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Разломи в

културата
Може ли историята да порази настоящето? Бруталното убийство на
чернокожия Джордж Флойд, извършено от бял полицай на 25 май т.г. в
Минеаполис, САЩ, отприщи небивала
вълна от глобални протести, за да се
стигне до истинска „иконоборческа
революция“ (с размирици и поголовно
поваляне на статуи, мислени като
„символи на робството“). Сякаш през
2020 г. се озовахме в 1619 (годината, в
която за първи път кораб с 20 африкански роби от днешна Ангола акостира в Новия свят).
Истината е, че дълго трупан гняв намира израз в най-различни протести
в днешния свят: от антиправителствените демонстрации в България
или Израел, през демократичната
революция против Лукашенко в Беларус, та до „жълтите жилетки“ във
Франция или #BlackLivesMatter в САЩ и
Европа). Ала онова, което особено поразява във вълната #BlackLivesMatter
в световен план е съпътстващата я
„нова културна революция“, лансирана
от големи университети и световни
медии, чиято цел е да се „пренапише“
историята на човечеството, писана
досега от „поробителите“. Поради
което решихме да ѝ посветим темата
на този брой, предлагайки палитра от
гледни точки към нея.
Моралната дилема, пред която ни
изправя подобна „културна революция“, е може би формулирана най-ясно и смело от историка Тони Джъд в
посмъртно публикуваната му книга
„Да мислиш двайсети век“ (разговори

с Тимъти Снайдър, „Колибри“, 2018):
„Ето, аз живея в Съединените щати
– гражданин съм на тази страна. Смятам ли, че тя е длъжник на своето
чернокожо население? Че е виновна
пред него заради робството, заради
това, че насила е докарала онези хора
тук и ги е принудила да работят за
нейното благоденствие? Да, разбира се. Чувствам ли се обаче, като бял
човек, виновен за всичко това? Ни
най-малко. По време на търговията с
роби, та чак до премахването ѝ, прадедите ми са живеели в беднотия в
някакъв „щетъл“ на далечна Беларус.
Не виждам разумна причина да ми бъде
вменявана отговорност за тази Америка, в която днес аз по случайност
живея. Да, аз имам определена гражданска отговорност, но не се чувствам морално отговорен за едно положение, което се опитвам да подобря.
Не съм участник в колективно дело,
наричано „престъплението на бяла
Америка срещу чернокожите“.
Подобен глас на разума често липсва в
днешния интелектуален дебат, което води до сериозни „културни разломи“. Както констатира Владимир
Левчев – и до едно ново разделение:
този път между „историческия ревизионизъм“ (събаряне на паметници,
забрана на гледни точки, анатемосване на книги) и „вулгарния националпопулизъм“. А в същото време, както ще
прочетете в статията на Иван Кръстев и Леонард Бенардо, докато в САЩ
и Европа повалят статуи, в днешна
Русия отново вдигат паметници на

Сталин. От което Източна Европа
също би трябвало да извлече своите
уроци.
Все по-трудно е според италианския
публицист Анджело Брускино да се
разбере, че „преценката на миналото с очите на настоящето е невъзможна“. Най-лесно е да се заклейми
„бялата цивилизация“, да ѝ се стовари расизмът като проблем и тя
да бъде отхвърлена заедно с него.
Далеч по-трудно е да се проумее историческият процес и да се намерят
решения на проблема. А те едва ли
са в заклеймяването с лека ръка на
Платон, Аристотел или Кант като
„расисти“, в непоказването на филма
„Отнесени от вихъра“, в изземането
на Марк-Твеновия „Хъкълбери Фин“ от
училищните библиотеки, в забраната
на думата „лейкопласт“ или в смяната
на герои от „Семейство Симпсън“ с
„по-коректни персонажи“.
А и не Христофор Колумб е убиецът
на Джордж Флойд, нито пък расизмът
е проблем само на Запада. Необходимо е да се отиде отвъд стигмата на
„бялата привилегия“: равноправието
предполага не орязването на нечии
права в полза на други, а гарантирането на всеобщите и неотменни човешки права. Едва тогава ще стане
ясна истината, съдържаща се в проницателните слова на Франц Фанон,
цитирани в броя: Негърът не е. Не
повече, отколкото белият (…) Няма
черна мисия; няма бяло бреме (…) От
едната и от другата страна на света
има само хора, които търсят.
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Новата културна революция
Колко стар е расизмът и как мислим „расата“ днес? Защо Америка и Европа са
толкова разделени по въпросите на робството? Отговорен ли е Христофор
Колумб за убийството на Джордж Флойд? И какви капани крие новата „културна война“ между ксенофобията и площадния исторически ревизионизъм,
ако няма автентични „политики на паметта“?
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Владимир Левчев

Културните войни
„Одялкването                                   
на историческата памет              
в крайна сметка няма                
да доведе до нищо добро.

Символите са нещо важно.       
Те са в основата на човешкото
мислене, в основата на езика,
който е символна система,         
в основата на паметта.“
Светът главоломно се променя. Но у
нас голямата политическа вражда и
културна антиномия продължава да
е същата, каквато е била винаги от
края на по-миналия век насам: „западничество“, или либерална демокрация,
срещу ориенталско-съветскa власт,
базирана на подчинени и задкулисни
сделки.
Либералната демокрация, която победи на Запад през Втората световна война, вече не е същата никъде по
света. Но и ориенталско-съветската
олигархическа система постоянно
сменя лицето си – слага маската ту на
левичарство, ту на русофилство, ту
на националпопулизъм. Дори на „нелиберална“ демокрация (което би трябвало да означава демокрация само за
мнозинството, изключваща всички
малцинства. Тази опозиция – либерална демокрация срещу ориенталско-съветска власт, „умно-красива“ градска
средна класа срещу мутри, които
слушат чалга, е не само политическа.
Това е една вече вековна балканска
културна война.
На Запад, и особено в САЩ обаче,
поне от началото на 90-те години
на ХХ в. се води друга културна война. Най-общо казано, войната е между либерали и консерватори. Само че
това наистина е най-общо казано.
А колкото по-общи и абстрактни са
термините, толкова по-трудно е да
имат те едно определение, което се
приема от всички. Още от началото
на 90-те както за екскомунистите у
нас, така и за американските крайни
консерватори „либерал“ беше мръсна
дума (в американския случай – почти
синоним на социалист или комунист).
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Повалената статуя на Едуард Колстън (1636–1721) в Бристол, Великобритания,
7 юни 2020 г., фотография Wikipedia

Американските неоконсерватори пък
са известни (особено в Европа) по-скоро като неолиберали поради това, че
защитават неолибералната икономическа политика от времето на Рейгън
и Тачър насам. Така че „либерал“ може
да означава всичко – от развратен
либертинец или социалист, който
обича да вдига данъци, до консерватор, който поддържа неолибералната икономика без държавна намеса.
Зависи от разбиранията на този,

който употребява думата. Разбира
се, консерватор също е дума, която
може да означава много неща според
контекста. Консерваторът защитава традициите и статуквото. Това
означава, че в Англия той трябва да е
монархист, в Америка – републиканец,
в Иран – религиозен фундаменталист,
а в Китай - твърдолинеен комунист…
Западните постмодерни леви в своята все по-философско академична
борба за равноправие утвърдиха
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всъщност един естетически и етически релативизъм. Например в американските гимназиални учебници по литература поети като Елиът и Фрост
са равнопоставени с новодошъл имигрант от Латинска Америка, който
пише прилични стихчета. Всякаква
оценъчност става табу. Иначе авторите на учебника могат да бъдат
обвинени в расизъм или европоцентризъм. Според тези постмодерни
леви (които напълно овладяха академичното пространство) не трябва да
се правят нито естетически, нито
етически оценки и да се създават „канони“. Добро и зло, както и красиво и
грозно са относителни категории. Терористите може и да са борци за национално освобождение – според друга културна гледна точка. Маркиз дьо
Сад беше станал много моден като
просвещенски мислител в началото на
90-те. Сигурно за някои морални релативисти и човекоядството е просто
културна традиция, която може само
научно да се анализира, без да се критикува. Много от тези постмодерни
леви се смятат за марксисти. Но те
говорят на един академичен език, напълно неразбираем за традиционната
база на левите – работническата класа. Както в Европа, така и в САЩ щабът на левицата, образно казано, се
премести от работническия квартал
в университета.
Вследствие на това новите десни започнаха да намират повече подкрепа
сред бялата работническа класа и пониско образованата средна класа. Но и
щабът на десницата се премести. Или
бе превзет от националпопулистите, чиято идеология е много далеч от
традиционната дясна, консервативна
идеология. Дясното също не е това,
което беше. В Европа имаме Салвини,
Марин льо Пен, Орбан, Дуда. А в Америка – явлението Доналд Тръмп. Със
своя изолационизъм и националпопулизъм на арогантен шоумен Тръмп
е много различен от традиционните
американски републиканци – като
Джорж Буш или Джон Маккейн.
През 90-те академичната постмодерна левица със своя етически и естетически релативизъм беше от
едната страна в културната война,

а от другата – религиозният фундаментализъм – бил той ислямски, християнски или друг. Религиозният фундаментализъм се възмогна през 90-те
като реакция на страх от глобалното
отворено общество. Страх от глобализма и фанатично придържане към
традиционните ценности.
Когато кажем „религиозен фундаментализъм“, обикновено мислим за ислямския такъв и за терористичните
атаки срещу западното общество,

срещу вулгарен националпопулизъм –
без всякакви религиозни или моралистични оттенъци. Този националпопулизъм също се стреми да ревизира
историята. Както и реалността.
Понеже в Америка училищните бордове, в които участват и родители,
са много влиятелни, се стига до парадоксалната ситуация в някои училища да се забранява Дарвин (или да
се преподава еволюционната теория
само като недоказана научна теория),

Площад Black Lives Мatter във Вашингтон D.C., обявен за такъв след убийството
на Джордж Флойд, фотография Wikipedia

които кулминираха със самолетите,
взривили се в Кулите близнаци в Ню
Йорк през 2001 г. Но всъщност думата фундаментализъм първо е използвана от американски протестанти
през XIX в., които искат да се придържат към християнските ценности
не само в черквата, но и в светския
живот. Има всякакви религиозни фундаментализми. Така или иначе, в края
на миналия век и в началото на новия
културната антиномия беше либерален релативизъм срещу религиозен
фундаментализъм.
Обаче нещата доста се промениха
през новия век. Сега антиномията е
исторически ревизионизъм (рушене
на паметници, ревизия на учебници
по история, анатемосване на книги)

а в други – да се забранява Хъкълбери
Фин като расистка литература. Въпреки че Марк Твен не е расист и цялата книга, смятана от мнозина за
най-големия американски роман, представлява едно опасно пътешествие
към свободата на Джим. Но тя описва, често с характерния Марк-Твенов
черен хумор, едно расиско общество
в Средния запад преди Гражданската
война.
Традиционните консервативни ценности, към които беше добавен икономическият либерализъм на Рейгън
и Тачър, са много различни от ценностите на националпопулизма, който отрича толерантността и отрича идеята за глобалния свят като
едно икономическо цяло. Новите
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националпопулисти са расисти и антиглобалисти, тяхната идеология не
е вече религиозно-моралистична. Добро е това, което е добро за нашата
нация. Другите са ни врагове. Националпопулистите са антиимигрантски
и изолационистки настроени, те са
евроскептици в Европа, за тях националният интерес е над всичко. Същевременно те имат подкрепата на Путин, който не иска обединена Европа,
и неговата пропагандна машина.

Такава културна война се води и в Европа. Новите леви, които излизат на
улиците, са за расово и сексуално равноправие, за толерантност към малцинствата и имигрантите. А новите
националпопулисти са враждебно настроени към етническите, расовите
и сексуалните малцинства. Религията
вече не е толкова важна за тази крайни или „алтернативни“ десни. Дори
папа Франциск звучи като краен левичар пред тях.

До крайности се стига и от двете
страни на барикадата в новата фаза
на старата културна война между
леви и десни. В момента в Америка лявата, либерална идеология излезе на
улицата с Животът на чернокожите е
важен – Black Lives Matter. (Трябва да се
прави разлика, каквато Доналд Тръмп
умишлено не прави, между това движение за расово равенство и Антифа
– съкратено от антифашисти – младежко анархистично движение, което
поощрява не само мирните протести,
но и физическата агресия срещу крайнодесните и неонацистите.) И винаги, когато мирни протести прераснат в трошене на витрини и палежи,
на сцената се появяват и обикновени
обирджии.

В културната война, която излезе на
улиците, се стига до крайности. От
едната страна виждаме открита ксенофобия и расизъм, незачитане дори
на правото на живот на малцинствата и имигрантите. От друга страна,
излезе тази нова мода със събарянето
на паметници – новият площаден исторически ревизионизъм.

Причината за масовите протести в
САЩ (а и в Европа) е не само очевидното трайно присъствие на расизма
в обществото и неравностойното
третиране на афроамериканците независимо от законите, които предполагат равенство. Причината за протестите и за социалния гняв може да
се търси и в нарастването на пропастта между бедни и богати. Пандемията рязко задълбочи тази пропаст
с масовата безработица.
От друга страна, националпопулистката идеология в Америка беше представена (в сравнително умерения си
вид) от движението на Чаеното парти (Теа Party Мovement) още от началото на века. То се състоеше главно
от бели работници, разочаровани от
правителството и елитите в глобализиращия се свят. Тези разочаровани бели също са антиимигрантски
настроени, защото се страхуват, че
имигрантите, съгласни на по-евтино
заплащане, ще им взимат работата.
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Да се събори паметникът на човек,
чиято основна „заслуга“ е търговията с роби като Едуард Колстън
в Бристол, е оправдано. Както е оправдана и раздялата със символите
на Конфедерацията в САЩ, свързани
с робството на афроамериканците.
Ако подобен паметник все още има
важно политическо значение днес –
например на Хитлер, Сталин или Ленин, или на Живков у нас — разбира се,
че не е уместно той да бъде оставен в
публичното пространство.

която би преминала теста за величие,
ако той включва нашите съвременни
критерии за расово, сексуално, класово и всякакво друго равноправие. От
Юлий Цезар, през Джордж Вашингтон,
та дори до Удроу Уилсън и Уинстън
Чърчил – на всеки ще се намерят някакви трески за дялане. Но одялкването на историческата памет в крайна
сметка няма да доведе до нищо добро.
Символите са нещо важно. Те са в
основата на човешкото мислене, в
основата на езика, който е символна система, в основата на паметта.
Наистина един паметник е не само опредметена историческа памет. Мястото му в публичното пространство
демонстрира и приоритетите, и властовите механизми в обществото.
Паметниците на Сталин (но не и на
Ленин) бяха премахнати още по комунистическо време, по време на Хрушчовата „десталинизация“, когато за
кратко дори Солженицин е предложен
за Ленинска награда за „Един ден на
Иван Денисович“. Мумията на Сталин
още тогава е била извадена от Мавзолея в Москва. Ала другата фараонска
мумия още си е там.

Но събарянето или обезглавяването на паметника на Колумб ми звучи
шокиращо, както рушенето на християнски или будистки статуи от
талибаните. Разбира се, талибаните отидоха по-далеч в декапитирането на историята. Но всеки агресивен исторически ревизионизъм е
плашещ – рушенето на паметници,
горенето или забраната на книги,
независимо от мотивите. Не можем
да променим историята. Понякога
си мисля, че „ревизията“ на паметта
може да е симптом на склерозиране на
човечеството.

В повечето източноевропейски страни проблемът с паметниците на комунизма беше добре решен: те не бяха
разрушени, а преместени в специален парк или музей. В България всяко
повдигане на въпроса за преместването на паметника на Съветската
армия от центъра на София или дори
само „оскверняването“ му с графити предизвиква бурни протести – и
в Москва, и у нас. Но събарянето на
паметника „1300 години България“
на Валентин Старчев пред НДК (който беше нееднозначно приеман като
пример за бруталистичния модернизъм на 70-те) не предизвика сериозни протести. Това също са властови
приоритети. Русия има власт. И това
е част от нашата българска културна
война между западници и русофили.

При всяко положение отсечената
глава на паметника на Колумб (с когото доскоро се смяташе, че започва
Модерната епоха) е симптоматична.
Едва ли има историческа личност,

Но като говорим за крайностите в западната културна война, важно е да
се спомене писмото, подписано от 150
публични фигури, между които Салман Рушди, Дж. К. Роулинг, Маргарет
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Атууд, публикувано в списание „Харпър“ на 7 юли 2020 г. В него се казва:

Свободната обмяна на информация и
идеи, която е кръвоносната система на едно демократично общество,
с всеки ден се свива. Свикнали сме да
очакваме това от радикалните десни,
но една тенденция към цензуриране
се разпростира и в нашата култура:
нетолерантност към противното
мнение, мода на публично опозоряване и остракизъм, тенденция да се
опростяват сложни проблеми на политики до сляпа морална категоричност. Ние поддържаме ценността
на енергична, дори хаплива словесна
реакция от всички страни. Но сега е
станало обичайно да се чуват призиви
за незабавно и строго възмездие в отговор на предполагаемо прегрешение
в изказвания или мисли. Още по-смущаващо е, че ръководители на институции, в дух на паникьорски контрол
на щетите, налагат прибързани и
непропорционални наказания, вместо
да обмислят реформи. Уволняват се
редактори за публикуване на противоречиви материали, книги се спират
заради обвинения в неавтентичност,
пречи се на журналисти да пишат на
определени теми; разследват се професори за цитиране на литературни
творби в клас; един изследовател е
уволнен за това, че разпространява
реферирано академично изследване;
ръководители на организации се отстраняват за неща, които понякога
са просто грешки от несръчност. […]
Начинът да се победят лошите идеи
е чрез разобличаването им, чрез аргументация и спор, а не като се опитваме да ги заглушим или като се правим,
че ги няма. Отказваме да приемем всякакъв фалшив избор между справедливостта и свободата, които не могат
да съществуват една без друга.
А от другата страна на барикадата в
културната война имаме още по-абсурдни, направо налудничави опити да
се фалшифицира историята и действителността, да се размие границата между конспиративна фантазия
и реалност. KюАнон е крайнодясна
конспиративна теория в САЩ за заговор на „дълбоката държава“ срещу

избраника Доналд Тръмп. Според тази
теория има световен заговор (с център една пицария във Вашингтон)
на педофили сатанисти, които управляват света. В заговора са включени
Хилари Клинтън, Барак Обама, Джордж Сорос, папа Франциск, Далай Лама
и Том Ханкс… А Тръмп е призован да
спаси света от този сатанински заговор… Това е един обновен и разкрасен
вариант на „Пица гейт“, конспиративната теория, която се разпространяваше в навечерието на изборите в
САЩ през 2016 г. Тогава тя беше подета и от руски тролове в социалните
медии. Путин не криеше, че предпочита да види Тръмп в Белия дом. Политическата и културната война днес се
води преди всичко във виртуалното
пространство. А там основно оръжие
е манипулирането на информация и
разпространяването на дезинформация и конспиративни теории.
Опасявам се, че тази културна война,
започнала в края на Студената война,
която навремето беше война между
постмодерни либерали и религиозни
фундаменталисти, вече не само се
ожесточава, но деградира до далеч
по-примитивна форма. Крайнодесните днес не са моралисти, а цинични
националисти и расисти. А крайнолевите превръщат либерализма и борбата за правата на малцинствата в
нова догма на политическата коректност, която оправдава цензура, публично опозоряване, политически уволнения и ревизия на историята. Така
те всъщност рушат самата основа
на либерализма: свободата на убежденията и свободния дебат. Не аргументът на силата, а силата на аргумента трябва да побеждава в условията
на една либерална демокрация.
Християнската бяла цивилизация
също е причинила смърт и страдания
и на „чужди“, и на „свои“ – от робството и колониализма, до Инквизицията
и европейските войни. Но в днешния
националпопулизъм няма дори и претенция, дори и привидност за придържане към някакъв традиционен християнски морал. Имигрантите просто
ни пречат. Така и крайнолевите либерали, и крайнодесните консерватори

Владимир
Левчев

Владимир Левчев е роден през
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университет в Благоевград.
Автор на множество стихосбирки, сред които: „Аритмии“, „Кой сънува моя живот“,
„София под луната“, „Раззеленяване на сухото дърво“, „Черна
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днес рушат фундаментите на своите
идеологии. За либералите – свободата
на словото и убежденията. За западните консерватори – християнският
морал, който би трябвало да се основава на любов към ближния и дори на
врага. „Аз пък ви казвам: обичайте
враговете си, благославяйте ония,
които ви проклинат, добро правете
на ония, които ви мразят, и молете се
за ония, които ви обиждат и гонят…“
(Мат. 5:44).
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Шон Кинг

Расата, любовта, омразата и аз
Името на Шон Кинг
(род. 1979 г.) – пастор
и публицист, едно                     
от лицата на движението
„Животът на черните
има значение“ (ВLM) –                                          
нашумя в цял свят       
след негови публикации
в Туитър, в които
той настояваше:
„Всички стенописи                                    
и стъклописи на белия
Иисус и европеидната
му майка да бъдат
премахнати. Те                       
са гнусна форма на белия
супремасизъм. Създадени
са като инструменти                            
на потисничество.
Расистка пропаганда“.
Предлагаме тази негова
публична изповед,
писана през август
2015 г. в отговор                                                 
на обвиненията,                        
че е лъжлив активист     
на ВLM и че принадлежи
към бялата раса.
Всичко изписано за моята раса и минало, за преживяната от мен болка,
е лъжа. Майка ми е възрастна жена.
Отказвам да говоря в подробности за
нейното минало или пък за сексуалните ѝ партньори. Дълбоко съм смутен
от необходимостта да споменавам
това сега. От малък знам, че белият
мъж, вписан в моя акт за раждане, не
е моят биологичен баща и че същинският ми биологичен баща е чернокож
със светла кожа. Говорил съм с майка
ми за това. Била е млада жена в трудна връзка, не съм си и помислял да я
съдя. Не се срамувам от тази история,
нито от това, което съм. А и моят
пастор преди близо 20 години заяви,
че тази бъркотия не е мое дело и не
е моя отговорност, за да я поправям.

октомври 2020

Една отличително
американска
история

Опакованата статуя на шотландския търговец на роби Робърт Милигън (1746–1809),
Лондон, 9 юни 2020 г., фотография Wikipedia

Всичките ми братя и сестри имахме
различни родители. Всъщност дори
не съм сигурен колко братя и сестри
имам. За мен е ужасяващо, че най-личната ми информация, и то по възможно най-злостните причини стана
публична и че моето минало и болка са
използвани за осмиването и компрометирането на мен, но и на най-голямото движение за справедливост
в Америка. Съжалявам, че много лъжи

бяха изговорени, сякаш са истина, и
че видимо расистките намерения зад
тези атаки бяха последователно прикривани за моя сметка или за сметка
на семейството ми.
През целия си живот съм държал подробностите от моята сложна семейна история колкото се може по-близо
до себе си. Предпочитах това да си
остане така и съм дълбоко възмутен,
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че съм принуден да изнасям толкова
много детайли от личния си живот, за
да доказвам кой съм всъщност. Само
по себе си това е форма на насилие.
Същите източници, които лъжливо
разказват моята семейна история –
включително „Брейбарт“, „Дейли Колър“ или „Блейз“ – разпространяват
и други лъжи: че съпругата ми и аз никога не сме преживели тежка автомобилна катастрофа, че сме лъгали колко деца имаме (сега имаме пет, но сме
били приемни родители, осиновявали
сме или сме давали подслон на наши
племенници), че съм излъгал за моята
раса, за да взема стипендията на Опра
Уинфри, че съм лъгал колко операции
на гръбначния стълб съм преживял.
Всичко това са пълни лъжи, но те бяха
изказани за моя сметка.
Нека споделя моята отличително
американска история за расата, за
непоколебимата ми любов към моята
майка, както и за благодарността ми
към много хора, изминали този дълъг
път заедно с мен.
Когато бях осемгодишен, във втори
клас, черните деца първи започнаха да
ми задават въпроса дали съм „смесен“.
Повечето бели семейства не го правят. Това е част от „привилегията“.
Дори не знаех какво означава „смесен“.
Това не е тайна. Разказвал съм тази
история публично пред хиляди хора.
Black Lives Мatter върху фасадата на
Националната катедрала във Вашингтон,
10 юни 2020 г., фотография Wikipedia

След онзи ден, в който за пръв път ме
попитаха дали съм смесен, децата и
техните добронамерени родители
започнаха да ми говорят, че знаят кой
е чернокожият ми баща, че бил братовчед на този или онзи. Това се случваше в градчето Версай, щата Кентъки, през 80-те години. Случваше се
редовно в продължение на години. Аз
нямах представа за националния дебат за междурасовите деца, но още
от малък разбирах, че това, което
хората говорят, беше нещо странно
и недобро за майка ми. Разбирах колко различен изглеждам от братята и
сестрите си, без да знам нищо за ДНК
или за генеалогията. Те бяха моето семейство и аз ги обичах.
Толкова обожавах майка си, че просто
нямах сили да я разпитвам за това.
Бях дете и се радвах на безгрижните ни отношения. Тя беше омъжена и
разведена няколко пъти и по времето,
когато бях във втори клас, отглеждаше мен и брат ми като самотна майка.
По времето, когато постъпих в средното училище, вече се идентифицирах не като от смесена раса, а като
чернокож. Възрастни хора, които ме
обичаха и познаваха, често идваха
при мен и ми казваха, че съм чернокож.
Както можете да си представите,
това ми оказа дълбоко въздействие и
скоро се превърна в моята истина.
Всички мои приятели бяха чернокожи,
приятелките ми бяха чернокожи, другите ме виждаха като чернокож, отнасяха се към мен като към чернокож и
бях изложен на постоянен неприкрит
расизъм като чернокож тийнейджър.
Никога не съм се идентифицирал като
бял. На никакъв формуляр, за удобство
или привилегия, още по-малко пък за
забавление, не съм се определял като
бял. Никога не съм бил бяло момче,
което се прави на чернокожо. Никога
не ми се е случвало да помисля, че съм
фалшив или неистински. Тъкмо обратното – винаги съм вярвал, че живея в
най-голяма вярност към себе си.
В първата година от гимназията
аз и друг ученик се сбихме на футболен мач. Битката завърши с появата
на расовото напрежение в училище.
Училищната управа смяташе мен за

Протест на „Хералд Скуеър“, Манхатън,
ноември 2014 г., фотография Wikipedia

чернокож, а него за бял. Бяхме отстранени от училище за три дни и докато бяхме навън, расовото напрежение се повиши дотолкова, че стотици
бели ученици отказаха да влязат в
час, защото им беше забранено да носят знамената на Конфедерацията.
Когато се завърнах в училище, бях
всекидневно обект на колективния
гняв на расистки настроените бели
ученици. Десетки мои близки приятели бяха изложени на тази расистка
омраза заради мен и тя остави дълбок отпечатък върху нас. Наричаха
ме „негро“, заплюваха ме, замерян бях
с буркан с тютюнева плюнка, принуден бях да се бия, а на два пъти бях
преследван от пикапи, пълни с момчета, които искаха да ни пребият.
През 2007 г. един от тези ученици ми
написа красиво и трогателно извинение, затова че в тези тъмни доби ме е
наричал „негро“ и други подобни неща.
През март 1995 г. расистка тълпа от
десетина ученици ме преби жестоко,
удряха ме навсякъде, а сетне, когато
вече бях паднал на земята, прикривайки главата си с ръце, започнаха
да ме ритат, някои с подковани ботуши, в продължение на около 20 секунди. Този ден промени живота ми.
За щастие имаше множество честни
и безпристрастни свидетели, които
излязоха публично и описаха какво се е
случило тогава. Докато лежах у дома и
се възстановявах, група бели отрепки
се промъкна към къщи, но бяха прогонени от съседа ми.
Имах фрактури по лицето и ребрата,
тежко беше увреден гръбначният ми
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стълб. Претърпях три операции на
гръбначния стълб и пропуснах 20 месеца училище. Цялото ми семейство
изстрада този болезнен период в
живота ми между операциите, трудното възстановяване, физическата
терапия и психологическите консултации. Беше ми по-трудно, отколкото бих могъл да предам с думи. Мнозина твърдят, че в полицейския доклад
съм посочен като бял – сякаш аз съм
сложил отметката и това е някакво
тежко признание. Наскоро офицерът
Кийт Бъртън заяви, че сам е сложил
отметката за белия цвят на кожата, защото не е имало възможност да
посочи „от смесена раса“, макар и да е
виждал, че не съм бял.
„Смятах, че е от смесена раса. Така изглеждаше, когато го видях. Отметнах
във формуляра „бял“, защото кожата
му е светла. Той беше с бялата си майка. В доклада за престъплението, който попълвах, имаше само две възможности – бял и чернокож. Нямаше опция
за смесена раса...“
Съдихме училищната управа в продължение на години заради неправомерното им отношение след нападението. Те се бориха със зъби и нокти и
накрая аз и майка ми се отказахме.
Преподобният Уилис Полк, местен
пастор и баща на най-добрия ми приятел, често ме посещаваше и се молеше с мен по време на операциите.
Станах християнин, докато се възстановявах. След това се кръстих и
прочетох първите си проповеди като
гимназиален проповедник за младежите в черна църква. Преподобният
Полк, неговият син Уилис и аз обиколихме черните колежи и университети през 1996 г. и разбрахме, че колежът „Морхаус“ в Атланта е нашето
място. Веднага го харесахме.
Не съм се вмъкнал в „Морхаус“ като
бял мъж под прикритие. Бях на 17 години и расовата ми идентичност бе
напълно формирана. Знаех кой съм.
Не съм се нагаждал или фалшифицирал, опитвах се да живея живота си.
През цялото това време майка ми и аз
бяхме в мълчаливо разбирателство
за моята раса. Нейното минало в известен смисъл си оставаше за мен
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табу и напълно искрено не съм се интересувал с кого е спала през януари
1979 г. Наистина не ме интересуваше,
изтласках този въпрос дълбоко в съзнанието си и се опитвах да продължа
нататък.
Получих пълна академична стипендия,
когато постъпих в „Морхаус“, въз основа на оценките ми и лидерските ми
умения. Обичам „Морхаус“. Той ми помогна да се изцеря от сломеното си
минало, там се изградиха най-добрите ми приятелства и връзки. Когато
бях принуден да напусна „Морхаус“, за
да се подложа на поредната операция
на гръбначния стълб, ми беше предложена стипендията на Опра Уинфри. Тя
искаше стипендията да бъде за „необработени диаманти“ и по това време
бях точно такъв. Не съм кандидатствал за стипендията. Никой не го
прави. Колежът избира сред братята,
които се нуждаят от тази стипендия,
и бях много благодарен, че се спряха на
мен.
След завършването на „Морхаус“ преди близо 15 години последователно и
публично разказвам моята история на
дете от смесена раса, изправено пред
проблема на расизма в среда, лишена
от съчувствие и разбиране. Част от
тази история е, че никога не съм избирал да бъда чернокож или от смесена
раса. Този избор за мен бе направен не
само по рождение, а и защото винаги
съм бил отхвърлен от белите ученици
или служители. От друга страна, чернокожата общност, моите връстници, техните родители и местните
лидери, когато видяха, че всъщност
съм дете без общност, ме прегърнаха
и утешиха по възможно най-открития
начин.
Извън майчиния дом опитът ми бе
изцяло като на чернокожо дете. Чернокожи семейства ме поканиха да посещавам библейското училище през
ваканциите. Ходех на черни партита/фестивали и винаги съм бил там
не като бял натрапник, а като един
от тях, облечен като тях, като черно
момче със светла кожа. В гимназията бях част от „черни групи“. Заедно
с учени, които обичам и уважавам, в
Университета в Кентъки присъствах

и помагах в организирането на събития за деня на Мартин Лутър Кинг,
просто живеех живота си.
Доскоро никой не ме беше питал кой
е моят баща. Сега осъзнавам, че и аз
никога никому не съм задавал този въпрос. Това е странен въпрос, а в моя
случай той изисква сложен, дълбоко
личен отговор. От близки на моята
съпруга разбрах колко трудно е да
осъзнаеш, че човекът, който вярваш,
че е твой баща, всъщност не е такъв.
Това е често срещана ситуация.
Сега виждам снимки на всичките ни
деца, далечни роднини и дори хора, с
които не съм свързан, да се разпространяват по интернет с цел да бъдем засрамени. Това е отвратително.
Искам да съм ясен. Обичам своето семейство. Никога не съм се крил или срамувал от семейството си. Повечето
от снимките, разпространявани от
хората, които се опитват да докажат, че всъщност съм бял, идват от
собствените ми акаунти в социалните медии, които съм споделял със стотици хиляди хора. Всичко това е фарс.
Нито един човек, който разпространява тези твърдения, не е воден от
каквито и да било добри намерения.
След публикуването на тези статии семейството ми и аз постоянно
получаваме смъртни заплахи и сме
подложени на непрекъснат расистки
тормоз.
Те това и целяха... разделяй и владей.
Но няма да позволя това да ме победи
или да ме отклони и за миг... Обещах
на жена ми, на голямото ни семейство
и на приятелите ми, че това ще бъде
последният път, когато говоря публично за тези неща. Усилията ми никога не са били свързани с мен, не съм
превръщал проблема за моята раса в
голям въпрос.
Ще се посветя изцяло на усилията да
се сложи край на полицейската бруталност. Вярвам, че това е най-важният въпрос за гражданските права в
съвременна Америка. И че заедно можем да се борим за неговото ефективно решение.
Превод от английски Момчил Методиев
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Робърт У. Лий

Премахнете статуята на прачичо ми
Робърт У. Лий е пастор
в Църквата Унифур,
автор на книгата „Грях
под друго име: справяне              
с расизма и наследството
на Юга“. Мнението                          
му е публикувано                          
във „Вашингтон Поуст“,   
юни 2020 г.
В малкото градче, в което съм израснал и живея, загубената кауза на Конфедерацията не се нуждаеше от специално име. Учеха ни, че по време на
Гражданската война единствено американските щати от Конфедерацията са имали мотив. Сигурно сте чували думите: „Гражданската война бе
водена заради правата на щатите“.
Тези думи са изписани върху паметници из цялата страна, издигнати след
войната.
Уловката е, че това изречение има
продължение, което никога не бе преподавано на нас в Юга: Гражданската
война е била водена заради правата
на щатите да поробват африканци в
Съединените американски щати.
Мнозина от нас никога не са учени на
втората част от това изречение.
Били сме принудени сами да разберем
това, но моята история е уникална в
контекста на южняшката идентичност. Казвам се Робърт У. Лий: аз съм
християнски пастор, съпруг, приятел,
син и брат. Без съмнение разбирате,
че нося името на иконата на южняшкия светоглед, нося и неговото
наследство.
Като потомък на семейството на генерала на Конфедерацията Робърт Е.
Лий, винаги съм носил бремето и отговорността на този произход. Макар родителите ми никога да не са ми
оказвали натиск, а и да не са били съгласни с всичко, свързвано с това име
и наследство, бях възпитан в гордост
от Юга. Имах чернокожа бавачка –
дори през 90-те години, а знамето на
Конфедерацията стоеше в спалнята

И нека каузата му бъде загубена
ми, докато бях в гимназията. Вярвах,
че командвайки армията на Северна
Вирджиния, генерал Лий е бил убеден християнин, воден от най-добри
намерения.
Днес обаче се гордея да бъда част от
нова ера за Юга и страната. В четвъртък присъствах на събитието, на
което губернаторът на Вирджиния,
демократът Ралф Нортъм, и вицегубернаторът Джъстин Феърфакс оповестиха намерението на общността
да бъде премахната емблематичната
статуя на генерал Лий на „Монюмент
Авеню“ в Ричмънд.
Напълно съзнавам, че расистката система, която изградихме върху Изгубената кауза, е много по-голяма от една
статуя, но статуята на моя праотец
от години се извисява в Ричмънд като
идол на светогледа на бялото превъзходство. Статуята е символ на една
мрачна идеология и на потисничеството срещу чернокожите. Премахването ѝ ще открие нови възможности
за политическа промяна.
Много от моите съграждани в Юга се
опасяват, че ако премахнем паметниците на Конфедерацията, ще загубим

наследството на Лий и цялото наше
южняшко минало. Ала ако бъдем честни със себе си, много от тези страхове са породени от тревожност от
променящия се начин на живот, от загубата на определено разбиране.
Сред нас има хора, опитвали се в продължение на поколения да избягат от
белега, който моето семейство – и
цялата митология на Изгубената кауза – са оставили върху нацията. За
мнозина от нас премахването на статуята на Лий бе кулминация на дългогодишни усилия. За мен този символичен жест поставя началото на нов
начин на живот за Юга, на нова кауза,
която може да замени светогледа на
Изгубената кауза.
Новата кауза на тази страна трябва
да бъде посветена на справедливостта, равенството, мира и съгласието.
Можем и трябва да сме различни. Сега
е времето да превърнем тази нова кауза в надежда на следващото поколение активисти. Можем да предаваме
дара на южняшкото гостоприемство
и чувство за общност, вместо да продължаваме да предаваме едно псевдоисторическо и потисническо разбиране за света.

