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Карикатурата
и агеластите
Свободата се крепи върху няколкото
основни права и правото да се смееш
е неразделна част от тях. Смехът не
е самата свобода, но възпира човека
от насилие и зло. Когато реагираме с
усмивка на себе си и на другите, много
от нещата се проясняват.
На Франсоа Рабле, един от бащите на
модерния роман („Гаргантюа и Пантагрюел“), се приписва думата агеласти,
на която е отреден дълъг живот. Агеластът (от гр. ἀγέλαστος ) е „онзи, който никога не се смее“, убеденият, че
всички са длъжни да мислят еднакво.
Агеластите ненавиждат смеха, тъй
като той е преход от несвобода към
свобода, затова разплатата е жестока. Такава е била и епохата на Рабле:
XVI в. е време на конфесионални войни
между протестанти и католици и пак
тогава в Италия се появяват първите сатирични рисунки, дело на Анибале Карачи. Върху етимологията на
думата „карикатура“ продължава да
се спори и днес. Мнозина я извеждат
от италианското caricare, обвързано
с простонародния латински, което
означава да поемеш тежък товар или
да понесеш отговорността. Сиреч
карикатуристът, приемем ли играта
на думи, е онзи, който изнася тежестта (на битката) или поема бремето (с
риск то да го деформира напълно). Сигурно така възниква и изкуството на
сатиричната деформация, без което е
немислима карикатурата.
Нямам нито намерението, нито възможността в тези редове да очертая
историята на карикатурата, която

до голяма степен повтаря перипетиите на политическата свобода.

остроумието – с остроумие. Останалото е варварство.

В това отношение XXI в. е особено
показателен. Той започна с вълна от
протести в ислямския свят, когато
през 2005 г. в консервативния датски вестник „Юланд Постен“ карикатуристът Курт Вестергор изрисува
пророка Мохамед с очертанията на
бомба. Карикатурата обиди милиони
вярващи мюсюлмани, а нейният автор (който си отиде от този свят
през юли 2021 г.) десетилетия наред
бе принуден да живее под постоянна
охрана и да крие адреса си. Френското издание „Шарли Ебдо“ дръзна да
препечата на няколко пъти тези карикатури, към които добави и свои. В
резултат на което на 7 януари 2015 г.
бе разстреляна почти цялата редакция на „Шарли Ебдо“ от двама съвременни „агеласти“ с черни качулки. По
ирония на съдбата карикатуристите,
обединени в акционерното дружество
„Калашников“ (Кабю, Волински, Шарб,
Тинус, Оноре), бяха разстреляни с истински автомати „Калашников“, които надделяха над моливите и гумите.

В наши дни обаче големи световни издания започнаха да свалят от страниците си карикатурите, за да си нямат проблеми. И това казва много за
състоянието на днешната свобода.
За новите категорични забрани някой
(включително политиците) да бъде
изобразяван по един или друг начин,
несъответстващ на представата,
която той има за себе си.

Не, карикатуристите от „Шарли
Ебдо“ не бяха „възпитани карикатуристи“. Те често минаваха границата
на добрия тон, а и на религиозната
толерантност. Но няма да забравя
как след тяхната смърт един от известните мюсюлмански проповедници във Франция – имамът Хасан
Шалгуми, който нееднокатно бе спорил с тях приживе, отиде да им отдаде последна почит, заявявайки, че
на думите се отговаря с думи, а на

Ето защо решихме да посветим първия си за годината брой на карикатурата, обръщайки специално внимание
на българската карикатура, която
изобщо не е изключение от правилото. Още в зората ѝ, в самото начало
на ХХ в., карикатуристът Иван Славов е задържан по участъците, защото на цар Фердинанд не се харесва
начинът, по който била изобразявана
неговата „височайша особа“. По-късно
т.нар „Народен съд“ осъжда четирима
големи карикатуристи (Райко Алексиев е убит още в ареста). Известно е
как Тодор Живков се е дразнел на шаржовете си от Тодор Цонев или на рисунките на Борис Димовски в „Люти
чушки“ на Радой Ралин, тъй като в
опашката на едно от прасетата разпознал подписа си. А пък в наши дни
карикатуристът Чавдар Николов бе
прогонен от „Нова телевизия“, защото премиерът Бойко Борисов също не
бе харесал начина, по който се рисува
особата му. Нищо ново под слънцето.
Политическата карикатура продължава да е синорът, който отделя свободните от несвободните хора.

януари 2022

В брой
Тема на броя: Карикатурата
Генчо Симеонов –
От брадата на Езоп
Чавдар Николов –
Карикатурата и свободата
Красимир Илиев –
Българските карикатуристи
пред „Народния“ съд

4-6
7-10

11-15

Нийл Фъргюсън – Катастрофата:
история и конспирации
17-20

21-23

Александер Клуге –
Въображението ни
е плахо животно

Сцена

Галин Стоев – IvanOFF.
В състояние на планетарна криза 45-47
Лидия Върбанова – Изкуството
и социалната кауза

48-49
50

Галерия

25-28

29-31

Абдулразак Гурна – Нобелова реч 33-35
Георги Каприев – Кое е другото
на Средновековието?
36-37
Митко Новков – Не само тих щурец 38
Катя Атанасова –
За „безскръбната скръб на нещата“ 39

Водещ броя
Людмила Димова
ludmila.dimova@kultura.bg
Редактор
Димитрина Чернева
dimitrina.cherneva@kultura.bg

52-53

Дизайн и визуална концепция
Чавдар Гюзелев

Диана Попова – През втората
година от пандемията

54-55

Дизайн и предпечат
Борислава Бранкова
Коректор
Евгения Мирева

Александър Донев,
Петър Кърджилов –
Васил Гендов, патриархът

57-59

Мартин Макариев –
В сърцето на киното

60-62

Екатерина Лимончева –
Мечтата на Спилбърг пее и танцува 63

Книги

Главен редактор
Тони Николов
tony.nikolov@kultura.bg

Соня Александрова –
Данте в Рим

Кино

Интервю
Виолета Цветкова –
Пътят на Чарли

Месечник за изкуство, култура и публицистика

Анелия Янева – Още един
от хората книги

Дебати

Ан Апълбаум – За новото
пуританство

01

Музика

Разпространение
Стефан Банков
тел. 02/981 05 55
Редакционен съвет
проф. Цочо Бояджиев
проф. Чавдар Попов
проф. Момчил Методиев
communitasfoundation@gmail.com
ISSN - 0861-1408

Изкуството на квартета –
разговор с проф. Димо Димов

65-68

Константин Костов –
Воин в джаза

69-71

Блик Баси – Културата
като спасение

72-74

Людмила Димова –
Премълчано минало

40

Димитрина Чернева –
Всеки дом е случаен

41

Мисирков/Богданов –
По следите на славното минало 76-79

Мартин Касабов – Внимавай
на какъв се правиш

42

Под линия

Юлиан Жилиев – Колумбовото
откритие на Алеко

43

Албена Стамболова – Оградата,
покривът и последният майстор

Фотография

80

Редакция: 1000 София, ул. „Шести
септември“ 17, тел. 02/434 10 54
На корицата – Илия Бешков, „Алеко:
– Ти ли я свърши, Бай Ганю? Бай Ганю: –
Нейсе... запуши я!“, 1947 г., туш върху
хартия, архив сем. Бешкови

Издател:
Фондация „Комунитас“

Автори в броя: Абдулразак Гурна, Албена Стамболова, Александер Клуге, Александър Донев, Ан Апълбаум, Анелия
Янева, Блик Баси, Борис Мисирков, Виолета Цветкова, Галин Стоев, Генчо Симеонов, Георги Богданов, Георги Каприев,
Деян Статулов, Диана Попова, Димо Димов, Екатерина Лимончева, Катя Атанасова, Константин Костов, Красимир
Илиев, Лидия Върбанова, Мария Панайотова, Марта Монева, Мартин Касабов, Мартин Макариев, Митко Новков, Нийл
Фъргюсън, Оля Стоянова, Петър Кърджилов, Светлана Димитрова, Соня Александрова, Христо Илиев-Чарли, Цветан
Цветанов, Чавдар Николов, Юлиан Жилиев.

Генчо Симеонов, 1997 г.

тема
на броя
фотография Етиен Каржа, ок. 1860 г.

Карикатурата
Какво се случва с политическата сатира, щом световни издания през XXI в.
започнаха да свалят карикатурите си? Губим ли постепенно свободата да се
смеем без цензура? Каква е задачата на карикатурата днес – да подтиква към
съпротива или да разсмива, да е оръжие или терапия? Колко „невъзпитани“
или „възпитани“ са българските карикатуристи? И продължаваме ли да тъпчем на едно място, ако все още се смеем на старите карикатури?
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От брадата

на Езоп

Генчо Симеонов, 2013 г.

Разговор с доайена
на българската
карикатура
Генчо Симеонов
От кого сте се учили на карикатура? Вярно ли е, че сте ученик на
Илия Бешков?
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Не е точно така. По онова време, докато учех в Академията, той беше
вече тежко болен. Да ми е преподавал
два-три дни само, аз учех илюстрация.
Ходеше и през лятото с палто, не се
чувстваше никак добре. Не говореше
с никого.

А как все пак се обърнахте към
карикатурата?

Около две години работех във фабрика, когато напуснах гимназията. А напуснах, защото трябваше да работя,
иначе нямаше как да се прехранвам.
Тогава в завода имаше задължително
„стенвестник“. Знаеха, че рисувам, и
ме канеха да давам карикатури – на
некадърници и по-мързеливи работници. Веднъж в завода дойде Теню
Пиндарев.1 Показаха му мои работи.
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Той веднага ми каза: „Ти си за нас! Ще
те повикаме!“. И наистина после ми се
обади и ме повикаха.

Спомняте ли си вашата първа карикатура? Независимо че оттогава е изминало доста време.
През 1952 г. излезе първата ми карикатура. Но не във в. „Стършел“, а във в.
„Вечерни новини“. Беше посветена на
английската политика, тогава имаше
криза в минното дело. Бях изрисувал
Джон Бул, събирателен образ, пред
него образа на смъртта, запречила
входа към минните шахти.

Имаше ли успех?
Харесаха я. Рисувал съм после какво ли
не – банкери от Уолстрийт с дълги цилиндри или „неутралния Тито“, когото
задължително поставях встрани на
основната група, и т.н.

Целият идеологически набор на епохата. А как се появяват при вас
карикатурите?
Появяват се, както се появяват пилетата. Квачката ги снася, топли ги,
мъти ги… И готово. В смисъл, че не
чета нещо специално, не търся съвет
от някого, който да ми помага. Вътре
в мен ври нещо и хоп, изскача, без да

Генчо Симеонов, Един мой сън, 1983 г.

го знам как. И става карикатура. Повечето от карикатурите ми се раждаха, без да съм ги търсил. Докато
имам колеги, които се вдъхновяват от
други хора на изкуството, учат се от
тях, заимстват. Не съм заимствал от
никого. От началото до края. Търсил

съм си моя хумор, който като че ли е
по-бамбашка. Мисля, че карикатурите
ми имат свой собствен стил.

Не сте ли заимствали нещо от Бешков? Преподавал ви е за кратко, но
от карикатурите му?
Честно казано, не го харесвах като
стил. Той рисуваше натурно. Фигурата е такава, каквато е в действителност. Онова, което даваше сила на
Бешков, е виртуозното рисуване. Той
е изключителен рисувач. Много добър
е в щриха. А аз не обичам щриха.

