла, не
знам. Намерили и баба, и кукувичката от часовника с отворени очи и
уста. И със спрял механизъм.
Един съсед взел часовника и повече
не го върнал, той често споменаваше прабаба в политическите си наблюдения – и каква стана тя: нито
турците дойдоха, нито руснаците
закъсняха.
Наскоро ми попадна книгата на баба.
На църковнославянски, часослов.
Разлиствам го и виждам колко често
и в червено се повтаря едно И мы.
Бабиното имай се оказва старото и
ние.
Навярно това ми е повтаряла: часовете сме ние.