Да спреш, когато падат символите на
„Расистката
потисничеството, означава да спреш
по средата. Прекарал съм безсънни
система, която
нощи, задавайки си въпроса дали поизградихме върху стъпвам правилно, критикувайки своя
подкрепяйки премахването
Изгубената кауза, прачичо,
на статуята или опитвайки се да прав миналото тази Изгубена кауза.
е много по-голяма тя
Както и всички бели, имах съмнения
дали тази битка е моя. Но дори и тези
от една статуя,
съмнения да са били мимолетни, те са
че има още много рабоно статуята              показателни,
та. Трябва всяка сутрин да се събужна моя праотец
даме с желанието да изкупим света и
да се покаем за миналото.
се извисява като
Делото продължава, започва нова
идол на бялото
кауза.
превъзходство.“
Превод от английски Момчил Методиев
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Жан-Люк Бониол

„Бялатаеднопривилегия“
проблематично оръжие
„Самото понятие
за „привилегия“ е
двусмислено: не можем
да прибягваме до нещо,
което не препраща пряко
към упражняването на
човешко право. Някои
права, от които са
лишени „не-белите“,
изобщо не са „привилегии“.                   
Жан-Люк Бониол е
френски антрополог,
почетен професор в
Университета „ЕксМарсилия“. Анализът е  
от в. „Фигаро“.
Във вихъра след убийството на Джордж
Флойд в Минеаполис понятието „бяла
привилегия“, произтичащо от термина whitness (да бъдеш бял), се прехвърли от Съединените щати в Европа,
превзе обществения дебат, превърна се в референция за антирасистите.
Ала истината е, че днес, при надигането на цяла вълна от идентичности,
има два антирасизма.
Нека припомним аргументите, издигани от двата лагера.
За „деколониалния расизъм“, който е
по-нов, понятието „бяла привилегия“
е важно, от него произтичат всички
последици от исторически установилото се неравенство между „белите“ и „черните“: изразът идва да
обозначи съвкупността от социални
предимства, от които се възползват
личностите, които не са мишена на
расизма. Да бъдеш бял, означава да
разполагаш със спокойствие, да не си
принуден да се дефинираш… Затова
потиснатите би трябвало да имат
инициативата в порядъка на думите, които използват в исканията си, в
своята борба срещу дискриминацията
и насилието от страна на държавата.
Аргументи, приемливи на пръв поглед,
доколкото има „дискриминационно“
различие между индивидите според
техните физически характеристики,
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Протест на Black Lives Мatter срещу полицейската бруталност, Блумингтън, Минесота,
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включително и според цвета на кожата им. И кой би могъл да оспори
наличието на структурен расизъм,
отчетлив и във Франция въпреки заявените републикански принципи?
От своя страна, по-старият антирасизъм, който се противопоставя на
„войната на расите“ и на внасянето
на подобни понятия в Европа, оспорва
тенденцията да се привилегироват
думите и битките на потиснатите, защото по този начин се влиза в

играта на идентитаризма и се загърбва измерението на универсализма,
което би трябвало да служи като
вдъхновение на антирасизма. За този
лагер подкрепата на мнозинството, вдъхновено от общата кауза за
признаването на човешките права, е
нещо неотменно. Тук се обръща особено внимание на перформативната
власт на думите, особено що се отнася до расовата лексика. Говорейки
основно за „раси“, неизбежно стигаме
до „белите“, конституираме ги като
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група, подлежаща на ограничения,
с което като ответна реакция на
практика подпомагаме разрастването на супремасистки бели групи и насърчаваме появата в колективното
въображение на теории за „голямото
заместване“.

Черния кодекс1 (там господството е
скрепено не с цвета на кожата, а чрез
социалния статус – този на „господаря“). И едва към края на XVII в., поне
във френските колонии, бялата расова идентичност се конструира и се
обособява групово.

Фалшивата симетрия

Расизмът, характерен за колониалното робство, придава особена автономност на „расата“ в социалното
поле: на фенотипните характеристики се придава изключително значение, което трябва да позиционира
индивидите в социалната йерархия.
Ефикасността на този расизъм произтича от соматични реалности, които
не подлежат на промяна, нещо, което
превръща биологичната случайност в
социална фиксация.

Към аргументите, издигнати от
втория лагер, могат да се добавят и
редица други, които ни карат да мислим, че понятието „бяла привилегия“
изобщо не е идеално оръжие в антирасистката борба. Самото понятие за
„привилегия“ е двусмислено: не можем
да прибягваме до нещо, което не препраща пряко към упражняването на
човешко право. Някои права, от които са лишени „не-белите“, изобщо не
са „привилегии“.
Независимо че е привърженик на това
понятие, Еманюел Докес го доказва
много добре в блога си в „Медиапарт“:
„Онези, които се ползват от човешките си права, не са привилегировани. Сиреч те не са жертви. А да не си
жертва, само по себе си не означава,
че се ползваш от „привилегии“.
Ето защо понятието „бяла привилегия“ изначално налага една фалшива
симетрия: това, че част от населението се третира като „по-нисша“, е
огромен скандал, който не превръща
автоматично друга част в „по-висша“
(както става ясно от опита на френския колониален свят в миналото).

Цветната лексика
Тази фалшива симетрия се отразява и
в самата еволюция на расовата лексика. Така например в зората на колонизирането на Иберийския полуостров
субстантивът negro обозначава даден индивид, изхождайки от цвета на
кожата му. Оттам във френския език
се стига до термина nègre, пропит със
силно отрицателна конотация, който
започва да се използва системно от
средата на XVII в.
Терминът „бял“ отначало също е имал
отрицателен смисъл: доста по-късно
се стига до неговата субстантивизация. Терминът изцяло отсъства в

Колониалното робство, за разлика от
античното робство, оставя видима
следа върху поколенията на онези,
които са били негови жертви. И чрез
тази генеалогична връзка, вписана
върху съвкупността на телата, обществото продължава да се сегментира до безкрайност… Над това е
размишлявал още Токвил в един прозорлив анализ за връзката между раса
и робство: „Най-трудното за древните е било да променят закона, а за
модерните – да променят нравите
(…); трудността изниква там, където
Античността е смятала, че свършва“.

Връщането
към стигмата
Расата, инструмент за потисничество и господство, е била наложена в историята на онези, които е трябвало
да понесат бремето ѝ – нещо, което
са обозначавали с термина „белязване“, препращащо към физическо
маркиране. Известно е също така, че
през последния век понятието „раса“
претърпя парадоксална мутация: то
бе оспорено, но в същото време и възприето от страна на бившите (а и все
още) доминирани чрез него. Дори днес
вече да не се мисли като „белязване“,
„расата“ непрекъснато и постоянно
се „възпроизвежда“ отвън. Израз на
което и е начинът, по който общност
от малцинствени индивиди се позовава на нея, за да се дефинира като група

срещу системата на потисничество,
изхождайки от споделения си опит на
страдания и борби.
Тъкмо този добре познат механизъм
на връщането към стигмата, чрез
който потомците на жертвите на
системата всъщност си конструират идентичност, е и онова, което
ги подтиква да превърнат цвета на
потиснатите си предци в инструмент, чрез който отстояват исканията си, в свое политическо оръжие.
Идентитарният цокъл, върху който
почиват старите предразсъдъци, по
този начин отново има своето място, препращайки обаче не към някогашното „белязване“, а към ново
съдържание.
Възпроизвеждането на насилственото „белязване“ на индивидите ги
затваря във фенотипните случаи на
техните тела. То ги защитава, но
пък им отнема свободата да избират
своята идентичност, репродуцирайки
остарелите мисловни схеми на расовото разделение, и отново свежда индивидите до техния цвят на кожата.
По този начин се укрепва концепцията за етно-расовата идентичност,
облагодетелстваща политиката на
идентичности. И се стига дотам, че и
в двата края на политическата шахматна дъска „расовите категории“
запазват ролята си в XXI в.
Докато всъщност расата е само
мрачна фикция, ако се позовем на проницателните слова на Франц Фанон2 в
„Черна кожа, бели маски“:

Негърът не е. Не повече, отколкото
Белият (…) Няма черна мисия; няма
бяло бреме (…). От едната и от другата страна на света има само хора,
които търсят (…) о, тяло мое, направи
от мен човек, който пита!
Превод от френски Тони Николов

Черният кодекс – законодателен кралски акт,
издаден през 1688 г. от Луи XIV, за да регламентира правното положение на робите във
френските колонии. Б.пр.
2
Франц Фанон (1925–1961) – френскоезичен есеист и антрополог, родом от Мартиника. Един
от идейните вдъхновители на деколониализма.
Б.пр.
1
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Иван Кръстев,
Леонард Бенардо

Политика на

изкуплението
„Докато в Европа и САЩ сме свидетели                
на повалянето на статуи, в Русия държавата
одобри издигането на бюстове на Сталин              
в различни градове, включително в третия
по големина град в страната – Новосибирск.“
Анализ, публикуван в сп. „Проспект“
Какъв е идеалният начин една страна
да се справи с историческите си престъпления? Дали чрез признаването на
своята историческа вина тези нации
трябва да се опитат да бъдат нормални, или трябва да се стремят към
„изключителност“?
Във Великобритания историците,
които се опитват да критикуват империята заради ролята ѝ в робството, а не само в неговата отмяна, поставиха началото на яростен дебат,
който през последните седмици се
изля и на улиците. Имаше низвергнати статуи, което на свой ред предизвика обратна реакция, така че предстои да се разбере по какъв начин
това ще се отрази на самосъзнанието
на страната. А хората, които се надяват да вдъхновят трайна промяна
и да поставят началото на трайно
изкупление, трябва да си зададат въпроса кои са били успешните и неуспешните подходи на други места по
света.
Комисията за истина и помирение,
създадена в Южна Африка за преодоляване на последиците от апартейда, вероятно е изключителен случай,
който не е универсално приложим,
както се иска на някои активисти
за правата на човека. Германският
модел за справяне с нацисткото минало също не успя да бъде възпроизведен — най-известният пример за
това е подходът на Русия за справяне
с нейната история на сталинизма —

октомври 2020

Паметникът на Сталин в Гори, Грузия, фотография Wikipedia

най-вече заради присъщата на германския опит изключителност.
Има ли изход от тази задънена улица?
Според нас единственият начин за
помирението с кървавата история е
следването на пътя на изключителността – взимане под внимание на изключителното в историята на страната и откриването на специфичен и

местен начин за изправяне пред истината и последиците от нея. Защото
последиците и истините, които следват от тях, са различни за различните народи.
Поучителен в това отношение е трудът на Сюзън Нойман. Нойман е философ, американска гражданка, еврейска
жена и убедена левичарка, която от
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35 години живее в Берлин и се опитва
да осмисли моралните дилеми на своя
град. В книгата си „Да се поучим от
германците“ (2019) Нойман се позовава на мисълта на Цветан Тодоров,
че само германците – извършителите – трябва да говорят за уникалността на Холокоста. За разлика от
тях евреите – жертвите – трябва
да се концентрират върху неговата
универсалност.

Първородни грехове
Следвайки тази „морална карта“, Нойман се завръща в родния си щат Мисисипи, където си задава въпроса защо
Америка, след като на два пъти е избрала Барак Обама за президент, не
може да постигне съгласие по наследството на робството и да реши проблема с устойчивата дискриминация
срещу афроамериканците. Не е ли дошло време, пита се Нойман, американците да сторят това, което направиха германците преди десетилетия
– да „се справят със своето минало“
(на немски Vergangenheitsbewältigung,
ключово понятие за нея) – като започнат да говорят недвусмислено за
расовите неравенства, а накрая и да
направят необходимото, за да обезщетят жертвите?
Съгласни с нея са и други американци
от прогресивния лагер. Писателят
Та-Нехиси Коутс привлече вниманието през 2014 г. с вълнуващата си статия в списание „Атлантик“, в която
постави въпроса за финансови обезщетения за чернокожите американци.
Коутс настоява, че тези обезщетения биха били заради робството, но и
не само заради него. Обезщетението
е дължимо заради вековете на расов
терор и кражбата на милиарди от
афроамериканците, извършени в периода след отмяната на робството.
Аргументът му бе толкова силен, че
предизвика изслушване в Камарата на
представителите през юни миналата
година, където самият Коутс свидетелства в подкрепа на законопроекта
и да се започне проучване на този сложен въпрос.
През миналото лято една наистина
дръзка творба, поставила си за цел

преосмисляне на миналото, също
предизвика обществен дебат. Проектът на „Ню Йорк Таймс“ 1619 – наречен така на годината, в която първият кораб, натоварен с 20 африкански
роби от днешна Ангола, акостира
в Новия свят, в Джеймстаун, щата
Вирджиния – се опитва да отмести
началото на американската история
с един век по-рано. Така в центъра на
американския опит бе поставен ужасът от робството, а не либералната
благочестивост на Декларацията за
независимост и Конституцията.
Целите на Коутс, а и на Никол Хана
Джоунс, създателка на проекта 1619,
отличен наскоро с наградата Пулицър, са едни и същи: да се покаже, че
трагичната история на афроамериканците в САЩ е несравнима с ничия
друга. Накратко, това е стремеж
американският опит да се превърне в
„изключителен“: да се покаже, че социалните, политическите и културните
измерения в историята на афроамериканците са специфични, а мащабът
на продължителното престъпление е
уникален. Следвайки този подход, историята на САЩ може да бъде представена достоверно и убедително и
за жертвите.
По ироничен начин усилията им силно наподобяват на опита от XIX в.
робството в Америка да се представи като „особена институция“. При
този предишен опит американската
история да бъде превърната в изключителна, макар и в този контекст
това да означава изключително невинна, терминът „особена“ бе използван за смекчаване на извращението на
робството – за да го отличи по благовиден начин от по-ранните форми на
човешко робство. Терминът, измислен
от южните робовладелци, имаше за
цел да покаже, че САЩ са били по-доброжелателни и патерналистични
към държаните в робство. Терминът
бе подложен на критика от американските историци след 50-те години на
ХХ в., но дотогава бе рамката, в която се оправдаваше консенсусът в Юга
по отношение на позорното минало
на робството. Критиците на този

термин настояват, че робството в
Америка не е било по-добро, отколкото другаде. За разлика от тях съвременните активисти мислят този период като нещо много по-лошо – като
пример за дълбоката пропаст, в която може да падне човечеството.

От падение
към изкупление
Книгата на Нойман е резултат от интелектуалното ѝ пътешествие от
Берлин до Мисисипи. Отчасти мемоар, отчасти историческо изследване,
отчасти философски размисъл, това
е книга за „сравнителното изкупление“. Тя се фокусира върху това, което се е променило в немската история след Втората световна война, и
върху онова, което не се е променило
в Американския юг след Гражданската
война.
Нойман не е безкритична почитателка на немския подход. През 50-те години жителите на Западна Германия
не говорят за престъпленията на
нацисткия режим и са изцяло погълнати от разбирането, че са истинските жертви. На тях не само им се
е налагало да оцеляват сред развалините, но и да живеят с унижението
на поражението. Нойман настоява,
че следвоенният опит на Съюзниците за денацификацията на Германия е
бил едновременно неискрен и неефективен. Тя смята, че „осмислянето на
миналото не е нещо, което може да
се наложи отвън“. Според нея успехът на Германия да се изправи срещу
своето минало се дължи на бунта на
поколението от 1968 г. – поколение,
принудено от историята и съдбата
да задава на родителите си въпроси
какво точно са правили по време на
войната.
И представителите му наистина питат. Поколението ’68 прави този
разговор публичен, включително и за
най-ужасните подробности. Битката
бе жестока, но необходима, тя позволи на Германия да осмисли своето минало. Концепцията за Sonderweg, или
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Заглавна страница на проекта 1619 на „Ню Йорк Таймс“, наречен така по годината, в която първият кораб с роби акостира в Новия свят

за „собствения път“, който немските
историци са използвали навремето, за
да опишат уникалния германски опит
от Бисмарк до Хитлер, може да бъде
приложен и в подхода на страната
към справянето с епохата на нацизма.
Само чрез своя собствен опит и подход – своя Sonderweg – може да бъде
открит плодотворен път към нова и
консенсусна перспектива. Законовото
криминализиране на отрицанието на
Холокоста, както правят германците, не може да бъде наложено отвън.
Размишлявайки върху възможностите и опасностите при възприемането на немския подход, си зададохме
въпроса защо уроците от Германия не
бяха толкова успешни в Централна и
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Източна Европа. И по-конкретно защо
външният натиск на Запада върху Русия да се изправи срещу миналото на
сталинизма по примера на Германия се
провали толкова зрелищно? В търсене на отговора на този въпрос е нужно да се спрем на някои подробности.

Русия днес
Днес мнозинството от руснаците –
включително по-младите руснаци, от
които можем да очакваме да изискват
отговори по най-трудните исторически въпроси – имат положителна
оценка за Сталин. Докато в Европа и
САЩ сме свидетели на повалянето на
статуи, в Русия държавата одобри
издигането на бюстове на Сталин

в различни градове, включително в
третия по големина град в страната
– Новосибирск.
През 2019 г. най-уважаваната социологическа агенция в Русия – Центърът „Левада“ – установи, че тези
усилия дават плод, като 70 на сто от
руснаците смятат, че управлението
на Сталин е било добро за Съветския
съюз. Процентът на одобрение на
Сталин е най-висок, откакто „Левада“ за първи път включва този въпрос в проучванията си след 2001 г.
Лев Гудков, ръководител на Центъра
„Левада“, пояснява, че сме свидетели
на „тиха реабилитация на Сталин от
страна на правителството“.
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Директорът на московския музей
„ГУЛаг“ Роман Романов казва, или
по-скоро се надява, че това отношение е резултат от желанието Сталин да се използва като нещо, което
отсъства в живота на хората, и че
това възхищение ще отмре заедно с
по-възрастните поколения. Ала като
се има предвид нарастваща подкрепа
за диктатора, това изглежда малко
вероятно и би трябвало да си зададем
въпроса как истината и изкуплението
поеха в обратна посока. Може ли това
да се обяснява само с фалшиво самочувствие или историческо невежество? В период, когато мнозина млади
американци и британци, привърженици на левицата, започват да говорят
активно за робството и империята и
са обзети от желание да се поучат от
немския опит, какво можем да научим
от неуспеха на Русия да се обърне към
своето минало? Защо опитите за преосмисляне на историята се провалиха
в Русия и в големи части от Централна и Източна Европа?
Първото и най-очевидното обяснение
е, че докато нацисткото управление
продължи малко повече от десетина години, съветското управление в
Русия се задържа цели седем десетилетия. Нацистка Германия претърпя
унизително военно поражение, докато Съветският съюз спечели „Великата отечествена война“, в хода на която въпреки всички страдания нито
една чужда армия не успя да превземе
Москва. Следвоенна Германия бе ръководена от водачи, които провеждаха
политика на решително скъсване с
националсоциализма, докато Хрушчов
искаше да скъса със Сталин, но не и с
неговата система, а пък днес Русия се
управлява от бивш полковник от тайната полиция.
Икономическите успехи на следвоенна
Германия в крайна сметка позволиха
на нейните граждани да се изправят
пред своята колективна вина по-уверени, а не обзети от дефанзивен дух,
защото този успех насърчаваше надеждата, че обществото може да
продължи да се възстановява и да

просперира, след като се разграничи
от престъпленията на миналото.
Докато стръмният и осеян с развалини път на руската икономика след
разпадането на Съветския съюз сочи
тъкмо обратното. Ала има и нещо
още по-важно в неуспешното повторение на германския модел от Русия
след края на Студената война. Историкът Карло Гинзбург имаше прозрението да заяви, че „страната, към
която човек принадлежи, не е тази,
която обича, както предполага обичайната реторика, а онази, от която
се срамува“. Рядко изживяваме националната си принадлежност толкова
силно, колкото в моменти, когато се
чувстваме „засрамени заради някой,
различен от нас, или заради нещо, в
което не сме участвали“, но за чиито
действия се чувстваме отговорни.
Родината е място, от което човек
не може да избяга морално. Може да
емигрира, без съмнение, но това чувство за срам винаги ще го застига.
Срамът може да избуи върху силното
чувство за принадлежност, ала съвсем друг въпрос е дали това е подходящият материал за възстановяване на политическата идентичност
на нацията. Дали смелостта на една
държава да се изправи пред историческите си престъпления е ефективно средство за обединение на обществото, или, напротив, позицията
на жертва е по-силният източник на
солидарност? Възможно ли е срамът,
чувството за жертва и гордостта да
се обединяват така, че да изграждат
националната идентичност?

Политика на паметта
Роден от споделената травма, Европейският съюз в основата си е
фройдистки проект, чиито членове
основатели от 1957 г. са или победени, или окупирани нации. След 1989 г.
подходът, възприет от следвоенна
Германия при справянето с мрачното
минало, за Европа се превърна в архетип за това как Източна Европа може
да направи същото за осмислянето на
комунизма. Ала източноевропейските

страни не успяха да повторят този
образец, а след възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“
мнозина днес се опасяват, че самият
образец изживява криза у дома. Възможно е успешното изкупление да е
плод от съчетание на правилното
време и място.
Вместо това Централна и Източна
Европа се завърнаха към свят, в който съревнованието за жертвен статут има силата на естествено право. Националните държави загубиха
интерес към страданието, което са
нанесли на другите, а предпочитат да
се вторачват остро в страданието,
преживяно от тях самите.
През 2018 г. полският парламент прие
закон (по-късно изменен), предвиждащ
затвор за всеки, който твърди, че поляците са допринесли за страданието
на евреите по време на Втората световна война. (Сагата на американския
историк от полски произход Ян Грос,
който през 2015 г. предизвика полемика в родната си страна с коректното
си твърдение, че поляците са избили
много повече евреи, отколкото германци, несъмнено се превърна във
фактор за опита на полското правителство да се опита да изчисти историята на страната.) На свой ред, в
резултат на един от най-немислимите исторически обрати, Русия започна да обвинява Полша за началото на
Втората световна война.

„Изключителността
е необходимото
условие за същинско
помирение“
Съпротивата срещу германския
модел за „справяне“ с миналото бе
най-зрелищна в Русия. По време на
втория мандат на Путин един от
двамата автори се случи в Москва,
когато американската историчка и
писателка Ан Апълбаум представи
руския превод на удостоената си с
множество награди книга за ГУЛаг.
В потъналото в цигарен дим кафене,
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разположено недалеч от старата централа на КГБ (сега ФСБ) на „Лубянка“,
представянето на книгата не се превърна в очаквания празник. Малцина
дойдоха да чуят автора, а общото
усещане бе тягостно.
В края на 80-те години, в забързаните
дни на перестройката, публикуването на подобна книга би било събитие,
предизвикващо интереса на най-достойните представители на политическия и интелектуалния елит. Ала по
време на втория мандат на Путин атмосферата беше различна: публиката
се състоеше предимно от възрастни
хора, за които подобни събития са
се превърнали в ритуал, подобен на
граждански дълг.
Думите на Апълбаум също не бяха посветени на ГУЛаг. Тя обърна внимание
на нежеланието на руските власти и
на по-голямата част от руската общественост да осъдят престъпленията на Сталин. След като знаем, че
Сталин е избил повече руснаци, отколкото всеки чужд нашественик, запита
тя, защо толкова много хора не осъждат него или неговия режим?
Без да го казва изрично, Апълбаум се
опитваше да разбере защо посткомунистическа Русия е толкова различна от следвоенна Германия. Къде
беше руският колега на Вили Бранд,
паднал на колене във Варшавското
гето през 1970 г. в знак на изкупление?
Защо това поколение млади руснаци не повдига неудобните въпроси, с
които младите германци тормозиха
родителите си след 1968 г.? Публиката прояви уважение, без да се развълнува. Никой от присъстващите не би
могъл бъде заподозрян, че някога е бил
апологет на Сталин. Ала посланието
на Апълбаум остана нечуто.
В някакъв смисъл интелектуалците
са започнали да приемат, че отричането на Сталин е един вид отстъпление пред онова, което Западът
иска (и дори изисква) от тях. Те вече
нямат желание да живеят по западните правила. През 90-те години възприемането на германския подход към
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политиката на паметта изглеждаше
за мнозина от руснаците като присъединяване към клуба на цивилизованите държави, чиито членове чистосърдечно искат да се справят със
собствените си бесове. Но след като
тази вълна на „коректност“ отмина,
руснаците, дори истински убедените
преди в германския пример, започнаха
да търсят пътя към силата на нацията и възстановяването на нейната
изключителност. Руснаците пожелаха да следват своя Sonderweg.
Руските интелектуалци са изгубили
вяра, че нацията им трябва да последва бурния самоанализ, извършен от
германците. Руските либерали, присъстващи на представянето на книгата, си оставаха враждебни към
комунизма, макар и донякъде носталгични към ясните разделителни линии
и общностния дух от времето на Съветския съюз. Две десетилетия след
края на Студената война те се чувстваха повече като губещи (по-скоро
в епохата след Версай, отколкото в
Германия след Втората световна война). Без съмнение те бяха възмутени
от усилията на правителството си
да нормализира Сталин; със сигурност
бяха смутени от социологическите
данни, които показваха, че на Сталин
отново се гледа положително. Ала те
се опасяваха, че осъждайки Сталин,
ще се превърнат в съучастници на
желанието на Запада да лиши Русия
от ролята ѝ на победител над Хитлер и спасител от фашизма. (Същата
съпротива се наблюдава и във Великобритания, когато критиките към
имперските авантюри на Чърчил се
възприемат като опит да бъдат отречени неговите героични заслуги по
време на войната.)
Общо взето, руснаците са склонни да
гледат на краткия век на Съветския
съюз като на незавършена гражданска война, в която извършителите
са станали жертви, а жертвите – извършители. Ала тази битка би трябвало да се поднови в Русия, защото
изкуплението започва у дома. Това е
вътрешен проблем, подкрепящ и необходимостта от „изключителност“.

В крайна сметка различното между
Русия и Германия е, че – парадоксално – политиката към паметта в Германия бе средство за възкресяване
на „германската изключителност“.
Германия се превърна в изключение,
защото се раздели със старата мъдрост, че „злото е онова, което правят другите“, като се фокусира върху
собствените си престъпления и злодеяния, върху стореното уникално зло
в историята на света.
Затова този анализ защитава мнението, че изключителността е необходимо условие за ефективно помирение. То не може да бъде привнесено, а
трябва да бъде създадено. От значение за Германия беше как тя успя да
оправдае справянето си с миналото.
А когато това справяне е наистина
изключително, тогава въз основа на
него може да се създаде и нова национална идентичност, както това се
случи в Германия. Ала това може да са
случи само ако вината бъде превърната в гордост. Ако вината завършва с
унижение, тогава тя е обречена. Затова и представата, че постсъветската трансформация на Русия се е
превърнала в подчинение, предизвика
обратна реакция.
Руският опит ни учи, че големият
стремеж на Америка и Великобритания да се обърнат към изпълненото с мъка историческо наследство
в своите страни би имал шансове за
успех само ако по някакъв начин бъде
представен като победа. Вместо
да се гордее със своята империя, със
своите „особени институции“ или
със своите диктатори, една държава
би трябвало да се гордее със специфичния начин, по който е успяла да се
справи с проблемното минало. Това не
е пътят, по който една страна може
да стане „нормална“, но е възможност
за утвърждаването на нейния изключителен характер, който да се устреми към доброто.

Леонард Бенардо е вицепрезидент на
Фондация „Отворено общество“
Превод от английски Момчил Методиев
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Волф Лепенис

Антирасистът
Големият философ
Имануел Кант, който не
е напускал Кьонигсберг,
разделя човечеството
на раси, в същото време
пътешественикът
Георг Форстер го нарича
„предубеден систематик“.
Един исторически спор,
който отеква до днес

За различните човешки раси разказват лекциите на Имануел Кант от
1775 г., посветени на физическата
география. Десет години по-късно
излиза неговият труд „Определяне
на понятието за човешка раса“. Днес
все по-брутално действащият фронт
от иконоборци и чистачи на миналото
настоява да се премахнат паметниците на най-големия немски философ
на Просвещението.
На съчиненията на Кант за „расовия“
въпрос отговор дава още през 1786 г.
околосветският пътешественик и
природоизпитател Георг Форстер
в своята статия „Още нещо за човешките раси“. Големият век на съмнението и вълненията, както Йохан
Готфрид Хердер нарича XVIII в., е и век
на класификациите. С тяхна помощ се
правят опити да се подреди изобилието от нови познания и открития.
„Расата“ е не толкова нормативно,
колкото класификационно понятие.
Форстер определя Кант като „предубеден систематик“, който се придържа към сухата Systema naturae на
Карл фон Линей. Самият той смята
себе си за един от „най-проницателните и благонадеждни емпирици“,
следвайки съвета на един от съперниците на Линей – Жорж-Луи Льоклерк дьо Бюфон, да се доверява повече на собствените си наблюдения и
опит, отколкото на една абстрактна
класификация.
При все че по-късно съжалява за „полемизиращото лошо настроение“, което проявил в спора с Кант, Форстер

Йохан и Георг Форстер
в Таити (детайл),
портрет на Джон
Франсис Риго, 1780 г.
© akg-images

предпочита да говори за „разновидности“ вместо за „раси“. Води се от
максимата: „всички народи по земята
имат еднакви претенции върху моята
добронамереност“. Поставя си за цел
да разглежда „всеки народ сам за себе
си“, да го описва „според всички негови условия на живот“ и задълбочено да
изследва „как се нагажда към мястото, което заема на земята“. В нашето
време на агресивна увереност и неисторична разплата с миналото e добре
да си спомним за Форстер.
През 1778 г., когато идва в Германия,
Георг Форстер е на 24 години. Едва
10-годишен е последвал баща си, Йохан Райнхолд, в научна експедиция по
долното течение на Волга, по-късно –
от 1772 до 1775 г., прави заедно с него
околосветско пътуване под командването на капитан Кук, разговаря в
Париж с големия естествоизпитател
Бюфон и вечеря с американския посланик Бенджамин Франклин, а в Лондон
излиза двутомното му „Пътуване
около света“, за което един английски рецензент дори е длъжен да признае, че пред него отчетът на самия
Джеймс Кук за околосветската експедиция приличал на моряшки дневник.
В Германия, страна с интелигенция

без практически опит, Форстер идва
като антрополог и писател, много видял и преживял.
Пътешественикът, обиколил света,
се труди в провинцията, първо като
професор в Колегиум Каролинум в Касел, после в университета във Вилнюс, в „дивата, недоброжелателна
Литва“. Накрая Форстер е назначен за
библиотекар в Майнц и представлява
града като посланик в Париж, когато
в революционните размирици той
става републикански, а впоследствие
и френски.
След като република Майнц попада в
ръцете на контрареволюционерите,
Георг Форстер е принуден да остане
като изгнаник във Франция. Революционният терор го ужасява, защото
не е очаквал побеснели от която и да е
страна. Форстер умира самотен, още
ненавършил 40 години, на 10 януари
1794 г. в Париж.
Човекът е най-важният обект на размисъл според самобитния мислител
Форстер – да сложи началото на една
нова антропология е съкровеното му
желание. Наистина антропологически сведения можело да се открият
и в книгите, ала пътешествията си
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оставали несравним опит, незаменим
принос към знанието за човешкия род.
Само осем години след завръщането
си от околосветското плаване Форстер пише, че иска да направи още
едно голямо пътешествие, „да наблюдава непредубедено и честно да
опише видяното“. Желанието остава
неизпълнено, както се е опасявал.
Едно ново околосветско плаване под
командването на руски капитан е
осуетено от Руско-турската война.
Форстер не успява да изследва Филипините по испанско поръчение; картата на Индия е намерена на смъртното му легло. Той е бил и e останал
пътешественик, който се стреми да
култивира в другите желанието „да
опознават Божията земя свободно,
без да са оковани от глупостите на
професорското съсловие“.
Британското адмиралтейство прави опит да осуети публикуването на
доклада за околосветското пътуване,
представен от Йохан Райнхолд Форстер. Не бил изпратен да обиколи света с Кук, за да „суши бурени и да лови
пеперуди“. Може би са очаквали от
него философски разказ за пътуването, съчинение, неизкривено от систематично мислене, нито от преследване на фактите. Накрая неговият син
Георг съчинява такъв пътепис и подготвя немската редакция на „Пътуване около света“. Така Георг Форстер се
прославя не само като наблюдател, а и
като описател на наблюдаваното.
В етнографското изложение Форстер
винаги се опитва да покаже на читателя „как е оцветено стъклото, през
което аз съм наблюдавал“. Грижливо
отбелязва деформациите при възприятието, на които е подвластен всеки
наблюдател. Оценките, които формулира, особено отрицателните преценки за чужди обичаи, които не може
да потисне, той непрестанно релативизира със забележки като „според нашите схващания“, „в нашите очи“ или
„според нашите родни схващания“.
Форстер наблюдава със смесени чувства процеса на географско просвещение, който енергично е ускорил. Цивилизоването на все по-големи части
от Земята ускорява настъпването
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на епоха, бедна на експерименти; щом
изследваното земно кълбо веднъж е
станало жертва на философията, за
човешкия стремеж към знание вече
няма изненади. Форстер, който би
могъл да стане родоначалник на самостоятелна германска етнология,
до чието създаване не ще се стигне,
предвижда още в края на XVIII в. епохата на постетнологията.

такава степен се е превърнал в характерна черта, че слага отпечатък
върху процедурите на придобиване и
разпространение на знанието.
Този републиканизъм е подсилен от
нагласата, че необходима предпоставка за научното действие не е само
рационалността, а и свързаната с
нея възприемчивост на сърцето. При
това Форстер не е чужд на провокации. Те изразяват дилемата на етнограф, озовал се сред философите, на
гражданин на света, който дълги години линее в провинцията, на републиканец, който страда от властта
на деспотите, на пътешественик,
проникнал в много чужди светове, ала
станал чужденец у дома си.