А от кръга на „Стършел“? Нямахте ли там свой фаворит?
Не са ми влияли. Може би аз съм им
влиял. Ние бяхме общо шест-седем
души. Велин Андреев например беше
много интелигентен художник, леко
неутрален. Нямаше виртуозността
на един Бешков, обаче правеше прекрасни карикатури. Георги Чаушов
пък беше по-графичен, отличаваше се
с много интересни хрумвания, в които
имаше така наречения „виц“.
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Генчо
Симеонов

Генчо Симеонов е роден в с. Челопечене през 1931 г. Той е от
първия випуск на Художествената гимназия в София. Завършва илюстрация и художествено
оформление на книгата в Художествената академия. През
1968 г. постъпва на работа във
в. „Стършел“. Автор е на хиляди
разпознаваеми карикатури в
периодичния печат. Участва
във всички общи изложби на
българската карикатура и на
международни фестивали и
биеналета. Известен е и като
илюстратор на книги на Марко
Ганчев, Васил Цонев, Стефан
Цанев. Работи върху създаването на 15 анимационни филма
като сценарист, режисьор и
художник. „Опера за един лешник“ е отличен през 1974 г. като
най-добър анимационен филм
на фестивала „Златен ритон“ в
Пловдив. През 2006 г. получава
наградата на Съюза на българските художници за цялостно
творчество. Носител е на орден Кирил и Методий и на наградата Златно перо на Съюза
на българските журналисти. В
края на миналата година Генчо
Симеонов имаше юбилейна изложба живопис в Галерията на
СБХ на ул. „Шипка“ 6 в София.

Кое беше важно тогава за българската карикатура?
Важни бяха вицът и рисунката.

Но не можехте да критикувате
БКП, партията държава. По никакъв начин.

януари 2022

Не. Тъкмо това исках да ви разкажа.
Велин Андреев бягаше от най-актуалната политика. Случваше се на мен
и Чаушов да ни поръчат някоя „такава
тема“. Бяхме големи тарикати. Хванали бяхме Езоп за брадата и я изскубахме докрай. Иначе не можеше да се
живее.

шеги на мой гръб. А Станислав Стратиев само слушаше и записваше. Така
скоро след това се роди пиесата „Сако
от велур“. И всички разбраха, че е за
моето нещастно сако.

В началото в „Стършел“ главен редактор ни беше Челкаш, после Христо Пелитев, който много ни гонеше
на тая тема. Накрая специално щом
нарисувах някоя по-тумбеста фигура с крив нос, веднага ми нареждаше:
„Направи му мустаци!“. „Защо?“ „Да
не прилича на Тодор Живков!“ Много се
плашеше аз да не нарисувам Живков, а
него да не викат в Политбюро.

Благодарение на общуването си с
други карикатуристи – Стоян Дуков,
Тодор Динов, Доньо Донев. С Доньо
бяхме много големи приятели. Двете
неща са свързани по особен начин. Има
нещо много общо между анимацията и
карикатурата.

Гонели ли са ви за карикатура?
Караха ми се само. Тодор Цонев го гонеха, арестуваха го, може и да са го
били. А иначе имаше някои малки хитрини. Рисуваш империалистите, а покрай тях езоповски минават и други
неща.

С кои сатирици от кръга около
„Стършел“ бяхте най-близък?
Станислав Стратиев? Или Марко Ганчев?

Невероятна история. А как стигнахте до анимацията?

Над какви проекти работехте
там?
В анимацията винаги имаш приток на
сценарии. Някои много хубави, други
не чак толкова. Избистря се главният герой, рисуват се и останалите
персонажи – то е като в театъра. В
анимацията много важна беше рисунката, работата на ръка. Най-добрият
филм, който съм правил в анимацията,
беше по сценарий на Ахото, на Борис
Априлов – „Опера за един лешник“
(1974 г., 7 мин.).
Въпросите зададе екипът на сп. „Култура“

Правил съм шаржове и рисунки за техни книги. Със Станислав Стратиев
бяхме много добри приятели, живееше
наблизо. Той написа цяла пиеса, благодарение на мен – на едно мое сако, което си купих от Женския пазар.

Да не би да говорите за „Сако от
велур“?
Точно така. Видях на пазара един шивач, който изработваше подобни дрехи. Виси на пазара такова сако. Викнах
му: „Байо, може ли да направиш едно
сако и на мене?“. „Може – казва той, –
ела след пет дена.“ Отивам, купувам
го. Тогава се събирахме във „Феята“
на „Цариградско шосе“, вече я няма,
разрушиха я. Аз съм го облякъл, фукам
се. И всички ме майтапят, от него висят някакви власинки, грозна работа…
„Няма ли да го подстрижеш?“, питат
ме. „Ще ти искат данък“, всякакви

Теню Пиндарев (1921–2010) е дългогодишен сътрудник на в. „Стършел“, отговорен секретар
на сп. „Карикатура“, майстор на шаржа, илюстратор. Б.р
1
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Карикатурата и свободата
Разговор
с карикатуриста
Чавдар Николов
„Някои карикатури
на някои наши колеги
от конкурентни издания
са твърде „възпитани“.
Сега тези „възпитани
карикатуристи“ получават
шанс, защото техният
„възпитател“ вече не е
на власт и те са свободни
да правят „невъзпитани
карикатури“
Чавдар Николов, 15 май 2020 г.

Какво означава да се прави политическа карикатура днес? Противно на очакванията, демокрацията през XXI в. сякаш започна да се
разминава с карикатурата, щом
дори престижни издания като „Ню
Йорк Таймс“ свалиха карикатурите си. Как си го обяснявате?
Американците, нека първо поговорим за тях, са пресметливи хора. Те
още след Втората световна война
започват да редуцират разходите
си за карикатура. Тогава колегите
карикатуристи в САЩ се организират в синдикати, които предлагат
на издателите голям брой карикатури всеки ден. Това устройва издателите, защото пестят разходи от
помещения, заплати и осигуровки. А
карикатуристите получават доходите си от синдиката. Обаче и на това
му намериха цаката. Преди две години в „Ню Йорк Таймс“ се промъкна една
карикатура на португалския колега
Антонио Антунеш, заклеймена като
антисемитска. Антунеш работи за
друг синдикат, докато ние – група
карикатуристи от България (Христо Комарницки, аз, Алла и Чавдар Георгиеви) – работим за американския

синдикат, представляван от Дарил
Кейгъл. Когато стана ясно, че ние,
хората от „Прас Прес“, сме гонени в
нашата родна страна, решиха да ни
помогнат по някакъв начин. За нас
излязоха статии в „Ню Йорк Таймс“ и
„Зюддойче Цайтунг“, моя милост даде
интервю за „Шарли Ебдо“, а Комарницки и аз станахме членове на France
Cartoon, френската асоциация на карикатуристите. Лично аз не съм продал
нищо с посредничеството на синдиката, не знам за колегите.
Искам да кажа, че след 2019 г., когато
Антунеш направи тази карикатура на
Тръмп и Нетаняху, на която Нетаняху
е изобразен с жълта еврейска звезда,
стана голям скандал. Еврейски организации протестираха и издателят на
„Ню Йорк Таймс“ първо наказа човека,
пуснал карикатурата, а после въобще свали карикатурите от изданието. Няма карикатура, няма проблем.
Затова вече няма карикатури в „Ню
Йорк Таймс“.

В други издания също имаше скандали, някои се разделиха с карикатуристите си.

В едно американско издание, не си
спомням точно кое, даже се отказаха
от карикатуриста си, пуснал някаква
сатира във Фейсбук. Негова лична карикатура, не в изданието. Случват се
такива неща.
Французите все още държат фронта.
В Латинска Америка има изключителен бум на карикатурата, въпреки че
там също има преследвани карикатуристи. В Източна Европа загинаха старите хумористични издания.
Само в. „Стършел“ е вечен, както Лили
Иванова.
Британците продължават да се занимават с карикатура, схемата им
е много проста. На първа страница имаме „покет картунист“, който
прави злободневна карикатура, тя
може и да не е политическа – ако, примерно, завали сняг в Лондон. Вътре
се отделя достойно място на политическия карикатурист. Колкото
по-жълто е изданието, толкова повече преобладават комиксите. Вече
се забелязва тенденцията да имат по
един-двама редуващи се политически
карикатуристи, което означава, че
британците не се отказват. Когато
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карикатурата закъса, британците
винаги намират нов хоризонт. Ако сп.
„Култура“ се чете от мистериозния
Банкси, той сигурно ще ми се обиди,
но аз смятам, че той откри големите
формати за сатира в градските пространства. Не е ли това начин карикатурата да се покаже върху цели
стени?

Не става ли дума за графити?
Да, за графити, които по своя дух са
карикатури. Те носят и сериозно политическо, не само социално послание.
Спомнете си стените, които изрисува по Ивицата Газа.

А кои автори от зората на политическата карикатура през XIX
в. харесвате най-много?
Началото на карикатурата е още
през XVI век! Първата формулировка
за карикатура е на Анибале Карачи.
Той казва, че пътят на карикатуриста, както и на художника, е да покаже истината. Единият го прави с
перфектна визуализация, другият – с
перфектна деформация. Отначало карикатурата е игра на изкуство заради
самото изкуство. Игра в ателиетата

Чавдар Николов, 5 юли 2017 г.

– желание да се пошегуваш, да покажеш, че някой има голям нос.
Традицията на класическата политическа карикатура възниква по-късно
и тя е пряко свързана с възможностите на печата. Големият бум настъпва, когато литографията навлиза в отпечатването на вестниците.
Това е средата на XIX в. Но още преди
това на сцената излизат британците,
които отварят широко вратата за
политическата карикатура. В началото е Джеймс Гилрей (1757–1815), който
рисува Наполеон неистово, постоянно и безпощадно. Има едно свидетелство от французин, посетил по онова
време Лондон, който вижда огромно
струпване на много хора и си мисли, че
раздават храна на бедни. Каква била
изненадата му, когато разбира, че те
си купуват „пресни“ гравюри на Гилрей, сиреч карикатури на Наполеон. И
то гравюри на дърво, които издържат
само пет-шест отпечатъка, повече е
на практика невъзможно.
После идва „френският отговор“ в
лицето на групата около издателя
Филипон. Той създава вестник „Ла

Чавдар Николов, Шарж на Ози Озбърн

Карикатюр“, където Оноре Домие има
водеща роля. Но пък Домие има лошия
късмет да бъде осъден на шест месеца затвор заради една своя карикатура на Луи-Филип. Това е времето на
Реставрацията, цялата общественост е настръхнала срещу Луи-Филип
и Домие повежда своята сатирична
битка срещу краля.

Още тогава карикатуристите са
били на път към затвора…
Да, Домие лежи шест месеца, но ги
прекарва при сравнително по-лек режим, в затвор, наподобяващ Червения
кръст. Не е бил хвърлен при плъховете и не му е отредена съдбата на бъдещия граф Монте-Кристо. Интересно е, че Александър Добринов изкарва
двегодишната си присъда от Народния съд също в болницата на Червения
кръст (днешния „Пирогов“). Ала веднъж някакъв комунистически кадър
го разпознава там и пак го връщат в
Централния затвор.

Той ли е любимият ви български
карикатурист?
Признавам си, че много харесвам
Александър Добринов. Омагьосваща
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е неговата способност да деформира и да спира там, докъдето трябва да е деформацията. При него има
и известно уважение към обекта на
карикатурата. Неслучайно е показвал шаржовете си на хората и те са
ги подписвали. Какъвто е случаят с
известния подпис „Браво, г-н Добринов!“, дело на Шаляпин. Но при нас силно нещата се промениха. Както казваше покойният Доньо Донев: „Абе
какъв дружески шарж? Това си е вражески шарж!“…

А защо се промениха нещата? През
2016 г. пострадахте от цензура в
Нова телевизия. Откъде тръгнаха
вашите сблъсъци с властта, със
силните на деня?
Сблъсъците са свързани с едно лице и
това е Бойко Борисов. Не е имало друг
политик преди него, който да създаде
такава атмосфера на нетърпимост.
Според него карикатурата уронва слънчевия му образ. Нито царят,
нито Костов са действали по подобен
начин.