„Форстер
предпочита
да говори                      
за „разновидности“
вместо                        Форстер е скептичен просвещенец.
род се придвижва на етаза „раси“. Води              Човешкият
пи, прогресът се осъществява само на
Той се надсмива над утописе от максимата: тласъци.
ите – това е иронична забележка към
Кант – поради толкова вечен мир хо„всички народи
рата няма да знаят какво да правят.
В някои неща наистина сме станали
по земята имат
затова пък в други сме по-нееднакви претенции по-умни,
знаещи от нашите предци.
върху моята
Отначало Форстер е наблюдател на
революция. Макар да не
добронамереност“. Френската
се съмнява накъде са насочени симму в „битката на деспотиПоставя си за цел патиите
зма с демокрацията“, далеч не се чувпровокиран да участва активно.
да разглежда „всеки ства
Обаче постъпва в якобинския клуб в
Майнц и на 30 март произнася реч
народ сам за себе
пред Националното събрание в Париж. Писал е достатъчно, както изси“, да го описва
глежда, обръща се към действието.
„според всички
Ала действителният свят – Форстер
негови условия          е принуден да го осъзнае – се различава от нашите теории, „страстите
на живот.“
винаги участват“. Достатъчни са
Георг Форстер се стреми към нагледната истина. За да се постигне тя,
здравият човешки разум е от същото
значение, както и специализираното
познание. Благодарение на придобитото невежество мнозина философи
отстъпват на обикновения човек. В
желанието на Форстер да наблюдава,
в ангажираността му с емпиричното
се забелязва политическо поведение: един „републиканизъм“, който до

му само две седмици в Париж, за да
открие, че светът е изправен пред
най-желязната от всички тирании,
пред властта на разум без чувства.
Той е разочарован, участникът отново се превръща в наблюдател…
В Париж Форстер пише и писма –
най-тъжните на немски език.

Текстът е публикуван във вестник
„Велт“ на 21 юли 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова
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Александру Калинеску

Живях този филм
свалят статуите на кралете и на
Как един бивш
„буржоазните“
политици въпреки рерумънски дисидент,
шаващата им роля в изграждането на
почетен професор    
модерна Румъния.
от Университета                         
в Яш и изследовател              Историята се пренаписа, извършиха
се най-груби фалшификации, за да се
на Марсел Пруст, гледа                                         прослави Партията и най-вече Вена днешното низвергване                           ликият вожд. Трябваше на всяка цена
на паметници след вълната                                    да се спазват идеологически коректни критерии, критерии, вписани в
от антирасистките
кодексите за морално и политическо
протести в САЩ                  поведение, които Партията оповеси Европа. Анализ във                тяваше периодично. Прилагането на
толкова мащабна програма би било
в. „Фигаро“
Едно от най-фалшивите твърдения
на Маркс беше, че „човечеството,
смеейки се, се разделя с миналото си“.
Нито падането на Константинопол,
нито Френската революция, нито
Втората световна война, нито установяването на комунистическите
режими бяха примери на колективно
веселие. Освен в халюциниращи умове
като на журналиста, описал непомерната радост на жителите на Пном
Пен при пристигането на червените кхмери. Невинаги е полезно да се
разделяме с миналото си: за някои то
служи за пример, за други е страшилище или плашило. С други думи, може
да се манипулира, за да се превърне в
страшно оръжие.
Опасността е в това, че можем да
пренапишем миналото и да го преобразим дотам, че то да стане
неузнаваемо.
Роден след войната, аз живях в страна, ръководена от една партия, която
направи всичко, за да заличи миналото, което не ѝ изнасяше. Партията
(трябваше винаги да я изписваме с
главна буква) бе издала заповед да се

немислимо без вездесъщата цензура. В Румъния, както и в другите „социалистически“ страни, цензурата
функционираше по съветски образец.
Всичко, абсолютно всичко биваше
цензурирано, включително най-баналните афиши, илюстрациите на детските книжки или картинките върху
кибритите.

Официалното наименование на цензурата беше „Дирекция на пресата и
печатните издания“. Нямаше преки
включвания по телевизията, с изключение на спортните емисии, а водещите грижливо четяха предварително цензурираните текстове.
След като културното минало бе
заличено, режимът все пак реши да
възстанови някаква част от това
минало, подлагайки го на критичен
анализ. Литературните текстове
бяха жестоко съкращавани или съпровождани от предговори, изясняващи класовата принадлежност на
автора. Впечатляващ бе списъкът
от забранените думи, който непрекъснато набъбваше; така например
поетите през 80-те години откриха,
че от текстовете им са иззети думите глад, студ и мрак, защото по онова

време хората зъзнеха в жилищата си,
нямаше практически нищо в бакалиите и те пребиваваха в мрак заради
дългите спирания на тока (и все пак
поетите, станали жертва на подобна цензура, минаваха за щастливци,
защото от по-ревностните цензори
подозрителните думи се заместваха
с техните антоними – студът ставаше топлина, мракът – светлина).
Всеки спазваше наложените принципи
и се държеше подобаващо – задължителен етап в изграждането на новия
човек. Процес, който налагаше елиминирането на „враговете на народа“,
отстраняването на потомците на
„паразитните“ и „експлоататорски“
класи, заклеймяването на всички, които телом и духом не бяха с пролетарската революция.
Пазачите на идеологическата чистота бдяха над пропуските в партийната дисциплина и посочваха „отклонилите се“. На най-„късметлиите“ сред
тях се позволяваше да си направят
самокритика. И тя приемаше измеренията на същински спектакъл – пред
стотици свидетели, със строг мизансцен. А в случая на китайската „културна революция“ – с ритуали, които
трябваше да унизят „виновния“, символично подчертавайки статута му
на парий.
Това, което днес се случва в Съединените щати и другаде, може и да е разчистване на сметките с миналото.
Ала е трудно да съзрем в него каквато
и да е следа от хумор. Бих казал, що се
отнася до мен, че гледам на случващото се с безкрайна тъга, защото ми напомня твърде много неща.
Да, гледал съм този филм. И най-лошото е, че го живях.
Превод от френски Тони Николов
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Масимо Джанини, Анджело Брускино

Иконоборческата вълна

и силата на Запада
Разменени писма            
чрез в. „Стампа“              
между италианския
публицист и юрист           
д-р Анджело Брускино       
и директора на изданието
Масимо Джанини

Драги Джанини,
Глобалните протести, които се разразиха след смъртта на Джордж
Флойд, загинал от ръката на полицията в Минеаполис, отиват
далеч отвъд борбата с расизма и
#BlackLivesMatter. Нека веднага изясним нещо, което е саморазбиращо се:
расизмът е неприемлив, полицейското
насилие е недопустимо, съществува
специфичен проблем с потискането
на малцинствата, тоест кампанията #BlackLivesMatter е основателна и
изисква подкрепа. Ала след убийството на Флойд станахме свидетели на
пожари, грабежи и всичко останало;
на окарикатуряване на целия Запад,
включително на омазването с боя на
статуите на Чърчил и на „Робърт
Гулд Шоу Мемориъл“ в Бостън, посветен, между другото, на първата
афроамериканска армия от „юнионисти“ в историята. Темата е не само
политическа, но и психологическа.
Потомците на западната буржоазия са пропити от омраза към себе
си. Готови са на всичко, за да изобличат расизма в страна, в която Барак
Обама и Колин Пауъл достигнаха до
върха на властта; сега се опитват
да заличат класиците на западната
мисъл в университетите, ако не са в
тон с предписанията на „политически коректното“, а в същото време
са слепи за погазването на човешките права в Китай, Иран и Венесуела.
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Съединените щати със сигурност са
несъвършена демокрация, а Западът
носи отговорност за научния расизъм,
империализма и колониализма. Но да се
мисли, че расизмът или потисничеството над други народи е само западен
прерогатив, е лудост. За съжаление
жестокостите са свързани с човешкия род и не могат да се приписват
само на една или друга част от населението. Геноциди като тези в Руанда въведоха разграниченията между
„по-висши чернокожи“ и „по-нисши
чернокожи“, повлияни от научния расизъм на Гобино; Тибет, Камбоджа,
Шри Ланка, Синдзян, Филипините,
Мианмар са театри на етническо
напрежение, където перверзната
човешка логика на разграничението
между „нас“ и „тях“ непрекъснато се
разгръща във времето, базирайки се
върху цвета на кожата, религията
и обичаите. Когато маите – избити
от конкистадорите – подчинявали
друго население, те налагали литургико-жертвен механизъм, който по
думите на Марвин Харис е избил повече човешки същества, отколкото
Аушвиц.
И все пак на нивото на подсъзнанието съществува представа за Третия
свят, според която хората от Запада
са лошите, а другите са русоистките
„добри диваци“. Става дума за дълбоко
вкоренена „Вулгата“, с която са несъгласни дори африкански интелектуалци – Леополд Седар Сенгор, Леон Гонтран Дамас, които през 30-те години
на миналия век противопоставят на
западните расистки теории понятието „негритюд“. Според него белите
са доминирани от „елинския разум“ на
утилитаризма, а африканците – от
„черната емоция“; започва да кристализира стереотипът, че „черните“ са
подвластни на ритъма, а хората от
Запада – на развитието на държавата. Истината е, че и чернокожите, и

белите са членове на човешката раса
– с всички нещастия и противоречия,
които ги засягат като част от човешкия род, а не само от някой етнос.
Ето защо е прискърбна практиката
да се омазват статуите на Чърчил,
да се разрушават монументите на
Колумб или да се премахват курсовете
върху Италианския ренесанс в американските университети – не поради
сексуалната ориентация на Леонардо
или Микеланджело, а заради обвинения
в етноцентризъм.
Преценката на миналото с очите на
настоящето е невъзможна, необходима е историчност. Аристотел
и Платон са велики философи, дори
тяхната демокрация да е допускала
робството. За ендогенните им критици обаче унищожението на Запада
е добре дошло. Свикнали сме с това
– с поредния трус на „критичния етноцентризъм“, ако цитираме антрополога Ернесто де Мартино. Защото
освен че сме измислили империализма
и фашизма, ние сме измислили и всички еманципиращи идеологии на Човечеството – социализъм и марксизъм
– които привържениците на Третия
свят копират. Критикувайте ни, но с
чувство на здрав разум. Расизмът не
е проблем само на Запада, Колумб не е
отговорен за убийството на Флойд, а
Съединените щати със сигурност не
са страната, където човешките права са най-потъпкани.
Д-р Анджело Брускино
***
Драги д-р Анджело,
Отговарям с една известна фраза на
Маркс: добре ровиш, стара къртицо!
Съгласен съм с вас: намирам за абсурдна иконоборческата вълна, която се
разрази след убийството (не мога
да го определя другояче) на Джордж
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Флойд в Минеаполис. Но да изливаш
гнева си върху статуите и символите
на отминалите векове, за нас, съвременниците с различни възгледи и цвят
на кожата, е спорна практика, а в някои случаи – напълно недопустима. И
тук трябва да се направят известни
уточнения. Независимо от всевъзможните антропологически теории
ще се опитам да обоснова една предпоставка и едно методологическо
допускане. Предпоставката е, че осъждайки всяка форма на насилие, аз
намирам гнева на чернокожите американци (които на този стадий са малцинство в света) за оправдан и легитимен. Не само заради онова, което се
случи с Флойд, но и поради начина, по
който настоящият президент на Съединените щати реагира на протестите. Методологическото допускане
е, че вчерашната история не може да
бъде четена през днешните очила. И
тук двамата стигаме до съгласие. Ако
бяхме подвластни на емоционалната
и антиисторическа вълна, би трябвало да заличим цялата фашистка архитектура, с която са „обзаведени“
много от градовете ни.
По същия начин е безсмислено да се
събарят паметниците на Христофор
Колумб: без него, вярно е, нямаше да
започне унищожението на коренните американци (но за това големият
генуезки пътешественик не е отговорен), но пак без него нямаше да се
роди и Америка (където живеят чернокожите, които днес излизат на площадите, за да отстояват свещените
си права). И е още по-безсмислено да
се използват световните бунтовни
движения, за да се извършват дребни
местни вендети, както със статуята на журналиста Индро Монтанели:
неговият „брак“ навремето с непълнолетно чернокожо момиче от Абисиния със сигурност е бил недостоен,
но прочутият журналист се извини за
него и през следващите години даде
множество доказателства за демократично и гражданско покаяние във
всички смисли на думата. Ако ровим в
нечие минало, винаги ще се натъкнем
на сумрачни зони, които трябва да бъдат осветлени и съдени в светлината

Осквернената статуя на журналиста Индро Монтанели (1909–2001) в Милано,
14 юни 2020 г., фотография ilpost.it

на бъдещия живот (идва ми един пример наум, който в Пиемонт и Торино
винаги прави силно впечатление: Норберто Боббио, един от най-големите
италиански юристи и мислители, мой
„идол“ като университетски професор, на младини също е склонил глава
пред фашисткия режим).
Казвам го, подканяйки ви към два размисъла. Първият: когато осъждаме
насилствени реакции на чернокожата
общност, която руши статуи в името на осъдителна присъда, произнесена векове по-късно, трябва „да се
поставяме на нейно място“. Позволете да ви дам още един пример: за
всички британци Колстън е направил
добри неща за икономиката на страната. Но за чернокожите той е търговец на роби и точка. И ние не можем
да го оспорим. И тъй: кой какво почита, минавайки пред тази статуя?
Втори размисъл: онова, което наричате „критичен етноцентризъм“, е

силен елемент на нашата цивилизация. С основание отбелязват, че ние
на Запад критикуваме дори твърде
много в опит да се усъвършенстваме.
И още по-очевидно е, че Америка съвсем не е страната, където правата
са най-потъпкани. Тъкмо поради тази
причина не би трябвало да се отказваме от критичната си нагласа. Ние сме
либерални демокрации и нашето различие спрямо останалите „режими“ е
тъкмо в това: трябва да се изправим
пред конфликтите на модерността,
каквато и да е тяхната аура – военна,
политическа, етническа, социална. И
никога не трябва да се отказваме от
ценностите си, устояли през вековете, благодарение на които сме това,
което сме. Свобода и справедливост,
равенство и толерантност. Това е
нашата „мека сила“. Тя е и най-могъщото оръжие, за да водим единствената битка, която си струва да водим: тази на идеите.
Превод от италиански Тони Николов
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Статуите и
освобождението
Разговор
с Дорси Ругамба

Руандийският драматург Дорси Ругамба се готвеше
да постави на сцената на Националния театър
на Валония в Брюксел новата си пиеса „Върховни
останки“ (за плячкосването на африканското
културно наследство), когато се разрази пандемията.
Ето и неговия поглед към „пренаписването                        
на колониалната история“ в интервю пред в. „Монд“.

Протестите срещу полицейското насилие в САЩ и расизма след  
смъртта на Джордж Флойд прераснаха в атаки срещу статуите
на личности, свързани с робството.
Какво свързва тези две движения?
Смъртта на Флойд беше капката
кръв, която накара да прелее чашата с
гняв и неимоверно разшири движението, което съществуваше отдавна.
Недоволството срещу полицейските насилия по този начин премина на
друг терен, защото жертвите знаят
отдавна, че те са мишената на една
идеология, която структурира западните общества след робството на
чернокожите. Тази идеология, която
някои наричат „бял супремасизъм“, не
се изразява само в отделни практики, става дума също така за разказ и
серия от представи, от които тези
статуи са част.

Трябва ли да бъдат иззети тези
статуи?
Според мен не трябва да се събарят
тези статуи, докато историята на
робството и на колониализма не започне коректно и обстойно да се преподава в Европа, както и в Африка.
Никога няма да разберем Европа, ако
не разберем защо тази колониална
идеология е оцеляла толкова дълго и
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защо този субстрат е послужил като
матрица на нацистката идеология,
както показват Еме Сезер или Хана
Арент.
Тези паметници трябва да сменят
статута си и да се превърнат в
„обекти на паметта“ или в спомен за
една епоха. Всъщност онова, което се
случва, е „апроприация на историята“
– един освобождаващ психологически
акт. Освобождаваме се от веригите
си, извършвайки светотатствения
акт на събарянето на статуите. Така
се водят битките за еманципация.

В Африка води ли се същата битка?
Едно ново поколение се пита за колониалните личности и тяхната връзка
с Африка. Дьо Гол например е символ на
войната срещу съюза на населенията
на Камерун, донесла смъртта на хиляди хора. Един камерунец няма същия
поглед към Дьо Гол, както един французин. Ала проблемът има и други измерения. Някои от тези паметници са
издигнати след колонизацията – като
мемориала Браза – по желание на президента Сасу-Нгесу.

„Тентен в Конго“, „Отнесени от
вихъра“… Изкуството не бяга от
този въпрос. Какво да правим с
тези творби?

Не би било редно да даваме книги на
младите, изобилстващи от маймунски
представи за „черните“, като комикса
„Тентен в Конго“, ако те не са съпроводени от коментар, който би позволил на родителите да им обяснят
контекста, в който е създадена тази
творба, и защо някои произведения на
литературата, живописта или киното са служели, за да популяризират
расистката идеология. Забравяме, че
това вече се прави по отношение на
филмите, в които има насилие и порнография. Това с нищо не накърнява
свободата на творчеството. От
друга страна, не всичко е позволено в
името на творческата свобода. Има
неща, които произтичат не само от
личното мнение, а и от престъплението – като разпространението на
педофилията например.

Бели творци, посягащи към колониализма или към страданията на
чернокожите, често са обвинявани
в „културна апроприация“. Какво
мислите за това?
Хората трябва да могат да „апроприират“ историите на едните и
другите. Творецът трябва да е свободен, да чувства емпатия, за да усети зова на съдба, различна от неговата. Някои престъпления са назовани
престъпления срещу човечеството,
защото са предизвикателство срещу човечеството в неговата цялост.
Нещо, което позволява на всички да се
възползваме от общия опит. Силата
на изкуството е тъкмо във въображението, което позволява на артиста
да се постави на мястото на другия.
Тук аз напълно споделям мнението
на един от най-великите африкански
драматурзи – латинския поет от берберски произход Теренций, който казва: „Аз съм човек и нищо човешко не ми
е чуждо!“.
Превод от френски Тони Николов
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Трябва ли да се подменят
героите от „Семейство
Симпсън“ и има ли нещо
расистко в лейкопласта?
Дошло ли е време                                         
да се съборят всички
статуи и на тяхно
място да бъдат
издигнати статуи без пол                    
и без лица? Иронично есе
на белгийския писател
Бернар Кирини (род.
1978 г.), публикувано                    
в сп. „Поан“
Новият антирасизъм в американски сос бързо премина в running gag,
в един възобновяващ се спектакъл.
Всяка сутрин, отваряйки вестника,
се питам на каква ли налудничава информация ще попадна вътре. Ловът в
последно време е особено благодатен:
едно след друго научихме, че големи
козметични марки ще заличат думите „бял“ и „светъл“ от кремовете си
за кожа, че Университетът в Принстън прекръства зданието си „Удроу
Уилсън“ заради расистките възгледи
на някогашния президент и дори, че
„Семейство Симпсън“ са заподозрени
заради героя Ейпю и ще обновят половината от актьорския си състав,

така че нито един от цветнокожите
персонажи да не бъде дублиран от бял.
Какви времена! „Семейство Симпсън“
били расисти, пък ние не сме подозирали. Като стар почитател на тези
герои на Мат Грьонинг, аз съм направо
съкрушен. Питам се дали да не взема
да заведа дело срещу „Канал+“, който
ги вкара у нас през 90-те години, с обвинението, че се е опитал да инжектира демона на расизма в невинните
ни умове.
Черешката на тортата все пак е
преводът на книгата на Робин ди
Анджело „Крехкостта да бъдеш бял“
– малката „червена книжка“ на пречистващия антирасизъм. Аз, който
бях убеден, че едва ли ще прочета
нещо забавно през това лято, съм наистина удовлетворен от нея. И лично
аз я възприемам като проява на неволен хумор. Досега имаше расистки
шеги, а ето че вече има и антирасистки шеги. И те се състоят в това да се
открива расизъм във всичко и дори в
неговото пълно отрицание. И колкото
обектът, обвинен в расизъм, е по-нелеп, толкова по-добър е гегът. Да вземем например лейкопласта. Мислех си,
че залепващата се лента е изгубила
комичния си потенциал след сцената
в самолета от „Полет 714 за Сидни“,
но невероятната Рокая Диало доказа,
че той все още може да предизвиква
смях: достатъчно е само да заявим,
че лейкопластът е расистки и да се
аргументираме.
В момента французите също бележат
напредък в тази материя, но засега
липсата им на въображение е малко
обезсърчителна. Просто им показвате улица „Колбер“ или статуя на Наполеон, и почти тутакси са готови
да реагират: незабавно заявяват, че

Бернар Кирини

са готови да прекръстят улицата,
или пък боядисват статуята, както
стана в Рош сюр Йон. Ала покажете
им гума, електрическа самобръсначка, реклама за паста за зъби или месингова гайка, и те блокират. Заради
неспособността си да доловят расизма, който, поне хипотетично, се крие
в тях. И защо да се чудим след това, че
вървим по стъпките на нашите американски приятели.
Искам да се възползвам от тази статия, за да дам и своя принос към дебата за статуите, който от толкова време вълнува пресата. Аз съм за
това да бъдат съборени всички статуи. Ще е необходима доста работна
ръка, което пък е добре за трудовата
заетост в тези трудни времена. И
след като всички те бъдат съборени,
ще ги заместим с неутрални статуи,
без връзка с когото и да било: това ще
е най-добрият начин да не почетем
някой расист по недоглеждане или да
не се излагаме на бъдещи порицания.
Тези сиви и безполови статуи няма да
имат лица; всеки ще проектира в тях
великия мъж или великата жена, които пожелае. Същото би трябвало да
се случи и с улиците: аз съм за това да
им премахнем имената, обозначавайки
ги само с цифри или букви.
Така авеню „Колбер“ в Ньовер ще стане авеню М или Z, а улица „Шарл дьо
Гол“ в Санс – улица 18 или 129. Картите
на градовете ще бъдат смешни и весели като в Съветския съюз, а пощаджията ще може да си играе на морски
шах, докато разнася писмата. С7, торпедоносецът потъва. Напред, другари, най-прекрасният от световете е
пред нас.
Превод от френски Тони Николов
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Великото чувство за
С кинорежисьорката
Малина Петрова
разговаря                
Виолета Цветкова

свобода

В миналия брой публикувахме първата
част от разговора с Малина Петрова
– кинорежисьорка, сценаристка, събираща парчета от съвременната ни
история, авторка на текстове, които
публикува в блога си. След размислите
ѝ за зората на т.нар. преход, за пожара в Партийния дом, за учителите ѝ в
киното Христо Христов, Георги Дюлгеров и Рангел Вълчанов, разлистваме
историята на други нейни филми.

Малина, филмите ви са като визитна картичка на България от
последните 40 години. Как се носи
това бреме?
Не мога да се въздържа да не се пошегувам със себе си. Един господин предложил любов на едно момиче със стаж
в известната професия, а тя му отговорила: „Аз на такваз любов, мерси!“.
Та и аз като нея, ще река: „Аз на такваз визитна картичка, мерси!“. А сериозният отговор е в края на текста
„Дупка в стената“ в моя блог. Понякога една случайно изпусната реплика,
едно мигновение може да ви даде шанс
да откриете истината, а „истината
ще ви направи свободни“. Това не са
само думи. Изпитала съм го, знам го и
понеже „човек не е остров“, опитвах
се да давам шанс и на други да изпитат великото чувство за свобода.

След игралните филми „Пътешествие“ и „Синът на Мария“ през
80-те, случайно или не, заснемате
„Тетевенска 24“ и някак се обричате на документалното кино –
може ли да се каже, че този филм
преобръща мисленето ви? Впрочем
защо десетилетия по-късно споменавате, че една от героините в
сградата за мъчения преди 9 септември 1944 г. е Юлия Огнянова, а в
друг текст пишете: „Струваше ми
се, че сякаш съм стъпила накриво

Режисьорката по време на снимките на документалния филм „Кристалът на душата“ (2016)

още от самото начало“ – преди или
днес е по-трудно да не се боиш от
личната си гледна точка?
Разбира се, че обръщането ми към документалното кино след два игрални
филма не е случайно. Видя се, че игралното кино е под постоянно наблюдение, че трябва да си готов да мислиш
правилно и да избягваш идеологическите забежки, за да не те изпратят
в девета глуха, да приемаш глупавите
забележки с възторг и благодарност.
Това, което преживях около „Синът
на Мария“, с който ръководството на
Кинематографията възнамеряваше
да се представи достойно пред ЦК и
Политбюро, сега е сюжет за комедия.
Вместо „младия положителен герой“ –
пълна противоположност. То не бяха
истерични сцени, то не беше тръшкане, до сълзи го докараха: „Какво ще отговорим сега на другаря Ненов, като
ни каже: Вие провалихте българското
кино!“. Цяла година след като филмът
беше предаден, продължаваха да ме
притискат да преснема последната част в духа на социалистическия
реализъм.

Нашата специалност във ВИТИЗ беше
кино- и телевизионна режисура, така
че „Тетевенска 24“ не беше нещо съдбоносно, което да изглежда като обричане на документалното кино или
да ми преобръща мисленето. Мислех
по същия начин, по който мислех,
когато правех „Пътешествие“. „Тетевенска 24“ продължава неговата
линия с други средства. Темата за обработката на съзнанието, за манипулацията и прийомите, с които си служи пропагандата, е видима и в двата
толкова различни филма. Опитът в
документалното кино по-скоро беше
начин да избегна цензурата в игралното. След няколко документални филма
отново имах игрален проект – „Муа у
тупан“, за който със сизифовски мъки
се бях преборила, но в мига, в който
беше пуснат, беше и спрян. В него нямаше нищо идеологическо, но личен
конфликт между тогавашния директор на Кинематографията Никола Ненов и сценариста Боян Папазов стана
причина за този провал. Тъкмо когато
художественият съвет беше взел
вече решение да подкрепи режисьорския сценарий и ми пожелаваха успех,
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Да, не изпитваха срам. И сега не изпитват срам. Понятието се изврати
– срамът се превърна в предразсъдък. Кой изпитва днес срам и за какво?
Чета тези дни как една млада жена с
какви ли не умения, квалификации, способности и езици се срамува да каже
каква е професията ѝ и че едва оцелява. Познах много колеги в този разказ.
Познах и себе си. Чета във форумите
колко хора се срамуват от записите
и изцепките на министър-председателя и свитата му. И аз се срамувам.
Защо ние се срамуваме, а те – не? Има
защо да ни е срам. Защото търпим цялото това безобразие.

Малина Петрова и Радой Ралин, на когото тя посвещава филма си за Кирил Христов
„Духът и камъните“ (2006). Личен архив

вратата се отвори и надникна Ненов, дори не влезе: „Какво правите?“.
И като разбра, отсече: „Нали казах, че
докато аз съм директор, сценарий на
Папазов няма да мине!“. Рече и отсече.
Но да се върнем на „Тетевенска 24“.
Във филма не се уточнява, че една от
пребитите ремсистки в РО-2 е Юлия
Огнянова, защото по онова време –
1984 г., тя не искаше тези детайли от
биографията ѝ да се знаят и аз уважих желанието ѝ. Колкото до цитата
„струваше ми се, че сякаш съм стъпила накриво още от самото начало“,
той не се отнася до боязън да изразя
лична гледна точка, а до занаята. Как
да започнеш разказа, как да подадеш
необходимата информация и това да
не прозвучи отстранено, информативно, а да приковеш вниманието на
слушателя или на зрителя и да го направиш съпричастен от първия миг,
от първия кадър.

Правите го и с филмите за ученическото вандалство в края на соцвремената и за изоставените деца, за
които се заговори много по-късно,
но вие ги приемате като лична отговорност. Кога ви беше по-трудно
– с „Виновни няма“ и „Пантеонът“
през 80-те или с „Децата на Мария
Магдалена“ и „Кристалът на душата“ през новия век?
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Не ми беше трудно да снимам „Виновни няма“ и „Пантеон“. Бяхме млади,
нахъсани, идеите сами идваха, сприятелявахме се с хората, които снимахме, те ни помагаха всеотдайно. Дори
и после не мога да кажа, че е имало кой
знае какви трудности – е, отговорните другари не можеха да преглътнат
някои истини, но само след няколко
години не само ги преглътнаха, ами
първи забиха тъпана на промяната.
А това с децата от интерната е
по-особено. Там водещото не беше киното – филмчетата бяха следствие,
не първопричина! Важно беше да се
направи нещо за едни онеправдани
от съдбата деца, изоставени от родители, в полудиво състояние, вечно
гладни, облечени в харизани дрехи, без
любов, без състрадание, без милост.
Да ги направиш нормални и да се почувстват като всички останали е
много трудна задача. Ако не си готов
да им посветиш цялото си време, да
забравиш себе си, дори професията
си, нищо няма да постигнеш. „Децата
на Мария Магдалена“ и „Кристалът на
душата“ бяха заснети между другото.

Следователят от филма „Пантеонът“ за потулените безчинства
на деца на „отговорни другари“
казва: „Не изпитват срам – това
е най-страшното“. По-страшно ли
е неизпитването на срам днес?

„Духът и камъните“ е единственият филм портрет, който правите,
но и той не е типичен за жанра –
защо избрахте Кирил Христов?
Да, филмът за Кирил Христов е изключение. Първо, не е мой избор и второ,
прилича на портрет, който се опитва да надскочи рамката на портрета.
Моята колежка и приятелка Искра
Йосифова, която си отиде рано, имаше мечта да направи филм за Кирил
Христов. Аз пък – за Симеон Радев
от времето, когато е ученик в лицея
„Галата-Сарай“ в Цариград. Кой ли не
е бил запленен от „Строители на съвременна България“, но на мен и „Ранни спомени“ така ми бяха легнали на
сърцето, че непременно исках да направя филм за него и „Галата-Сарай“. И
така, уговорихме се, че ще кандидатстваме с двете идеи пред Националния филмов център и всяка ще направи своя филм. Да, но Искра се вдъхнови
от материалите за моя филм и понеже
беше в тежка ситуация – от осем години гледаше сестра си в будна кома
и това я изпиваше – колкото и да ми
беше скъпа идеята, аз ѝ я отстъпих и
се захванах с „нейния“ Кирил Христов.
Симеон Радев беше моята тръпка, но
на конкурса идеята за Кирил Христов
се класира, а „Галата-Сарай“ пропадна. После Искра се разболя много тежко и си отиде, а аз направих филма и
го посветих на нея и на Радой Ралин,
който също страстно обичаше Кирил
Христов.

Правите обобщения за изпокрилата се по време на бомбардировките интелигенция, а после и за
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образованите от село Странско,
които си дали дума да се върнат,
като свършат университета, и
там да останат: „Нищо не беше
останало; накъдето и да се обърнех
– забрава…“. Какви метаморфози
претърпя интелигенцията ни от
80-те насам?
Обобщенията във филма за поведението на интелигенцията по време
на бомбардировките, както и разказът за Странско са на Кирил Христов.
Забележително е писмото, което той
получава от един учител от това
село, близо до гара Раковски. Публикувано е в дневниците на поета. Сега
Странско е забутано и позабравено,
но някога е имало будни младежи със
съзнание за мисията на интелигенцията – да заминат за Европа, да се
изучат и да се върнат, за да издигнат
своя край. Дали си клетва и ѝ останали верни. Та този учител владеел
няколко езика, сам научил немски, за
да чете Гьоте в оригинал. В писмото
прави такъв литературен анализ на
творчеството му, че много професионалисти и тогава, и сега биха му
завидели. Заинтригува ни това писмо
и се вдигнахме с художничката Анжела Минкова да видим село Странско и
да поразпитаме за тези невероятни
патриоти. Това, което намерихме –
забрава. Явно забравата не е отсега.
Национална черта ли е, или е от ограниченост и липса на интерес, не знам,
но ме изпълва с печал.
А българската интелигенция ми е болна тема. Много страници са изписани
за нея, та ще се въздържа да сипвам и
аз сол в раната. Любимото ми есе е на
Боян Пенев „Българската интелигенция“, а най-кратката характеристика
ѝ даде Николай Генчев пред претъпканата зала „Универсиада“ през 1990 г:
„Българската интелигенция винаги е
изоставяла народа си в трудни моменти. Дано този път не го направи!“. Е,
тя го направи и продължава да го прави – една от грешките, от които не
вземаме поука.

Казвате: „Не се страхувайте да
грешите, защото всяка грешка е
стъпало нагоре!“. Като се огледам
за грешките ни, трябва много да
сме се „възвисили“…

Кои са онези грешки, които сме направили и после сме се поучили от тях?
От историята ли? От съвременния
политически живот? От изборите,
които правим? От това, че даваме
непрекъснато доверие на съмнителни хора? Че сме склонни да подкрепяме
хитреци и мошеници, а да обругаваме
свестните? Нима сме научили онзи
урок от Ботев: „Свестните у нас считат за луди“ или сме проумели какво
е искал да ни каже Левски с четирите въпросителни – „Народе????“; или
онова, което е написал за него Вазов: „… в едно събрание многобройно
той влезе и лепна плесница на един
подлец!“. Защо още не се е намерил
достоен човек да лепне плесница на
позиращия пред портрета му Доган,

Стоянов, Иван Хаджийски, Симеон Радев, Николай Генчев и кръв ще ви закапе от сърцето.

В началото споменахте „Човек не
е остров“ на Джон Дън – снимате
едноименен филм с участието на
провокирани от него музиканти и
художници. С днешна дата какъв
би бил погледът ви към написаното
в зората на XVII в. и кои биха били
героите?
Всяко нещо с времето. Друго беше
времето, други бяхме ние. Хрумването за стихотворението на Джон Дън
не е мое. То е на Боян Папазов, чиято
беше идеята да съберем художници
от Варна и музиканти от Пловдив в

Кирил Варийски
(вдясно) и
Константин Димчев
в кадър от втория
игрален филм „Синът
на Мария“ (1983)
на Малина Петрова

самообявил се за турския Левски?! Ние
сме факири на снишаването, не на възвисяването! Научихме ли се да мислим
с главите си, да не се доверяваме прекалено на авторитети, защото и те
грешат; да си следваме пътеката и да
бъдем верни на себе си; да се вслушваме какво ни говорят, но да не разрешаваме да ни навикват като ученици и
да ни учат невежи?! Понякога по-важно е не това, в което ни убеждават, а
това, което премълчават. Научи ли
човек този урок, няма от какво да се
страхува.
Не само не сме се възвисили, ами не
сме мръднали много. Четете Захарий

Археологическия музей във Варна. И
при Хемингуей в „За кого бие камбаната“, и днес това стихотворение
предизвиква много и различни асоциации и чувства, които през 1984 г. не
са ни хрумвали. Беше игра на форми,
звуци, багри и художническо-музикални импровизации – радост за ушите
и очите. Всеки от участниците се
вдъхновяваше от другите и сам бе
вдъхновение за останалите, защото
„човек не е остров“. И сега звучи красиво, но едва ли бих направила подобен филм. Покрай коронавируса и промените, които стават с човешката
психика, се боя, че човекът наистина
може да се превърне в остров, защото
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А след работата по филми като
„Реката“ за хората от двата бряга
на Резовската река и „Раздвоено
сърце“ за (не)спасените български
евреи знаете ли какво ни пречи да
бъдем просто човеци?

Кадър от „Децата на Мария Магдалена“ (2000)

все по-малко се чувства „частица от
човечеството“.

Преди седем-осем години заснехте
„Заличаване“ за унищожаването
на българското Черноморие и май
никой не ви чу, затова пък днес си
имаме хотелски сгради, маскирани
като подпорни стени. Случва ли
се понякога да се питате: „Защо
изобщо се захванах с моето кино“?
Зад „Заличаване“ стои личната ми драма. Все още си въобразявах, че има
хора, които са готови да пренебрегнат удобството и леността, страха и конформизма си и да се включат
в кауза, която си струва усилието
– да запазим един прекрасен залив.
Стоях две лета на законния ми имот
на Силистар като Гюро Михайлов,
също както в нощта на пожара на
Партийния дом, кацнала на една площадка между няколко тополи, за да се
пазя от мутри, чакали, концесионери,
криминален контингент, горски, полицаи, гранични и прочее обслужващ
управляващите персонал. И помощ
отникъде. Цялата моя неравна борба
от 1990 г. е описана в „Сагата Резово-Силистар“, публикувана в блога ми,
заедно с писмата до агенции, полиция,
прокуратура, министерства, министри, дори до министър-председателя и
заместниците му. Резултатът? От
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умрял – писмо! И „пусната за общодържавно издирване“, щом се жалвам,
а ако не се явя където трябва доброволно – под конвой! Е, аз ли съм най-големият престъпник и преди, и след
10 ноември, че все ще ме карат под
конвой?!
Избягвам да се питам дали заниманията ми си струват усилията. Направеното остава. Все някой ще види и ще
чуе. Не знам обаче защо чуват и виждат обикновено с около седем години
закъснение. Така беше и със „Сърцето
умира последно“ (за процеса срещу
Трайчо Костов, б.р.). В интерес на истината, двама души ме поздравиха и
ми подариха сребърна гривна с гравираното заглавие на филма. Това бяха
режисьорката Бинка Желязкова и художничката Виолета Йовчева. Но какво ли не изслушах като обвинения от
всички останали, на които имах доверие. Чудех се дали аз не съм сбъркала
нещо, щом всички ме нападат. Не може
аз само да съм правата! И вече сериозно се замислях дали да продължавам да
снимам филми. Трябваше да минат седем години, да го покажат посред нощ
по БНТ, та да разберат, че грешката
не е била в мен. Един-единствен ми се
обади в три часа сутринта да ми се
извини, че не е бил прав. Беше Рангел
Вълчанов.

Ние сме човеци. Във всеки от нас има
в еднаква степен и добро, и зло. Човек е така устроен, че винаги прави
избор, защото природата му е дала
повече от една възможност. Въпросът е накъде ще наклониш везната и
затова всеки от нас има постъпки ту
за гордост, ту за срам. Ще взема примери от двата филма. Имах сериозна
вътрешна, да я наречем нравствена дилема, когато реших да направя
„Реката“. И двата рода, от които
произхождам, са бежанци от Източна
Тракия. Насилието и жестокостта,
преживени от моите предци, са неописуеми. Не сме го учили в училище,
нямаше баби и дядовци да разказват
– родителите ми сами са се справяли
с живота от малки. Животът на поколения е съсипан, но е късмет, ако
си оцелял. Нямаш имот, нямаш нищо
– всичко е останало зад границата,
къде опожарено, къде разграбено.
Здраве да е, имот се събира, но не знаеш минало, не знаеш корен, а много ти
се иска да запълниш тази празнина. И
„Реката“ беше моят шанс да отида,
да видя откъде сме дошли и да разкажа на останалите с подобна съдба
за онези отсреща, които мразим за
злото, което ни е било причинено. И
тук се явява нравствената дилема
– ако не ги мразя, дали не извършвам
предателство спрямо страданието
на предишните поколения? А какво
са виновни онези отсреща, които и
не подозират причината за нашата
омраза, а какво са им внушили на тях
пък, за да ни мразят те на свой ред?
И доброто в крайна сметка надделя и
то увлече все повече хора да помагат
да се разруши тази илюзорна стена
на омразата, която ни разделяше, и
да се случи невъзможното – да ни допуснат да снимаме този филм в двете
срещуположни села на граничната Резовска река. Светла да е паметта на
посланик Ялчън Орал, който имаше
голяма заслуга това да се осъществи!
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„Реката“ е направен от добротата и
затова хората го харесват, гледат го
по няколко пъти, дори си го свалят на
диск и го раздават на близки и приятели. Какво повече да иска човек!
И с „Раздвоено сърце“ отново бях изправена пред драматичен избор. Дойдоха промените и вече се мислеше за
бъдещето, как да оправят имиджа на
България. Та като умували, решили да
заложат на нещо, с което можем да
се гордеем пред света – спасяването
на българските евреи. И кой да го направи – търкулнала се топката към
мен. Този филм е от раздела „Дай едно
рамо!“ – даваш едно рамо, а като се огледаш, сам опъваш самара. Нейсе!
„Спасяването на българските евреи“
не ми е било тема, още повече че покрай смяната на имената на българските турци се бях усъмнила в толерантността на българина. Казах си:
„Може пък хората да са се променили“
и се съгласих. Взех да се ровя в архивите и ми настръхна косата – едни спасяват, ама други не! „Нашите“, вярно,
са спасени, ами онези от Беломорието
и Македония? А какво са вършили също
„нашите“ в присъединените територии? Бедна ви е фантазията! Как се
пише химн на хуманността, като си
прочел ужасяващи страници! Затова
заложихме на светлите примери на
човечност, а и на самите български
евреи, които говореха с такава любов за България и които бяха запазили всички добри черти на някогашния
българин – работлив, честен, думата
му има тежест на договор, благодарен за доброто, което си му направил,
и го помни до гроб. И така, по ръба на
собствената ми съвест, без да бъде
премълчана и тъмната страна на
„спасяването“, беше направен филмът „Раздвоено сърце“ – раздвоено
беше за евреите между две родини, но
раздвоено беше и моето, между позора и славата. Филмът не се превърна в знаме, но затова пък е честен и
човечен.

Днес как ви изглежда пътят на
момичето от Бургас, което през
70-те искало да направи филм за
фабрика „Славянка“, а след това

бръкна в най-мътните води на съвременна България? И кой е филмът, който сега ви се снима?
Филмът за консервната фабрика
„Славянка“, който по време на изпитите направи необяснимо за мен
тогава впечатление, е проява на нетърпимостта ми към общественото лицемерие, към фалша, позата,
сервилността пред властника, незачитането и неуважението на човека, колкото малък и незначителен да
е за някои. За мен героите от „Улица
„Консервна“, „Зимата на нашето недоволство“ и „Гневът на мравките“
на Стайнбек не бяха литературна
измислица. Бях израснала сред подобни хора. От друга страна, идвах от
факултета по математика. Исках да
направя филми за големите математици, които имах късмет да срещна, и
не ми беше минало през ума, че вместо
за тях ще се заровя в историята, към
която по онова време не проявявах
особен интерес. Сега нямам мечта да
снимам тепърва филм. Имам само съжаление за няколко филма, на които
посветих много време и енергия, но
останаха на хартия. Щяха да бъдат
необикновени документи на времето,
което отмина. Това са „Троянският
слон“, „Малката Венеция“, „Диви ябълки“, филмът за опита за покушение
над папата и тв сериалът „Балкански
субекти“. Такъв ми бил късметът!
Благодаря на всички, които помогнаха
тези филми да не станат!

Георги Дюлгеров разказва и друга
история за кандидатстването ви
във ВИТИЗ. Като че ли съдбата
е избрала него, за да не се препъне
момичето от родния му град, на
което е „писано“ да разплита и запечатва истории…
Действително Георги Дюлгеров се
яви в ролята на съдбата. Без неговата намеса кандидатстването ми
щеше да остане като неудачен епизод в биографията ми, щях да работя
в някой изчислителен център, да пиша
програми за тогавашните компютри,
огромни мастодонти, наречени изчислителни машини, и в свободното

Малина
Петрова

Малина Петрова завършва кинорежисура през 1978 г. Първите є филми са игрални – „Пътешествие“ (1980, съвместен
дебют с Искра Йосифова) и „Синът на Мария“ (1983), след което
прави ярки документални творби като „Тетевенска 24“ (1984),
„Виновни няма“ и „Пантеонът“
(1986/1987), „Фермата“ (1988),
„Сърцето умира последно“
(1991), „Раздвоено сърце“ (1993),
„Приключено по давност“ (2009),
„Децата на Мария Магдалена“
(2000), „Заличаване“ (2012), „Кристалът на душата“ (2016) и др.

време да разплитам чорапи. Дали ми е
било писано това, което по-късно ми
се случи, не знам, но в повечето случаи
е било неизбежно следствие от възпитанието и характера ми.

Сега живеете в Габровския Балкан – има ли непоклатима местна
правда, с която слагате точка на
всяко разколебаване?
Не съм толкова веща в душевността
на габровци, макар че имам известни
наблюдения, които ме навеждат на
мисълта, че вицовете за тях имат
своето основание, макар Иван Хаджийски да твърди, че са преувеличени.
Израснала съм край морето, сред рибари, не онези, за които рибарството
е хоби и развлечение, а истински рибари, за които морето е съдба. Който е
чел „Старецът и морето“, ще разбере.
Каква непоклатима габровска правда
може да устои на: „Морето! Най-голямото събитие!“. Написал го е поетът
Христо Фотев от Бургас.
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Театърът е моето

спасение
Режисьорът         
Стайко Мурджев
в разговор                                    
с Мария Панайотова

„Слава“ в Пловдивския театър, 2020 г., фотограф Георги Вачев

дишане, в която клетките получават по-голямо количество кислород. Вие имате ли такива моменти
в театъра?

на тази сила безрезервно, тогава настъпва „дълбокото дишане“, тогава
си целият в театъра и неговото чудно пътуване из света на архетипите.

Да правиш театър е нещо много
трудно – ужасно сложно и болезнено
занимание, което понякога те поставя в центъра на невъобразими
кризи и битки, през които трябва да
преминеш в името на собственото
си психическо и душевно оцеляване.
Катартично изкуство е театърът –
жертвите, с които е осеяно бойното
му поле, са неизброими – актьорското
В йога практиките има момент, его, персоналният живот, материалкойто постигаш, ако си изпълнил ните компромиси, инвалидизираните
правилно всички упражнения. На- идеи. И когато съумееш да се издигричат го „момент на бездихан- неш над всичко това, когато някак
ност“, толкова ти е леко, че не усе- прозреш, че всичко е такова, каквото
щаш, че дишаш, и сякаш времето е трябва да бъде, и именно в това се
спряло. А всъщност точно в този крие красотата на цялото това промомент дишаш по най-правилния клятие, наречено театър – силата
начин. Някаква форма на дълбоко   на настоящето, и когато се отдадеш

Това ли е да бягаш навътре в себе
си, да влизаш в дълбокото? Някъде във ваше интервю прочетох, че
такова бягане навътре в себе си
е поставило началото на вашето
театрално пътешествие.

Понякога театърът е бягане на дълги
разстояния, през различни времена,
пространства, състояния... А понякога е бягане навътре, в себе си, съпроводено с дълбоко дишане. И двете
пътувания са еднакво трудни и еднакво важни за всеки, посветил битието
и търсенията си на това изкуство. И
колкото повече потъваш в него, толкова повече портали успяваш да отвориш. За да разбереш накрая, че различните пътища и посоки всъщност
водят до една и съща точка – към самия теб.
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Театърът е моето спасение – затваряш очи, потъваш в тъмното под клепачите, наблюдаваш раждането на
образите, които са бременни с други
образи, оставяш се да те водят или
ти да водиш тях. Потапяш се, гмуркаш се до дъното и когато изплуваш
и се върнеш тук и сега , срещаш спомена за преживяното с разума, и от
тая среща сътворяваш театър. Има
много други практики, работещи със
същия заряд и смисъл: картите Таро,
метода на активното въображение
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на Юнг, хипнозата – различни портали
към една и съща точка, а именно към
самия себе си.

Как избирате пиесите, към които насочвате режисьорските си
търсения в театъра? Или те ви
намират?
За мен пиесата не е от особено значение в началото. В началото е важна
темата, проблемът, който в дадения
момент е вързал душата ми на възел.
Чак когато формулирам ясно и точно
този проблем, започвам да търся текста. Разсъждавам за текста като за
трамплин, повод за интерпретация
на теми и проблеми, не робувам на ремарки и дословни реплики, но в същото време подхождам с уважение към
света на автора.

Направихте запомнящ се „Крал
Лир“ в Пловдивския театър преди повече от девет години. От
дистанцията на времето като се
връщате към тази постановка,
какво пази съзнанието ви и какъв
емоционален отпечатък е оставила
тя в него?
И тук бих продължил разговора за темата – преди девет години, когато
започвах да правя този спектакъл,
разбира се, с изключителната подкрепа на Пловдивския театър и неговия
директор, аз осъзнавах опасността,
разбирах обема и тежестта на задачата. Все още нямах достатъчно
опит, екипът беше огромен, а рискът
– убийствен, но нито за миг не се разколебах, защото текстът носи в себе
си рани, травми и учения, през които
беше жизненоважно да мина тогава.
Аз вярвам, че когато сме се раждали,
звездите са се подредили в карта,
карта на пътя, по който да поемем –
да преминем през различни аспекти на
собственото си живеене. И в театъра, точно както и в съня, ние преминаваме през тези аспекти безопасно,
през сцената. Но само в театъра,
прекарвайки живота си в него, можеш
да минеш през всички нива, да изживееш всички опасни аспекти, предначертани от звездите, да устискаш
всички трагични метаморфози и загуби, които те чакат и връхлитат
от упор, да се разпадаш на части, да

губиш светлина, да губиш себе си, да
губиш непрестанно и винаги да оставаш непокътнат. Само в съня и в
театъра. Всеки спектакъл, през който преминаваме, е свързан с аспекта,
който изживяваме, затова понякога
ни се струва, че животът преповтаря изкуството, а истината е, че няма
разлика между двете.

И как младостта ви тогава четеше този текст? Сега как бихте го
„прочели“, ако се върнете към него
в театъра?
Тогава посветих спектакъла на баща
ми и брат ми и на всички, които са играли тези архетипни роли в живота
ми. Чрез него аз проведох онзи личен
разговор между мен и тях. След спектакъла този разговор е затворен и
изчерпан, така че нямам нужда от
„Крал Лир“ в момента, може би някога,
но със сигурност не сега и не скоро.

който представяме чрез актьорите,
ще успеем да поговорим с публиката,
да прехвърлим сблъсъка на тези идеи
и в салона. Но впоследствие усетих,
че хората в момента повече искат
да слушат и гледат, да се любуват
на енергията, извираща от рампата.
Пандемията изразходва енергията ни,
страхът беше голям, мисля си, че ще е
нужно доста време да се активираме
отново, сега е време за живеене навътре и просто наблюдаване навън.
А актьорите са щастливи, разбира
се! Щастлив съм и аз. Да отнемеш на
твореца творчеството му е винаги
болезнено, затова след травматичния период на изолация сега дишаме
свободно театралния кислород, чрез
който живеем истински.

Като заговорихме за публиката...
С инициативата „Нощ на театрите“ правим едно международно
проучване на публиката (проект,

„Крал Лир“ в Пловдивския
театър, 2011 г.,
фотограф Георги Вачев

През лятото в Пловдивския театър започна инициативата „Сцена за идеи и спорове“. Как реагира
публиката на такива разговори? А
актьорите?
Публиката е зажадняла за театър.
Тези срещи за мен са изключително интересни, защото те бележат
новото начало след кризата. Усещам хората някак по-притихнали,
по-внимателни, по-стаени в себе си.
Когато започвахме, си представях,
че след самия драматургичен спор,

в който участват пет европейски
столици. Първите резултати показват, че преобладаващата публика в София е между 25 и 35 години и
ходи на театър за „интелектуална
среща с изкуството“, заради живото общуване и високото ниво на
продукциите. В същото време обаче се оказа, че театрите разчитат
на сравнително малък брой публика
и голямото предизвикателство,
за което пазарът има потенциал,
е да влязат нови зрители, да се

октомври 2020

34

Стайко
Мурджев

Стайко Мурджев е роден на
9 май 1984 г. Възпитаник е на
Юлия Огнянова и Емилия Ованесян в школата към Родопския
драматичен театър „Николай
Хайтов“ в Смолян. През 2009 г.
завършва НАТФИЗ, специалност
„Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен
Марков. Режисьор в трупите на
Драматичния театър в Пловдив, Театър „Българска армия“
и Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен. Поставял
е спектакли и в Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“ –
Варна, Драматичен театър
– Хасково, ТР „Сфумато“, Сатиричния театър, Театър „София“,
Театър 199, както и в рамките
на театралната лаборатория
„Леон Кац“. Отличен е с Икар за
дебют за режисурата на представлението „Пухеният“ от М.
Макдона; има награда от Фестивала на камерните форми
във Враца за представлението
„Железният светилник. Любовта на Катерина“ по Димитър
Талев. През 2020 г. е номиниран
в 9 категории за наградите
Икар, чието връчване беше
отложено заради пандемията.

ангажират нови аудитории. Как
ще коментирате това?
Пътят на театъра до зрителя в условията, в които сме поставени да
работим, е доста особен и сложен
като логика – от една страна, имаме
интелектуална публика, която търси високата драматургия и сложните
жанрове, която не би се примирила с
пиеси еднодневки и лековати водевили за разтуха. На другия фланг са хората, които искат да срещнат звездите
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от екрана – актьори и публични личности, които, за добро или лошо, задават модели и кодове за живеене, на
които въпросната публика робува. И
за да може театърът като институция да срещне тези две публики, той
трябва да измайстори хибрид между
висока драматургия и популярни лица,
трябва да успее да срещне елитарното с популизма, което се оказва нелека, но интересна задача.

Театралният сезон (2019/2020) беше
доста странна смесица от еуфория, смирение, страх, пандемия,
но пък за вас, струва ми се, е запомнящ се заради многото силни
проекти, които направихте – в
Благоевград („Портретът на Дориан Грей“), Пловдив („Слава“) и
София („Най-бързият часовник във
вселената“). Дали ще погледнем на
тези спектакли, когато се завърнат на сцената, с „други очи“?
Ако се позовем на думите на един велик мислител, то изкуството е повече в очите на зрителя, отколкото
пред самите тях. Разбира се, че очите ще бъдат „други“, защото вече
ще бъдат заредени с друго минало,
друга история. Нищо не може да съществува без контекста си, а тези
спектакли, както и всички останали, ще съществуват в контекста на
постепидемичната обстановка. Ще
влизаме в салоните не просто като
зрители, а като оцелели, опазили се
или преборили се. И това, че можем да
бъдем отново заедно, ще бъде награда, а не поредното ходене на театър.
Театралното изкуство е изкуство на
времето и мястото, то е спътник на
настоящата реалност, затова ми се
струва, че проблемите в спектаклите
ще придобият друга светлина и плътност, процеждайки се през призмата
на живеенето в криза.

Вие самият как ще се завърнете
към тях?
Времето няма минусово измерение, то
върви само напред. Опитвам се да се
настроя не за „връщане към“, а за продължаване напред заедно със спектаклите, това вече няма да бъдат онези

стари представления, а съвсем нови,
защото перцепцията на публиката
ще бъде нова. Театърът, за разлика
от други сценични изкуства, не търпи
заседяване на едно място, той е мимолетен и именно в това негово бързо
умиране и възкръсване се състои смисълът му.

И изкуството, и животът ни може
би все още преживяват нещо като
фундаментален шок, който не ни
се е случвал преди. Специалистите
дори говорят за „шокова доктрина“ в смисъла, който влага Наоми
Клайн, само че в настоящата реалност темповете му са изключително бързи. Очаквате ли да се променят нагласите на публиката?
Публиката е интуитивно същество,
тя невинаги знае с разума си какво
иска, за сметка на интуицията, която
се влияе от духа на времето, от пулса на живеенето. За мен една публика
трудно може да изрече конкретно желанията си, това е работа на театъра – да бъде в крак с времето, да усеща
ритъма на модерността и да предлага
на публиката преживявания, изградени именно на тях, но без да прави компромиси с вкуса, разбира се.

Ще се появят ли нови театрални
форми?
Разбира се! Откривателският заряд
на театъра е неизчерпаем, в основата на действената му природа стоят
конфликтът, кризата, катастрофата. Театърът не може да съществува
без криза, само чрез нея той се обновява и намира нови и нови смисли.

Какви са хоризонтите пред театъра от тук нататък?
Събитията на световната политическа сцена рязко ескалираха и се взривиха като бомби със закъснители,
които тиктакаха отдавна. Светът и
неговите цивилизационни устои сега
приличат на магическа кутия с безброй смислови дъна, на зала с криви
огледала, оглеждащи се едно в друго.
И именно в тези огледала, там някъде
се провиждат и новите хоризонти на
съвременния театър.

Д
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И
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И

Георги Кожухаров, Протести в Росенец,
11 юли 2020 г.

Виктор
Мартинович
Бертран
Вержели
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СИЛАТА
на слабите
На бруталното насилие       
в авторитарната държава
може да се противодейства
само с любов – писателят
от Беларус пред
„Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг“
Резиденцията на подложения на натиск Александър Лукашенко беше
обкръжена от войници, а самият
той се появи с автомат. Сигурен
ли е той в лоялността на своя насилнически апарат?

Седмица по-рано и аз не вярвах, че
пазителите на реда са способни на
това. Ала системата е проникнала в
главите на всички бойци. Дори и след
фотографиите на хора със следи от
насилие, след съобщенията за жертви
сред мирните демонстранти имаше
само отделни случаи на напуснали служители на реда. Не се случи ефектът
на падащата къща от карти.

Служителите на реда са добре осигурени финансово и рано се пенсионират. Не желаят да се лишат
от това.

фотография
от беларуския
портал tut.by

Не знам дали той би стрелял срещу
невъоръжени, мирно протестиращи
хора. Това, което се случи през изминалите дни и седмици, изобщо не беше
протест, нямаше нито едно счупено
стъкло, никакви изгорени автомобилни гуми, не са хвърляни камъни срещу
полицаите. Беше по-скоро демонстрация, че сме мнозинство, че сме
били измамени по време на изборите,
а измамниците се държат, все едно
нас ни няма.

Описал съм го в моя роман „Параноя“,
който излезе на немски през 2014 г.
Разказвам за една страна, в която
всички сфери на живота – от медицината до уличното движение, са под
диктата на параноичен страх, на
чувството, че постоянно си следен и
подслушван и че всеки, ангажирал се
политически, се превръща във враг,
който трябва да бъде унищожен. Тези
страхове не са нови, Лукашенко просто реанимира призраците от 30-те
години на миналия век.

Бруталността на силите на реда
шокира много беларуси.

Защо това не действа въпреки
масовите репресии?
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Още през 2010 г. кандидатът за президент беше арестуван направо в
болницата, тогава нито един лекар
не протестира. Днес арестуваните
отиват от затворите в клиниките, а
за тях съобщават първо лекарите, те
постъпват честно като хора, които
вече не изпитват страх.

Как службите следят мирните
демонстранти?
Системата е шизофренна. Преди три
месеца се твърдеше, че Русия е заплаха за Беларус и подклажда революция.
Беше претърсен офисът на руския
доставчик на интернет Яндекс. Виктор Бабарико, легендарният директор на Белгазпромбанк , дъщерна на
„Газпром“, бе обявен за враг, държавата пое Белгазпромбанк. Сега Европейският съюз беше обявен за враг,
Лукашенко прехвърли военни части
от източната на западната граница.
Средностатистическият гражданин
чува, че след Москва вече ни заплашва
и Полша, същевременно вижда мирни
хора, които на митингите си събуват
обувките, преди да се качат на пейка
в парка.

Отличителен белег на протестите е големият брой жени, които
след първите нападения над демонстранти прегръщаха полицаите,
защитавайки по този начин и мъжете си. В историята на Беларус
жените често са поемали ролята
на арестуваните или убити мъже.
Първата и Втората световна война
се водят в голяма част на беларуска
земя. Моят прадядо е бил селянин,
убит е от германски нацисти. Така
прабаба ми е станала главата на семейството. „Трите сестри“ в беларуската предизборна кампания за
президент съответстват на стар
културен код. Светлана Тихановска се
кандидатира вместо своя арестуван

37
съпруг, Мария Колесникова представляваше арестувания Бабарико, Вероника Цепкало – своя избягал от страната съпруг, докато сама не беше
принудена да избяга. Тези митинги ме
възхищават и със силата на красотата пред лицето на една брутална
власт. На жестоката власт можеш да
противопоставиш само любов и слабост. След първите протести стана
ясно, че всеки мъж, който излезе на
улицата, може да попадне в затвора
и да бъде измъчван ужасно. Ала срещу жените, които подаряват цветя,
срещу тяхната състрадателност
властимащите са безсилни. Жените
бяха по-силни от физическата сила. В
своето отчаяние те измислиха нова
технология на протест и внезапно се
оказаха непобедими.

Светлана Алексиевич е на мнение,
че сред полицаите садисти трябва
да е имало и руски сили, беларусите
не биха се нахвърлили по този начин
върху сънародниците си.
Светлана Алексиевич е много добър
човек, чист хуманист, тя не може да
си представи колко дълбоко е проникнало злото в душите на хората.
Аз съм напълно убеден, че не е имало
руска подкрепа. Руско-беларуските
отношения преживяват най-дълбоката криза в историята си. Вземете за
пример историята с Белгазпромбанк.
Беларус получава евтин газ и петрол,
но изведнъж купува американски петрол и отхвърля интеграцията с Русия,
от която би имал нужда Путин, за да
не променя конституцията. Двете
страни изпитват дълбоко взаимно
недоверие.
Светлана Алексиевич играе несравнима роля като интелектуалка. Преди
всичко там, където днешните учители и дори професорите в университетите мълчат – вместо да обяснят
на младежта разликата между добро
и зло. Още по-значим става гласът на
интелектуалеца, който осъжда насилието. Алексиевич е сред онези, които
запазиха финансова независимост и
могат да си позволят лукса да нарекат черното черно. Същевременно

всички нас ни следят. Заради това интервю и на мен могат да ми се случат
най-лоши неща.

Виктор
Мартинович

Стачкуващи беларуски журналисти биват подменяни с руски
колеги.
Те оказват много съмнителна помощ
на режима. По държавното радио преди два дни звуча нонстоп, в продължение на цял час песента за Лукашенко
„Саня, остани с нас“. Това предизвиква
само гняв, дори и сред привържениците на Лукашенко. Тази „помощ“ напомня по-скоро на саботаж.

Вие живеете в Минск, но преподавате история на изкуството във
Вилнюс.
В Минск съм донякъде невидим, има забрана да се появявам по телевизията,
пиесите ми не се играят на големите
сцени. Този житейски път е много характерен за Беларус. Спомнете си за
Франциск Скарина1, нашия първи преводач на Библията, за Марк Шагал,
Светлана Алексиевич или рок певеца
Сергей Михалок – всички те е трябвало да станат известни извън своята страна, преди да бъдат приети в
родината.

Новият ви роман „Революция“,
който ще излезе през есента на
руски, разглежда етичния въпрос
за подчинението на властовите
структури.
В него става дума за власт, но всъщност не за политика, а за властови
отношения в най-общ смисъл, към
съпругата, шефа, полицаите. Става
дума за корупция и за това, че хората разпознават някои заповеди като
престъпни, но въпреки това ги изпълняват – както днес в Беларус. Интересува ме готовността да преотстъпиш своята свободна воля на друг.
Християнството подчертава, че без
свободна воля не можеш да говориш
за добро и зло. Романът се появи през
последните 12 години, той няма нищо
общо с днешните протести, при все
че ги обяснява във философски смисъл.

Виктор Мартинович е писател, изкуствовед, журналист.
Роден е през 1977 г., живее в
Минск, преподава история на
изкуството в Европейския хуманитарен университет във
Вилнюс. От 2002 до 2015 г. е
зам. главен редактор на информационно-аналитичния всекидневник „БелГазета“. Защитил е
докторска дисертация, посветена на авангарда във Витебск.
Първият му роман „Параноя“ е
издаден на руски през 2009 г.,
продажбата му в Беларус е негласно забранена. През 2011 г.
излиза вторият му роман „Хладен рай“, написан на беларуски,
който по волята на автора се
разпространява в интернет.
Романът „Сфагнум“ (2013) се
появява в електронен и печатен вид на два езика – руски и
беларуски. Още като ръкопис
той попада в дългия списък за
руската награда Национален
бестселър, лидер по продажби
е в беларуската верига „Белкнига“. Следват романите „Мова“
(2014), „Езерото на радостта“
(2016), „Нощ“ (2018). Произведения на Виктор Мартинович са
преведени на английски, немски,
финландски. Негови пиеси се поставят на европейски сцени.

Интервюто е публикувано на 25 август 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова

1
Франциск Скарина (1490–1551) – философ хуманист, писател, учен, издал първата печатна
беларуска книга – „Псалтир“. Преводач на беларуската редакция на Библията. Б.пр.
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Търсене
Разговор с православния богослов Бертран Вержели

на изгубения смисъл

„Животът не е нищо. Той
е белязан от безспорния
факт на съществуването.
Тъкмо това му придава
смисъл.“ Възможно           
ли е в днешното
време на страхове                                             
да не опираме единствено
до индивидуалното
си благополучие,                                   
а да поставим въпроса
за смисъла на живота?
Размисъл на философа             
и православен богослов
проф. Бертран Вержели
пред в. „Фигаро“
Все повече книги изследват въпроса
за смисъла, опитват се да ни дадат
практически отговори, особено потребни в днешната ситуация на
страх и на стрес. С какво последната ви книга „Животът ни има
смисъл!“ е по-различна?
Книгата ми се опитва да отговори
на всички възражения, обикновено
задавани относно смисъла на живота, и поставя въпроса така: сигурни
ли сте, че животът ви няма никакъв
смисъл? Никога в която и да е книга,
посветена на личния успех и просперитет, няма да откриете размисъл
относно не-смисъла на живота. Всички тези книги изхождат предварително от идеята, че смисълът съм „аз“ и
че става дума за благоденствието на
„аза“. Ето защо, макар и всички тези
книги да претендират, че говорят

октомври 2020

си. Съществува източник на смисъл,
който надхвърля живота и човека.
Този източник препраща към самия
факт на съществуването. Нека се
придържаме към факта, че животът
и хората съществуват. Бидейки в
наличност, животът сам заговаря, в
него има отглас и от нашия вътрешен
живот в присъствието на света като
наше присъствие в света.

Пишете, че „светът дава голям
брой решения, но никакъв отговор“.
Какви обаче са вашите решения?

за „смисъла“, няма никакъв размисъл
върху него. Те много напомнят на дом,
изграден без основи.

Ако си поставим въпроса за смисъла на живота, това означава ли,
че трябва да признаем духовното
в човека?
Да се мисли, че животът има смисъл,
предполага да се стигне до идеята,
че съществува източник на смисъла,
надвишаващ живота. Докато в наши
дни човекът, свикнал сам да придава
на всичко смисъл, както добре обяснява Андре Конт-Спонвил, отхвърля
идеята за един подобен източник.
Именно на това съм посветил анализа

Решението е техническо средство,
което преодолява някаква пречка, но
пък възпрепятства осъществяването на някоя лична цел. Отговорът е
слово, което обговаря цялостното ни
съществуване и ни вдъхновява. Нашият свят има очи само за индивида и за
неговия комфорт, той не се интересува от отговорите, които ни вдъхва
съществуването. Моите решения? Да
спрем да търсим решения на всичко и
най-напред да се заинтересуваме от
думите, които ни вдъхновяват, които носят отговор относно съществуването. В опита на изкуството, на
морала, философията и религията са
отговорите, в които си струва да се
вслушаме. Те отговарят на жаждата
ни да съществуваме пълноценно. Оттук и основополагащата им ценност.

Ала нима изкуството днес не се
надсмива над смисъла? Все едно че
това търсене не го засяга…
Твърдя тъкмо обратното. Свидетелство за което е и фактът, че завършвам книгата си с коментар на фразата на Достоевски „Красотата ще
спаси света“. Посочвам като пример
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за смисъл търсенето на абсолютния
смисъл на съществуването, който ни
дава съзерцанието на някои картини или слушането на дадена музика.
Някои днешни артисти си играят на
нихилисти и провокатори… Така те се
опитват да бъдат забелязани. Изкуството е нещо съвършено различно.
Дори когато някои артисти изследват абсурда, там отново става дума
за смисъла.

го демистифицират. Поне привидно.
Или, подобно на Жорж Батай, в името
на либералния, либертариански или
либертински индивидуализъм, прекрасно анализиран от Камю в „Разбунтуваният човек“; те са фасцинирани
от злото, от Сад, от престъплението и трансгресията. Едва когато се
сблъскат с тероризма и с престъпленията му, очите на някои от тях се
отварят. Злото не е някаква шега. И
няма никакво основание да се надсмиС какво въпросът за смисъла на ваме на смисъла и да го анихилираме.
живота възпрепятства зачитане-          Тъкмо когато животът бива сведен
то на личния живот? Да не би едно до това „вече да няма нищо“, изведнъж
индивидуалистично общество да е си даваме сметка, че той не е „нищо“.

обречено да не се пита повече относно смисъла?

Въпросът за смисъла на живота е религиозен въпрос. Когато не искаш и да
чуваш да се говори за религия, тогава
забраняваш да се задава този въпрос,
обявявайки го за фалшив проблем. Или
пък го приватизираш, обяснявайки, че
това е твърде лично дело, за да може
за него да се говори. Нашият свят е
изнамерил и един трети път, който
се състои в следното: казва се, че от
значение е не толкова смисълът на
живота, а смисълът на моя живот.
Става дума за вежлив начин, по който въпросът за смисъла на живота се
евакуира и на практика му се отрязва
главата.

За да прикрие загубата на смисъла, западноевропейската мисъл постепенно размива идеята за виновността. Виждаме го у Сад, Ницше
и Дельоз. Според вас мислителите
на деконструкцията съумяха ли
да изпразнят живота от смисъл,
премахвайки идеята за злото?
Животът не е нищо. Той е белязан от
безспорния факт на съществуването. Тъкмо това му придава смисъл. За
което си даваме сметка, изправяйки
се пред красотата. Както и когато
се сблъскаме със злото, това крайно и необуздано насилие. Маркиз дьо
Сад се наслаждава на злото. Ницще го
възприема с оглед на себеутвърждаването. Жил Дельоз го пренебрегва.
А мислителите деконструктивисти

Без да го назовавате, вие често
говорите в книгата си за един естествен морал, който устоява на
всякакви философски и социологически деконструкции. Идеята,
която днес е често оспорвана!
През XVIII в. така нареченият „естествен морал“ обозначава егоистичния и чувствен човешки морал, който
не препраща към самото битие на
живота. Моралът е нещо живо. Чрез
живота той прошепва: „Не убивай!“.
Нашият свят, в който господства
егоистичният индивид, не иска и да
чуе за това. Ала дали моралът не е
като гласа на живота, който проговаря в интимността на нас самите, както и във всичко останало? Обикновено се дава друго обяснение. Моралът
се анализира в „две времена“. Обяснява се, че той е социална измислица, а
едва впоследствие са били наложени
„ценностите“, тоест че моралът е
декретиран.

Бертран
Вержели

Бертран Вержели (род. 1953 г.)
е френски философ, есеист и
православен богослов. Възпитаник е на „Екол Нормал“ в Сен
Клу. Преподавал е в Университета за политически науки в
Париж, води подготвителни
класове по философия за големите френски висши училища.
Професор по морално богословие в Православния институт
„Св. Сергий Радонежки“ в Париж.
Сред десетките му публикации
се открояват книгите: „Вярата или носталгия по удивителното“ (2004), „Завръщане към
удивлението“ (2010), „Стани
този, който си“ (2014), „Изкушението на човека-Бог“ (2015),
„Срещи на брега на смъртта“ (2015), „Молитвата, една
философия“ (2017). Редовен
участник е в конференциите
„Философски вторник“ в Париж, лектор на богословския
цикъл „Понеделник в Пор Роаял“,
организиран от френския православен сайт Orthodoxie.com.

Сент-Екзюпери обаче казва, че
„онова, което придава смисъл на жи- Трябва да се научим да се освобождавота, придава смисъл и на смърт-                                                                          ваме от насилието. А това не е никак
лесно. Насилието очарова. На което се
та“. Няма смисъл без жертва?
Ала все пак не смъртта е тази, която дава смисъл на живота. А по-скоро фактът, че можем да преживеем
всичко, дори смъртта. Жертвата
означава проливане на кръв. Живият
живот означава проливане на живот.
За да живеем, нямаме никаква нужда
от смърт или от проливане на кръв.