В резултат се появи „Прас Прес“,
орган на „невъзпитаните карикатуристи“. А как биха изглеждали
„възпитаните карикатури“?
„Възпитани карикатури“ могат да се
намерят в други вестници от някогашната империя на Пеевски. Някои
карикатури на някои наши колеги от
конкурентни издания са твърде „възпитани“. Сега тези „възпитани карикатуристи“ получават шанс, защото
техният „възпитател“ вече не е на
власт и те са свободни да правят „невъзпитани карикатури“.

Да не би и вие сега да се насочите
към „възпитаните карикатури“?
Не, не… Ние продължаваме по същия
път, на равна дистанция от всички.

Как бихте определили накратко
карикатурата през последните
30 години, от времето на прехода?
Вие сте част от нея, познавате я
отблизо. Как започнахте и къде
сте сега?
Започна се много странно. Тогава ние,
млади и неизвестни, мъкнехме карикатури насам-натам. Беше романтично

Чавдар Николов, Америка
на първо място, 2018 г.

Имах един случай с Иван Костов, който също е много показателен. Негови
служители се бяха уплашили да пуснат
годишния календар на НАП, тъй като
той можел да се обиди на карикатурата си. Бях нарисувал дванайсет
шаржа за този календар – по един за
всеки месец – на хора, свързани с икономиката, под които имаше някакви
крилати фрази. Обади ми се пресаташето на Финансовото министерство
и каза, че трябвало да променя шаржа
на Костов – много съм му отрязвал
отзад главата. А аз така го рисувах
навремето във в. „Демокрация“. Казах им да свалят ДДС-то, тогава ще
променя шаржа на Костов. Обадиха ми
се пак след седмица. Попитах ги да не
би да са свалили ДДС-то. Помолиха ме
пак да го нарисувам по същия начин.
Оказа се, че му показали шаржа, за да
си измият ръцете. Иван Костов си го
харесал, прибрал го в чантата си и си
заминал. Ето защо два пъти ми платиха шаржа.
А пък Бойко Борисов ми завидя, че съм
печелел много пари на негов гръб, и ме
изгониха от Нова телевизия.
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Чавдар
Николов

Чавдар Николов е роден през
1959 г. Завършил е визуална
комуникация в Бирмингамския
институт по изк уство и
дизайн, Великобритания. Има
публикувани 15 карикатури
в известното британско
сатирично издание „Прайвит
Ай“. Работил е във вестниците
„ Демокрация“, „Новинар“ и
„Преса“. Носител е на отличие
за политическа карикатура на
ООН и на почетната значка на
Френския карикатурен легион.
Един от съоснователите на
„Прас Прес“.

време, имаше страшно много вестници. До късно вечерта правехме карикатурите си за следващия ден, а
до обяд трябваше да са разнесени по
редакциите. Спомням си как се разминавахме със сегашните си колеги. Ту
ще се засечем пред в. „Демокрация“,
ту пред в. „Подкрепа“ или в други издания. Имаше бум на карикатурата.
След това карикатурата започна да
поизчезва. И първите издания, в които започна да изчезва карикатурата,
бяха вестниците от пресгрупата на
Петьо Блъсков, сега много популярен
със защитата си на свободата на словото. Във в. „168 часа“ започнаха да
излизат не карикатури, а колажи.
Като че ли по-възрастните ни колеги, които бяха еталон за нас – Доньо
Донев, Георги Чаушов, Генчо Симеонов, Стоян Дуков, Теню Пиндарев
– не съумяха да канализират хаоса,
в който избуяваше какво ли не. Кой
ли не в началото рисуваше карикатури, решил, че сега му е дошло времето да си върне за преживяното на
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комунистическия режим. В целия този
хаос всеки трябваше сам да се оправя
в наводнението от карикатури. Някои
оцеляха, други нямаха толкова хъс, за
да продължат.

Чувствате ли се днес участник в
промяната? И как се правят карикатури на почтените?
Ще продължим да правим карикатури,
както трябва да се правят. Ще следим новите управляващи изкъсо. Щом
се направи грешка, ще я отчитаме. За
нас това е най-интересното. Жизнената ни среда, това са грешките на
политиците.

В едно интервю казвате, че карикатурата е престанала да бъде
оръжие в нашето общество и има
по-скоро терапевтична цел – „нещо
като водка с лед или чаша вино след
изтощителен ден“. Докъде се простира нейното влияние – да разтушава и да разсмива или да разгневява и подтиква към съпротива?
Казал съм го, преди да изпитам на гърба си „жегата“ на политическия гняв.
Има карикатура, която само развлича,
така наречената „коктейлна карикатура“, докато нас от „Прас Прес“ и
лично мен ни интересува сатирата.
Но сатирата, разбрана не толкова
като оръжие, колкото като способ,
по който трябва да се променят нещата. В Близкия изток сатирата е
оръжие и на нея се реагира болезнено.
Видяхме в резултат на това какво
се случи с колегите от „Шарли Ебдо“.
Един културен и цивилизационен разлом доведе до трагични събития, до
убийството на карикатуристи. За
французите политическата сатира е
нещо, без което обществото не може
да съществува. Те така мислят и
така живеят, не го правят, за да обидят някого или да засегнат дълбоко
мюсюлманите. Такъв е духът на Волтер и духът на Просвещението.
Между другото, наскоро в Рим научих една много интересна история.
При разкопки преди векове откриват
доста пострадала статуя, вероятно

посветена на голям античен герой.
Не я изхвърлят, а я поставят край
площад „Навона“, близо до дома на някой си дон Паскуале, който бил шивач
или бръснар, известен с хапливите
си политически коментари. Какво се
случва? Лека-полека мълвата за коментарите му залива Рим. И става
така, че всички недоволни от някакви политически решения започват да
пишат мненията си на листче и да ги
лепят върху статуята. Започнало да
става „заразно“. Хората се тълпели да
ги четат и коментират на свой ред.
Трябвало да се вземат мерки. Сложили
пост. Нищо не помагало. Римляните
започнали да лепят своите несъгласия
и сатирата си и върху други статуи. И
до днес в Рим се е запазил така нареченият кръг от „петте говорещи статуи“. Искам да кажа, че в Европа още
от векове хората са отстоявали правото си да се смеят и да казват какво
мислят. Докато в България не е така.

Имате ли обаче усещането, че обществото ни сякаш не помръдва,
все тъпче на едно място? Вашият
колега Христо Комарницки споделя, че ровейки из стари издания и
сайтове отпреди 10–15 години, с
отчаяние установява, че те абсолютно пасват на днешната ситуация. Така ли е наистина?
Нещата винаги се преповтарят. Понякога пускам в мрежата свои стари работи, само добавяйки отдолу
някакъв текст. Често реакциите са
възторжени: „Страхотно! Как си го
направил?!“. А карикатурата е отпреди две години. Винаги така се случва.
Ако вземем някои карикатури на Илия
Бешков или на Александър Божинов,
пак може да се открие припокриване на ситуацията. Въпреки че хората през годините или през вековете
се смеят по различен начин. Затова
карикатуристът е винаги в своето
време. Между колеги от години водим
спор за така наречената „философска
карикатура“ или „по-поетична карикатура“. Но няма карикатурист, преследван за „философска карикатура“.
Докато за политическа – има.
Въпросите зададе екипът на сп. „Култура“
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Красимир Илиев

Българските карикатуристи
Между 10 септември
и 10 ноември 1944 г. са
арестувани художниците
Райко Алексиев, Никола
Танев, Александър
Добринов, Константин
Щъркелов, Борис Денев,
Константин Каменов и
Александър Божинов.
С изключение на Райко Алексиев, те се
намират в Централния затвор в компанията на писателите Димитър Талев, Змей Горянин и Дамян Калфов. Тъй
като понякога са в една и съща килия,
художниците документират на някаква попаднала хартия затворническото
си битие. Ал. Добринов е в особено положение. Илюстратор на антисъветски брошури и пропагандни картички,
които „Народният“ съд ще квалифицира като „свръхфашистки“1, той рисува
писателя Д. Калфов, влагайки неговото и собственото си предусещане за
творческа обреченост.
Близо 20 г. преди това Добринов, арестуван по подозрение, че е знаел за
атентата в църквата „Св. Крал“2, пише
Александър Добринов, Дамян Калфов.
Централен затвор, 1945, молив, цв.
молив върху хартия, 28,8 х 21 см, архив
сем. Добринови

пред „Народния“ съд
произведения. Стоян Венев изпъква с
особено яростната пропаганда на желанието за разправа с „изедниците“.
Бешков рисува хвърления в затвора
Богдан Филов. Подозира ли, че по същото време, може би в Дома на слепите
или в някое мазе, превърнато набързо
в затвор, систематично и брутално
в продължение на повече от месец3 е
пребиван неговият колега, председателят на Съюза на дружествата на
художниците Райко Алексиев, който
ще бъде закаран в болницата на Червен
кръст, за да умре от побоите.
Месеци след като инквизираният до
неузнаваемост Райко Алексиев със
смазани вътрешности и полови органи
(по свидетелство на неговата съпруга
Весела Алексиева) умира, „народната“
Александър Добринов, С.С.С.Р. От вънка
гиздава, от вътре гнидава (корица
на брошурата „Просветното дело“
в Съветския съюз), АКРДОПБГДСРСБНА,
ф. 5, оп. 2, а. е. 922, л. 12

в протокола за разпит: Карикатурата
е обществен бич. Като карикатурист
се проявявам в защита на човека – против крайностите – фашизъм и болшевизъм. Винаги на страната на човещината и на тези, които под знака на
конституцията се борят против мракобесието, и тези, които градят идеите си с човешки кости. Този протокол,
съхраняван грижливо от бившата Държавна сигурност, се е озовал в ръцете
на настоящата и допълнително ще
утежни положението на „защитника
на човека“.
От другата страна на демаркационната линия са карикатуристите Илия
Бешков, Александър Жендов и Стоян
Венев, които вярват, че политическата промяна ще донесе най-сетне
мечтаната свобода, най-вече от цензурата, която през годините (с различна степен на строгост) им е пречила да публикуват най-острите си

Стоян Венев, НАРОДЕН СЪД. Народният
обвинител: обвинявам те в убийството на
седемдесет души. Палачът: Това е клевета.
Не са седемдесет, а само шестдесет и
девет, „Щурмовак“, 5 ноември 1944 г.