дължи и прелъстителността, която
упражняват над нас смъртта и проливането на кръв. Един живот е възможен отвъд смъртта и насилието.
Всъщност това е изключителното
откритие, което правим, когато истински срещнем живота…
Превод от френски Тони Николов
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Чавдар Попов

Божидар Бояджиев
„Няма „Аз“, няма „Имам“,
няма „Съм“. Галерия
„Академия“, 17.12.2019 –
10.01.2020 г. Участници в
проекта: Анжела Терзиева,
Божидар Бояджиев, Васил
Абаджиев, Виолета Танова,
Габриела Петрова, Гергана
Николова, Георги Пасев,
Елеонора Терзиева, Елза
Томов, Емил Желязков,
Иван Абаджиев, Иван
Костолов, Ива Косева,
Лазар Лютаков, Моника
Тошева, Петя Димитрова,
Симеон Стоилов, Свилена
Колева, Юлиан Станкулов,
Касандра Йонева и Яамур
Тезджан.
„Назоваване на времето и
мястото“, самостоятелна
изложба на Божидар
Бояджиев в галерия
„Контраст“, София,
11.06.2020 – 24.07.2020 г.
Винаги съм изпитвал голям интерес
към изявите на Божидар Бояджиев.
Той е художник, трасиращ ярка, впечатляваща самостоятелна линия в
съвременното ни изкуство, която го
отличава както от визията, изповядвана от следовниците на традиционните медии, така и от праволинейната стратегия на новоявилите се
адепти на концептуализма, насочена
освен всичко друго и към омаловажаване на картината с оглед тя да бъде изтласкана от „арт сцената“, за да бъде
изтъкнато „правилното“ днешно българско изкуство. Волно или неволно, те
изповядват идеологията на модернизма, който вече е част от историята.
Но у нас е така – вълните на съвременните течения и насоки, често със
задна дата, хаотично се застъпват
и се догонват, взаимопроникват се,
изпълнени с патос в опитите си за

По повод две изложби

Божидар Бояджиев на изложбата „Няма „Аз“, няма „Имам“, няма „Съм“, общ план, галерия
„Академия“, 2019 г.

преодоляване, за отграничаване. Пита
се обаче – на какво и от какво?
Божидар Бояджиев не изпитва никаква
необходимост да доказва някому нещо
или усилено да надмогва установените
граници на видове, жанрове или форми. Разбира се, след концептуализма
живописта вече не може да е същата.
И ние отлично виждаме това в картините му.
При срещите си с него всеки път се
убеждаваме в изключителната му ерудиция, както и във високото му чувство за отговорност спрямо днешния
често дезориентиран зрител. Може
би тези качества го насочват към желанието да напусне, макар и донякъде
условно, познатия терен на типичната индивидуална изява и да потърси
други, екипни форми на социализация
на продукта и контакти с публиката.
Ето защо, без да рискувам особено с
екстравагантни сравнения, мога да
кажа, че освен ролята на актьор, традиционна за художника, той поема в
известна степен и функциите на режисьор. С други думи – нещо като играещ треньор във футбола.

През тази година авторът реализира
две много интересни изложби, които
не се вписват безпроблемно в обичайния експозиционен поток. Те имат
различен характер. Докато първата е
колективна (следователно за реализация можем да говорим само частично),
втората е самостоятелна.
Първата е наречена „Няма „Аз“, няма
„Имам“, няма „Съм“. В нея авторът, освен участник, се изяви и като куратор,
една роля, която не е чужда на част от
съвременните артисти.
Мотото „Няма „Аз“, няма „Имам“, няма
„Съм“ е взето от романа на Самюъл
Бекет „Думи няма“ (1949 г.). В текста,
придружаващ експозицията, четем, че
то е подсказано „от творба на Васил
Абаджиев със същото заглавие, представена в Substories през 2009 г. Цитатът може би поставя под въпрос
обхватите на егоизма, въстава срещу
нагона за притежание и дори отрича
смисъла на съществуването. Позицията на Бекет е извисена и дистанцирана до степен да звучи нелогично
и налудничаво. Тя задава въпроса какво остава отвъд базовите опори на
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Божидар Бояджиев, „Ксиропотам. Скулптура, закачена на стреха“, 2016 г., от изложбата в галерия „Контраст“

човешката личност. Всъщност отношението към „аз“ „имам“ и „съм“ е от
ключово значение. Големите съмнения
са именно тези: съществува ли над Аз,
в какво ни въвлича собствеността,
от какво ни освобождава и с какво ни
обвързва, има ли морални и етически
оправдания за екзистенцията?“.
Втората експозиция „Назоваване на
времето и мястото“ има връзка с поклонническите посещения на автора в
Света гора. Картините са придружени
с текстове, които фиксират датата,
мястото и съдържат малък коментар.
Както той отбелязва, етикетите
„дават документално обяснение, но
и преобръщат очакването за пълна
указателна яснота. Предписанието
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за разчитане на изобразеното в неговото двусмислие и понякога парадоксалност бих искал да предложа за
водещ възглед и дори композиционен
похват от характера на образния
език... Има и още добавени средства за
пространствено фиксиране и озаглавяване в коментирания проект. Това
са пряко поднесените за разглеждане
административно-пропускателни
разрешителни, обективирани като
„грамоти“, „визи“ или „документи за
самоличност“, позволяващи движение
през времената и местата“.
За мен лично тази изложба поставя
освен всичко друго един фундаментален проблем. Той е свързан с възможностите на съвременното изкуство

за пластическо съвместяване на „несъвместимото“ – от една страна, на
трескавото, хаотично и често загубило мирогледни ориентири битие във
всекидневието и от друга – на концентрираната моторика на съзнанието,
на съкровеното вътрешно пространство на душата, която, както казва
Тертулиан, „по природа е християнка“.
Подобни размисли и усещания, произведени от изложбата, намират потвърждение в думите на художника.
„Времето и мястото, за които говоря,
или по-скоро времената и местата, за
които става дума, опират в съзнанието ми и произвеждат смисъл. Водят
ме през дебрите на усещанията, през
екзалтацията от усамотяването,
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през приповдигнатото разбиране за
тленността. Търся утеха в изображенията. Уповавам се на тяхната
атмосфера и дух, тяхната цветност
и неопределена същност. Нека те да
бъдат моите слабости, моите защити, моите надежди, моите страхове и
моите убежища.“
Нашият разговор естествено се ориентира около изложбите, но както
и при предишни случаи, когато сме
имали възможност да беседваме, неусетно напуска конкретната проблематика, заложена в тях.
Чавдар Попов: В съвременното изкуство често се срещаме с различни
случаи, при които артистът освен индивидуалната си изява в една или друга форма (независимо дали става дума
за картина, инсталация, пърформанс,
фотография, или за нещо различно) сякаш изпитва необходимост – нерядко – да поеме и ролята на куратор. В
изложбата в НХА, състояла се в края
на миналата и началото на тази година, освен участник сте и куратор. Кое
точно ви мотивира да бъдете куратор? Защо понякога се случва така, че
на художника като че ли не му е достатъчно просто да покаже, да участва в
някаква експозиция?
Божидар Бояджиев: Това смесване или
смяна на ролите се появи още през 90те години. Когато отпаднаха регламентациите от предишната епоха,
няколко изкуствоведи с вече утвърдено име решиха да станат артисти.
Казвам артисти, а не художници. Художник звучеше някак си обвързано с
образователен ценз, сиреч – учил си
живопис, ставаш живописец, тоест
художник, учил си за изкуствовед,
ставаш изкуствовед и т.н. Какво си
учил, вече като че ли не беше чак толкова важно. Имаше значение какво ти
се прави и дали имаш самочувствието
да го направиш публично достояние.
Строго определената професионална подготовка дори се приемаше негативно. На втори план оставаше
въпросът дали това, което правиш,
струва нещо. Междувременно компетентният и уважаван критерий
беше ерозиран от тържеството на
масовата култура. Критиците бавно

изчезнаха и на тяхно място дойдоха
журналистите, за които направо не
ми се говори. Та тези няколко изкуствоведи (с които бях и съм в чудесни
отношения и които уважавам заради
качествата им), след като станаха
артисти, станаха и всичко останало. Опортюнизмът тържествуваше.
Възможностите за взимане на инициативата бяха обективно налични
и всички тръгнаха да осъществяват
кариерите си против конвенциите
и в услуга на собствения си успех и на
своите собствени нужди. Художниците не останаха по-назад. И на тях им
се приискаха нови балтони и дори направо шинели. Защото да си куратор,
означава покрай всичко друго и форма
на власт.

на изложбата, осъществена през артистично екскурзоводство. Не на последно място – и за собственото си
артистично участие, естествено. Но
все пак в ключовите моменти се намесваха колегите. Например подреждането на изложбата в галерия „Академия“ беше тяхно дело.

Днес съществува една категория млади и не чак толкова млади куратори,
които упражняват и се наслаждават
на тази власт, пред която художниците с трепетливи душици застават
мирно и чинно.

Тази година Господ даде да осъществя
още един „проект“ в частната галерия
„Контраст“, озаглавен „Назоваване на
времето и мястото“ и поднесен под
формата на самостоятелна изложба.
Някой ми каза: „Отдавна не сте правили самостоятелна изложба“. На това
отговорих, че предпочитам проектите и че в този случай също е така.

Какво да кажа за себе си на фона на
тези разсъждения? Не се смятам за
куратор, макар че тези, които са куратори, настояват да се определя
като такъв. Повече ми харесва хибридната форма на „организаторче“
на някаква артистична воля, която
устройва както мен, така и колегиалния кръг, с който работя. Ако бях само
куратор, щях да имам златни пръстени и поведение на синьор от последна
инстанция, а аз уважавам художника и
приемам по-скоро да служа на някаква
група, идея, на конкретен проект и на
себе си, разбира се.
Ето че съм принуден да използвам клишетата от „новояза“ (перифраза на
Оруел) на днешния ден и без да искам,
да трябва да говоря за „проект“. Та
проектът „Субистории“, чиято шеста
версия се състоя през декември–януари 2019–2020 г. и носеше заглавието
„Няма „Аз“, няма „Имам“, няма „Съм“,
беше колективно дело. Голямото тичане, разбира се, беше за моя сметка.
Не бях само „куратор“, но и многорък
Шива, който се грижи за финансирането, „пиара“, откриването, техническата част, public relations и туроператорството, тоест социализацията

Следва въпросът: не може ли да има
разделение на труда, не може ли някой
друг да работи за нас, художниците,
а ние само да си гледаме работата? Е,
не може. Няма ги тези други хора, няма
ги тези „куратори“, които биха взели инициативата в ръце вместо нас.
„Куратори“ трябва да си бъдем ние,
художниците. Трябва да се оправяме
сами. Трябва да се самоорганизираме.

Чавдар Попов: И в двете изложби, които коментираме, са налице отправни
точки, които в единия случай се инспирират от нещо прочетено, нещо
видяно, нещо свързано с определен
литературен, исторически или общокултурен източник (като начален
импулс). Бихме ли могли да твърдим, че
това е някаква особеност, характерна
за част от т.нар. „постмодерна ситуация“ или може би вече „пост-постмодерна“ (?), при която значителна част
от художествената продукция се базира върху перифразата, коментара,
рефлексията върху други творби, други културни продукти, върху масмедийните канали или историческите
свидетелства и наративи?
Божидар Бояджиев: Да, така е. Но не
е ли винаги така? Художникът не отразява ли дразнителите от околната
среда, не реагира ли на резултатите
от „битката на всички срещу всички“? Да, чудовищната роля на медиите днес е свръхфеномен, който има
значение и импакт върху тях. Художникът може да бъде лесно подведен
при днешните обстоятелства. Всичко
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Божидар Бояджиев,
„Симонопетра.
Стандартната
гледна точка“, 2014 г.,
от изложбата
в галерия „Контраст“

зависи от него и от това колко му е
акълът. Често пъти имам разговори
с моите студенти на тази тема. Те
посягат към милиардите изображения в интернет без никакви скрупули
и предпазливост. Упражняват ли при
това положение посегателство върху
чужд авторски труд, или пък, ако той
е свръхизобилен в количествено отношение, този труд вече престава да
бъде авторски и това ги освобождава от професионална етика и морал?
Може ли да се краде от интернет и
това изобщо подлежи ли на санкция?
И изобщо изкуството може ли да бъде
нещо отделно от масовата култура?
И след като даден автор „цитира“ и
„заема“ на поразия, не приема ли той
да бъде направо форма на масова култура? Има ли вече „високо изкуство“ и
идеята за него не е ли направо несъстоятелна и ирелевантна? Днес например силно се затруднявам да обясня какво е масова култура и даже кич,
тъй като младите вече са закърмени
с това и не разбират какво му е толкова лошото на сегашното устройство на нещата. Изглежда, че някога
екстравагантната идея за срастване
на изкуство и живот, която е принципен нонсенс, се осъществява и нищо
не може да спре тържествения ход на
тази глупост.
Чавдар Попов: Струва ми се, че в съвременното изкуство значителна роля
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играят словесният коментар, артикулирането на определен възглед, определена концепция, без чието оповестяване самият опус на художника няма
да прозвучи с необходимата степен на
пълнота. Тези особености напомнят
онова, което преди години един от
известните американски критици,
Артър Данто, формулира като създаване и доизграждане на необходимия
семантичен контекст на творбата.
Иначе как да отличим една стандартна Brillo Box от опуса на Уорхол? И в
двете експозиции, за които говорим,
фигурираха текстове. Каква е ролята
им в цялостното въздействие и възприемане? Защо все пак са нужни?
Божидар Бояджиев: Естествено е
художникът да иска да бъде разбран.
Дори да бъде разбран „правилно“, тоест както е според него. Вербалните
обяснения целят това. Заявяването
на водещия възглед и на основните
тези подпомагат „КПД-то“ на произведението или изложбата. Но тези
услужливи по отношение на публиката жестове вече не спасяват положението, тъй като четенето не ѝ е
приоритетно. Особено ако текстът
е претенциозен, неясен и несъстоятелен. Дори и аз вече не чета текстовете. Дразня се от това, че ми се губи
времето, толкова повече че съм любопитен, добронамерен и дори средно
интелигентен. И това ми се струва

предостатъчно, за да се оправя и без
напътствия с някаква художествена ситуация. Ето защо все още пиша
текстове, но най-вече ги преразказвам и доразвивам в пряк разговор със
зрителя, тоест прибягвам до друга тактика в усилията си да спечеля
така жадуваната и все по-трудно постижима публика. Цели класове от художествените училища и цели курсове студенти се възползваха от моите
ежедневни и предварително анонсирани „дежурства“ в галерия „Академия“
по време на „Няма „Аз“, няма „Имам“,
няма „Съм“. Давах всичко от себе си, за
да ги преведа през изложбата по моята орбита, разбира се. Изборът на
пряка релация с посетителите, които
са най-различни, е часът на истината
за човека на изкуството. Тази релация го прави сладкодумен разказвач,
адвокат на самия себе си, полемичен
събеседник или просто слушател на
отсрещна гледна точка.
Повече от месец от това тежко лято
на 2020 г. посветих на най-различни
хора, лично поканени и зачетени подобаващо, за да изслушат „разказа в
картинки“ за моите лични обсесии и
маниакалност в светлия и без прашинка оборудван салон на галерия „Контраст“, докато там течеше „Назоваване на времето и мястото“.
В епоха на fake news и на подривни манипулации, извършвани в името на
спорни цели, всякакъв вид тарикатлъци отстъпват пред истината на
пряката словесна среща очи в очи с
посетителите. Не съм съвсем сигурен,
но мисля, че в нашите условия този
подход към публиката си остава мой
патент.
Чавдар Попов: Само две думи в заключение относно текстовете. Мнозина
се увличат в неясно философстване, от псевдоесеистика, пронизана
от баналности, от клишета и от
„общи места“ (например от типа на
твърдението, че „животът е сложно
нещо“), които в крайна сметка не ти
казват нещо конкретно за дадената артистична изява. И тук следва
да присъства необходимата хигиена,
която е нужна изобщо в социалните
взаимоотношения.
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Валентин Славеев

места

Поискани
Тазгодишният
кураторски проект на
Националните есенни
изложби в Пловдив носи
особеното заглавие
„Места до поискване“.
Спазвайки традицията
си, есенният салон на
изкуствата в града
бе открит с девет
изложби, разположени
в Балабановата къща,
къща „Хиндлиян“ и къща
„Мексиканско изкуство“
(ГХГ – Пловдив). Куратор
на изложбите и арт
директор на форума
от 2013 г. насам е
проф. Галина Лардева.
Участници: Албена
Петкова, Антон Терзиев,
Веселин Начев, Греди Асса,
Иван Матеев, Михаела
Каменова, Павел Койчев,
Соня Станкова, Стилияна
Узунова.
Националните есенни изложби са форум с много функции. Той поставя
своеобразно огледало в средата на
художествената сцена, за да направи преглед на случващото се – гради една цялостна система. Фокусът
следва логиките именно на тази система – изложби, които съществуват
поотделно, но и влизат в диалог. Систематичността им в последните години съвместява автори, работещи в
различни медии. Форумът представя
на една сцена утвърдени имена, млади
автори, както и такива, които започват своя път.
Името на тазгодишната система е
„Места до поискване“. Заглавие, което
съвпада и с функцията своевременност, трансформирана от рефлекс на
субективното, разчленяване на значението на мястото, възможни предложения за място в мощността на
мисълта, проекцията, съзнанието и
представата.

Албена Петкова, „Фламинго II“, 2020 г.

Контекстът, който се опитва да ни
внуши кураторът, разглежда местата, подобно на спомените, поставя
ги между навсякъде и никъде, нарича
ги появяващи се и чезнещи. Дава им
статут на чертаещи и означаващи
посоките на нашето съществуване.
Местата са дефинирани като означаващи самата ситуативна подредба на визуалната фактология. Ние им
даваме образ, за да можем да ги дефинираме, но тъй като всеки от нас им
дава лица, кураторът ни напомня, че
в света ни не съществува необработен, свободен от интерпретации визуален факт.
Кои са поисканите места и какво ги
прави своевременни в тазгодишното
издание?
Местата в Националните есенни изложби 2020 са предефинирани. Могат
да бъдат разделени на:

1. такива, които преместват себе си,
правят проекции като (под)места във
времето;
2. такива, които отстраняват от себе си, построяват нова реалност;
3. такива, които реагират на контекста, с жест форсират мястото през
забързване и забавяне на времето.
При първите личното време е осмислено във възможностите, изборите и
потенцията в предстоящото оформяне на личността. Наблюдаването
на детското преживяване е вече отдаденото време. Така в живописта
на Албена Петкова се тематизира
детската игра, мислена през местата, които позволяват изпълнението
на функцията – стаята, дома, ателието, площадката. Новите места задължително преминават първо през
познатите места на възрастния.
Неизбежността на това запознаване
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присъства в работите на Албена
Петкова през фотографско кадриране. Моментността на запечатаното
е удължена в изработването на живописното впечатление.
Внушението в произведенията на
Веселин Начев отново напомня на изместването на местата от личното
към проекцията на предстоящото.
В работите са отстранени действителните пространства, като са
заменени с условни. Вниманието е
насочено към осъзнаването на персонажа като олицетворение на мястото. Живописната материя създава
имагинерно пространство, в което
индивидът е изправен пред личния
си свят, но в действителната среда
на водата („На добър час“, „Плувец“).
В работите „Рана“ и „Лети“ Начев
поставя действието в отстранена
реалност, лишена от разпознаваема
среда. Допринасящи за всичко това са
и колажните намеси от фотографски
елементи.
В контекста на изместеното пространство, което може да бъде възприемано и далеч от личното, би могло да се причисли и представеното
от Антон Терзиев. Темата в част
от произведенията му е обърната
отново към детското, но в посока на
бунта. В средата на Терзиев се срещат реални пространства, но сюжет, който се противопоставя на
забрани („Няма да се превърна в теб“,
„Тихи бунтове II“). Личното време в
работата му е отместено, превърнало се във валута, която веднъж бива
инвестирана в постижението, а друг
път като осмисляне на позволеното и
неговото прескачане. Отново, както
при Албена Петкова, ставаме свидетели как кадърът губи своя моментен
характер, за да се превърне в бавно
изработено живописно произведение.
Във втория тип предефиниране могат да се отчленят други специфики
на изграждане на произведението.
Материята, от която са изградени
художествените търсения, е заменена от плътна, граничеща с въображаемото тъкан. В изложбата си
Иван Матеев отстранява реалното.
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Отнема също и утвърждаването на
конкретността в разпознаването на
човека. Въпреки това той представя преформатирано място и човешка
фигура в „комфортна дрямка“. Територията не може да бъде разтворена
в друга. Произведенията му затварят фигурите така, сякаш нямат алтернатива за място. В тях не тече
време, защото мястото го отнема.
Разказът, който Матеев предлага
в ксилографиите си, е изтръгнат на
пръв поглед, но внушен именно през
некомфортността на тялото от
притискането.
Стилияна Узунова предлага равновесие между дисбалансираното в
една алтернативна среда и стъпваща върху реалния свят действителност. Хармонията се постига между
това изкривяване на унищоженото и
живите индивиди в платната. Нейното формообразуване снема нормалността, за да предложи модификация
на съществуване в нова нормалност.
Общото в двата типа преосмисляне
на местата на обитаване е времето.
То не само тече, но е превърнато и в
обект в платната като намеса. Циферблатът отново притиска съществуването, а червеният му цвят е символът за отмерване на оставащото.
„Местата“ на Михаела Каменова намират формула за съвместно съществуване. Работата с метала и камъка в
произведенията ѝ не търси да доминира, а хармонизира. Те се приплъзват
във формите си през опростяването
им, докато не се усложнят, когато се
изместват взаимно. Повдигането им
сякаш подменя физическото, прави ги
устойчиви, но и безтегловни, някак
условни, но присъстващи.
Соня Станкова представя възможността на цирка да съществува като
място до поискване – като знак, който отнема и добавя множеството
проявления на личността, за да ги
обедини във функцията на „убежище“.
С третия тип осмисляне на мястото
до поискване се привнася още нещо.
То рефлектира към жеста и отношението към контекста, към избора на

тема, към извеждането на отговор.
Греди Асса предлага на публиката
серия от лични отговори в смисъла
на рефлексия към случващото се. Те
сякаш се отнасят към субективния
импулс, който открива в себе си намерението да онагледи. Произведенията
поставят свои вътрешни граници, в
които може и не може да съществува време. Тази възможност някак не
е външна, не е нужен някой, който да
посочи траене – границите сами поставят условия: нещо протича до завършване на цикъл, който да започне
да протича отново; време не тече, а
е налична капсула, която запечатва
отговор в даден контекст на случки.
Вплитането на пластовете контексти, които се наслагват едни върху други и желаят от нас тяхното
осмисляне, понякога ни връща към
най-важното. То може да премине през
темата, материала, основанието.
Това най-важно може би удържа същностите и смислите. Държи дефинициите неразклатими. Скулптурите на Павел Койчев са сякаш такова
преминаване – през изтласкването на
привнесеното, отминаващото, случайното, до осмислянето на отговор,
който ще строши плаващите контексти. Авторът представя човешката форма като субект, който има
отношение с всичко околно. Човешкото присъства в пластиките като
индивида, който досега е бил част от
случващото се и ще продължи да го
прави, защото може да наблюдава и
да се съотнася.
Тазгодишното издание на Националните есенни изложби прави успешен
опит за онагледяване на бързо сменящите се смисли. Авторите тематизират през отстраняването или
привнасянето на понятия системи.
Затварят съзнанието или околното
на него в граници, мотивиращи вътрешни, частни светове. Детерминизмът се проявява в изследването
заради търсенето на причини за появата на човешкото като действително или като представа, а и само
като контур. Човешкото е поставено в тесни, но и основополагащи
контексти.
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Антон Стайков

Три триножника
на плажа
в Месемврия,
1919 г.

Никола Танев, Борис Денев и Райко Алексиев с компания, Месемврия, 1919 г.

През лятото на 1919 г. Никола Танев
в търсене на интересни сюжети се
озовава в Месемврия. По-късно описва
случката в спомените си: „Скоро след
нашето пристигане в Месемврия дойде и Борис Денев, който беше открил
последната ми изложба и с когото бяхме вече добри приятели. Домъкна се и
Райко Алексиев, и на плажа освен моя
се отвориха още два статива. По цял
ден рисувахме морето и града в далечината. Вечер ходехме на гости на

местните гърци, с някои от тях станахме приятели. Канеха ни на всякакви
празненства. Спомням си една гръцка
сватба в обикновена рибарска къща
на два етажа...“.
Вторият герой от нашата история
е Борис Денев. Той все още не може да
се отърси от спомените за трагедията на три неуспешни войни, в които
участва като санитар доброволец и
военен документалист. След смъртта на Ярослав Вешин през 1914 г.

Денев печели обявен конкурс за длъжността военен художник при Щаба на
армията при много силни кандидатури като тези на Владимир Димитров
– Майстора, Петър Морозов и Никола
Кожухаров. Но срещата през 1919 г. е
на мирна земя, до морето, сред рибарите на Месемврия и местното население, преселници от Македония и
Одринска Тракия, и гърци, наследници
на колонията от Мегара, живели векове тук.
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си в Париж и Мюнхен, от многобройните си пътувания в Европа. Експресивност, долавяне на атмосферата,
решаване на композиционни и чисто
живописни проблеми, изживяването
на момента – тук и сега. Никола Танев
рисува светлината със седефени гами,
толкова различни от тези, които е
използвал дотогава. Денев вписва в
пейзажите си и приятелите си със
стативите на хълмовете над града,
до брега на морето, градските девойки с шапки на пристанището, даже
в една от малките му работи, които нарича „люспи“, присъства и фотограф с неизменната кутия на плажа. Дали това е местният фотограф
Градинаров? Или Петър Морозов, с когото Денев по-късно прави съвместно
офорти на историческа тема? А може
би е Хрисан Цанков, режисьор в Народния театър, отседнал по същото
време в Месемврия?
В архива на Борис и Славка Деневи
между хилядите рисунки и документи
намирам няколко фотографии – избелели и неясни. След доста усилия и
обработка изображенията стават
четливи. Разбираме, че престоят им

Райко Алексиев, Борис Денев и Никола Танев на скалите в Месемврия

Третият участник в групата е Райко
Алексиев. И той като двамата си колеги е бил военен художник и е регистрирал ужасите на войната и храбростта на българските воини. Райко
Алексиев е активен карикатурист и
сатирик, но и сръчен пейзажист – еднакво добър и в словото, и в рисуването, и в общуването.
Тримата са в творчески унес, конкуренцията ги зарежда с адреналин.
Сякаш са в една друга България, не в
онази България след Ньой, когато мечтите за изграждането на една европейска модерна държава са угаснали за
пореден път.
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Така от този случайно случил се съвместен пленер тримата създават
много скици, рисунки, картини, за
които узнаваме от заглавията в каталози от изложби през следващите
години, а някои от тях успяваме да
открием в частни колекции и музеи.
За някои художници описатели като
Йозеф Обербауер Несебър е най-вече туристически обект. В издадения
през 1924 г. албум с негови акварели
от града сюжетите повтарят местата, които нашите трима герои
интерпретират през 1919 г. Денев,
Танев и Алексиев обаче имат съвсем
други критерии – те познават новите течения в живописта от учението
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Художниците са безупречно облечени,
с този стил биха се вписали успешно
и в хипстърския артистичен свят в
началото на XXI в. Танев с бял панталон и тъмно сако, високи обувки, които да компенсират ниския му ръст,
със светла папийонка. Денев – с бяла
риза и раздвоена тънка вратовръзка,
на всяка фотография с различно сако.
Райко Алексиев е с неизменната филцова шапка, бял панталон и тъмно
сако, с връзка и бели обувки. И тримата познават маниерите и етикета
на двореца – присъствали са на достатъчно приеми. Знаят и как да пренесат стила си в лежерната морска
атмосфера, без да изглеждат нелепо.

вярата и християнските ереси, и все
още търси спътницата в живота си.
Никола Танев пътува много с Миша,
приятелка и в творческите му занимания, и в бохемските нощи. Райко
Алексиев продължава да се занимава
със сатира и карикатура, като не прекъсва заниманията си с живопис.

Този творчески престой в Месемврия е след тежък за всички период.

В Месемврия те ще се завръщат самостоятелно през годините за нови
пленери. Окупацията на България през
1944 г. от съветската армия ще прекъсне фатално творческите кариери
на тримата. Борис Денев влиза за 10
месеца в затвор и лагер, след това
му е забранено да рисува на открито,
Никола Танев след престой в затвора
е принуден да се включи в пропагандирането на новата власт с картини от

Войните са приключили катастрофално за България, всеки от тях търси личния си и творчески път. Борис
Денев след загубата на роднини и приятели се обръща към теми, свързани с

работни площадки и манифестации.
Райко Алексиев е зверски пребит в
затвора, а след смъртта си – осъден
и на конфискация на имуществото.
Дошла е „властта на народа“.

в Месемврия е прераснал в искрено
приятелство. Тримата имат сходни
разбирания за изкуството, рано са
се докоснали до одобрението на интелектуалния и артистичен елит по
онова време, добре приети и оценени
са от дворцовия кръг и платежоспособната публика. Само след няколко
години ще развиват активна дейност като съоснователи на Дома на
изкуствата и печата в София, ще се
срещнат и на снимачната площадка за
заснемането на филм пародия по техен сюжет. Бохемството е още една
територия, която ги обединява.
Те се фотографират на скалите – само
тримата, а в друг момент – с 8 момичета в бели рокли, избродирани с красиви мотиви. Отново с девойките и
деца от Месемврия – до прочутата
вятърна мелница, която разделя полуострова от брега, в оставена на брега
рибарска лодка. В тревата край брега,
легнали по корем, като в режисирано
селфи. Всички заедно на дървения кей.
Сянката от кутията на фотографа
върху пясъка ги прави съвсем близки,
сякаш познати, регистрирани специално за спомен, но и за показ.
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„Скъпи другари“, реж. Андрей Кончаловски
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Соня Александрова

Кинофестивал с
Мострата във Венеция  
(2–12 септември)                  
е първият фестивал         
от категория А, дръзнал
да се проведе на живо
въпреки пандемията          
от COVID-19
Предприетите мерки бяха драконовски и на всякакво ниво: смяна на член
от главното жури, защото е от Румъния, която заедно с България е в списъка за задължителна карантина в
Италия; сведено до минимум присъствие на автори на филми отвъд океана,
както и на заглавия. Червеният килим,
осиротял най-вече откъм американски звезди, бе ограден с високи панели,
които спираха пристъпите на тийнейджъри за срещи и автографи с любимите им идоли. Санитарните мерки
също бяха спазвани и контролирани.
Отначало това ми създаваше известни трудности, но после се убедих, че
фестивалът успя наистина да създаде спокойна обстановка за гледане на
филми и писане за тях.
Маската, разбира се, беше основно
действащо лице. Венеция, домакин на
най-големия и известен италиански
карнавал, е свикнала с нея, но за развлечение, а не по здравословна принуда. В пряк и преносен смисъл се слагаха или сваляха много маски по време на
Мострата.
Още на видео пресконференцията
директорът на фестивала Алберто
Барбера обяви окуражаващи заглавия, цифри, дати. Веднага направи
впечатление, че тази година откриването и закриването на Мострата е с италиански извънконкурсни
филми, което не беше се случвало от
години. Нямаше ги американските
блокбъстъри в конкурса за Златния
лъв. Изгледани са 2709 филма – 1370
дългометражни и 1339 късометражни, за да се състави официална програма от 60 заглавия, между които 18
в основния конкурс, 20 извънконкурсни (от които 11 документални филми), 19 в „Хоризонти“, 1 – в „Специални прожекции“. От 18-те конкурсни

маски
Венеция, специално
за сп. „Култура“
Ванеса Кърби в „Парчета от жена“, реж. Корнел Мундруцо

филма 8 са режисирани от жени. Жена
беше и председателката на журито – австралийската актриса Кейт
Бланшет.
И точно тя, подкрепена от останалите си шестима колеги, връчи на друга жена – Клоуи Джао, американка от
китайски произход, Златния лъв. Това
се случва 10 години след като София
Копола получи наградата за „Някъде“
(2010 г.). Показан в последния ден на
фестивала, „Номадландия“ размеси
картите на явно вече подредените
награди. На финалната пресконференция това се подразбра от свалените вече маски на някои членове на
журито. Едни журналисти ръкопляскаха, други ръмжаха. Филмът, без да е
шедьовър, използва документалната
книга на американската журналистка
Джесика Брудър „Номадландия. Как да
оцелееш в Америка в XXI в.“. Събира на
път истински номади, някои от които

играят себе си (Боб Уелс, Линда Мей,
Чарлийн Суонки), и една жена, само на
пръв поглед външна сред тях. Останала без работа и овдовяла, 60-годишната Фърн, в запомнящото се
изваяно изпълнение на Франсис Макдорманд, поема с поочуканата си каравана с неслучайното име „Авангард“
към живот, за който винаги е мечтала. Без да бяга от някого или нещо,
прави своя осъзнат избор. Готова е
да помогне всекиму, човечна и спокойна, немногословна, даже сурова, Фърн
умее да защитава интересите си. Работи в „Амазон“ между едно и друго
пътуване. Няма особена нужда от някого – в караваната има старо радио,
при особени случаи използва подарените от баща ѝ чинии, бенгалският огън
на Коледа може да се запали и без компания. Удивителните пейзажи, които
прекосява в пътуването към себе си
из западните щати, я облагородяват. Майката природа се предлага
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се събития в далечната 1962 г. в Новочеркаск, Ростовска област – бунт
на недоволни работници с искания за
подобряване условията на живот и
увеличение на заплатите, завършил с
жертви, прикривани десетилетия. На
този фон е проглеждането за истината на партийна работничка, вярна на
комунистическите идеали жена, „събудена“ и стресната от изчезването
на дъщеря си по време на касапницата. Актрисата Юлия Висоцка създава най-хубавата си роля от всички
досегашни във филми на съпруга си
Кончаловски. Той е саркастичен и безмилостен към партията убиец, към
Михаил Шолохов, дори към баща си,
поета Сергей Михалков. Черно-белият цвят на филма, непрофесионалните изпълнители, детайлите от онова
време допринасят за чара на „Скъпи
другари“.
Рухола Замани (първият вдясно) в „Деца на слънцето“, реж. Маджид Маджиди

истински на онези, които искат да са
номади. Нежният поглед на камерата
към Франсис Макдорманд сред американските простори я улавя в различни
моменти, а тя е актриса с изключително широк диапазон. Филмът избира поетична и романтична визия
(за някои може би наивна), а не търси
социалната трагедия. По пътя никое
сбогуване не е окончателно. Естетически изпипаният „Номадландия“
завършва с посвещението „На тези,
които ни оставиха. Ще се срещнем
по пътя“. Срещата след наградата с
Клоуи Джао и Франсис Макдорманд се
случи виртуално пред използваната
във филма каравана. Там усмихнатата и доволна актриса изръмжа „по
лъвски“ и обеща да се видим пак. Някои видяха в това пожелание среща с
Оскарите следващата година.
Почти всички останали отличия бяха
сбъркани, което предизвика остри
коментари.
„Нов ред“ на мексиканеца Мишел
Франко взе Голямата награда Сребърен лъв, втората по значимост.
Започва със сватба в богато мексиканско семейство на бели, бързо разтурена от нахлули отчаяни мъже,
които стрелят на място по когото видят. Бунтовниците, много от
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които са индиос, си оцветяват лицата в зелено и червено, цветовете
на мексиканското знаме. Те нямат
собствена идеология, реагират инстинктивно на отчаянието и това
особено личи в хаоса на самия филм.
Именно този бунт води до държавен
преврат и идването на военен режим.
Всичко е през погледа на младоженката, изведена от дома си, за да помогне
за важен проблем на бивш техен слуга.
Това е удобен драматургичен повод да
се разходи из Мексико Сити, да се убеди в трагедията на сънародниците
си, но и да стане тяхна жертва. Първоначалното намерение на режисьора
да реагира на социалната несправедливост се изпарява. Господари и слуги
са еднакво жертви на военните. При
този нов ред никой не е победител,
всички са пометени и потънали в
кръв. Реакционен филм, който с очевидно самодоволство изобилства от
изтезания. Военните превратаджии
са по-жестоки от революционерите
убийци.
За мъчения в друга страна и по друго
време става дума и в „Скъпи другари“
на Андрей Михалков-Кончаловски,
заслужено присвоил си Специалната
награда на журито. Поне за нея нямаше открити недоволства. Режисьорът тръгва от реално случили

На истински случай се базира и японският филм „Съпруга на шпионин“
на Киоши Куросава, изненадващо награден със Сребърен лъв за режисура.
Нейната инертност и безличие са от
първия до последния кадър. Шпионска
история от 1940 г., в навечерието и
първите дни на Втората световна
война. Търговец отива по работа от
Кобе до Манджурия, но там става свидетел на факти, заплашващи както
него и съпругата му, така и Япония.
Жената поема щафетата и движи
умело останалите ходове в непрекъсната борба за оцеляване, както и за
съхраняване на доверието и любовта между двамата. Два часа скука на
екрана.
Отегчение лъха и от индийския „Ученикът“, чийто режисьор Чайтаня
Тамхане получи наградата за най-добър сценарий на филма си. Млад изследовател на класическа индийска музика се опитва да възстанови нейните
традиции и да разкрие тайните ѝ. Неговата мечта е и да я пее. Пак два часа
минават, за да се покажат техники
на пеенето, медитация, религия и да
се поднесе истината, че героят няма
талант и се реализира след години в
супермодерния Мумбай в областта на
телевизионното шоу.
Най-успешен е третият награден
азиатски филм – иранският „Деца на
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слънцето“ на Маджид Маджиди. Група улични деца помагат на родителите си чрез дребни работи в гараж или
малки кражби. Един ден са подмамени
от местен бос да се запишат в училище, за да търсят в тунел под него
скрито съкровище. За тяхната фантазия това е рай. Перипетиите са
неочаквани, ритъмът е бърз, режисурата е ясна и напомня италианския
неореализъм, образите са добре обрисувани, децата са чудесни и естествени за тази вълнуваща история. За
ролята на главатаря на групата Али
малкият изпълнител Рухола Замани
заслужено получи наградата Марчело Мастрояни за най-добър изгряващ
актьор.
Подигравката дойде с купата Волпи
за най-добра мъжка роля, която отиде
при Пиерфранческо Фавино за съвсем
не главното му изпълнение в най-слабия от четирите конкурсни италиански филма „Отче наш“ на Клаудио
Ноче. В основата му е автобиографичен момент от живота на режисьора,
чийто баща (Фавино), на висока длъжност в Рим, е ранен в атентат пред
дома им и малкият тогава син вижда
всичко. Възстановката на 70-те години е тривиална. Разказът е през
погледа на детето, което се запознава с малко по-голямо момче, появило
се неизвестно откъде и как. Двамата движат действието. Историята
е разпиляна, сценарият неубедителен, актьорската игра е лошо водена.
Фавино, превъплътил се тази година
в други две реално съществуващи
личности – политика Бетино Кракси
(„Хамамет“) и мафиота Томазо Бушета („Предателят“), определено не е
на нивото на предишните си изпълнения. Купата Волпи му беше дадена
само за реверанс към домакините на
фестивала.
Останалите три италиански филма
бяха прилични и имаха по-голям шанс
за награди, но не допаднаха на международната критика, както и на журито. Италианците пак се разсърдиха,
че са недоразбрани, започна се недостойно пререкание между ръководството на РАИ, продуцирало трите
заглавия, и директора на фестивала,

обвинен, че е подбрал некомпетентно
жури.
Колкото и да беше набедено, че не
разбира от кино, то все пак не проспа
възможността да даде купата Волпи
за най-добра женска роля на англичанката Ванеса Кърби за „Парчета от
жена“ на унгарския режисьор Корнел
Мундруцо – това е първият му англоезичен филм, направен в Канада. Марта е бъдеща майка, но не стигнала до
тази роля поради смъртта на дъщеря
си при домашно раждане. В трагичния епизод, с който започва филмът,

Тилда Суинтън в „Човешкият глас“,
реж. Педро Алмодовар

изригва и майсторството на Кърби,
успяла да предаде поразително драмата на жената. Това белязва нея и
съпруга ѝ. Бракът се клати, неустойчиви са и отношенията на Марта със
строгата ѝ майка и сестра ѝ. Успоредно тече и процес срещу акушерката,
по време на който героинята намира
достойно решение след нелеко лутане и съмнения. Там вече изпълнението
на Кърби поиздишва и талантът ѝ се
разпада. Актрисата се състезава за
купата Волпи и с друг филм – „Бъдещият свят“ (реж. Мона Фаствонд), един
от малкото американски в конкурса.