милиция продължава да се интересува
къде са „скритите му пари“4. В протокол за разпит (с дата от 24 март
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отношение на белетристиката, една
груба проза, която може да извърши
някакво въздействие тогава, когато е
искрена и правдива, но когато тая проза се стреми да обслужва една предварително дадена теза, за която се плаща, това вече е една продажност, а не
е никакво изкуство. […] Ако изкуството и печатът не са на страната на народните идеали, те не са на страната
на напредъка, те не са на страната
на човещината; те са едно механично
средство, зад което стоят маймуни.
Дайте един мощен мотор на един орангутан и той ще изтреби целия свят с
него – точно тая роля изигра печатът

Стоян Венев, НАРОДЕН СЪД. Изедниците
трябва да отговарят за делата си,
„Работническо дело“, 12 октомври 1944

1945 г.) Никола Танев е написал: За дейността на Райко Алексиев знам само
онова, което той казваше на събранията в съюза, че печели добре, че всичката работа върши в редакцията той, и
че вестника му дава напоследък добър
доход, чувах за двеста и петдесет хиляди лева месечно. 5
Впрочем заседанията на Шести състав
на „Народния“ съд срещу журналисти,
писатели и художници вече са започнали (на 12 март).
От художниците на подсъдимата скамейка са поставени само карикатуристите Ал. Божинов, Ал. Добринов и К.
Каменов.6 Р. Алексиев е съден посмъртно! Измежду показанията на свидетелите прави особено впечатление поведението на Николай Райнов и Крум
Кюлявков.
Райнов е призован като свидетел от
К. Каменов.7 Вместо да защити подсъдимия, той напада всички карикатуристи: […] Като художник ще кажа
следното. На върха на тъй наречените
художници стоеше Александър Божинов, стояха карикатуристите, които
криво се наричат художници, защото
карикатурата не е изкуство, карикатурата по отношение на изкуството
е това, което е уводната статия по
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и изкуството, водени от фашистите.8
Призованият като свидетел от Весела
Алексиева Кюлявков9 (бездарен писател
и карикатурист), също преминава в
редицата на обвинителите. Спорейки с Николай Райнов за значението на
карикатурата, кой знае защо напада
К. Каменов: […] Карикатурата е голямо
изкуство. Който казва, че не е изкуство, нищо не разбира от изкуство. Тя
може да подейства на мислите и чувствата на зрителя много повече от
една писана статия. […] Особено в политическите събития карикатуристите не са невинни агънца, за каквито се

Райко Алексиев, НА ГОРЕЩИЯ ПЛАЖ . – Един чадър за чия кожа по напред?... „Щурец“,
8 август 1941

13
заслуги за развитието на българската карикатура като един от нейните
основатели. Добър карикатурист и
художник, но, за съжаление, под влиянието на фашизма, където се нареди
съзнателно и вредеше на българския
народ. […]10

Райко Алексиев, ОРЕЛ, РАК И ЩУКА.
Чърчил: – Ти ще се биеш до последно
издихание, а той ще ти праща помощи.
Сталин: А ти, сър, какво ще правиш?
Чърчил: Аз ли? ... Хммм ... виж ти, как
забравих да помисля по тоя въпрос. „Щурец“,
3 октомври 1941

представят, а ако са с отрицателни
прояви, те са големи вредители. Камен
Каменов в оная епоха е един пар екселанс убиец и вредител за българския
народ. Към такива немилостиви господа не трябва да има милост. За Райко
Алексиев, сега вече покойник. В 1940 г.
като се върнах аз от Съветска Русия,
той ме извика за сътрудник като си
въобразяваше, че Германия и Русия
ще вървят заедно. Казах му, че мога
да бъда сътрудник, ако не пиша нищо
против Съветския съюз. Той ми даде
такова обещание и започнах да му сътруднича. Когато започна войната със
Съветския съюз, той обърна политиката си на 180 градуса, не ме приемаше
в къщата си и започна да дава карикатури вредни за Съветския съюз – и да
извинявате за изражението – да пише:
„Се-Се-Се-Ре“.
Божинов в първата половина на дейността си беше прогресивен. В 1905 г.,
когато изникнаха студентските бунтове, той рисуваше Фердинанд като
куче с вързана тенекия на опашката.
Но минаха тези времена. Като човек
с неустановен политически мироглед,
той попадна под лапите на фашизма и в
последствие творчеството му имаше
чисто реакционна линия. Има големи

За честа на перото Александър Жендов защитава Райко Алексиев: Аз бях
подпредседател на Съюза, а Райко
Алексиев председател. Той бе избиран
три пъти от антифашистките среди за председател на Съюза. В своята
дейност не само е толерирал, но въобще е забранявал всякакво гонение на
комунистите в Съюза. Застъпвал се е
за интернирани и арестувани другари.
Явявал се е да свидетелства в процеси.11 Въобще, поведението му в Съюза
е било антифашистко. „Щурец“ не съм
следил редовно. Вестникът имате и от
моите показания няма нужда. […]12
Илия Бешков на въпрос дали Божинов
с показанията си е водил агитация в
полза на едната или другата воюващи
страни свидетелства: […] Понеже войната наложи своето вето върху духа,
върху свободата на хората, ние изобщо не можем да се похвалим с пълнокръвни художествени произведения. И
аз много съжалявам, че през това време
на войните не съм могъл да се радвам
на карикатурите на Александър Божинов, защото по много причини те
не отговаряха на изискванията на достойни художествени произведения,
каквито са по-раншните му работи.

отговоря от негово име. […]
Александър Божинов е положил всички
усилия да внесе онова чувство за мярка между форма и съдържание, което
да направи от произведението нещо
трайно. Това е отбелязано и в критиката. Може да има периоди на упадък,
на отплесване, може да има изгубване
на сили, обаче изцяло в 40-годишната
си дейност Александър Божинов се е
отнасял много сериозно с този „несериозен“ вид изкуство. […]13
Разпит на подсъдимия Ал. Божинов:
Идеите на моите карикатури никой не
ми е внушавал. Всичко е мое. Аз си избирах темите и сюжетите. Никога не
съм приемал някой да ми внуши някаква
идея. […] Аз никога не съм служил на някаква чужда кауза. Това, което съм наблюдавал в политическите събития,
съм го илюстрирал абсолютно като
свободен гражданин. […]14
Призованият като свидетел от Божинов Стоян Венев: Влиянието на
карикатурите на Божинов и други е
било вредно за нас, комунистите, и за
народа в смисъл, че народът не разбира карикатурите му. […] Божинов е
Александър Божинов, Г-Н ЧЪРЧИЛ НА
РАЗХУБАВЯВАНЕ В БРЪСНАРНИЦА СССР. –
Как е сапуна, мистър Чърчил. – Не е особено
приятен – малко щипе. – За бръснача няма
да ви питам – вие сам сте си го избрали,
„Зора“, 8 ноември 1941

На въпроса на един от народните
съдии, какъв размисъл будеха карикатурите на Божинов, свидетелят
отговори:
Карикатурите си служат с отрицанието и по начало карикатурата не може
да утвърждава едно събитие, тя не
може да похвали никого. […]
За себе си не мога да приема карикатурите на Божинов през 1941–1943 г. като
сериозни. Тези карикатури са слаби. И
опитът на Божинов от гледна точка
на изкуството е несполучлив. Възможно е да е влиял в прогермански дух, но
за мен карикатурата му не е била убедителна. За народа не мога да зная и
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в размер на 5000 лв.; за Ал. Добринов –
2 години строг тъмничен затвор, 5 г.
лишаване от граждански права и 2000
лв. глоба; за Ал. Божинов – една година
тъмничен затвор и глоба в размер на
1000 лв. Признава за виновен починалия
Р. Алексиев и го осъжда на конфискация
на недвижимите му имоти и лека автомобилна кола „Шевролет“.18
Атаката на Крум Кюлявков (главен редактор на комунистическия орган „Работническо дело“ и шеф на Културния
отдел при ЦК на БРП (к) към К. Каменов е причина за непомерно високата
му присъда. В своята реч народният
Ал. Божинов, СТАЛИНОВА ЖЪТВА. Със сърпа
криво ляво ще изкарам каквото мога това
лято, но чука, изглежда, ще го удрям тая
есен по главите на моите съюзници, „Зора“,
16 юни 1943

известен между народа даже повече
от цар Борис, но един съзнателен работник или селянин никога не може да
се радва на неговите карикатури.15
В действията на „Народния“ съд има
множество парадокси. На първо място, за пръв път в новата история на
страната убийците съдят убития.
Стефан Сърмабожов, най-активният сътрудник на Райко Алексиев в
„Щурец“ през военните години, водещ
карикатурист в „Щука“16 (втория по
значимост хумористичен вестник), заедно с Михаил Блек (Михаил Павлов), не
са сред подсъдимите. К. Каменов получава най-тежката присъда, независимо
че не е правил антисъветски брошури
като Добринов, участва с карикатури във второстепенните вестници
„Утро“ и „Щука“ и се е отказал от участие в пресата през лятото на 1943 г.
(Когато разбрах, че работите действително не отиват на добре, спрях да
работя.)17 Участта му е отредила неговият свидетел Н. Райнов да се откаже да произнесе дори една добра дума
за него, а комунистът Кюлявков да го
нарече „убиец“.
VI състав на „Народния“ съд се произнася В името на българския народ на 4
април 1945 г. За К. Каменов съдът определя 5 г. строг тъмничен затвор, 8 г.
лишаване от граждански права и глоба
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обвинител Никола Бронзов, когато
говори за карикатуристите, насочва
своята жлъч единствено към Каменов:
Нито сте талант, нито сте гений,
нито сте карикатурист – това мога
да ви кажа. Но една карикатура аз я
смятам 10 пъти по-горе от една статия, защото статията на проф. Генов
99% от тези, които я четат, не я разбират, защото и той сам не разбира
нищо от това, което е писал, а карикатурата и последният селянин и работник, като я види, ще разбере нейната
цел, нейното съдържание, нейното намерение. 19

Константин Каменов, Между съюзниците. ЧЪРЧИЛ: Безсъмнено, русите ще дадат
жертвите, американците парите, а от мен акъла! ДРУГИТЕ ДВАМА: Хъмм … в последното
много се съмняваме! „Щука“, 3 декември 1941

15
Какво се случва вследствие убийството на Райко Алексиев и присъдите на
„Народния“ съд? Карикатуристите,
които ще се осмелят да критикуват
действията на комунистическата партия, се подписват с псевдоними или въобще не се подписват.
Съмнително е, че някой ден ще научим
имената на тези художници, които все
пак реагират на тоталното настъпление срещу свободата на словото и образа, докато все още съществува опозиционна преса. След ликвидирането на
в. „Народно земеделско знаме“ в края
на април 1947 г. и обесването на лидера
на обединената демократична опозиция Никола Петков (на 23 септември
1947 г.) карикатурата в България е обречена за дълги десетилетия да жили
„империалистите“ и „техните слуги“
и да разхубавява властимащите. И все
пак Илия Бешков с последната си гениална карикатура (позната в два варианта) реагира на убийството на Н.
Петков, защото то слага края на възможността за критика на властта и
на илюзията дори за възможна, макар и
ограничена свобода на мисълта.

1
Илюстрирал книгата на д-р Никола Христов
– „Богата земя, беден народ; книги: „Жестоки
признания“ , „Под кошмара на един вечен страх“,
„Болшевизма вчера и днес“, „Престъпление и наказание“ (ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а. е. 165, л. 125).
2
Малко преди атентата на корицата на хумористичното списание „Скорпион“ той е публикувал карикатура на развихрилата се Смърт, като
в далечния план е нарисувал църква, от която
излитат птици. Виж: Красимир Илиев, Политическите карикатури на Александър Добринов,
каталог на изложбата „Александър Добринов“,
СГХГ, 2018, с. 64–66.
3
Протоколите от следствието на Райко Алексиев са унищожени. Според неговата съпруга е
арестуван на 10 септември от Лев Главинчев.
Умира на 18 ноември. На следващия ден председателят на Съюза на художниците Илия Петров
пише до директора на „народната“ милиция: Господин Директоре, Научаваме се, че нашият колега Райко Алексиев и бивш председател на Съюза,
който беше задържан под следствие в поверената Ви дирекция е починал. Моля да ни се отговори, можем ли да издадем некролог за случая (ЦДА,
ф. 133, оп. 1, а.е. 1, л. 38).
4
Дружество „Стрела“ дава удостоверение, че
от януари 1941 до август 1944 г. са продадени 3
354 454 екз. от в. „Щурец“. От продажбата на
в. „Щурец“ са постъпили и изплатени на Райко
Алексиев следните суми: 1941 г. – 2 021 374 лв.;

Михаил Блек, На
Вашингтонската
среща. – Знаеш
ли, драги Чърчил,
че вторият
фронт може
да се открие
най-лесно само
като сбием
болшевиките
с японците.
„Щука“,
27 май 1943

1942 г. – 2 931 865 лв.; 1943 г. – 5 339 073 лв.; първите 8 месеца на 1944 г. – 5 321 533 лв. (ЦДА, ф.
1449, оп. 1, а. е. 163, л. 153).
5
АКРДОПБГДСРСБНА, СД, а. е. 1796, л. 4 (гръб).
Подчертаването е в ръкописа.
6
Първата изследователка на процеса срещу
художниците А. Златева поставя сред тях и
Никола Андреев Кузманов, адвокат, сътрудник
на в. „Слово“ от Лом, осъден на 1 година затвор
(„Осъдените карикатури. Художниците пред VI
състав на Народния съд“, 2003, с. 278). В хода на
разследването се оказва, че той няма нищо общо
с Н. Андреев („в неизвестност“), публикувал карикатури в „Народен вестник“. Благодарности
към Б. Скочев, който осветли объркването и на
съда по казуса „Н. Андреев“.
7
Към делото е прикрепено благодарствено писмо от Райнов до Каменов. Виж Кр. Илиев, Форми
на съпротива, 2016, СГХГ, с. 17.
8
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 216. Подчертаването е мое.
9
Запазен е документ, с който (на 16 март 1945 г.)
В. Алексиева се отказва писмено от свидетеля
Кюлявков, но нейният отказ не е приет от съда.
10
ЦДА ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 265–266. Подчертаването е мое.
11
Жендов има предвид свидетелството на Р.
Алексиев по делото срещу Стоян Сотиров и
действията за освобождаването му от концлагера. Сотиров е посочен като свидетел № 5 от

В. Алексиева, допуснат е от обвинението, но не
се явява да даде показания.
12
ЦДА ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 290.
13
ЦДА ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 285–286.
14
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 44
15
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 279.
16
Седмичният хумористичен вестник „Щука“, с
главен редактор Стефан Чолаков, просъществува от 29 октомври 1941 до 21 юли 1943 г. Тираж
16 000 бр. За сравнение тиражът на „Щурец“
достига до 50 000 бр.
17
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 32.
18
След като е разграбено „движимото имущество“. Бившият сътрудник на Р. Алексиев Крум
Кюлявков най-безсрамно се разхожда по улиците
на столицата с негово кожено палто. Ефективната присъда на Ал. Божинов „милостиво“ ще
бъде заменена с условна и той ще бъде освободен на 5 април 1945 г. и изселен три дни по-късно
в гр. Свищов (АКРДОПБГДСРСБНА, ф. 5, оп. 2, а.е.
1286, л. 2). Добринов е затворник до 1947 г. През
есента на 1949 г. ще бъде изселен по донос със
семейството си в гр. Луковит, освободен е през
1953 г., без право на софийско жителство (А. Филева, Александър Добринов, СГХГ, 2018, с. 36–38,
180). К. Каменов ще бъде освободен от затвора
година и половина след произнасяне на присъдата (Ел. Станчева, Константин Каменов. Черно и
бяло, Лоранъ, 2020, с. 73).
19
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а. е. 157, л. 338.
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Катастрофата
история и конспирации
Той е сред най-известните
историци в света
и безспорно един
от най-провокативните.
Новата му книга
„Гибелта: политиките
на катастрофата
от античността до наши
дни“ (Лондон, 2021 г.)
разглежда управлението
на катастрофите,
последиците от COVID-19
и идеологията на
woke (пробуждането),
завръщането
на империите…
Интервю за сп. „Експрес“
Книгата ви не се спира само върху
пандемиите, но разглежда всички
видове катастрофи, анализирайки
политическите им отговори. Кое
определяше вашия избор?
Още от началото на COVID-19 си казах, че написването на глобална история на бедствията би било интересно
предизвикателство. Прекалено много
подреждаме катастрофите в различни категории. Има книги за войните,
за епидемиите, за природните бедствия… Мисля си, че традиционното
разделение между природните катастрофи и причинените от човека е малко измислено, тъй като има постоянно
взаимодействие между човешките общества и природата. Вземете например глада. Той не е природно явление,
често има човешки причини и това е
валидно за всякакви бедствия. Дори
разрушенията, предизвикани от земетресенията, зависят от близостта до
някой разлом и интензивно населените
градски зони. Пандемията от COVID-19
показва, че въздействието на вируса

е доста различно в различните страни. Съединените щати – свръхсила, за
която се предполага, че би трябвало да
е подготвена за подобен род събития,
се справи доста зле с управляването
на санитарната криза, докато в Тайван през 2020 г. починалите бяха 7 или
8 души. Какъвто и да е произходът на
тази пандемия – зооноза или изтичане
на вируса от лаборатория – последиците са преди всичко политически и
социални.

Правят се множество сравнения
между COVID-19 и испанския грип.
Докато според вас е по-точен паралелът с вълната от азиатския
грип през 1957–1958 г. Загиналите
5 млн. души в света не ви ли карат
да промените мнението си?
За мен COVID-19 е най-близък до азиатския грип, независимо че смъртността
значително нарасна, откакто се захванах да пиша тази книга. Нека все пак не
забравяме, че испанският грип убива
около 2% от населението на света.
Азиатският грип носи интересни сходства – вирусът тръгва от Китай и се
разпространява бързо по целия свят.
И тъй като само възрастните хора
са били навремето имунизирани, този
вирус е бил доста по-опасен, убивал е и
много млади хора.
Парадоксът е, че страна като САЩ
далеч по-добре се е справила с пандемията през 1957–1958 г., отколкото с
днешния COVID-19. Навремето бързо са
се ваксинирали, нямало е антиваксъри,
както сега. Друга разлика: изобщо не
се е мислело за „заключване“, не са съществували модерните комуникационни средства, за да може дистанционно
да се работи. Нямало е алтернатива:
трябвало е да се чака да дойде ваксината и да се приеме броят на мъртвите. Смайващо е, че икономическото
влияние на азиатския грип е било доста
слабо. Докато COVID-19 представлява

Разговор с проф.
Нийл Фъргюсън
огромен икономически шок, почти съпоставим със световна война.
По отношение на COVID-19 има две валидни възможности. Първата – тази
на Тайван или на Южна Корея – се състои в бързото тестване, за да се овладее епидемията още в началото. Другата възможност са продължителните
„заключвания“, не чак толкова стриктни, колкото в някои страни по време
на първата вълна, но това не може да
продължава дългосрочно. Ако се вярва
на другия Нийл Фъргюсън (известен
британски епидемиолог, б.р.), накрая
ще свършим като Северна Корея (смее
се). Онова, което всички научихме от
първото заключване, е, че е добре да се
вземат по-гъвкави санитарни мерки,
приемливи и от икономическа гледна
точка.

Мнозина сочат с пръст мерките
в кризата на популистки лидери
като Тръмп, Болсонаро или Борис
Джонсън. И все пак вие настоявате, че не бива да представяме коронавируса като „възмездието на
популистите“…
Противоречивата ми същност ме кара
да казвам това (смее се). Твърде опростенческо е да се описва случващото
се, твърдейки, че „всичко е грешка на
Тръмп“ или „всичко е грешка на Джонсън“. Те наистина допуснаха много
грешки. В книгата си се опитвам да
изброя най-лошите решения, взети от
Тръмп. Мисията е невъзможна, толкова са много. Всичко се утежняваше с
времето, което направи ситуацията
особено отчайваща от електорална
гледна точка.
Ала ние винаги се питаме в каква степен политическите решения са обвързани с нивото на смъртност. В началото САЩ нямаха достатъчно тестове.
После се оказа, че много от карантиниранията не се спазват. Тези грешки не
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са пряко свързани с президентския избор. Ако всичко беше грешка на Тръмп,
епидемията трябваше да спре, след
като през януари т.г. той си тръгна
от Белия дом. Очевидно е, че не стана
така. Други демократични страни се
провалиха, въпреки че не ги управляваха популисти. Белгия например не е
била в ръцете на популистите. Политическият контекст е винаги много
по-сложен и не може всичко да се стоварва върху една личност, колкото и
всесилна да е тя.
Когато искате да изясните последиците от някоя катастрофа, би трябвало
да проследите цялата верига. Понякога отговорността пада пряко върху
управляващия. Сталин е бил причината за ужасяващия глад в Украйна. Но
в случая с COVID-19 мисля, че нещата
опират до провала на бюрокрацията в
общественото здравеопазване. В САЩ
и във Великобритания всеки лидер би
претърпял провал в тази епидемия.
Спомнете си как Барак Обама реагира
на един смъртоносен вирус през 2009 г.
Самият Джо Байдън признава, че ако
„свинският грип“ H1N1 беше по-силен,
е щяло да се стигне до катастрофа.
Демократите имаха късмета, че този
вирус не се оказа по-смъртоносен.
Политическите ръководители влошиха нещата около COVID-19, но нека не
преувеличаваме значението на Тръмп и
Джонсън. По същия начин Чернобил не
е грешка на Горбачов. Всички западни
демокрации се провалиха при справянето си със SARS или MERS през 2000 г.
Никой не разполагаше с добър план в
пандемията. Всички страни се надяваха това да не се случи.

Според мнозина наблюдатели и
най-вече според еколозите COVID-19
ще има сериозно влияние в метрополиите и ще предизвика връщане
към селата. Вие обаче не вярвате
в това…
В Ню Йорк хората вече се завръщат и
наемите отново се вдигат! Лондон е
в по-особена ситуация след Брекзит.
Необходимо е много повече, за да се
убият метрополиите. Имате ли деца?
Щом пораснат, те започват да мразят селото и да мечтаят за големите
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градове. Нещо напълно рационално. Ако
сте млади, искате максимално да подобрите социалния си живот – любовни срещи, приятелства, кариера. Хора
като мен, които са над петдесетте,
могат да си позволят да се оттеглят
на „зелено“. Ние вече сме изградили
приятелства и кариера. Ала градовете
си остават невероятни места, най-вече за младите.

Вашият анализ припомня, че в историята катастрофите биват
съпътствани от конспиративни

искат да стоварят всичко върху евреите. В случая с COVID-19 Бил Гейтс
не е евреин, а Джордж Сорос не произвежда ваксини. Ала конспиративните
теории не се вълнуват от рационалността. Магичното мислене не познава граници.
От друга страна, е стъписващо, че
конспиративните теории днес са
по-силни, отколкото през 50-те години. Никой навремето не е казвал: „Не се
ваксинирайте срещу азиатския грип,
защото ще установят контрол над
съзнанието ви“ или „не ваксинирайте
децата си срещу полиомиелит“. Интернет създаде мощни средства за
разпространяването на налудничави
идеи. Както обяснявам в предишната си книга – „Площадът и кулата“
(2017 г.), социалните мрежи не са нещо
чак толкова ново. Но днес имаме проблем. Поне 100 000 американци, а може и
повече, са починали, защото са вярвали
в конспиративни теории за COVID-19.
И почти всички, които умират днес от
вируса, не са ваксинирани. Това е опасно и трябва да намерим решение на
проблема.

Пишете, че катастрофите често
се съпровождат от миленаристки
движения на парарелигиозна основа
като бичуващите се по площадите
през Средновековието. Днес според
вас културната революция на woke
движението се вписва в същата
логика. Защо?
теории. И най-често евреите са
мишената…
Като историк за мен е невероятно
как „теориите за заговора“ траят
във времето. През 90-те години описах сагата на фамилията Ротшилд, с
която са свързани модерните „теории на заговора“ от началото на XIX в.
Ала антисемитизмът е със сигурност
много по-стар. Още през черната чума
еврейски общности са били избивани, както става във Франкфурт през
1349 г. През същата година в Страсбург евреи са изгаряни живи на кладата. И не е учудващо, че при всяка катастрофа има личности, които отново

Трябва да признаем, че се случи нещо
твърде странно през миналото лято,
след смъртта на Джордж Флойд. Бяхме
в разгара на много заразна пандемия и
ненадейно избухнаха огромни протести в целите Съединени щати заради
полицейското насилие и расовия въпрос. Изгледах множество видеа от
тези манифестации. Очевидно не става дума само за политическо движение,
това има и твърде религиозно измерение. В Северна Каролина бели полицаи
миеха краката на афроамерикански
пастори. Млад мъж с английски акцент,
говорещ по мегафона, искаше покаяние
от името на „цялата бяла раса“. Във
Вашингтон манифестанти коленичиха на земята, възпявайки своя отказ
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от „бялата привилегия“. Имаше дори
случаи, когато бели манифестанти се
бичуваха по гърба. Осъзнах, че сме изправени пред религиозен феномен и изповядване на греховете. Попаднах на
сюрреалистичен момент, отново във
Вашингтон, когато протестираща се
опита да обясни на смесен полицейски
патрул какво е „системен расизъм“.
Чернокож полицай ѝ отговори, че „Америка има проблем с греха“, като ѝ препоръча да чете Библията. Такова нещо
може да се види само в Съединените
щати (смее се).

в Оксфорд. Неговата гледна точка е
наистина интересна: през XVI и XVII в.
ние се отдалечаваме от вещиците и
от магията, за да приемем науката. Но
е очевидно, че днес магичното мислене
се завръща (смее се). Дори хората, които се смятат за привърженици на рационалното мислене, често се позовават на Науката, все едно че става дума
за един вид божественост. А по време
на пандемията виждаме как учените
често си сменят мнението.

продължават да съществуват, както
и робството. Познавам мои събратя,
които са по-разтърсени от ужасите
на миналото, отколкото от тези на
настоящето (смее се). А не можем да
променим миналото. Миналата седмица разговарях с една прочута професорка от Йейл. Тя ми довери усещането
си как у студентите нараства вярата,
че миналото може да бъде променено и
че е възможно да се наложи cancel на
неговите ужаси.

В книгата си се спирате и на един

Днес към историята се подхожда с

Мнозина западни наблюдатели не осъзнават колко ключово е религиозното
измерение в този Great Awokening (игра
на думи между движението woke и Great
Awakening, голямото пробуждане на
протестантизма, б.р.). Винаги констатираме в историята, че пандемиите,
които са периоди на социална тревожност и страх от смъртта, се съпровождат от „религиозно изригване“. И
не съм единственият, който съзира
това в woke движението. Журналистът Андрю Съливан също открива в
него религиозно измерение.

Тази религиозност обаче се съпровожда от вълна на иконоборчество
– с вандализъм и разрушаване на
статуи…
Подобно на протестантите от XVI в.,
на болшевиките или маоистите през
ХХ в., манифестантите днес се захващат със статуите. Най-често става
дума за генерали на Конфедерацията или за притежатели на роби. Но
Христофор Колумб, Джордж Вашингтон и Улис Грант също попадат под
мушката.
Не сме чак толкова модерни, колкото
мислим. Извършихме голям научен и
технологичен напредък през последните два или три века, но си оставаме пленници на формите на магичното
мислене. И пандемията напълно го разкрива. Човечеството бързо секвенира
генома на този коронавирус. И все пак
колективно продължаваме да действаме по ирационален начин. Книгата
„Религията и залезът на магията“ на
историка Кейт Томас бе едно от класическите съчинения, които изучавах

Мисирков/Богданов, „По следите на славното минало“, 2021 г.

от любимите ви сюжети – империите. Днешният свят е изграден от
държави-нации, но империите пак
са навсякъде. Си Дзинпин умножава
позоваванията си на имперското
минало, Путин се възприема като
цар, Ердоган иска да върне османския халифат…
В университетския свят господства
антиимперски дух, според който колониализмът представлява абсолютното зло. Историците винаги настояват
върху огромната жестокост на имперското минало. И независимо от това си
остават слепи за факта, че империите

ценностни съждения от настоящето. А е изцяло контрапродуктивно да
се взема системата от ценности на
XXI в., за да се прилага към различни
исторически периоди. Като историк
смятам, че е много по-интересно да се
вглеждаме в миналото, за да разберем
какви са били мисловните нагласи навремето и така да изясним нашите.
За да се върна към въпроса ви: да, империите не са изчезнали. И днес има
две конкуриращи се империи – САЩ и
Китай. Има и една не толкова могъща
империя, каквато е Русия. Освен това
съществува и това странно нещо,
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Нийл
Фъргюсън

Нийл Фъргюсън е роден през
1964 г. в Шотландия. Водещ британски историк и политически
коментатор. Понастоящем е
старши изследовател в Центъра за европейски изследвания в
Харвард и старши сътрудник в
Института „Хувър“, Станфордския университет. Има изследвания върху икономическата и
финансовата история, британския и американския империализъм. Сред най-известните му
книги са: „Империята: как Великобритания сътвори съвременния свят“, „Пари и власт в
модерния свят“ (на български
от изд. „Рива“), „Цивилизацията:
Западът и останалият свят“,
„Кулата и площадът: мрежи, йерархии и битката за глобалната власт“ и др. През 2004 г. списание Time го обявява за един
от 100-те най-влиятелни хора
в света. Негова съпруга е известната писателка от сомалийски произход Аян Хирси Али.

което е Европа, почти „антиимперия“
– континентът е голям от географска
гледна точка, но е слаб политически.
Европа не прави нищо, което се очаква
от една империя, нито разполага със
силна армия. Тази моя гледна точка не
се възприема в университетските среди, което ме прави доста непопулярен
сред колегите ми (смее се).

Определяте напреженията между
Китай и САЩ като нова студена
война. COVID-19 е ли допълнителен
ускорител?
Говоря за студена война още от 2018 г.,
но тогава това се оспорваше. Всичко
започна през 2018 г. като търговска

януари 2022

война, после премина в технологическа конфронтация около 5G, за да се
издигне до идеологически сблъсък. Самият Хенри Кисинджър, привърженик
на „мирното съвместно съществуване“, призна в разговор с мен, че вече се
намираме на „рубежите от студената
война“.
Днес мнозина експерти настояват,
че трябва на всяка цена да се избегне
студената война. Но това е пожелателно мислене. Ясно е, че пандемията
от COVID-19 още повече ускори тази
Втора студена война. Мнозина вече са
склонни да признаят, че Китай представлява истинска заплаха. С изключение на Италия или на Унгария на Орбан,
европейските държави втвърдиха позициите си спрямо Пекин. Пандемията наистина отслаби прокитайските
лобита в западните демокрации. Факт
е, че коронавирусът дойде от Китай и
че Комунистическата партия го кри
много седмици, което му позволи да
се разпространи из целия свят. Това
е геополитически обрат. Чернобил
не доведе до жертви извън СССР. Тук
жертвите са милиони. Китай доста
несръчно се опита да проведе своя комуникационна кампания, обяснявайки,
че вирусът е бил внесен от чужбина с
някакви продукти или от американски военни. Си Дзинпин все повече се
разпалва, а китайската икономика се
задъхва. Той се опитва да го компенсира с изблик на националистически чувства и води възможно най-агресивната
външна политика. Така че тази студена война ще се ускорява.

Периодично посочвате уязвимите
точки на САЩ. Но според вас Китай също има своите слаби страни.
Какво показва вашата диагноза?
Мисля, че сме на път да извършим същата грешка, както навремето със
СССР, и не виждаме до каква степен китайската система е разядена отвътре. Става дума за напълно централизирана система, без правова държава, без
истинска частна собственост и без
поемането на отговорност. Когато се
вгледате в демографията и в ускореното остаряване на населението, стигате до извода, че китайският растеж

ще намалее далеч по-бързо, отколкото
се смята обикновено. Според едно проучване на „Лансет“ страната може да
загуби половината от населението си
до края на века. Вече има недостиг на
работна ръка и няма решение на това.
Никой не иска да емигрира в Китайската народна република. И можем само да
се питаме как ще издържи системата,
щом растежът спадне до 2%.
Съединените щати пък са в хаотична
ситуация. И вече не са модел според
стандартите на западната демокрация. В същото време тази страна демонстрира сила и устойчивост, щом
дори Тръмп не успя да погази Конституцията. Обратно на Китай, там има
голяма имиграция, неспирно се внасят
нови таланти. Докато Съединените
щати съхраняват този дух, те ще оцелеят. Обзалагам се, че те ще спечелят
Втората студена война. Но това не е
„даденост“ – американците могат да
се прострелят сами по най-различни
начини. Нека не забравяме, че победата
в Първата студена война дойде едва в
края на 80-те години. През 1970 г. САЩ
пак бяха в хаотична ситуация – с ниво
на насилие, по-високо от сегашното, и
с много висока инфлация. Но те се измъкнаха от всичко това, борейки се със
СССР, ето защо биха могли да се справят по същия начин и днес, борейки се
с Китай.

Коя според вас ще е следващата
голяма катастрофа?
Невъзможно е да се предвиди. Катастрофите не възникват в резултат
на статистика. Може да има голямо
земетресение, вулканично изригване,
нова вълна на COVID-19, устойчива на
ваксините… Ала историята рядко се
повтаря. Следващата голяма катастрофа може би ще бъде резултат на
кибератака, защото ние наистина нямаме опит в справянето с последиците
от глобална атака, която да блокира
целия интернет. И много бързо ще настъпи огромен хаос. Това може би ще е
следващият „черен лебед“, ако използваме израза на Насим Никълъс Талеб. И
в същото време е съвсем очевидно, че
ще ни сполети нещо друго (смее се).
Превод от френски Тони Николов
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За новото
пуританство
Ан Апълбаум

„Там, където хората са
в състояние да се събират
във виртуалното
пространство
и целенасочено
да атакуват дадена
личност, има възможност
да се стигматизират
хора и да се унищожават
кариери. В американските
институции този модел,
изглежда, работи.“
С Ан Апълбаум разговаря
Клаудия Медер от „Нойе
Цюрхер Цайтунг“

Госпожо Апълбаум, някога изпитвали ли сте страх да публикувате
есе или книга?
Никога толкова голям страх, че да не
публикувам въпросния текст. Днес
винаги трябва да имаш едно наум, че
хора се събират в интернет, за да се
нахвърлят със злостни критики върху
някоя публикация. Съзнавам го, ала не
хабя много време да се тревожа.

Неотдавна написахте голямо есе,
което изобличава новото пуританство, господстващо в САЩ. Темата на текста е моралната паника:
атмосферата, в която хората вече
не смеят да се изразяват открито, защото „погрешни“ възгледи
или действия водят до социална
нетолерантност или дори до загуба
на работното място. Какви бяха
реакциите на този текст?
Много различни. От лявата страна в
мрежата имаше организирани отрицателни реакции срещу текста, който много от тези критици очевидно
изобщо не бяха прочели. Същевременно получих изключително много лични
имейли. От хора, които изпитват тревога от развитието, което описвам. И
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от хора, които сами са станали жертви или описват други случаи. Повечето
от тях не искат да бъдат споменавани публично или цитирани, това забелязах и при писането на есето. В него
се основавам на повече от дванайсет

конкретни случая – всички на лица, които са били осъдени не от някакъв съд,
а от колеги, и са изгубили всичко, включително и работата си заради кампаниите, които са се водили срещу тях.
Всяка от тези истории е много сложна,
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затова се опитах да пиша за феномена
на принципна основа.

Този феномен обикновено се определя като Cancel Culture. Вие не употребявате това понятие – защо?
Изобщо не харесвам този израз. В Америка той се превърна в банална фраза,
която десницата употребява срещу
левицата. А намерението ми беше
да разгранича феномена от политиката. Защото това, което в момента се наблюдава, не се разиграва на
полето, което ние разделяме на ляво
и дясно. По-скоро са битки, водени в
институциите.