Жените бяха на особена почит на
Мострата. Носителките на Златен
лъв за цялостна кариера също са от
нежния пол. Ан Хуей – първата режисьорка, получила това отличие, дойде
с новия си филм „Любов след любов“,
чието действие се развива през 20-те
години в Хонконг. Там младата героиня пристига от Шанхай, за да учи. Тя
иска помощ от богатата си леля, която въвлича красивото момиче в съмнителен кръг от млади хора и го превръща в марионетка на собствените
си интереси. Мелодрама на епохата,
с елегантни костюми и сценография,
с незабравима атмосфера, за която
допринасят камерата на Кристофър
Дойл („В настроение за любов“ на
Уонг Карвай) и музиката на композитора Рюичи Сакамото (Оскар за „Последният император“ на Бернардо
Бертолучи).
Пристигна и елегантната шотландска актриса Тилда Суинтън, която
пое наградата развълнувана най-вече
защото до нея беше испанският режисьор Педро Алмодовар. Той подари
на Суинтън главната роля в очарователния си среднометражен филм,
първият му на английски, „Човешкият
глас“. Много свободна адаптация на
едноименната едноактна пиеса (1930)
на французина Жан Кокто, пренесена в днешния ден. Заснет в рекордно
кратък срок по време на пандемията,
филмът е скроен по мярката и таланта на Суинтън. Тя е като разярено
диво животно, мята се из луксозния си
апартамент, разговаря по телефона
с любовника си, чийто глас не се чува,
и не може да приеме, че е изоставена
от него. Ярките цветове на дрехите,
които сменя, и на стаите, приличащи
на клетка, не заглушават самотата,
болката, отчаянието.
На 77-ата Венецианска мостра имаше
добри филми, но не и открития. Цяло
чудо е, че изобщо се намериха готови творби за показ. Намалелият брой
програми, делегации, журналисти и
зрители създаде творческа атмосфера и удоволствие от гледането на
филмите. Е, задължителните маски
по време на прожекциите пречеха, но
бяха основното условие за оцеляване
на целия фестивал.
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Петя Александрова

Физика на

анимацията
Основни акценти                                    
от 16-ия световен
фестивал                                  
на анимационния                 
филм, Варна                               
(9–13 септември 2020)

Кадър от „Физика на тъгата“ на Теодор Ушев

Естествено ситуацията на пандемия с коронавируса хвърли дългата
си сянка и върху този иначе жизнерадостен като присъствие фестивал.
Удоволствието от провеждането му
„на живо“ във Варна бе помрачено от
скромното присъствие на гости. При
това не само чужди, а и български. От
Франция пристигна Карин Миралес,
която всяка година провежда анимационна работилница с деца в галерия
„Графит“ в рамките на фестивала.
Другият гост беше Фернандо Галрито
от Португалия, който изнесе лекция,
за да продължи заедно със студентите от НБУ към Варвара, където
проведе с тях вече традиционната
работилница.
Журито в състав Бил Плимптън,
Алексей Котьоночкин, Раймунд Круме,
Джини ХайДжин Чу и Чавдар Гюзелев
заседаваше онлайн и се радвахме на
присъствието само на българския
представител. Но пък бяхме компенсирани с възможността да гледаме
три програми с филми на членовете
на журито Котьоночкин, Плимптън и
Круме.
Като реакция на ситуацията е създаден експерименталният проект
„Анимация в карантина“, в който 25
от поканените 45 аниматори и четирима музиканти участват с лична
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интерпретация по темата. Отделно
разгърнатата импровизация „Карантина“ на постоянния тандем Дилян
Еленков (сценарист) и Димитър Димитров-Анимитер (режисьор), създаден със смартфон и таблет, получи
наградата на СБФД – есе върху страха
и фобиите в социалната изолация, замислен по думите на авторите далеч
преди ситуацията с COVID-19.
Предсказуемо (след Кристала за късометражен филм и наградата на
ФИПРЕССИ в Анси) Голямата награда на фестивала отиде при Теодор
Ушев и „Физика на тъгата“, Канада,
„за изключително емоционално въздействие“. Струва ми се, че се писа задълбочено за този филм, който умело
съчетава основни теми на Георги Господинов с личните мотиви и посока на
Теодор Ушев. Не само от едноименния
роман, а от цялото творчество и светоусещане на Господинов изскачат
списъците, предметите на социализма, образът на Минотавъра, обръщането към дъщерята, завръщането към бащата, онази особена игра на
думи и смисли с „аз сме“ (между другото, на английски е I am us, където според мен тя се изгубва). При Ушев те се
трансформират в гробищни надписи,
динозаври, гарата в Кюстендил, друг,
различен от Господиновия баща, и
още, още... В ключа „аз сме“ всеки от

нас, особено родените около 1968 г.
или „поколението на прехода“, могат
да открият своите визуални образи
и думи във филма, мярващи се само за
миг, но вплетени в пачуърка на един
групов портрет във времето. Както
Господинов омесва баналните и сантиментални думи в нова подредба,
така Ушев използва старата техника
на восъчна живопис, като трансформира и „скулптира“ застинали цветове и форми в различни пластични
решения.
„Физика на тъгата“ и неговите награди увенчават първата тенденция,
която бих откроила, на многоликото използване на задкадровия глас в
драматургичната конструкция на
анимацията – за контрапункт, разминаване, онагледяване, изпреварване, добавяне и т.н. Още примери дори
само в българската анимация, дори
само на този фестивал има в поредицата „Щрих и стих 2“ с филмите „Над
нещата“ на Ина Николова, „Екзистенциално“ на Наталия Атанасова, „Последният ден“ на Далибор Райнингер,
„Плитка вена“ на Йоана Александрова, „Задачи за деня“ на Петя Златева, също и в „Бъркани яйца“ на Симеон
Георгиев.
Другата тенденция е свързана с изграждането на филма върху музика
и ритъм. Във Варна тя беше заявена
с наградата за най-добър студентски филм на „Гърбът на лъжицата“,
Франция, на Л. Уасуф, К. Кроние, Е. Кро,
Т. Шапа, Н. Петро, Н. Анук, Л. Ансел.
Филмът е метаморфоза на музикалната трупа „Стомп“, която използва
предмети от всекидневието, като
извлича от тях неочаквани и удивителни звуци. Младежи от различни
места и раси (почти като символите
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на Бенетон), миейки съдове, създават
полифония от звуци, която изтича по
водопроводните тръби – и изнасят
концерт, успявайки да подредят посудата. В същата ритмично-музикална стилистика са „Чо Чо Сан“, Япония,
реж. Юанюан Ху; „Маестро“, Франция,
реж. Иложик; „Петелоопера“, Хърватия, на Ката Гугич. Предимството
на тази тенденция е априорното
чувство за хумор, което е заложено
при синхрона на звук и картина. Това
се превръща в особено достойнство,
предвид доста мрачната картина
на анимационните филми от години
насам – апокалиптично, разглобено
време, разкъсани и страдащи герои,
грозна и опустошена среда.
Е, детските филми по подразбиране са
изключение, но често в тях доминира
инфантилен дух, предаден и с безлична, бонбонена 3D анимация. Такъв
за мен е случаят с наградения за найдобра тв серия „Гъб-гъб и гъбковците. Изчезналата гъбка“, Белгия, реж.
Жори Кристиан. Далеч по-симпатичен
е „Малката лодка, която искаше да
лети“, Русия, реж. Екатерина Филипова, награда за най-добър детски
филм, осъвременен вариант на грозното патенце. В него едно неугледно
и тромаво корабче се разкъсва между
полета и плуването, в крайна сметка
успява и в двете, като намира точното си място в този свят – поучително, но топло и вълшебно по най-простия начин.
Филмът, който е моят фаворит, обединява изброените дотук тенденции
на литературност, ритмичност и
хумор в едно – „Носът или заговорът на отцепниците“, Германия,
реж. Андрей Хржановски, награда
за най-добър пълнометражен филм
(след представянето си в Ротердам,
наградата на журито в Анси и за цялостно творчество на Хржановски
на „Кинотавър“). Би могло да се каже,
че това е ексцентрична екранизация
на едноименната опера на Дмитрий
Шостакович по произведението на
Гогол, както би я поставил Всеволод
Майерхолд. Филмът бяга от всякакъв определен жанр, доближава се
до руския авангард и сюрреализма,
преобръща думата „нос“ в думата
„сон“ (сън) и се намества в хлабавата

драматургична рамка на три съня,
нехомогенни като продължителност
и сюжет и въпреки това удивително свързани чрез фигури и асоциации.
Майерхолд не е стигнал до „Нос“ (но
е поставил „Ревизор“), операта се
изиграва само 16 пъти през 1930–31 г.
и е свалена заради формализъм. Шостакович надживява Майерхолд (репресиран и убит през 1940 г.) и дори
дочаква реабилитацията на операта,
когато тя е поставена през 1974 г.
под диригентството на Генадий Рождественски. Той още през 60-те е дал
писменото си съгласие на Хржановски
за възможна екранизация, след като е
гледал сюрреалистичната му анимация „Жил-был Козявин“. Във филма е
използвана също сатиричната му кантата „Антиформалистический раек“
(връзка с Мусоргски), писана 20 години,
между 1948 и 1968, но видяла бял свят

Михаил Булгаков със Сталин (по документални спомени), ту ще се мерне
Айзенщайн и ще зацикли количката
на Одеската стълба, ту ще преминат
емблемите на размразяването (героят на Йоселиани от „Птица безгрижна“ за секунда ще удари барабаните).
Освен тях ще се включат хоботите
на противогазите на Ото Дикс, „Викът“ на Мунк като универсален образ
на ужаса и отчуждението, кадри на
Мурнау... Пространствата следват
конструктивисткия принцип на извънсценичност – театър в театъра,
полиекрани, но и втурване в тълпата,
фотографии и плакати, документална хроника и дагеротипия. С многото различни анимационни и филмови
техники Хржановски постига безпредметността на музиката. Творецът и неговото изкуство в клещите
на тоталитарната власт в Русия,

„Носът или заговорът на отцепниците“, реж. Андрей Хржановски

чак през 1989 г. Няма да изброявам
всички ерудитски препратки и асоциации, които е заложил 80-годишният
класик Андрей Хржановски в своята
фантастична апология и антология на
руския авангард – който е гледал неговите цикли по (рисунки) за Пушкин
и Бродски, разбира сложната смес на
документалност, фантазия, рисунки,
изрезки и драматургични отклонения,
в случая с „Нос“ и свободно смесване на
епохи. Ту ще щръкне заиграването на

за която формализъм е мръсна дума,
имат само този шанс на оцеляване
в безтегловност. Обратно на мрачната си тема, филмът е изпъстрен
с находчив хумор на всякакво ниво
– идейно, езиково, музикално и живописно. Накрая се получава реквием на
погубените от режима велики фигури,
чиито имена преминават на флаери
във въздуха – и отлитат заедно със
съвременните големи артисти вътре
в самолета.
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СПОМЕНИ
С режисьора Коста Биков
разговаря Мария Митева

Новият филм на Коста Биков „Рангел
завинаги“, посветен на големия кинорежисьор Рангел Вълчанов, трябваше
да има премиера на 13 март на София
Филм Фест. Заради епидемията тя
беше отложена за 12 октомври. Във
времето на социалистическата уравниловка Коста Биков отстояваше в
творчеството си искрено преклонение към индивидуалния и оригинален
дух. Тогава това бе въпрос на смелост,
а днес е честност и съпротива срещу
комерсиалната конюнктура. И с новия
си филм Коста Биков остава верен на
себе си.

и пепел
се шегуваше с името му: „Той е едно
вълшебно съчетание между шоп и ангел и така се получава Рангел“. Йордан
Радичков, с когото беше много близък, на премиерата на „Лазарица“ му
каза: „Прегръщам те със сърцето си,
Рангеле!“. Кинорежисьорът Красимир
Крумов – Грец го охарактеризира с
най-поетичните и добри думи: „Така
се беше изпречил пред слънцето, че
по неговата сянка се досещахме къде

Господин Биков, помним вашите
филми за Рангел Вълчанов – „Пътешествие между два свята“ и „Лазарица“. „Рангел завинаги“ е третият ви документален филм за него,
но според вас е по-скоро „втори и
половина“. Защо?
Мисля, че автор на този филм е Рангел Вълчанов, а аз съм в скромната
роля на втори режисьор, винаги съм
бил такъв до него. А всъщност вторият филм „Лазарица“ е телевизионен
театър…

Вашето преклонение е забележително. Рядко някой човек на изкуството признава величието
на друг. Какво ви подтикна да го
направите?
Рангел казваше: „Каквито и да сме,
ние вече сме спомени“. Двамата с
него се опитахме да представим неговите най-вече незаснети, сънувани
филми, към които аз се отнасям със
страхотно преклонение. Но искам да
подчертая, че не съм единственият,
който се възхищаваше на неговата
личност. Георги Данаилов приятелски
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е денят и къде е нощта. Стъписани
тръгвахме след босите му селски нозе,
с които газеше и по небето“. Затова и
избрах думите на Грец за първоначалните надписи на филма.

Още през 1978 г., на първия фестивал на студентските филми във
ВИТИЗ, представяте късометражния филм „Долче ВИТИЗ“. В
него показвате наши любими актьори и режисьори. По-късно, незнайно как, той изчезва от архива
на кинофакултета. Кои епизоди
бихте ни припомнили, ако имахте
възможност да го снимате отново?
Ние наричахме „Долче ВИТИЗ“ времето на нашето следване. Ще се опитам
да възстановя част от „непрежалимите“ кадри в този филм. Първият е от
фоайето на ВИТИЗ – следват стъпки
към асансьора – чете се надпис: Към
върховете на славата – АСАНСЬОРИ
няма! По-нагоре в коридора пред 17-а
аудитория студентите от класа на
Енчо Халачев се подготвят за репетиция на сцената – Георги Мамалев,
Емил Джамджиев, Константин Цанев и др. На отворените врати на
личните им гардеробчета се виждат
снимки на Апостол Карамитев – те
всъщност бяха приети във ВИТИЗ от
Апостол малко преди смъртта му. Аз
прибавих само на последното гардеробче кадър от „Бялата стая“ – Апостол зад дъждовния прозорец – найдобрия близък план в българското
кино... И в дъното на коридора е огромният портрет на усмихнатия Апостол от Учебния театър. Следва кадър
с дълго затъмнение, за да скрия болката по този останал дълбоко в сърцето ми актьор.

През същата 1978 г. е знаменателната среща с Анджей Вайда във
ВИТИЗ.
В аудитория № 40 се проведе тогава
срещата с Анджей Вайда, с превод в
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„киноефира“ на Владислав Икономов.
Студентите бяха „притаили дъх“ в
„трепетно очакване“ на чудото. Анджей Вайда влезе, поздрави всички и
седна. Извади от джоба си една пура и
след краткия ритуал на запалването
каза, че ще говори „една пура време“,
а в залата настана дискретно шушукане за времето на изпушване на
една пура. Заедно с цигарения дим от
устата на Анджей Вайда се заизнизваха „думи, думи, думи...“ – за киното,
за театъра, за всичко. По възторжените лица на бъдещите кинаджии
проблясваха видения, кадри от филми,
лица на жени. Само личност като Вайда можеше да предизвика такъв шеметен водопад от фантастични кадри,
прожектирани сякаш върху лицето му
и сменящи се от дима на пурата. Тогава за пръв път сякаш „видяхме“ Орсън
Уелс – „гражданина кино“. „Човекът,
който ме накара да правя кино – беше
един много тъжен, стар, дебел човек с
пура...“ – сподели Вайда. „Видяхме“ отново как се снима знаменитият епизод
от „Пепел и диамант“, където Збишек
Цибулски запалва чашите върху бара,
извиквайки имената на мъртвите
си приятели. Чухме какво означава
„стил“ в киното – „ще ви познаят по
грешките, които правите във филмите си...“. И мисълта на Хайне: „Първият, който е казал, че жената е цвете,
е гений, а вторият – вече е глупак...“.
Участвахме в „скулптирането“ на „Човекът от мрамор“ и в „предчувствието“ за „Човекът от желязо“...
„Бяхме“ на репетициите на „Идиот“,
обхванати от „Бесове“ на Достоевски по драматизацията на Албер
Камю. „Гледахме“ филма за Христос
по „Майстора и Маргарита“ на Булгаков, където Юда предава Христос
по телефона... – и когато поставя
слушалката, от автомата падат 30
сребърника... Чухме мисли като тази:
„Ако искате да останете неразбираеми – пишете стихове“. И още нещо за
професията РЕЖИСЬОР: „Разпределението на ролите е единственият
творчески момент в киното и театъра... Режисьорът избира актьора, както президентът избира „специалния

пратеник на президента“... Актьорът
е този, който представя режисьора
пред зрителите и пред света...“.
В цигарения дим проблясваха като видения лицата на „специалните пратеници“ на Анджей Вайда – Ева Кшижевска, Люцина Виницка, Беата Тишкевич,
Кристина Янда... и Збигнев Цибулски,
Анджей Лапицки, Даниел Олбрихски,
Войчех Пшоняк и... цялата „дружина
полска“.

Какви бяха финалните надписи на
този „филм“?
Бавно и полека купчинката пепел се
увеличаваше, а пурата се превръщаше в малко просветващо петно. Вайда
загаси последните остатъци от пурата и затвори кибритената кутия,
в която се беше събрала пепелта от
изпушената пура. Сложи отгоре монограма на пурата, сякаш запечатвайки
времето, което се съдържаше в тази
кутийка, и каза: „Довиждане“. Тръгна
си – имаше последна репетиция в театъра – на другия ден беше премиерата на „Делото Дантон“ в Театъра на
армията.
Остана димът, в който все още витаеха виденията на киното – и студентите, които не искаха да си тръгнат
– сякаш всеки от тях искаше да отнесе част от пръснатата като тамян
киномагия. Аз бях този, който прибра пепелта – дори с една кибритена
клечка я разрових пред очевидците на
тази почти мистична история – нямаше диаманти. Казах, че това е най-кинематографичният автограф на Анджей Вайда – „пепел без диамант“,
припомняйки онзи стих, който е дал
заглавието на романа и на филма: „и
само пепел ще остане...“.

Пазите ли още този „автограф“?
Пазя тази кибритена кутия с „пепел без диамант“ от пурата на Анджей Вайда като най-скъпа реликва
от историята на световното кино,
като спомен за времето, когато киното беше религия и жаждата за
съвършенство беше неутолима и

Коста
Биков

Коста Биков е режисьор, актьор и сценарист. Роден е в
град Ракитово. Средното си
образование завършва в Техникума по механотехника в Пловдив през 1963 г., а след това
учи във ВМЕИ. През 1979 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Снимал е игралните филми „Прилив на нежност“ (1983)
и „Живот до поискване“ (1987),
документалните „Опит за мълчание“ (1996), „Пътешествие
между два филма“ (1998), „Великото сбогуване“ (2005), „Гражданинът Кино“ (2014), тв постановката „Лазарица“ (2005).
Като актьор е участвал във
филмите „Денят на владетелите“ (1986) и „Чуй петела“ (1978).

опустошаваща. Много години по-късно, когато снимах „Живот до поискване“, гледайки кадрите с Христо
Проданов, където той в последното
си интервю казва: „Останалото е пепел...“ – винаги в мен засядаше нещо,
което е прието да се нарича „буца в
гърлото“. Питам се – не е ли величието на киното и в това, че в скромната
ми черепна кутия, която е едновременно и камера, и екран, могат да се
„монтират“ и да се „римуват“ тези
кадри?!...

Живеем с дигитализираната памет на човечеството, нуждаем ли
се и от жива приемственост между
поколенията?
Надявам се, че отговорът на този
въпрос се намира някъде „между кадрите“ на филма „Рангел завинаги“!

октомври 2020

Н

книги

К

И

Георги Кожухаров, „Сокотра –
невидимият остров“, 2019 г.
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Амелия Личева

Италианци за българите
„България и бъдещето
на славяните“,
Джузепе Менарини,
превод от италиански
Дария Карапеткова,                                          
изд. „Колибри“, 2020 г.

Непосредствено преди 135-ата годишнина от Съединението издателство „Колибри“ пусна втората книжка
от поредицата си с италиански заглавия, посветени на младата българска
държава от следосвобожденския период. Поредицата е отлична находка
на преводачката Дария Карапеткова,
която е успяла да издири не само непознати у нас, но и редки заглавия от
малко известни, включително и за историците, автори, които предлагат
изворова литература за България от
онези години. Част от тези заглавия
дори в оригинал не са достъпни в българските библиотеки.
Факт е, че българските историци цитират и работят повече с френски и
немски източници, докато италианските като че ли остават по-встрани, с някои изключения като познатия
у нас Вико Мантегаца. А италианската гледна точка е особено интересна, защото самите автори намират
сходства между българската и италианската ситуация. По това време
Италия е наскоро обединила се и идеите за близка съдба, за незаслужена
разкъсаност, която се преодолява с
борбен плам, изпълват италианските
автори със симпатия към политиката на младата българска държава и
патоса ѝ за обединение. Това особено
силно може да се усети в книгата на
Менарини, който с много топлота,
възторг и подкрепа описва акта на
Съединението и по-специално стремежа на българите да следват независима политика.

Самата поредица обаче ще бъде интересна не само за професионалните
историци, но и за всички читатели, за
които фактите от миналото имат
значение; които имат вкус към чуждестранното мнение за нас и не на
последно място – които се нуждаят
от увереност, че в едни минали години на българите се е гледало с уважение и за България се е предвиждало
достойно място в Европа. Още повече
че поредицата не е писана от учени,
които залагат на строгата фактология, а от автори пътешественици, военни, публицисти с подчертан
вкус към детайла, към описанието на
личните си срещи с важни български
политици, към собственото мнение,
което често звучи като пламенна защита и е лишено от конюнктурност.
Така в новата книжка от поредицата
– „България и бъдещето на славяните“, предхождана от „В България след
Съединението“ от Джузепе Модрич,

авторът Джузепе Менарини набляга
на сложното положение на България
в плен на интересите на Великите
сили и разглежда Съединението като
проява на свободолюбивия дух на българите, решителността им и склонността на Александър Батенберг да
отстоява българските интереси.
Затова и Менарини вижда Съединението като значима българска революция, обещаваща важно място на
България в Европа.
Много страници в книгата на Менарини са посветени на Русия и нейните
сметки и стратегии, на желанието ѝ
да подклажда междуособици сред балканските държави, за да неутрализира появата на водач сред тях. Тези
мотивирани позиции, нямащи нищо
общо с Вазовия образ на Русия като
благия Дядо Иван, удачно са подкрепени чрез публикуваната на трета
корица карикатура със заглавие „Вечният български въпрос“, излязла през
1886 г. на първа страница на генуезкия
вестник „Епока“, която илюстрира
завоевателските интереси на Русия
към България, включително и с провокативния си текст. Фрагмент от
тази литография е използван и за корицата, ефектно оформена от Дамян
Дамянов.
Книгата на Менарини има още едно
обезоръжаващо достойнство – тя
звучи изключително автентично и
адекватно, не без заслугата на вещия, професионален превод на Дария
Карапеткова. И в днешно време, когато е рядкост докосването до непозната до момента у нас свидетелска
литература, разширяваща погледа
към конкретни исторически събития,
текстът ни позволява да се потопим
в психологията на българските политици и граждани от едни времена, към
които се налага все по-активно да се
връщаме в желанието да отвоюваме
европейското си самочувствие.
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Катя Атанасова

Литературата ни след
погледната не само отблизо, но и през
други текстове, на пръв поглед стоящи твърде далеч – и в географски, и в
широко литературен смисъл.

Инна Пелева поставя въпроси за паметта и забравата – какво литературата ни „помни“ от класически
български текстове, от базови митологии, свързани с Възраждането, които и до днес моделират мисленето ни,
как ги преработва, какво от тях ѝ се
иска да забрави, успява ли да го стори.
В този тематичен корпус се разглеждат текстове на Деян Енев и Димитър Шумналиев, Стоян Ненов, Стефан
Цанев, Милен Русков, но авторката се
връща и достатъчно назад, към текстове от Паисиевата история насам,
в които възрожденските модели колкото се помнят, толкова и се преработват. Къде повече, къде по-малко.

„През това време“,                 
Инна Пелева,                    
изд. „Жанет-45“,                         
2020 г.
Книгата на Инна Пелева е сериозен изследователски проект, който внимателно, но и с лична пристрастеност
разглежда български романи и разкази,
появили се в периода 1993–2019 г., тоест след Промяната.
Въпреки че се състои от осем отделни глави, посветени на важни от
литературно-историческа и литературно-критическа гледна точка
въпроси, книгата може да бъде четена в цялост – от една страна, като
разгръщащ се сюжет, в който отделни линии се преплитат, надгражда се
върху вече обсъдени автори и творби, а от друга, като своеобразна „панорама“ на българската литература,
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Другите литературно-критически
„сюжети“, отново базови за литературното ни развитие след 1989 г.,
разглеждат отношенията родно –
чуждо. Отново се работи с няколко
избрани текста – на Мария Станкова,
Георги Тенев и Илия Троянов. Много интересна тенденция се откроява тук –
за да напишеш български текст днес,
е невъзможно да не изпишеш чуждото,
но каквото и да правиш, се оказва, че
„болестното“, „трагичното“ са превзели „всичко“. „Тук“ не е алтернатива
на „там“, както и „там“ не е същинско
избавление от „тук“… „Никъде няма
място…“ Несъмнено интерес у читателя ще предизвика връщането към
„сюжета“ Яна Язова и по повод на него
– към „възхода на биографичното“. Как
критикът може да превърне пишещия
в „писател“. Дали можеш да „скроиш“
живота си сам, какъвто искаш да се
помни и най-вече „чете“, кой модел използваш при това „скрояване“, кои са
образците ти.
Как пишат жените от 90-те до днес
– разгледани са текстове на Албена

Стамболова, Елена Алексиева, Емилия
Дворянова, Керана Ангелова, Теодора
Димова, за да се откроят различията,
но и общите места, да се припомнят
утопии за женското в класически български произведения.
Как работят и какво ни казват текстове, свързани с популярното, създадени след 2000 г. – лично аз открих
тук имена, които не бях срещала, и
текстове, които бих искала дори само
критически да прочета.
„Умората от паметта“ – тук е важно
оценностяването на „детското“,
защо се прави и какво преодолява, кой
успява да го надмогне.

И накрая – „три съвременни романа“
с техните „търсения и открития“.
Елена Алексиева, Емилия Дворянова,
Недялко Славов, съответно със „Свети Вълк“, „Мир вам“, „Камбаната“. Как
при видимото „настояване“ за различност тези три текста се „сдвояват“
или „строяват“ и в какво. Много силен
финал на „През това време“.
Защо читателят неспециалист ще
пожелае да прочете книгата на Инна
Пелева? Моят отговор – защото
ще срещне автори и творби, които
вероятно е пропуснал, ще навлезе
по-дълбоко в „работилницата“ на литературата ни след 1989 г. Ще се „зарадва“ наистина на връзките, които
културата на авторката ѝ позволява
да направи с книги и филми от света.
Просто ще прочете текстове, които
са увлекателно написани от автор,
който не се взима чак толкова сериозно, че да се представя за последна
инстанция, а предвидливо „знае“ упреците към изградените „модели“ и
„сюжети“, отговаря им честно, признавайки важността на личния избор,
не забравя текстовете на колегите
критици и също тъй невъзможността да сториш каквото си замислил изцяло и докрай.
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Монтен

и отговорите на нашите въпроси
спират да общуват активно помежду си и с останалия свят, увлечени
във всеобщ карнавал на егото“, пише
английската писателка Сара Бейкуел
в най-новата биография на Монтен,
наречена „Как да живеем. Животът
на Монтен в един въпрос и двайсет
опита за отговор“.

„Как да живеем.
Животът на Монтен       
в един въпрос и двайсет
опита за отговор“,       
Сара Бейкуел, превод                   
от английски            
Светлозара Лесева,              
изд. „Изток-Запад“, 2020 г.
„ХХI в. е епоха на самонадеяни, погълнати от себе си хора. Дори половинчасовото ровене из виртуалния
океан от блогове, туитове, всевъзможни пространства, страници и
подкастове ни среща с хиляди обсебени от собствената си особа, крещящи
за внимание хора. Тази особена порода
люде неуморно занимават света със
себе си: водят видео дневници, чатят
и публикуват снимки на всичко, което
вършат. При цялата си неудържима
екстровертност те са взрени във
вътрешния си свят така, както никой друг досега. И въпреки че нищят
личните си преживявания без почивка, тези блогъри и всевъзможни други
обитатели на социалните мрежи не

Всеобщ карнавал на егото? Особена
порода люде, които неуморно занимават света със себе си? Какво общо
имат тези характеристики на съвременниците ни с автора на „Опити“
Мишел дьо Монтен? И защо според
Сара Бейкуел тези герои на XXI в. са
изключително свързани с френския
философ, който се научава да понася
обществените катастрофи на своето време, като все повече се вглежда
във вътрешния си свят? И дали можем
да определим Монтен – благородник,
държавен служител и винар, живял в
югозападната френска провинция Перигор между 1533 и 1592 г., като родоначалник не просто на идеята да пишеш за себе си, но и като вдъхновител
на целия този съвременен карнавал на
егото, на който сме свидетели?
Това са въпросите, които поставя
Сара Бейкуел още в началото на внушителната биография. Както е видно
от заглавието, въпросите тук са водещи. А най-важният от тях е: Как да
живеем? И Монтен също си го е задавал многократно.
Бейкуел разчита не само на конкретните факти от живота на Монтен:
първо се е научил да говори на латински, а след това на френски; бил на косъм от смъртта и това преживяване
отключва желанието му да пише и
познава по-добре себе си; имал солидна обществена кариера, от която
се отказва в името на това да бъде

по-малко зависим и да разполага с повече свобода за себе си. Тези факти
са важни, но до тях може лесно да се
стигне. Сара Бейкуел обаче разчита и
на по-доброто познаване на времето,
в което живее Монтен, като ключ към
по-доброто му разбиране. Разчита и
на есетата му, посветени на всички
важни теми, които са минали през ума
на писателя – от това как нашият
дух пречи на себе си, през идеята за
канибалите, приятелството, жестокостта и смъртта. Сара Бейкуел е позната с този подход при работата си
– извличането на информация не само
от документалния материал, но и позоваването на критическия прочит на
художествени произведения. Използва
го и при написването на следващата
си книга – „В кафенето на екзистенциалистите“, която „Ню Йорк Таймс“
нарежда сред 10-те най-добри книги
за 2016 г., а „Гардиън“ определя като
книга на годината. Тя излезе в издателство „Изток-Запад“ през 2017 г.
Сара Бейкуел проследява въпросите,
които Монтен сам си е задавал. Пише
не само за колебанията, през които
преминава философът през своя живот, не само дава исторически контекст, но и не спира да ни демонстрира колко актуални са възгледите му
днес. „Не берете грижа“ – това бил
най-ефикасният му антидот срещу
страха от смъртта. Природата има
свой собствен ритъм – осланяйте
се на него, казвал той. И подобно на
древните мислители, „учел хората
как да се изразяват добре, да живеят пълноценно и да умрат достойно“.
Което обяснява защо всяко следващо
поколение гледало на Монтен с различни очи – и защо той щял да претърпи многобройни превъплъщения в
съзнанието на читателите от идните векове.
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Мартин Касабов

Пожар,
който догаря

Объркват го шизофренията, парадоксите, дисонансите, които среща на
всеки ъгъл. Говори се едно, върши се
друго. Държавата не цензурира директно, но пуска като трохи под масата темите, около които е позволено да се вдига врява. Властта добре
разбира, че евтиното забавление на
тълпата никога няма да прерасне в
заплашително за властта бедствие.
За Бога не е забранено да се говори,
но отношението е подигравателно.
Гордеят се, че не са като малките
деца, не вярват в измислици. Лозунги
за строежа на комунизма извират отвсякъде, но маловажният чужденец,
посетил държавата, бива трескаво
отразен във вестника. Това провинциално любопитство към Запада, към
капиталистите, които уж трябва да
презират, Рот преживява и на собствен гръб, когато взимат интервю и
от него – коментар от човека, дошъл
да коментира.