Наистина вие описвате случаи от
различни страни на политическия
спектър. Например композиторът, който не може да издава музиката си, след като е осъдил палеж, извършен от демонстранти
от движението Black Lives Matters.
Ала също и репортерката, която е
уволнена след разпространяването
на стари фейсбук постове, в които
тя се изказва критично за Израел.
Каква е културата на анулиране
във вашите очи – нито дясна, нито
лява или както дясна, така и лява?
И от двете страни на политическия
спектър могат да се намерят нейни
разновидности. Много драстични примери се виждат в крайнолявото. Там
пуританството понякога се насочва
срещу другата, по-малко лява левица,
която бива дискредитирана в своята
собствена общност. Като цяло обаче
онлайн атаките със съществени последствия са концентрирани особено
често около културните институции
– университети, вестници, списания,
музеи, фондации. Не мисля, че правилната дума, която характеризира тази
сфера, е „лява“. При самата мен първият опит за анулиране дойде от десния
сектор.

За какво ставаше въпрос?
Беше един вид кампания по дезинформация от страна на Русия по повод на
войната в Украйна през 2014 г. Аз писах за войната и след това се появиха
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„фалшиви истории“, които внушаваха,
че ми е било платено, за да разработя
темата. Паралелно с това в Туитър
започна кампания по разпространяване
на тези лъжи.

Като историчка изследвате Съветския съюз. Във вашето есе
правите сравнение между настоящия климат в САЩ и този в съветската система. Аз не живея в
САЩ, но това ми изглежда твърде
пресилено.
Не правя сравнение с политическата система в Съветския съюз. Имам
предвид атмосферата на страх, една
форма на групов натиск, който се открива често в културните институции на авторитарните страни. Там
много често причина за обтекаемото
мислене и действие не е чистото насилие, а социалният контрол сред колеги.
Казваш нещо погрешно и после полицията тайно те отвежда – така е било,
разбира се, в Сталинова Русия. Ала в
Полша през 70-те години например нещата стоят другояче. Там си мълчиш
заради груповия натиск, който всеки
познава. Исках да опиша този конформистки натиск, защото в някои културни институции в САЩ наблюдавам
развитие в тази посока.

Въпреки това има фундаментално
различие между страните, в които
държавата анулира хората, и тези,
в които анулирането като феномен
броди из обществото. Или сте на
мнение, че едно такова общество
все някога неизбежно ще създаде
репресивни закони?
Категорично не е същото. Когато
едно правителство потиска своите
граждани или забранява начини на мислене и изразяване, ние сме изправени
пред друг феномен, това е съвсем ясно.
Ала в действителност трябва зорко
да наблюдаваме промените. В някои
американски щати например се полагат усилия да не се преподават дадени
исторически теории. Нещата са много
заплетени, не съм ги изследвала в детайли, ала по същество става дума за
Critical Race Theory1, която да се забрани

в училищата. Ако правителствата се
намесват в тези въпроси, това трябва
да ни тревожи.

Случаите на анулиране, които описвате, изглежда засягат преди всичко членовете на един образован
елит – университетски преподаватели, публицисти, автори. При
това критиците ви са изчислили,
че през последните години от тези
процеси са били засегнати не повече
от 500 души. Доколко феноменът
е от значение за американското
население?
Има и съвсем „нормални“ хора, които
са стигматизирани, защото са казали нещо „погрешно“. Разбира се, аз не
описвам масов феномен, който засяга
милиони хора. Не са нужни обаче много
жертви, за да се появи всеобща нервност. Дори ако е атакувана само една
личност, това може да се окаже достатъчно, за да промени атмосферата
в цяла една институция, в цял един
университет, в цяла една медия. И без
това намирам дискусията около бройката за много странна. Когато научим
за 500 расистки инцидента, казваме
ли, че това e пренебрежимо малко?
Смятаме го за нетърпимо.

Как проблемът може да бъде
ограничен?
Нужна е гражданска смелост. Нужно е
„добро лидерство“, например ректори
на университети, които казват: „Нашият кампус е open space, тук се дискутира открито в рамките на разума. Който дойде тук, ще чуе и неща, с
които няма да е съгласен“. Така ще отпаднат и уволненията, които се случват заради „погрешни“ изказвания. Ала
по-разпространено от гражданската
смелост е малодушието. Понеже, разбира се, самите лидери, които трябва
да вземат такива решения, се страхуват. С право се страхуват да не попаднат под кръстосан огън в Туитър, ако
подкрепят някого, около когото се е
завързал спор.

Вие сте у дома си не само в САЩ,
но и в Европа. Колко пуританска ви

23
изглежда например Великобритания в сравнение с Америка?
Впечатлението ми е, че във Великобритания има по-мека форма (на пуританство). Там ми изглежда не толкова зле,
средата е по-толерантна. Ала не мога
да правя генерални изказвания за Европа, мисля, че във всяка страна е различно. Във Франция например със сигурност има тенденции да се потиска
речта, но там дебатът често се води
около исляма.

Няма ли в този феномен нещо специфично американско? От юридическа гледна точка свободата
на словото в САЩ е почти неограничена – вместо, както е в много
европейски страни, законите да
прокарват граници, населението
само се активизира по непреклонен
начин.
Мисля, че целият този проблем е
по-скоро свързан със социалните мрежи и как хората на различни места се
възползват от тях. Там, където хората са в състояние да се събират във
виртуалното пространство и целенасочено да атакуват дадена личност,
има възможност да се стигматизират
хора и да се унищожават кариери. В
американските институции този модел изглежда, че работи, трудно ми
е да кажа как той може да се наложи в
Европа.

Живеете и в Полша. Моралната
паника там изглежда, че има съвсем
друго значение. Едно авторитарно
правителство се опитва да прокара традиционни морални ценности.
Никой не вярва действително в това.
Политиците говорят много за християнството, ала нищо в тяхното поведение не ми изглежда християнско. Католицизмът действа единствено като
маркер за идентичност. Това, което
в САЩ и в част от Европа се определя
като анулиране, не е тема в Полша. Тук
очернящите кампании са наистина политически организирани, те се правят,
за да се обезвредят противниците.
В медиите, които се финансират със

средства на данъкоплатците, се клеветят хора по политически причини.
Една група хора, които са се добрали до
властта, с всички средства се опитват да останат във властта и да не
допуснат други до нея.

Ан
Апълбаум

Могат ли подобни нелиберални тенденции да се сравнят по някакъв
начин с феномена, който се проявява в САЩ?

Ан Апълбаум е израснала в САЩ,
следвала е история и литература в Йейлския университет
и международни отношения в
Лондонското училище по икономика, а през 1988 г. става
кореспондентка на Economist
в Полша. Става известна с изследванията си за съветската
диктатура, за които е получила
много награди – на български са
преведени „Гулаг: лагерите на
смъртта“ (изд. „Изток-Запад“),
„Желязната завеса: рухването
на Източна Европа, 1944–1956“
(изд. „Рива“), „Червен глад: войната на Сталин срещу Украйна“ (изд. „Изток-Запад“). Тя работи и като журналист. Дълго
време е била колумнистка във
„Вашингтон Поуст“, постоянна
авторка е на списание „Атлантик“. Там през октомври 2021 г.
излиза есето є „Новото пуританство“. Ан Апълбаум изнася
лекции в много университети.
Интервюто с нея е направено
по време на гостуването є в
Швейцарския институт за международни изследвания, където
тя говори за старите и нови
опасности на тоталитаризма.

И в двата случая виждаме един авторитарен импулс. Дали става въпрос
за това да се направлява обществото или отделна институция така, че
всеки да мисли и говори по един и същи
начин – при всички случаи това не е либерално. А дали импулсът идва отдясно
или отляво, няма никакво значение. Въпреки това Полша не може да се сравни
с някакъв американски университет.
Проблемът тук има съвсем друга
структура: той се намира на политическо равнище, където една група се
опитва да запази правителствената
власт и да елиминира опозицията.

Във вашата последна книга пишете
твърде песимистично, че обществата могат по всяко време да се
откажат от демокрацията…
Просто това винаги се оказва истина.

Следователно това не е песимизъм,
а реализъм. Бих искала накрая да
разбера: епидемията не увеличава ли опасността от авторитарна съблазън в демократичните
общества?
Намирам за изключително трудно да
се преценят дългосрочните последици
от пандемията. Някои автократи се
възползваха от повода, за да си присвоят още повече власт, знаем случая в
Унгария, внимание в това отношение
заслужават и централноазиатските
държави или Индия. Всъщност по време на тази пандемия авторитарно
управляваните страни не дадоха един
наистина привлекателен пример: Русия или Китай овладяват кризата по
пагубен начин, най-добре се справят
демокрациите в Тайван, Южна Корея
или Нова Зеландия. В това отношение

не виждам как в пандемията авторитарният модел би могъл да се наложи
като пример.
Превод от немски Людмила Димова

Критичната расова теория разглежда и критикува взаимовръзката между раса, расизъм и
тяхното закрепване в правните структури.
Б.пр.
1
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Мисирков/Богданов, „По следите на славното минало“, 2021 г.
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Виолета Цветкова

Чарли

Пътят на
Разговор
със сценариста
Христо ИлиевЧарли
„Не, не са точно чешити,
моите герои са нормални,
но много интересни хора.
Любопитен съм и когато
ги открия, не мога да не
разкажа за тях.“
Почти на 81, но с усмихнати сини очи
и изпънато тяло, той продължава да
върви през живота със същото любопитство, което не му дава мира
и като дете. Обикновено свързваме сценариста Христо Илиев-Чарли
с режисьора Георги Стоев-Джеки и
звукооператора Георги Пенков-Джони. Споменаването на филмовото им
трио и на заглавия като „Хляб и зрелища“ (2013), „Отец Иван и неговите деца“ (2010), „Патилата на Спас и
Нели“ (1987), „Броени дни“ (1977) или
кинохрониките „Мозайка“ през 80-те
винаги предизвиква усмивки и уважение. Той обаче си има и собствен път,
с други режисьори (понякога и сам режисира, например „Написаното с перо
от ангел е завинаги“, 2018) и всякакви
чешити. „Не, не са точно чешити, моите герои са нормални, но много интересни хора – уточнява Чарли. – Любопитен съм и когато ги открия, не мога
да не разкажа за тях.“
В кариерата му има повече от 500 реализирани сценария, а днес са известни твърде малко. Дори филми като
„Само джаз“ (1983, реж. Милан Огнянов), „Кратка автобиография“ (1981,

реж. Здравко Драгнев), „Цимент“ (1977,
реж. Николай Волев) или „Ятаци“ (1974,
реж. Оскар Кристанов) не са популярни. „Смениха се хората и тези, които
знаеха, или ги няма, или вече са на друга възраст“ – казва Чарли.
Не беше необходимо дълго да го уговарям за това интервю, а срещата ни
продължи часове и не стигна за всичко, готово за споделяне. Разговорът
препускаше през хора и събития.

От машината
на съдията
По природа Христо Илиев си е сладкодумен. Като момче разказвал всевъзможни истории. „Бях хлапак и някои
по-възрастни от мен хора се възползваха, описваха ги. Веселин Бранев (той
и Рангел Вълчанов са най-добрите ми
приятели, даже са ми кумове) все ми
казваше сам да ги пиша. Една събота
родителите му бяха на вилата, Веско
ме заведе у тях, накара ме да седна в
кабинета на баща му, който тогава
беше съдия във Върховния съд, и на
неговата машина написах първия си
разказ. Той го редактира и го занесохме във в. „Вечерни новини“. Разказваше се за момче и момиче, които много искат да се целуват, но няма къде
– навремето целуването на публично
място беше възмутително. Накрая
отиват на гарата, където хората се
изпращат и посрещат, за да се нацелуват на воля.“
Разказът веднага е публикуван и окуражен, Чарли пише втори. Пак в събота, пак на машината на съдията:
„Озаглавих го „Слънчева пътека“, Веско Бранев много го хареса и каза: „Ти
ще пишеш разкази“. Накара ме сам да
го занеса в някое издание. Отидох в
„Литературен фронт“, където Йордан Радичков завеждаше отдел „Белетристика“. Бях бос, по къси панталони, може би на 17, той ме поогледа

и попита: „Какво искаш, момченце?“.
Казвам, че нося разказ. Радичков го
прочете, хвана ме за ръка и ме заведе в кабинета на главния редактор
Богомил Райнов. Даде му текста и го
публикуваха още в следващия им брой,
който, представете си, беше за…
9 септември. Само моят разказ нямаше нищо общо с темата – история
за две близначки и момче, влюбено в
едната от тях, а пък другата – в него.
На последна страница (смее се)“.
Тук споменът му изведнъж прескача
в наши дни, за да сподели малка тайна: „Беше през 2020 г., по паламудено
време в Ахтопол, където се провежда литературен фестивал. Събират
се много хора, риба и бира безплатно,
говори се за литература, а аз пък им
пускам филми. Последния път показах
на организаторите филма си за поета
Николай Кънчев, „Написаното с перо
от ангел е завинаги“, мислех си, че ще
е много хубаво фестивалът да завърши с него. Но се замислих, че ако Николай беше жив, нямаше да му е кеф да се
прожектира на площада с бира. И им
отказах. Стана ми неудобно, затова
им предложих разказ. Съгласиха се, аз
се обадих на внука ми Христо Давид,
помолих го да иде на тавана, да прегледа два куфара с мои ръкописи, да ми
изпрати разказ на морска тема. И той,
студент по кинодраматургия, харесал
точно този втори мой опит. Дадох го
на организаторите, те не се и досетиха, че съм го писал като момче, и ми
дадоха специалната награда“.

Забранена книга, кукли
и анимация
Чарли може би щеше да е сред най-добрите майстори на краткия разказ, ако
тогавашните нрави не спират полета му. Вярно, първите му редактори
Радичков и Георги Мишев го поощряват, а Димитър Паунов от издателство „Български писател“ предлага
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Джони и моите
университети

Христо Илиев-Чарли по време на снимките на „Добро утро, капитане“, реж. Джеки
Стоев, фотография личен архив

да стане редактор на книга на Чарли: „Събрахме разкази, книгата вече
беше набрана на коли и… я унищожиха.
Защо? Може би малко перде съм бил,
не съм се съобразявал с конюнктурата. Имаше разказ за конфликта между
възрастен свещар, който страда, че
трябва да закрие своето магазинче, и
неговия син, студент, който няма да
го наследи. Много емоционален разказ,
но отсъстваше социализмът“.
Забраняват книгата, но Чарли не спира да пише. Раждат се многобройни
пиеси за куклен театър: „Към една
от пиесите Николай Кънчев написа
текст за песничката „Звездичката
Надеждичка“, на името на току-що
родената ми дъщеря“. Чарли пише
и сценарии за анимационни филми:
„Мнозина не обичаха аниматора Тодор Динов, но към мен той беше доста внимателен. А Доньо Донев се прочу с филм по мой сценарий, „Стрелци“
(1967). Спечели Златна роза , а след
това и Златен пеликан на един от
световните анимационни фестивали
в Мамая, Румъния, влезе и в учебния
материал в НАТФИЗ. Късата форма
ми допадаше, научи ме на синтез. А
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вицовете, които измислях за рисуваните филми, се харесваха“.
На Чарли смехът му отива, от момче
все търси закачката и шегата. Забелязват го и в казармата (трудовак заради „неблагонадеждния си произход“;
баща му бил търговец). Признава си,
че може да пише на машина, и го правят писар: „Пишех писмата на поделението, но написах и фейлетон против храната. Разказваше се за този,
дето сипва чорбата с черпака. За него
обикновено слагаха в баката голямо парче месо, което той да си сипе
накрая. Един ден обаче сипва, сипва,
избягва месото, докато с ужас разбира, че е плъх (смее се), а възмутената
овдовяла плъхкиня пише писмо до международна организация за защита на
животните. Изпратих фейлетона на
„Трудово дело“, на другия ден пристигна една лъскава кола и аз помислих, че
ще ме арестуват. Но се оказа, че колата е на ген. Благой Пенев, който харесал фейлетона и разпоредил: „Това
момче го искам за вестника“. Прибраха
ме и повече не носех униформа, не ядях
в столова. Непрекъснато ме пращаха
в командировки, от Малко Търново до
Силистра. Пътувах и пишех“.

Чарли обича да се шегува и със своето
образование. Завършва политехническа гимназия, а после негови „университети“ са легендарните барове, в които се събира артистичната
бохема, както и купоните при Джони
Пенков. Именно там пада в плен на музиката, изкуството и смеха. „Запознах се с Джони благодарение на Леа
Иванова. Често седях на тротоара
под неговия прозорец на ул. „Аспарух“,
защото винаги звучеше хубава музика. Харесвах джаз, знаех много за американските изпълнители. И веднъж,
както се бях вживял в звуците, една
жена рязко пресече улицата – Леа,
беше като богиня! Приближи ме: „Какво правиш тук, момченце?“. „Ами слушам Чарли Паркър“, отвърнах. Беше с
мъжа си Еди, заговорихме се за джаз,
тя усети, че знам много, и каза: „Ти не
си за улицата, тръгвай с нас!“. Качи
ме в апартамента на Джони, където
той правеше поне два-три купона на
седмица, а в неделя сутринта преминаваха в матине (смее се). Шашнах
ги, 15–16-годишен, а знаех имената на
всички музиканти.“
Слушам сладкодумния Чарли и си спомням за Джони, който отлетя тази
есен. „Станахме първи приятели и
много активно бачкахме заедно. Истината е, че Джони влезе като звукар
в документалното кино по мое настояване. Когато вече снимах с Оскар
Кристанов, той беше работил само
във Фокуса при Радой Ралин, и то като
изпълнител. Настоях Джони да прави
всичките ни филми с Оскар. Правеше
звука по невероятен начин.“
Джони е с осем години по-голям от
Чарли, но са неразделни, особено след
годината, прекарана в Смолянския
театър благодарение на Рангел Вълчанов. Чарли вече е излязъл от казармата, режисьорът е заснел „На малкия
остров“ и впечатлен от младежа, когото среща на купоните при Джони,
го кани за свой асистент в постановката на „Юстинианова монета“
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от Иван Радоев. „Месеци наред работехме и живяхме с Рангел и Джони. А
аз освен асистент-режисьор бях и художник-изпълнител на Сашо Денков,
страхотен график, негови са графиките към Омировата „Илиада“, чаровен и много скромен… Но ме питате
за Джони – той никога не отстъпи
от страхотното си отношение към
звука. А знаете ли, че той е създател
на български високоговорител, който
се продаваше на Запад от Siemens –
нещо, абсолютно забранено през соца.
Джони беше изключителен учен, практик. Симпатиите ни бяха взаимни, как
иначе да продължи приятелството ни
почти цял живот.“

Оскар Кристанов
и документалното кино
Като стана дума за режисьора Оскар
Кристанов, именно той запалва Чарли
по документалното кино. „В продължение на две години ходехме по кафенета и си приказвахме, докато веднъж
той ми каза: „Ей, Чарли, нашата дружба един ден трябва да роди плодове“.
Направихме няколко прекрасни филма.
Оскар беше интересен човек, учил бе
при най-силните от т.нар. чешко филмово чудо. И аз завърших едно образование при него, на всичко ме научи.
Води ме в Прага, гледах дипломните
работи на най-популярните режисьори от Новата вълна, запозна ме с
тях. По-късно Милош Форман дори
написа писмо до дъщеря ми. Случи се
в Москва. Той искаше да прави игрален
филм с Русия, но не стана работата.
Вече беше голямо име в САЩ, след
него ходеха двайсетина души, а мен
ме води къде ли не, даже на коктейл в
посолството. Помолих го: „Напиши ми
писмо до детето, защото няма да ми
повярва, че сме били приятели“. И той
ѝ написа, Надето още си го пази… Но
да се върна на Оскар. Когато ми каза,
че дружбата ни трябва да роди плодове, се съгласих, но в ония времена кой
те пускаше да правиш по-интересни
филми…“
Пускат – не пускат, но успяват да
заснемат „Ятаци“, за двама мъже, които искат да си върнат пенсиите като

активни борци. „Разказа ми за тях Тодор Монов, тогава зам.-председател
на Съюза на филмовите дейци. Историята е от родното му село Дерманци,
Ловешко, където върху двамата бивши
ятаци се стоварва сериозен проблем.
Разприказвах ги, оказа се, че пенсиите
им трябвало да се върнат по обратен
ред първо в градския комитет на партията, оттам в окръжния, докато
стигнат до ЦК в София. Единият беше
пазач на рибарник, а другият – поддръжка на напоителната система;
имаха си работа, самочувствие, не искаха пенсии само защото били занесли
кошница с храна на вуйчо си в гората.“

Росинант“). Чарли открива Керков
още през 1973 г.: „Видях го на улицата
в Габрово, продаваше лотарийни билети, общуваше си с клиентите, а аз
седях и го слушах. Оказа се, че е бил музикант от царската гвардейска музика, колоритен човек. Разказах на Оскар
и макар бавно, направихме „Вечният
музикант“ (1979), който спечели Сребърен гълъб в Лайпциг, ГДР, Специалната награда в Лил, Франция, а после
и Златен ритон в Пловдив“.

Габровска фиеста
Предисторията на „Вечният музикант“ е доста забавна. Чарли е на 32,

Чарли (вторият
вляво на първия ред)
и приятели по време
на фестивал в
Пловдив. Вляво до него
е операторът
и режисьор
Милан Огнянов, вдясно
са Джони Пенков
и музикантът
Огнян Видев. Прави
от ляво надясно:
художниците
Йоан Левиев
и Георги БожиловСлона, музикантът
Милчо Левиев,
Леа Иванова, Радой
Ралин и джазменът
Веселин Николов-Червения,
фотография личен архив

„Ятаци“ веднага е спрян, но историята стига до Тодор Живков, който
много го харесва, защото всички му
се молят за пенсии, а тези двамата –
напротив, връщат ги. „Е, не показаха
филма по телевизията, но с неговата
благословия го пуснаха по кината и по
фестивали“, смее се Чарли. От приятелството му с Оскар Кристанов се
раждат и „Майсторът“, „Надвечер“,
а „Вечният музикант“ си остава сред
най-вълнуващите документални истории в българското кино (за габровския музикант и педагог Александър
Керков, на когото по-късно са посветени и филмите на Джеки Стоев
„Нашият Шошканини“ и „Летете с

но очевидно опитен, затова го викат
в Съюза на филмовите дейци и му казват: „Ще ти платим като за игрален
филм, но те пращаме в Габрово със
специална задача – да им направиш
юбилейния фестивал на хумора и сатирата“. По-късно разбира, че се
очаквало да дойде Тодор Живков, който от седем години не бил стъпвал
там. „Чакаха го, а той така и не дойде,
но както и да е. Очевидно от мен очакваха да направя възможно най-добрия сценарий за фестивала. Местният първи секретар на партията
беше малко разочарован, че толкова
непредставителен човек са пратили, но аз такива неща измислих за
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тържеството, че… в Бразилия ряпа да
ядат (смее се). Всички държавни камиони бяха предоставени за платформи,
даже и ловджиите с кучетата ангажирах, та да стане пищно. Обадих се на
Рангел Вълчанов: „Идвай да направим
документален филм, страшна работа става!“. И заснехме „Габрово 73“,
с оператора Атанас Тасев и трима
асистенти. Точно тогава на Рангел му
пуснаха филм, на който много държеше, и ми каза: „Чарли, ти ще го правиш,
имам ти доверие“. Страшен стана!“

С Волев – най-смелите
филми
От средата на 70-те години на ХХ в.
датира и съвместната работа на
Чарли с Николай Волев. Бъдещият режисьор на „Двойникът“ и „Маргарит
и Маргарита“ винаги е имал интерес
и към документалното кино: „С