„Пътувания из Украйна
и Русия“, Йозеф Рот,
превод от немски                                         
Ана Димова,                    
изд. „Аквариус“, 2020 г.
В книгата на Йозеф Рот човек на всяка страница може да подчертава. В
случай че има навика да използва молив, читателят ще започне да отбелязва живи описания и прозорливи коментари за идеологическите облаци,
надвиснали над една обширна страна,
несъбудила се още от съня на революцията. Малката книга „Пътувания из
Украйна и Русия“ (152 стр.) е енциклопедия, портрет, пътепис, артефакт
от времето си, есеистично и художествено постижение, което, освен
че информира, преди всичко вълнува.
Като кореспондент на реномирания
„Франкфуртер Цайтунг“, през 1927 г.
Рот пътува на Изток, за да проследи от първа ръка последствията от
Октомврийската революция, която
би следвало да е пътеводната звезда и да изведе работническата класа
от живота в робство към обетованата земя на свобода и изобилие. Когато пристига в Русия, по думите на
Валтер Бенямин, Рот е убеден болшевик, но скоро разочарованията го
застигат.

Ако напиша книга за Русия, тя би показвала угасващата революция, пожар, който догаря, едва припламващи
остатъци и множество пожарникари.

които се гърчат, ходещи лазарети,
процесия от останки. Там някъде по
пътя е спал в легло със свирепи дървеници. Епизодът напомня на хумористичен кафкиански кошмар, в който
абсурдът ескалира до степен, в която една от дървениците с „кръчмарско остроумие“ прошепва на писателя: „Колко е малък човекът!“. Въпреки
дългия път по поречието на Волга,
където „живеят най-нещастните
хора на света“, умората и глада Рот
открива парадоксите в Русия за далеч
по-обезкуражаващи.

Преди това в Украйна е видял процесия от инвалиди, които погребват
свой побратим. Като руини, които
се движат, ги описва австриецът,
пепелища, които мърдат, развалини,

Пътят му започва от Варшава, Ленинград и Москва, след което продължава през Нижни Новгород към Самара, Сталинград и Астрахан и накрая
към Одеса, Баку и Киев. Рот обаче не
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описва по студения журналистически метод. За него съпреживяването
в един текст е най-значимо, затова
и репортажите му изискват време и
ресурси, от вестника недоволстват
поради продължителните паузи без
вест. Близо два месеца му отнема след
пристигането, за да напише първата
дума. „Дори и на друга планета да бях
попаднал, тя едва ли би могла да бъде
по-чужда и по-странна.“

Последният текст в сборника, именуван „Дядо Господ в Русия“, е сред
най-силните в книгата. Бог, подобно
на Сатаната при Булгаков, се разхожда по московските улици и пита
хората за маловажни детайли от всекидневието – колко възела има камшикът на кочияша, къде е родена мухата
в стаята. Отговорът? Един Господ
знае, не ни занимавай с тия работи.
Действително в откриването на
малките неща се крие богатството
и на настоящата книга. Писател с голям художествен талант и прозорлив
ум може да извади прецизно, с любов и
тъга към човека неговите провали и
успехи. Погледът на Рот към Русия не
е критичен или утопичен. Като въздишка на родител към дете, счупило играчката си, е, като мисъл преди
буря за забравения вкъщи чадър.
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Димитрина Чернева

Обсебен от времето,
разкъсван от надеждата
„Този мой живот си беше
хубав“, Жан д’Ормесон,
превод от френски
Владимир Сунгарски,    
изд. „Парадокс“, 2019 г.
Въпреки всичко този живот бе хубав,
споделя в една от последните си книги
„любимият академик на французите“,
известният писател Жан д’Ормесон.
Всъщност заглавието на тази автобиографична творба (2016 г.) е заемка
от известна поема на обичания от
него поет Луи Арагон: Когато устните ми искат да благодарят, преди
да се затворят, / все пак ще кажа, че
този мой живот си беше хубав. Устните на Д’Ормесон се затварят няколко месеца по-късно – през декември
2017 г. Но преди това благодарят за
този тъй плашещ и красив свят, за
неговите морета и реки, планини и
стари камъни, за светлината и книгите, за храмовете и безбройните лица,
винаги различни в пространството
и времето. И свидетелстват за времето, което е всъщност всичко, с
което разполагаме. Притиснат от
един строг и безмилостно ироничен
Свръхаз , авторът се превръща в хроникьор на малките и големи събития
на своето време, макар да си дава ясна
сметка, че пледоарията му е пълна с
грешки и разминавания, които няма
как да убягнат на достойните за доверие свидетели. Още в началото на
изслушването той предупреждава, че
паметта му е белязана от множество
дупки, че повечето му романи са всъщност спомени, а спомените му, от своя
страна, са просто романи. Но отвъд
пропуските на паметта, неволните

фалшификации и чистите измислици това втурване по следите на отминалото време е все пак водено от
стремежа към истината. Неслучайно за мото на своето пътуване към
миналото, а може би към вечността,
писателят избира думите на Платон,
че душата с всички сили трябва да се
стреми към истината.

Но що е истина? Познатият рефрен
на Еклисиаста, повтарян и от Чоран
– този отчаян и бодър моралист, към
когото Д’Ормесон изпитва огромна
обич и възхищение – че животът е
тъжен, осеян с провали и скърби, обречен на смърт? Или напротив, разбирането, че той е хубав и трябва да

се научим да го обичаме? Още съвсем
млад бъдещият писател осъзнава, че
този свят е крехък блян, а историята,
безмилостно строга, не само подготвя новости, но и унищожава напълно
цялото ефимерно минало, което се е
сляло със самите нас. Когато започва
Втората световна война, той още
няма петнайсет години, но помни отчаянието от срива на старата Европа, окупирана от войските на Хитлер,
отчаяние, довело подир това – на 22
февруари 1942 г. – до самоубийството на Стефан Цвайг и съпругата му.
„По-късно – спомня си Д’Ормесон, – по
времето на Митеран и Оланд, малко
ненужно се бях ядосал. Но знаех много добре, че нещата, които тогава
ми изглеждаха толкова абсурдни и
тревожни и които могъщо разобличавах, си бяха бели кахъри в сравнение
с трагедията с катастрофални размери, обгърнала детството и юношеството ми... Когато бях на десет,
дванайсет, четиринайсет години, животът... бе постоянно застрашен от
два таласъма, по-страховити от вълка от приказките, от звяра Жеводан
и от една Синя брада с космически измерения: това бяха Хитлер и Сталин.
И трябваше да се избира между тях
двамата... Ключовият образ, който
съм запазил от 1939 г., е от онзи септемврийски ден, когато от устата
на модерните питии, каквито тогава бяха радиото и пресата... гръмна
катастрофалната, но и най-сетне
показваща истинското положение на
нещата новина за германо-съветския
пакт, сключен в Москва между Молотов, човека на Сталин, и Рибентроп,
човека на Хитлер. Все още виждам
пред очите си и чувам с ушите си как
баща ми, с вестник в ръка, ми казва с
категоричност и отчаяние, което
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рядко бе безпочвено: „Започва война.
Тя е тук. Неизбежна е“.
Ала освен бедствието историята
познава и празника, тя познава и благоденствието. Крахът на вчерашния свят е последван от прогреса на
днешния. Само че прогресът е двулик Янус, едновременно благословия
и проклятие, великолепна машина,
която поражда доброто и умножава
злото. Историята, изглежда, е шествие от страдания, примесени обаче
винаги с надежда. Диалогът с високомерния и строг Свръхаз продължава.
Присъдата е тежка: „Не вярвате в
нищо... ще бъдете съден и осъден за
безразличие към света и за посредственост“. Втория упрек авторът
приема смирено, но срещу първия
роптае и призовава на помощ цяла
плеяда свидетели, поредица от приятелства и срещи, безброй любопитни
истории и анекдоти, които ще маркират обществените и политическите събития през XX век. Разказани с
добро чувство, със симпатия, но и с
ирония, те рисуват силуетите на Пол
Валери и Франсоа Мориак, на Луи Арагон и Маргьорит Юрсенар, на Реймон
Арон и Жан-Пол Сартр, на Клод Леви-Строс и Морис Дрюон, на Валери
Жискар д’Естен и Франсоа Митеран...
И макар да се възхищава на Еклисиаста и да признава, че има много високо мнение за Чоран, Д’Ормесон мисли
точно обратното на това, което
твърдят те. Сърцето му благославя
всеки ден небето, задето му е позволило да си издейства нещо като дълъг уикенд насред илюзиите, които
наричаме действителност. Един уикенд, белязан от множество срещи и
разговори, от книги и учители, идеи
и думи, мъже и жени, на които е голям
длъжник.
И същевременно признава, че винаги
е бил обсебен от времето, че се чувства смазан от неговия бурен наплив.
Всичките му творби се въртят около това бягство в сърцевината на
илюзията, която наричаме действителност. Автор на над 40 книги – на
български са преведени „История на
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скитника евреин“ (2002), „Докладът
на Гавриил“ (2010), „Бог: неговият живот и творчество“ (2015), „Славата
на империята“ (2018) – Жан д’Ормесон
е всъщност рожба на противоречието. Той играе непрестанно с логиката
и абсурда, с езика и двусмислието. В
„Този мой живот си беше хубав“ признава със самодоволство, с известна
доза горделивост и арогантност, ала

застрашен шедьовър, последна издънка на славна династия, динозавър, който е заплашен от изчезване. И на този
застрашен шедьовър му се налага да
работи години наред в полето на журналистиката (директор е на в. „Фигаро“ от 1974 до 1979 г.). Така времето
отново го притиска, то отминава и
тече, а той трябва да си даде сметка
за огромната разлика между журналиста и писателя – ако първият търчи
безспир подир отминаващото време,
вторият трябва да улови течащото
време, ако първият се фокусира върху
спешното, вторият не бива да бърза,
защото се цели в същественото. Ала
Д’Ормесон знае, че сериозните неща
започват със смъртта, че макар да
живеем във времето, да остаряваме
и умираме, все пак чувстваме, че сме
вечни. Но дали сме способни да победим времето? Като истински французин и човек, преминал през школата на
Декарт, разбира се, се съмнява. Лаконичният му отговор е: „Не съм много
убеден в това“. Но е склонен да вярва,
че срещу изтичащото време се издига
нашият блян по вечността. Така стига до истината, че сме твърде големи
за самите себе си. Разкъсвани между
маломерността и величието, между
нищетата и мощта, разбираме, че
няма нищо невъзможно за силата на
духа, затворен в тяло, обречено да
изгние и появило се на тоя свят единствено за да се втурне към собственото си чезнене. „Всеки от нас е могъщ цар, окован, славен, клет, обречен
да се превърне в прах и разкъсван от
надежда“. И макар че вярата му се колебае, надеждата остава несломима.
Той пее нейната песен, без да заличава
оная част от припева, която добавя
нотките на меланхолията и скръбта.
Но и не спира да напомня за красотата на света. Затова, когато няколко
месеца по-късно Франция се сбогува
със своя писател, траурните думи на
президента Макрон срещат вълна от
одобрение: „Той беше дългото лято,
на което десетилетия се радвахме
с наслада и признателност. Защото
бе способен да върне вкуса към живота у меланхолиците и надеждата у
песимистите“.

„Притиснат
от един строг
и безмилостно
ироничен Свръхаз,
авторът                    
се превръща                
в хроникьор              
на малките                 
и големи събития
на своето време,
макар да си дава
ясна сметка,              
че пледоарията     
му е пълна с грешки
и разминавания,
които няма
как да убягнат                   
на достойните за
доверие свидетели.“
не без ирония, че всъщност е писател,
френски писател. При това във времена, в които довчера триумфиращите
по широкия свят френски писатели са,
ако не на изчезване, то поне клонят
към залез, защото кой би отрекъл, че
значимостта им днес далеч не е такава, каквато е била преди век или два.
Нарича себе си Последния мохикан,
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Принудата да

Митко Новков

свидетелстваш
„Потъналите                            
и спасените“, Примо Леви,
превод от италиански
Нева Мичева, изд.
„Жанет-45“, 2020 г.

стражевите кули, вратите, огражденията от бодлива тел и трафопостът. Вложих цялото си старание
пред трийсет чифта зорки очи. Моят
събеседник отдели няколко мига, за
да разучи чертежа, поиска две-три
допълнителни уточнения и накрая
изложи плана, който беше намислил:
тук, през нощта, да се пререже гърлото на часовия, да се облекат дрехите
му, после веднага да се изтича долу в
трафопоста и да се прекъсне електричеството, така че прожекторите
да загаснат и да спре високото напрежение в оградата – ето как можело да
напусна спокойно. И добави сериозно:
„Ако пак ви се случи, постъпете както
ви казах: ще видите, че ще се справите“ („Стереотипи“).

Примо Леви посочва неведнъж, прави го и в една от последните си книги – „Потъналите и спасените“, че е
станал пишещ човек не по вътрешно
убеждение, а принуден от необходимостта да свидетелства:

Моят религиозен приятел каза, че съм
оцелял, за да свидетелствам. Това и
направих колкото можах по-добре,
нямаше как иначе; продължавам и до
ден днешен, при всеки сгоден случай
(„Срамът“).
Необходимото свидетелство „Потъналите и спасените“ (I sommersi e
i salvati) излиза през 1986 г. и съдържа
осем есета, посветени на лагерната
система и участта на онези, които
тя безпощадно поглъща („Памет за
злината“, „Сивата зона“, „Срамът“,
„Общуването“, „Ненужното насилие“,
„Интелектуалец в Аушвиц“, „Стереотипи“, „Писма от германци“), придружени с „Предисловие“ и „Заключение“. Книгата е препубликувана през
2007 г. с предговор от Цветан Тодоров и следговор от Валтер Барберис
и е може би една от най-трудните за
Примо Леви книга; и може би една от
най-ценните за неговите читатели.
Защото не просто свидетелства,
а опитва и да разбере нацистката
концлагерна система, която си остава уникум: както като обхват, така и
като специфика („Предисловие“).
„Потъналите и спасените“ представлява, както сам авторът посочва: повече разсъждения, отколкото спомени, спират се по-охотно
върху състоянието на нещата днес,

Примо Леви спокойно, без снизхождение, нито пък яд (дори леко развеселен), продължава да разсъждава върху
това неразбиране:

отколкото върху хрониката със задна
дата („Памет за злината“).
И го правят, първо, защото:

истината за лагерите излезе на бял
свят по твърде дълъг път и през
твърде тясна врата („Предисловие“),
и второ, защото заради изминалото
време става все по-малка и все по-невъзприемаема чудовищната същност
на нацистките лагери.

С усмивка си спомням за едно приключение отпреди много години. Бяха ме
поканили да разкажа на група петокласници за книгите си и да отговоря на въпросите им. Едно момченце с
буден вид, явно лидерът на класа, ми
зададе вече дежурния въпрос: „А вие
защо не избягахте?“. След като изложих накратко същото, което съм
изредил по-горе, ученикът, явно неубеден, ме помоли да скицирам върху
черната дъска карта на лагера, на
която се вижда разположението на

Струва ми се, че макар и в умален мащаб, този епизод добре илюстрира
съществуващия разлом – все по-широк от година на година – между нещата, каквито бяха там, и нещата,
каквито са в днешното въображение, захранвано с приблизителните
„факти“ от романи, филми и легенди
(„Стереотипи“).
Нацисткото престъпление е толкова чудовищно, толкова уникално, че
дори онези, които биват приемани за
свидетели, в действителност не са
докрай свидетели:

Днес, от дистанцията на годините, спокойно може да се твърди, че
историята на концлагерите е написана почти изцяло от хора, които,
като мен, не са заоравали в тяхното дъно. Който е стигнал дотам, не
се е връщал или способността му
за наблюдение е била парализирана от страданието и недоумението
(„Предисловие“).
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Тази своя мисъл Примо Леви смята за
толкова съществена, че я повтаря
по-късно:

Повтарям: не ние, оцелелите, сме истинските свидетели („Срамът“).
Но истинските свидетели са толкова потънали в геената на гибелта, че
онемяват. Те са обречени, знаят, че са
обречени, и посрещат тази своя обреченост с някакъв примирен, безучастен, безразличен фатализъм. Затова
ги наричат „мюсюлмани“, тоест приели съдба с подчинението на почти
„живи мъртви“:

Във всички концлагери с думата
Muselmann, „мюсюлманин“, се нарича
необратимо изтощеният, изстискан пленник на прага на смъртта.
Съществуват две обяснения защо е
така, но и двете не са особено убедителни: едното е фатализмът, другото – главата в бинтове, подобни донейде на тюрбан. Същото състояние
е отразено точно и с не по-малко цинична ирония в руската дума доходяга
– буквално „достигнал края“, „свършен“ („Общуването“).
Тъкмо от дистанцията на годините
Примо Леви – макар и да не е изживял
на гърба си издевателствата и безчовечността на системата ГУЛаг в
СССР (пренесена с безпощадна решителност във всички страни от социалистическия лагер, включително
България), си дава сметка, че това са
феномени от един и същ порядък; цитира Солженицин, „Архипелаг ГУЛаг“,
по повод оцеляването:

Почти всеки зек-предсрочник, когото
вие поздравявате с това, че е оцелял, е нагаждач. Или е бил такъв през
по-голям период от излежаването на
присъдата си. Защото лагерите са
изтребителни – да не забравяме това
(„Срамът“).
Но прави и важна разлика:

Трудът без възнаграждение, буквално робски, бе една от трите задачи на системата; останалите две
бяха елиминирането на политическите противници и изтребването
на така наречените „низши раси“.
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(Между другото, съветската концентрационна система се отличава
от нацистката главно по липсата
на третото от тези намерения и по
преобладаването на първото.) („Ненужното насилие“)
Тъкмо това унищожително настървение, „окончателното решение“,
обърква злощастниците, попаднали
в нацистките лагери. На тях не им го
побира умът как така цяла една нация
се е ожесточила срещу тях. Примо
Леви го обяснява – като ги изваждат
от кръга на човешките същества. Започва още от влаковите композиции,
нарочно лишени от тоалетни:

животни, свине – то е ясно като бял
ден („Ненужното насилие“).
Поведението на обикновените немци най-силно занимава писателя,
признава:

Моята задача беше да разбера, да ги
разбера. Не малката шайка на големите злосторници, а хората от народа, тези, които бях видял отблизо
и от чиито среди се вербуваха есесовците, както и онези, които бяха
повярвали, и другите, които, макар да
не бяха повярвали, си бяха замълчали,
не бяха проявили крехката смелост да
ни погледнат в очите, да ни подхвърлят къшей хляб, да пошепнат човечна
дума („Писма от германци“).

„Потъналите
Не ги освобождава от отговорност,
напротив:
и спасените“
Трябва да ни е пределно ясно, че отпредставлява,
говорност в по-голяма или по-малка
както сам
степен носят всички, но не бива да
пропускаме също, че зад тяхната отавторът
говорност стои тази на преобладаващата част от германците, които
посочва: повече
в началото са приели – от умствен
мързел, късогледа пресметливост,
разсъждения,
глупост или национално високомерие
– „красивите думи“ на ефрейтор Хитотколкото
лер… („Заключение“).
спомени, спират
В този смисъл „Потъналите и спасее книга предупреждение към
се по-охотно                      ните“
всички, склонни да не обръщат внивърху състоянието мание на дребните знаци за огромно
човеконенавистничество:
на нещата днес,
За малко държави може да се гаранотколкото
тира, че ще устоят на евентуалния прилив на насилие, породено от
върху хрониката
нетолерантност, стръв за власт,
икономически интереси, религиозен
със задна
или политически фанатизъм, расови
търкания. Значи следва да наострим
дата („Памет                   сетивата
си и да не вярваме на пророците,
заклинателите,
онези, които
за злината“).
казват и пишат „красиви думи“, неЕсесовците от конвоя не криеха, че ги
забавлява гледката на мъже и жени,
наклякали кой където свари – по пероните, между релсите. А германските
пътници открито изразяваха отвращението си: такива като тези заслужават участта си, вижте ги само
как се държат. Не Menschen, хора, ами

подкрепени от състоятелни доводи
(„Заключение“).

С книгите си Примо Леви изостря
именно сетивата ни. Ето защо никога
не трябва да спираме да ги четем.
Писател по принуда, той е за нас, за
всички нас задължителен писател…
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Тиери Клермон

АПОЛИНЕР
любов и война
Във Франция издадоха
пълната любовна
кореспонденция на поета  
от фронта

Как един от най-големите поети на ХХ в. намира
края си в Голямата война? Гийом Аполинер (1880–1918)
не изпуска молива до сетния ден: негови адресати
са пет жени (Мари, Луиз, Мадлен, Жана и Жаклин)
и две алегории – войната и смъртта. Така той гони
смъртта, без да губи усет за красотата на живота.                    
И продължава да воюва с трите спътници,
преследващи го от детството му: тревогата, тъгата
и самотата. Рецензия от в. „Фигаро“.
той ще пише неспирно между две
кратки домашни отпуски.
„Ах, господи! Колкото е хубава войната!“: известен е този негов рефрен,
който той вмъква в „Калиграми“, докато снарядите прелитат наоколо
като птици. Разпален, лиричен, шеговит, влюбчив, красноречив или детински наивен, с тези си писма Аполинер
ни оставя един дневник, воден в окопите, дублиран при това с любовни
изповеди.
През есента на 1914 г., една година
след публикуването на „Алкохоли“,
Гийом Аполинер постъпва във френската армия. Поетът на красивите
рейнски девойки и бреговете на Сена,
меланхоличният бард на отлитащите
сезони е зачислен към артилерията в
Ним, преди да го изпратят на първа
линия в Шампан, където е тежко ранен през 1916 г. „Толкова съм обзет от
изкуствата (Arts), че станах артилерист“, често повтаря той.
Роден като Вилхелм Костровицки, поетът тогава е на 36 години, а животът му е изпълнен с любов. Едва сега
обаче любовната му кореспонденция
от фронта (над 1000 страници) вижда
бял свят. И тъй като Мари Лорансен
по онова време е само сянка, артилеристът Аполинер, наричан от събратята си „Коантро-уиски“, бива първо
увлечен от Лу, преди да отстъпи пред
чара на Мадлен. Две жени, на които

Лу, родена Луиз дьо Колини-Шатийон,
червенокосата медицинска сестра,
срещната в Ним, е една освободена
жена, лекомислена муза с „прелъстителен поглед и нежна скръб“. През
декември 1914 г. той ѝ пише в едно
от изпратените до нея 225 писма:
„Нашите 75 мм оръдия са грациозни
като твоето тяло, а косите ти са
диви като огъня на снаряд, избухнал
на север“. Картечницата, шрапнелът
и взривовете са част от всекидневието му. „Пламенната канонада на сто
хиляди страсти. Ах, мяукайте, мяукайте, котки на ада!“, пише той, за да
заключи: „Снарядите измяукаха своята смъртоносна обич“.

Възпитател
на чувствата
Мадлен Паже, преподавателка в
Оран, е на 22 години, когато той я
среща през 1915 г. във влака между Ним и Марсилия. Тя е пълната

противоположност на Лу: интелигентна, с добро положение, образована. Тази „малка и тъй далечна фея“
бавно навлиза в онова любовно рондо,
в което поетът, преди да възпее тялото ѝ, се превръща в неин възпитател на чувствата. Познават се едва
от няколко дни, видели са се само закратко в Оран по време на неговия
гарнизонен отпуск. И сетне любовта
за пореден път ще се притъпи, когато
Жаклин Колб, наричана Руби, ще кръстоса пътя си с този на Аполинер, за да
стане негова жена през май 1918 г.
Отвъд тези военни препратки за
„участта на пролятата кръв“ и изповедите с целия им чувствен ониризъм, кореспонденцията на Аполинер
от фронта се обогатява с течение на
времето с щастливи спомени и реминисценции за „безвъзвратно отишли
си часове“. Зазвучава песента на славея, описани са полетът на синьо-зелените водни кончета и смъртта
на розите в парка, споменът за един
стих на Жюл Лафорг и няколко страници на Сервантес, следва кратко намигване към Уолт Уитман…
Продължението е известно. Аполинер умира два дни преди да настъпи
Примирието, отнесен на 38 години
от испанския грип. Той, който пише,
влизайки донякъде в тона на Франсоа
Вийон: „Хора на бъдещето, спомнете
си за мене. Живях във време, когато
свършваха кралете“.
Превод от френски Тони Николов
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Ръкопис на Лудвиг ван Бетовен
на Голяма фуга, оп. 133, собственост
на Краковската библиотека

Георги Арнаудов
Лудвиг ван
Бетовен

А
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Време
И
избор
„От Арнаудовите музикални апарати
се носи песен, разказваща за кръгово
протичащото време в една въображаема звукова борхесианско-арнаудовска вселена, в която „историите
и текстовете никога не са еднакви с
прочетените преди това“ и в която
погледът на композитора често попада на различни „непрекъснато видоизменящи се състояния на света“.
Тези фрагмент е част от монументалния изследователски труд на доц.
д-р Илия Граматиков „Инструменталните концерти на Георги Арнаудов:
сюрреалистични препрочити на музикалната история“. Луксозното издание на Института за изследване на
изкуствата към БАН в 400 страници
с над 250 илюстрации от художника
Ясен Панов се появи на бял свят през
август т.г.

Темата, с която участвахте в теоретичния симпозиум във Варна в
края на август, бе „Абстракцията
време в творческия процес на композитора Георги Арнаудов“. Откъде тръгвате към новата творба?
Защо „абстракцията време“?
Това заглавие бе поставено от организаторите на симпозиума в рамките
на фестивала „Варненско лято“. Темата ме вълнува отдавна и е с далеч
по-широк обхват, отнася се до разбирането на творческия процес в музиката, до природата и философията на
създаването на музикалната творба.
Доста сложно мисловно начинание,
в което всеки един отговор води до
нови въпроси и често ме кара да се
чувствам като в едно пространство,
изпълнено с безброй взаимно отразяващи се огледала. Това усещане – не
знам дали да го нарека объркване, или
вцепеняване – е може би едно от тези,
които най-често изпитва всеки творец. Това е вселената от безкрайни
възможни ходове, измежду които авторът следва да направи своя начален избор, даващ изходната точка за
изграждането на звуковата тъкан и
нейната организация. Поставен в такава среда на взаимно отразяващи се
звукови единици, от които, дай боже,
да могат да бъдат създадени и образи, композиторът пристъпва към още

С композитора
Георги Арнаудов
разговаря
Светлана
Димитрова
фотография Александър Нишков

по-сложната задача на съчленяването
и подреждането на звукови събития,
които ще организират формата на
това нещо, което ще трябва да въздейства и да създаде комуникация с
аудиторията. Ако тази комуникация
е трансформираща, то тогава авторът е отишъл много нагоре. Тази
комуникация се осъществява в реално време, докато творбата се изгражда в един друг, разпокъсан времеви континуум. Тук стигаме и до
Бахтин, според когото творческият

акт е принципно извън-времеви и извън-ритмичен, а според Борис дьо
Шльоцер резултатът му, музикалната творба, съществува като една
структура с извън-времево значение.
И тук идва това, което ме вълнува
от много време. Как от целия този
хаос, който цари в главата на един
композитор, се получава такава
подреденост.

Как композирате?
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фотография личен архив

Много бавно и спокойно. Скоро в един
разговор споделих, че пиша толкова
бавно и разпокъсано, че не знам дори
кога го правя. Това е съпроводено с изработването на множество отделни
детайли, на ескизи, на различни варианти на организация на звуковия материал… Съзерцанието на целия този
процес – нека го оприлича с японската
дзен практика на вътрешно лично
преживяване на опита и достигане до истинската природа на звука и
протичането му – е може би едно от
най-прекрасните неща за мен. Вероятно затова често забавям окончателното написване…

Коя е първата ви композиция, за
която си спомняте? В биографията ви пише, че започвате със
Симфония №1, скоро след това №2
и дотук. Заради „абстракцията
време“ или загубихте интерес към
големите форми?
О, не помня. До един момент пазех
стари неща, но ги запокитих в един
кашон на тавана. Там има неща и от
1970–1971 г. Колкото до големите форми… Ни най-малко. Просто времето
е такова, че тяхното изпълнение и
представяне става много трудно. В
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момента работя по една голяма оперна партитура. В началните разговори
с един от държавните оперни театри
ми бяха поставени такива условия, че
беше невъзможно да приема. Поискаха тази творба за голям оркестър,
два хора и около десетима солисти да
бъде написана като камерна опера.
Естествено не се съгласих. Впрочем
надявам се с повече инат да убедя
институцията да започнем отново
преговори.

Кои са вашите учители?
Отвъд конкретните… Може би на
първо място е Бетовен. За мен това
е най-изумителният автор, с може би
най-радикалното не само за времето
си, но и днес композиторско мислене,
с най-точните и всеобхватни подходи. В неговата музика могат да бъдат
намерени основополагащи идеи за конструиране на звукови събития, невероятни ходове в подреждането им и
най-вече универсален усет към състоянието на всяко едно латентно или
активно конструктивно звуково ядро
и възможността за привеждане на потенциалната му енергия в действие.
След това идва Джон Кейдж, друг гений, който е променил невероятно

мисленето и разбирането за природата на музиката. А тук става дума
за откриването и артикулирането
на съвсем нови музикални категории като тишината, приета като
равнопоставено звуково събитие,
баланса между определеността и неопределеността, мобилността при
конструирането на протичането
на формата и най-вече музикалното
време, погледнато от позицията на
вечността. Нека оставим неговата
знакова творба 4’33 и се взрем в изумителния пример със създаването и
изпълнението на органовата As Slow
as Possible. Тя протича бавно, необозримо бавно във времето и ще бъде
изпълнявана 639 години в основаната
през 1186 г. от Норбертинския орден
готическа църква „Св. Бурхард“ в Халберщат, Германия. Изпълнението ще
завърши през 2640 г. Впрочем началото на творбата се състоеше от около 17 месеца тишина, изписана като
паузи! Вероятно съпоставката между двамата звучи като провокация и
това наистина ме радва…

Погледнах някои от курсовете ви
в НБУ – подготовка на концертна
програма; избор, подготовка и реализация на програма за конкурс.
Много важни знания за един творец, който обикновено най-малко
се интересува от това.
Много е сложно и нееднозначно, защото работя с различни личности, с
различни характери, затова знанията и уменията, които трябва да бъдат изградени, са от различен порядък. В препоръчването съм пестелив.
По-скоро се старая да изградя индивидуалността на студента. Нещо,
което се оказва много сложно в епоха
като нашата, в която медиите облъчват младите хора с клишетата на
музикалните индустрии. Ако успея да
накарам студента да преодолее навика си да мисли със заучени от медиите
модели, да мисли сам, започвайки от
нулата, от тишината, от откриването и изобретяването на отделния
звук… тогава знам, че съм постигнал
много!

Творбите ви се изпълняват по света, вие често пътувате. Какво ви
носи това?
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Пребиваването ми по концертните
сцени по света е изключително зареждащо за мен. Но не само по сцените. Тези мои по-кратки или по-дълги
пребивавания в различни културни
среди, на най-различни места – било в
качеството ми на композитор, или на
изследовател, са ми давали много. Изключително много. Възможността да
чуваш и изучаваш различни музикални
култури на терен, при това за по-дълъг период от време, е невероятен
шанс. Посещавал съм различни антични храмове, старинни и свръхмодерни
градове, галерии или пинакотеки, книжарници и библиотеки, в които съм се
ровил в стари книги – изписани на персийски, китайски, тибетски, латински
или какви ли не езици. Опитвал съм се
да чуя, усетя или разбера как звучат
поетичните текстове на различните
езици… Невероятно усещане!
Няма да забравя първото ми пребиваване в Китай. Бяхме отишли на юг,
на брега на океана, за да чуем образци
от храмовата музика Nán guăn (Южен
звук) в провинция Фудзиен, едно от
най-изумителните неща, които съм
чувал в живота си. Седейки в малкия
храм и слушайки това невероятно изпълнение, започнах да си давам сметка, че се уча да чувам света по един
нов, съвсем различен начин.
И така, възможността да работя с
невероятно добри изпълнители от
различни точки на света е много ценна. Тя ме изважда от рутината на мислене, поставя ми нови задачи, изисква
нови творчески подходи. Последните
няколко години имах шанса да правя
това в Португалия, Великобритания,
Австрия, Германия, Китай или Канада.
Поставянето на това, което мислиш
като музика, в различна културна среда и в ръцете на различни музиканти
отваря съзнанието по неимоверен
начин.

Днес може ли да се живее от композиране? А преди?
Не. Това е немислимо. За преди… Не
знам. Впрочем на фона на възхваляването на системата на финансиране
на културата у нас преди 1989 г. за
себе си мога да кажа, че реализирах
най-значимите си неща след нейното

рухване. Тогава като че ли се отприщи
свободното мислене и инициатива. Е,
имах шанса да попадна на добър продуцент, американеца Хайнер Щадлер,
с когото записахме няколко диска. Те
така и не се превърнаха в търговски
продукт, а и не бяха замислени като
такива. Давам си сметка за това, че
той е бил продуцент на Джон Кейдж
и Грете Султан и е работил дълго
заедно с тях и с Мърс Кънингам, Мередит Монк и Ерик Салцман, а в България продуцираше знакови фигури,
като Иван Спасов, Димитър Христов
или Иво Папазов… Това значи много за
мен. Естествено тези продукции не
осигуриха препитанието ми, но референциите, които получих за тези
дискове от най-престижни вестници
и списания в Ню Йорк, Вашингтон или
Лондон, са далеч по-ценни.

Участвахте в няколко екипа за създаване на нови творби – в Испания,
в Китай. Какво открихте на двете
места?

Музикалната палата е древна институция за събиране и изследване и запаметяване на музика. Най-ранните
текстове, коментиращи съществуването на Музикална палата и нейния
Управител на музиката, ни отпращат
към епохата на митичния Жълт император Хуан-ди (2698–2598 г. пр. Хр.).
Най-известната е Божествената музикална палата, създадена в Пекин
през 1420 г. сл. Хр.
Питате ме какво открих…. Нека го
нарека не само нов начин на работа с
абсолютно непознати и непривични
музикални инструменти и музикален
състав, но и нов подход по отношение
природата на музиката и това, което
ние тук, в Европа, наричаме музикална
творба.

Върху какво работите сега?

В Испания участвах в един много любопитен, но за съжаление недовършен проект. Касаеше написването
и поставянето на опера по запазено
либрето от Салвадор Дали. Бяхме
международен екип, но оркестърът,
повечето от изпълнителите, както
и диригентът бяха от България. Бях
напреднал с композицията и резултатите бяха наистина интересни,
когато внезапно продуцентът почина и всичко увисна във въздуха. Имаме
обаче немалко записани фрагменти от
това начинание.

Освен по партитурата на гореспоменатата опера, която съм се заинатил, че ще бъде поставена все пак
и във вида, в който искам, работя по
още една вокална творба. Този път
е наистина камерна опера, монодрама – „Записки на жената призрак“ по
поетични текстове на Яна Букова.
Премиерата беше насрочена за 23 и
24 октомври 2020 във ванкувърския
Annex Theatre – една от залите на Ванкувърската филхармония, а творбата е написана по покана на канадския
Astrolabe Musik Theatre и сопраното Хедър Пози. При създалата се ситуация
и затворените зали сме в очакване на
нови дати.

Колкото до Китай, там нещата бяха
на много различни нива. В тези мои далеч не кратки четири пребивавания в
Поднебесната имах възможността
както да участвам в две големи антропологически експедиции, така и
да реализирам премиери на две мои
творби. Едната бе с класически европейски инструменти, а другата с Камерния оркестър на Забранения град,
съставен от антични и традиционни
китайски инструменти. Когато казвам традиционни, имам пред вид не
фолклорни, а такива, които през вековете са влезли в утвърдената от съответната за епохата номенклатура
на Музикалната палата.

Цялостното изграждане на драматургичното развитие на „Записки на
жената призрак“ следва принципите
и традициите на китайската Kunqu
опера. Вокалните линии следват логиката на китайската дзен калиграфия, идеята за непрекъснатия спонтанен жест. Инструментариумът на
творбата е съставен от голяма група
ударни, подготвено пиано и различни
нестандартно звучащи механизми и
обекти, както и от предварително
записани звуци. Цялостната звукова
картина създава особена среда, изпълнена със знаци, образи и внушения,
които въздействат в непрекъснат
поток от смисли. Предварително
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Георги
Арнаудов

Георги Арнаудов е композитор,
изследовател и музиколог. Завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и защитава докторската си дисертация в НБУ,
където преподава от 1992 г.,
а понастоящем е професор по
композиция и хармония. Автор
на симфонични, камерни, вокални и хорови творби, клавирна
музика, музика към театрални и балетни постановки. Има
издадени 10 авторски албума,
а негова музика е включена в
редица звукови антологии на
музиката на XX и XXI век, както и в издания на световноизвестни изпълнители в Naxos
of America, Concord Records и
Labor Records – САЩ, Holophon
Records – Австрия, Гега Ню –
България. През последните
години негови творби имат
своите световни премиери в
престижни концертни зали във
Ванкувър, Виена, Лондон, Москва, Мюнхен, Ню Йорк, Пекин.

записаните звуци следват принципите на дзен калиграфията и са записани и нанесени в отделните дигитални
файлове с един жест и без употребата на звуков монтаж. Така звучащите
фонове могат да бъдат приети като
своего рода звукови дзен калиграфии,
които създават една паралелна реалност на сюрреалистичното драматургично действие. То следва строго
насечения поетичен текст на поемите на Яна Букова, с неговите загадки,
непрекъснати неочаквани обрати,
насечен емоционален ритъм и резки,
ярки, откровени и безпрекословни,
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донякъде безмилостни хуманистични
послания.

Съветвате ли се с някого, следите
ли отзивите за вашите творби?
Всеки път е различно. Понякога с изпълнители, но нямам установено правило. Колкото до критиките, интересуват ме по-скоро анализите и тук
съм много благодарен на двама души,
които ми отделиха внимание и вложиха много сили и труд в изследването
на това, което съм писал. Елисавета
Вълчинова-Чендова написа една голяма студия, над 100 страници, посветена на моето творчество и включена в нейната книга „Концептът Нова
звукова сетивност“. Вторият е Илия
Граматиков, който подготви в Института за изследване на изкуствата към БАН една голяма монография,
озаглавена „Инструменталните концерти на Георги Арнаудов. Сюрреалистични препрочити на музикалната
история“. И двамата са извели много
интересни тези и аз с огромно любопитство чета и двата текста, които
съвсем не са синхронни и не дават еднакви отговори. За един композитор,
поне така си мисля аз, фактът на многозначното приемане на музиката му
е форма на висш комплимент.

Баща ви е съвременник на създаването на българския симфонизъм. Говорите с нежност за
майка си, спомняте ли си я като
изпълнителка?
И двамата бяха достатъчно особени
и напълно невписващи се в контекста
на епохата на социализма личности.
Имах шанса да израсна в един абсолютен ъндърграунд, който не само
отричаше царящото навън безумие
и простотия, но и успя да запази качеството си незасегнато от тях.
Баща ми освен един от основателите на Царския симфоничен оркестър
(това е било удостоверявано навремето със специални патенти и ордени, дадени от Н.В. Цар Борис III – в
случая № 9038 от 6 февруари 1939 г.)
е бил и доста активно участващ в живота на Бялото братство. Като един
от най-близките ученици на Петър
Дънов, заедно с цигуларя Ангел Янушев поема записването и издаването

на всички публикувани по времето на
Учителя издания на Паневритмията.
Те, както и публикуваните до 1945 г.
текстове на беседи от Дънов – които
Учителят е имал възможността сам
да прегледа, редактира и одобри – са
много малко на брой и по своето съдържание не са това, което виждаме
да се публикува днес.
Майка ми така и не съм я слушал да
пее на живо. Нейната активна кариера е от 1934 до 1956 г. Последният
концерт, който изнася, се е състоял
девет месеца преди раждането ми в
зала „Славейков“, със знаменитата
Людмила Прокопова на пианото. Завършила е в края на 30-те Академията „Санта Чечилия“ в Рим и е била известна за времето си камерна певица,
а и вероятно достатъчно почитана,
щом Парашкев Хаджиев и Димитър
Ненов са писали и посвещавали творби на нея. След раждането ми тя поема друга кариера и в последните десетилетия от живота си се занимаваше
активно с научни преводи в областта
на медиевистиката.

Как се адаптирате към обстановката след март?
Не мисля, че се случва нещо кой знае
колко различно по отношение на
творчеството, отколкото при други
пандемии през вековете. На бюрото
си имам една книга, сборник с всички
текстове на Микеланджело Буонароти. Писмата, които той пише по време на чумата, звучат все едно написани днес. Но има и още нещо, вирусът
подейства като лакмус, като своего
рода индикатор за безпорядъка, който цари в света. Индикатор, който
изведе на повърхността липсата на
елементарна воля за решаване на
тежки проблеми като бедността,
климатичните проблеми, достъпа
до информация, еднаквото право на
качествено медицинско обслужване,
правата на човека. Тук идва и предизвикателството: дали, преборвайки
се с бедствието, ще постигнем елементарен консенсус за равни права на
всички човешки същества, за нормален живот и нормално съществуване
и дали ще научим нещо от урока, който природата ни изпрати.
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Мария Костакева

БЕТОВЕН
през погледа на Боян Пенев
250 години от рождението
на композитора
си, да попадна на това единствено
в областта на музиката четиво от
наследството на автора. Запитах
се какво ли е накарало Боян Пенев да
се отклони от своите литературни обекти и да насочи перото си към
един толкова сложен и противоречив композиторски свят? Дали е имал
специална поръчка от някое издателство или вестник по повод на Бетовеновата годишнина? Но ако е така,
защо книгата се публикува за първи
път едва през 1930 г. (в редакцията на
Николай Лилиев от издателство „Чипев“), т.е. три години след смъртта
на Пенев? А може би е бързал да изпълни една последна, много важна за него
задача или мисия, преди да се раздели
със земните си дни?

Лудвиг ван Бетовен, портрет на Емил Ойген Заксе, 1854 г., Wikipedia

Боян Пенев е посветил една забележителна книга на Лудвиг ван Бетовен,
вероятно по повод 100-годишнината
от смъртта му на 26 март 1827 г. Три
месеца по-късно, на 25 юни 1927 г., на
45-годишна възраст Боян Пенев си
отива от този свят. В прощалното си
слово Владимир Василев, главният редактор на литературното списание
„Златорог“, нарича неговото духовно

и интелектуално присъствие „мярка
на времето“. Достатъчно е тук да си
припомним блестящия му и незагубил
своята актуалност анализ за характера на българската интелигенция1,
твърде поучителен и за нашето
време.
Случайността беше причина, пренареждайки книгите в библиотеката

Отговорите на тези въпроси, струва ми се, се крият в мозайката от
текстове, които макар и като фрагменти2 издават цялостното светоусещане и философски нагласи на автора. Ще припомня, че Боян Пенев е
съвременник на Томас Ман („Доктор
Фаустус“) и Ромен Ролан („Животът
на Бетовен“, „Девета симфония“,
„Жан-Кристоф“), всеки от които видял и пречупил образа на Бетовен
според своята собствена художествена призма и естетически възгледи.
Допускам, че е бил запознат и с Нововиенската школа (Шьонберг, Берг, Веберн), към която той, съдейки от книгата, не е хранел симпатии. Цялата
гъста амалгама от художествени течения на границата между двата века
се оглежда в оригиналния литературно-музикален портрет на Бетовен в
интерпретацията на Боян Пенев.
Още с първите щрихи се очертават абсолютните мащаби (Абсолют = Бог), в които авторът
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разпознава явлението Бетовен: титан, „познавал света, преди да дойде
на земята“, „устремен към две безпределности“ – „преизподня и звездно
небе“, между които се намира „целият
видим и невидим свят“3.
Зад този изискан и образен поетичен
език прозира влиянието на Шопенхауер. Според Пенев външният свят няма
значение нито в живота, нито в музиката на Бетовен, носеща в себе си
всички тайни на света. В нея е съсредоточена „абсолютната истина на
неговия дух: всяко познание е свръхопитно и първично, всяко съзерцание
се свежда към спомен и предчувствие
– помътената страст на настоящето се избистря в религия“. Тези наблюдения, които в не по-малка степен
се отнасят и за музиката на Вагнер,
изваждат наяве скритите нишки на
немската традиция. Учудващо е, че
името на Байройтския майстор, неговата прочута лайтмотивна система4,
както и връзките му с философията на
Шопенхауер не са споменати в тази
връзка.
Погледнато от съвременна гледна
точка, изглежда проблематично да
се слага знак за равенство между философския труд „Светът като воля и
представа“ и Бетовеновите творения, най-малкото поради това, че светът на идеите и този на музиката,
независимо от допирните точки между тях, се движат по свои, вътрешно
присъщи за всеки един от тях закони.
Следвайки Шопенхауер, Боян Пенев
разглежда музиката като пряк израз
на волята 5, което води до пряко познание, без да се докосват идеите. Не
трябва да се забравя обаче, че колкото и монументална да е личността на
Бетовен, колкото и гениална да е неговата музика, рефлектираща всички
предидущи епохи и отваряща път към
следващите, той на първо място е рожба на Просветителската епоха, века
на идеите, сюблимиран във Великата
френска революция. Неизчерпаемата
радост, излъчваща се от неговата
музика, която, както правилно отбелязва авторът, „те кара да вярваш в
цялото човечество“, това е просветителската вяра в силата на разума
и човешкия дух. С това се обяснява и
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Боян Пенев, портрет от Цено Тодоров,
1919 г.

диалектичността на неговата музика, където „всяка страст се изживява
до крайните си предели: смъртта е
безсилна да победи мъката, а радостта е неограничена свобода на духа“.
Базирайки се на Шопенхауеровата
идея за първичната, стихийна и непобедима воля като стимул за творчеството, движеща изцяло външния
и вътрешния живот на твореца, Боян
Пенев стига до мисълта, че основна
задача в живота на композитора е „да
разреши себе си в творенията си“6.
През погледа на музиканта глаголът
„разреши“ носи и съвсем конкретен
смисъл, показващ основополагащото
за формообразуването, особено при
виенската класика, разрешение от
доминанта в тоника (D⸕T), т.е. движението от напрежение към покой.
Този синтактичен принцип, разгледан
в крупен план на нивото на формообразуването, отразява самата същност на Бетовеновото процесуално
сонатно развитие. А то най-често
(на първо място в симфониите, късните квартети и клавирни сонати)
е дълго и мъчително, минаващо през
драматични преходи и контрасти,
лабиринтно блуждаене и тонална неустойчивост, и особено в точката на
златното сечение – екстремно напрежение, преди да се достигне до така
очаквания покой.

Пренасяйки принципа на „разрешението“ на метафорично равнище, Пенев
изважда на повърхността най-дълбоките импулси, касаещи самата личност и психодрамата на композитора: „Тласкан от една драма към друга,
чрез вътрешна борба той успява да
превъзмогне не само света, но и личното си нещастие“7. И на друго място: „Борбата го довежда до неговата
истинска цел – до мир и вътрешно
спокойствие“8. Това е именно разрешението (изливането) на вътрешната същност на твореца в неговата
творба, водещо до освобождение. Тук
се засяга един много съществен момент от психологията на творческия
акт, приближаваща го до природните
процеси – от неспокойното вълнение
и трескавата възбуда до неговата
сюблимация и завършек.
С конфронтацията между индивидуална и универсална воля Пенев обяснява драматичния заряд, заложен в
музиката на Бетовен. Сблъсъкът на
„хероя“ и съдбата, централен мотив
в неговото творчество и предмет
на многобройни интерпретации от
страна на Бетовеновите изследователи, се изявява в свободната лична
воля, която се стреми да утвърди
себе си, и една друга, враждебна воля,
която иска да се наложи със силата
на съдбовно предопределение. Според Пенев жестоката борба между
тези непримирими сили няма равна на
себе си нито в старогръцката трагедия, нито в живота на който и да
е друг художник. От това се ражда
не само драмата, но и трагизмът на
личността и на музиката на Бетовен.
Така се достига до сравнението между
„глъбината на страданието и образа
на враждебната съдба“ при Бетовен
с трагизма в музиката на Чайковски.
Пенев интерпретира страданието
при Бетовен като покорност и примирение, а скръбта като религиозен копнеж и патос на страданието.
Именно в нечовешката сила на това
страдание той вижда трагичния смисъл на героичното, което извежда
музиката му „към шеметни висини“
(с. 640). Струва ми се, че понятието
„предопределение“ по същите исторически причини, които описах по-горе, едва ли подхожда за музиката на
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Бетовен. То обаче в пълна сила важи
за „фатума“ на Чайковски, заложен във
вътрешната програмност на неговите романтични симфонии, на първо
място Патетичната.
Страданието в музиката на Бетовен
не е примирение, а трансцендиране,
отиване в особен вид състояния на
скръбна просветлена лирика (Arioso
dolente от втората част на Клавирна
соната op. 111) и философски размисъл
(като цяло бавните части на сонатно-симфоничните цикли). На тези
състояния, базирани върху конкретни примери и метафорични описания,
в книгата се отделя важно място.
Прави впечатление използването на
няколко места на думата „меланхолия“, под която в миналите епохи се е
разбирало състоянието, близко до депресия. Дали авторът загатва с това
за болестното състояние на „биполярност“, приписвано на Бетовен от
редица съвременни изследователи
и психиатри, като се има предвид
другият полюс на неговия характер
– сприхавият му нрав, лесната възбудимост и честите пристъпи на гняв,
или думата „меланхолия“ се използва
просто като синоним на скръб и тъга?
Онова, което може да се твърди със
сигурност, е, че композиторът е намирал спасителен оазис в образите на
природата. Природата за него, както и за Шопенхауер е равностойна на
религия и храм. Ето как Пенев описва
пантеистичните настроения на композитора: „Когато е сред природата,
той отново вярва в Бога и чувства
неговото присъствие. Като изчезва
в нея, той се слива с Него и създава
своята религия. Природата се превръща в храм, в който се възнасят
благоуханията на неговите молитви“.
Впечатляваща особеност в изследването на Пенев е дълбочинният психологически анализ, в който личност и
творчество се разглеждат като неразчленимо единство. Изкуството,
както и при психоанализата на Фройд,
се разбира като израз на душата на
художника, на неговата психодрама.
Подобно на езика, който се тълкува
от Пенев като отпечатък на вътрешния свят, така и „тоновете на

музиката при Бетовен предават „разнообразните тоналности на душата“
– „всеки звуков преход е промяна на
душевното състояние“(с. 613).
40 години по-късно Теодор Адорно
разширява значението на понятието
„непрекъснат преход“, като показва неговото универсално действие
в музиката на ХХ век. В книгата си,
посветена на Албан Берг, „Майстор
на най-малкия преход“9 големият немски изследовател и мислител тълкува
този похват като „превод“ (пренасяне, транспортиране) на най-малкия
композиторски импулс в неговия смислов еквивалент“. Така самата музика
се превръща в „преход спрямо предходящето“ (изминалото). Съпоставянето на „прехода“ с импулса за „изчезване“ и неговото пренасяне на нивото
на трансценденталното разкрива
самата същност на музиката на Берг.
Необходимо е все пак да се припомни,
че първият, който дефинира композирането като „изкуство на прехода“ е
Рихард Вагнер: развивайки и хроматизирайки хармонията на Бетовен и виенския класицизъм, той създава прословутия „тристанакорд“, възникващ
като резултат от премахнатата йерархия между отделните музикални
елементи, типична за класическата и
романтична епоха.
В своето време и географско пространство Боян Пенев трудно би
могъл да се разграничи от преобладаващите схващания, представящи виенската класика като спортна
щафета или стълба, на чието най-високо стъпало се намира великият Бетовен с най-могъщото си творение
Деветата симфония. Това обяснява
и защо за Пенев явлението Бетовен е нещо „във“ и „за“ себе си, сякаш
неочаквано слязло от небето, необусловено от историческата необходимост. Оттам произтича и преекспонирането на обекта на изследването
без търсене на исторически фон.
Затова и въпросът, който се поставя в заключението на книгата, „Какво
място заема Бетовен в историята
на музиката“, е най-вече риторичен.
Според Пенев той е „един от малцината великани на изкуството, които

новото време е безсилно да роди“.
Старите епохи с някои от техните
ключови фигури – Палестрина, Бах
и Хендел, Хайдн, Моцарт, Вебер, са
само загатнати, и то най-вече във
връзка с предпочитанията и вкусовете на самия Бетовен. Вероятно не е
излишно да се припомни колко много
той се е учил от полифонията на Бах и
специално от 48-те прелюдии и фуги
Добре темперирано пиано, които са
били неговата настолна библия; как
композиционният му метод се заражда от този на учителя му Йозеф Хайдн, колко много общи черти има между
бавните части на неговите сонати и
тези на Моцарт.
В музиката, както и в природата има
големи и малки галактики, близки и далечни, ярки и по-малко ярки съзвездия,
но всички явления са взаимосвързани.
Боян Пенев е една от онези литературни галактики, които поради своята мащабност и многостраннност
предразполагат към диалог. Има ли
място такъв диалог и в българската
музикална историография? Или единствената книга в България, посветена на Бетовен още в края на 20-те
години, при това написана от литературовед, а не музиковед, ще остане
неотворена страница?

Вж. Боян Пенев, Нашата интелигенция. Фрагменти, в: Студии, статии, есета, Български
писател, 1985 г.
2
Боян Пенев, Бетовен. Фрагменти. Вж. Студии,
статии, есета, Български писател, 1985 г. В оригиналното си издание от 1930 г. книгата е в обем
от 172 стр.
3
Боян Пенев, Бетовен. Фрагменти, пак там, с.
611, 612.
4
Почиващата именно върху спомени и
предзнаменования лайтмотивна система на
Вагнер изцяло изменя хода на музикалното
време, сливайки в една концентрична спирала
минало, бъдеще и настояще. При Бетовен, живял
в епохата на Хегел, времето, основано върху
диалектични взаимоотношения, е линеарно.
5
Според Шопенхауер „светът може да се
нарече както въплътена музика, тъй и въплътена воля“.
6
Пак там, с. 626.
7
Пак там, с. 638.
8
Пак там, с. 640.
9
Die Übersetzung des leisesten kompositorischen
Impulses in seine sinnlichen Äquivalente. Вж.
Theodor Аdorno, Аlban Berg. Meister des kleinsten
Übergangs, Wien, 1968, S. 94.
1
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Търся истории,
С фотографа
Георги Кожухаров
разговаря                 
Оля Стоянова
Спомням си, че когато дойде във
вестник „Дневник“ преди близо
петнайсет години, беше още ученик. Днес още работиш на същото
място, което означава, че тази
работа продължава да ти е все
така важна. Как се запазва този
интерес?
Вече май минаха петнайсет години,
но пък нещата, които правя като
фрилансър, също са свързани с фотографията и главно те разнообразяват
щатната ми работа като фотожурналист. От друга страна – работата за медия те учи на голяма дисциплина. Всекидневните събития не са
толкова вълнуващи, но ние, фоторепортерите, винаги гледаме да намерим по-интересен ъгъл към всяка
история.

Как бягаш от рутината?
Като търся истории. Аз не търся кадри, аз търся истории. Намирам история, която на мен да ми е любопитна,
а след това и начин да я разкажа. Много рядко се е случвало да няма начин
да отида някъде и да отразя дадена
история. Последното по-интересно нещо, което снимах, беше остров
Сокотра в Йемен, който се смята за
едно от най-изолираните и недостъпни места на Земята. Достъпът
за журналисти там е абсолютно забранен, но с Румяна Христова успяхме
да стигнем нелегално с товарен кораб
и се представихме за студенти по антропология. Въпреки трудностите
успяхме да разкажем за това място –
да направим снимки, да заснемем филм.
От дълги години обаче се опитваме с
друг мой колега, с когото често работим заедно – Георги Тотев, да разкажем за хуманитарната криза в Йемен.
Две години се опитваме да вземем
разрешение да отидем там, но все
още не сме успели.

не кадри

Георги Кожухаров е роден в София през 1986 г. На 17
години започва като стажант фоторепортер във
в. „Дневник“, работи в изданията на „Икономедиа“
и до днес. Освен фотоизложби зад гърба си има                            
и документални филми – „Войната на изток“ –                                                                                                       
за войната в Украйна през 2015 г., „Дневници от
Роджава“ (2017 г.) – за бившата столица на ИДИЛ,
град Ракка в Сирия, и „Сокотра, невидимият остров“
(2019 г.)
Още преди да отида на такова място, за което дълго съм кроил планове, аз си представям кадрите, които
ще направя. Наистина ги виждам.
Интересното е, че когато отида
там, много често кадрите се получават по-добре, отколкото съм си ги
представял. И си давам сметка, че за
мен най-важното са историите, не
кадрите.

Фотографията е само един от
инструментите за разказване на
истории, наред с видеото, думите?
В днешно време последното нещо,
което трябва да си, за да бъдеш фотожурналист, е да си фоторепортер.
Просто вече е необходимо да правиш
и много, много други неща, освен да
снимаш. Ако допреди десет години, а
даже и по-малко, е било достатъчно
един фоторепортер да отиде и да направи снимки от дадено събитие, да
се върне и да ги публикува, днес вече
не е достатъчно. Затова, когато си
избирам тема, мисля какъв да бъде
разказът – снимки, видео или някакъв
тип мултимедия. Днес под фотожурналист вече се разбира човек, който
по някакъв начин е режисьор – измисля предварително историята, казва
на човека, който го чака на мястото:
„Искам да ме закараш еди-къде си,
за да мога да вържа темата по този
или по друг начин“. Този човек трябва
да бъде и видео оператор, пилот на
дрон, след това монтажист и какво

ли още не, за да може не само да разкаже историята, но и да я продаде
после добре. Защото тези по-трудни
истории изискват и по-солидни средства, които човек след това трябва
да успее да си върне, дори да излезе на
печалба, за да разкаже следващата
история.
А колкото по-богат е арсеналът на
един фотожурналист, толкова повече
възможности има той за разказване
на истории. Да, човек винаги може да
разкаже една история само чрез снимки и това е прекрасно, но ако прецени,
че към фотографиите може да добави
и някой момент, който да е заснет на
видео, или да се направи мултимедийна карта, това обогатява фотожурналистиката. И вече е част от нея.
„Фото“ в думата фотожурналистика
означава поне още пет-шест неща.

А думите, текстовете под снимките каква роля играят?
Когато съм някъде абсолютно сам на
терен, аз пиша текстовете под снимките. Защото няма кой друг.

Кой написа например текстовете
под снимките от фотогалериите,
които направи от сблъсъците с бежанци на турско-гръцката граница
през март тази година?
Кадрите с бежанците на турско-гръцката граница направих много късно вечерта – вече имах трето,
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тогава видях, че бежанците вече премахват оградата, която е по границата, и започнах да снимам. Тогава вече
ме арестуваха.

Колко пъти си бил в арест?
В арест съм бил само веднъж, но са ме
задържали много пъти. Докато пътувахме с моя колега Георги Тотев към
град Ракка в Сирия например. Тогава
трябваше да минем през един регион
на Турция, който се казва Шърнак, за
да пресечем сухопътно границата с
Ирак и от Ирак да влезем в Сирия. Та
в Шърнак ни задържаха – може би два
или три пъти, за по три-четири часа,
но не в арест, а на контролно-пропускателни пунктове по пътя. И в Украйна, разбира се, са ни задържали. Може
да има и други случаи, но са били незначителни и не си спомням за тях.

Винаги ли си струва усилията да се
стигне до такова трудно място?
Георги Кожухаров, Остров Сокотра, 2019 г.

последно предупреждение от полицията да напусна и трябваше много
бързо да се изнеса, да сваля кадрите
и видеото. Затова разказах на моята редакторка какво се случва. В
този случай тя оформи текстовете под снимките и ми ги изпрати. За
мен обаче беше шанс да направя тези
снимки, защото, когато се стигна до
сблъсъците, на това място бях само
аз и още двама турски фотографи.
Имаше стотици журналисти и фотожурналисти, но те стояха на километър-километър и половина по-натам,
защото турските власти просто не
позволяваха медиите да се приближат. Затова пък прекарахме около
пет или шест часа на следващия ден в
турски арест. За мен обаче тази цена
си заслужаваше – аз съм снимал доста
протести – и в Турция, и в Гърция, и
в Косово. Но ми направи голямо впечатление, че при сблъсъците гръцката полиция беше доста разярена.
Не се държеше така, както се държи
сред гръцки протестиращи, когато
има улични размирици. Изстрелваха
сълзотворните гранати ниско сред
хората и още в началото раниха един
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от протестиращите в главата. Изстрелваха доста ниско и гумени патрони срещу бежанците, беше доста
напечено. Само трима фотожурналисти успяхме да преминем и да заснемем това.

Как успяхте да минете? Сред бежанците ли?
Да, скриваш си цялата техника в раницата, слагаш си качулка и когато
някоя група бежанци тръгне да влиза,
влизаш заедно с нея. Естествено, вадиш фотоапарата едва когато наистина стане нещо важно за снимане.
С тези двама турски фотографи се
движехме общо взето заедно, изчакахме да започнат размириците и тогава започнахме да снимаме. За жалост
един час по-късно дойдоха турските
жандармеристи с противогази и бронежилетки, за да ни изведат.

Тогава ли ви арестуваха?
Не, арестът беше на следващия ден.
Тогава пак чух, че се гърми, и отидох
само да видя какво става, без да имам
намерение да вадя фотоапарата. И

Знам, че щом достъпът до едно място е толкова труден и дори понякога
невъзможен, там се случва нещо, което хората, от които зависи, не искат
да бъде показано. Защото, когато се
случва нещо хубаво, те ще направят
всичко възможно, за да могат да го
покажат. За мен тези неща са съвсем
нормални и най-важното е рискът,
който поемаме, все пак да бъде в някакви рамки. Защото едно е да бъдеш
арестуван в Турция, а съвсем друго в
Донбас, където с Георги Тотев ни се
е случвало маскирани военни с тежки
картечници да ни свалят от пътнически автобус. Когато тези хора насочат автоматите си към теб, претърсят те и ти кажат – това и това няма
да снимаш, значи наистина не трябва
да се правят експерименти. Онова,
което най-много можеш да постигнеш, е да ти изпочупят техниката и
бързо да се прибереш обратно.

Спомням си обаче коментарите
на колеги, че с първото пътуване
до Сирия си поел много голям риск.
Така ли беше?
В Сирия съм бил два пъти. Първия път
отидох по време на най-ожесточените сражения в град Алепо. И това

79
беше една от първите самостоятелни истории, които съм се захващал да разкажа. Тя се оказа нещо чудовищно. Слава богу, досега не съм бил в
толкова опасна за живота ми ситуация. На други места, където сме били,
за да отразяваме военни конфликти,
винаги е имало предварителна информация за някакъв вид save place,
където, ако нещо се обърка, можеш
да отидеш и да се спасиш. Докато в
Алепо нямахме такова място. Бях с
един шведски колега, Олаф Ярлбро, и
шест дни прекарахме на фронтовата
линия, където във всеки един момент,
както си стоиш, можеш да попаднеш
под обстрел или до теб да се взриви
нещо. Това се случва там постоянно
и за жалост видяхме камиони, пълни с
трупове на малки деца и на хора, които са загинали точно по този начин.

се налага да спориш с тези хора и постепенно се получава така, че историята, която си отишъл просто да
разкажеш, се е превърнала и в твоя
история. Е, разбира се, заради твоя
материал войната не спира. Ако заради филм или фотографии дадена война
спре, това ще бъде супер. Но май досега не се е случило.

Но пък всички знаем, че някъде има конфликт, именно заради
тези снимки и журналистически
материали...
Да, хората знаят, че някъде се случва нещо лошо, но за жалост много
рядко тези снимки и материали успяват генерално да прекратят даден
конфликт. Толкова сме свикнали, че

вадят телефон, правят снимка на
едни хора, седнали пред една маса, и
това е напълно достатъчно. Няма
какво толкова да се разкаже от това
събитие. Но фотожурналистиката
в България се променя, както се променя и в целия свят – използва много
повече инструменти – видео, снимки,
звук, live излъчване. Понякога е достатъчно само чрез телефона да пуснеш
излъчване на живо от някоя много
експресивна ситуация, за да знаеш,
че си си свършил работата като фотожурналист. Още преди десетина години един от най-известните
преподаватели в света по визуална
журналистика – американецът проф.
Кенет Кобре, който направи майсторски клас тук, ни каза, че в Щатите

Как се променя начинът на разказване за тези места?
Ако отида сега отново там, може би
ще бъде с видео проект, не само с фотографии. Видеото е много важно, защото войната е звук – в нея има много
звуци, дори самата тишина е много
силна. И много страшна, защото всички са притаили дъх и чакат.

Проектите показват ли и твоята гражданска позиция? Активен
гражданин ли си?
Не съм много активен граждански.
Може би защото така или иначе снимам всички протести, аз съм все по
протестите. Но обикновено ходя там
по работа. Разбира се, никой не ме
кара да ходя и да снимам военни зони
и зони на конфликт, където хората
страдат. Това сме го обсъждали много
пъти с колеги – много често отиваме
на тези места и заради нас самите,
за да можем да покажем и да разкажем тези истории. В повечето случаи отиваме главно заради това. Но
когато си там, няма как да не станеш
съпричастен към съдбата на хората,
които виждаш. И така постепенно тя
става и твоя кауза. Разбира се, винаги ще се намери някой, който ще каже,
че си получил безкрайно много пари
отнякъде, за да представиш ситуацията точно по този начин. Затова

Георги Кожухаров, Остров Сокотра, 2019 г.

някъде по света други хора умират от
глад или във война…

Вече от доста години работиш
като фотожурналист, как се промени фотожурналистиката през
тези години?
За повечето събития в България вече
няма нужда от толкова професионална фотографска работа – повечето
журналисти отиват на събитието,

вече никой не наема фотограф, който
не може да снима видео. Каза, че скоро това ще се случи и в Европа, и то
наистина се случи. За щастие много
от фотожурналистите вече бяха започнали да се подготвят. В световен
мащаб, откакто фотографските камери могат да снимат професионално
видео, се появиха невероятни документални филми на фотографи. Защото погледът на фотографа е много
различен.
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Росица Чернокожева

фотография Николай Трейман

Облаци
Росица Чернокожева е завършила българска филология и философия в СУ
„Св. Климент Охридски“. Асистент по психодрама към Фондация „Психотерапия 2000“ и ас. д-р в Института за литература на БАН. Автор
на книгите „Павел не е сам на света“ (2002), „Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити“ (2019) и др.

Като дете го бяха кръстили „фантазьора“ и „очилаткото“. Четеше
много, разглеждаше албуми, обичаше
филмите. Но най обичаше, легнал с
ръце под главата си, да гледа бухлатите бели облаци и да ги оприличава
на хора и животни. Виждаше в облаците какво ли не. Кучета, агънца, динозаври, хора с бради, с шапки, с различни
профили. Веднъж му се мярна едноок
циклоп, друг път – кентавър, а един
път съзря и разпуснатите коси-пипала на Горгоната. Дори му се стори, че
бухлатият облак е изрисувал фигурка
досущ като Малкия принц на Екзюпери, с шалчето, развяващо се подир
него. Как съжаляваше, че не е художник, та да ги нарисува. Мечтаеше си
за фотоапарат, за да направи изложба, която да озаглави „Облаци“.
Докато играеше с процеждащата се
през облаците светлина, преживяваше божествени мигове. Веднъж небето бе нарисувало сякаш картина,
наподобяваща фреската на Микеланджело „Сътворението на Адам“. Природата като че си играеше със сюжетите и образите. Изкуството ли
наподобяваше живота, или неговите
детски облачни образи бяха някакво
непреводимо изкуство. Той виждаше
Божията длан да се протяга, за да докосне другата ръка – тази на Адам.
Полуизлегнати, двете фигури плуваха сред окръжаващите ги облаци. Как
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искаше да задържи тази менлива, изплъзваща се феерия от образи.
Присмиваха му се. Колкото и да се взираха в онова, което им сочеше, околните не виждаха нищо особено, казваха
само, че скоро ще завали.
Когато порасна, не смееше вече да
споделя фантастичните си видения
с другите. Работата му бе тежка,
станал бе минен инженер. Прекарваше по цял ден в шахтата под земята.
Оставаха му само оскъдни часове, в
които можеше да зърне небето. Като
че бе сключил таен договор с небесната вис и това му даваше сили. Никой и
нищо не можеше да му отнеме облаците. Той и облаците – заедно в техния
свят.
Сега бе остарял. Племенникът му го
настани в скромен старчески дом
срещу невисоко заплащане – не можел
да си позволи по-добър, такъв като
за ВИП персони. Не се оплакваше. Взимаше примирено лекарствата, които медицинската сестра оставяше
на шкафчето до него. Не се оплакваше дори когато бутаха количката, в
която седеше, бързешком, сякаш се
опитваха да пресекат първи някаква
финална лента.
Съседът му по легло слушаше по цял
ден и по цяла нощ радио със слушалки.
Беше доволен, че не трябва да говори

за себе си. А и нямаше нищо за разказване. Два брака, син в чужбина, който
не се обажда, две-три позабравени и
излинели вече любови. Оставаха му
само облаците. Изненадващи, както
винаги, те населяваха дните му. Все
още беше жив. Макар и само в облачните си фантазии.
Един ден в стаята влезе управителката на дома. Посочи го и каза високо,
види се по навик: „Ей, ти, ще те местим“. Покорно се остави да го бутат
с количката. Не попита нищо – къде,
при кого. А и какво значение имаше –
важно бе само да има прозорец с плуващи облаци. Влязоха в асансьора.
Санитарката подхвърли весело: „Издигаш се, качваме те на последния
етаж“. Нещо тревожно трепна в него.
Оставиха го в средата на стаята.
Огледа се. Нещо не беше наред. Полутъмно, като че някой те затиска.
Очите му привикнаха със слабата
светлина. И тогава прозря. В стаята нямаше прозорец. Горе на тавана
се процеждаше слаб светлик от едва
открехнатата малка капандура.
Колко време прекара така неподвижен в средата на стаята, седнал в
количката – не знаеше. Не усещаше
тъмнината – бе затворил очи. Пред
него плуваха и се редяха фееричните
облачни образи.

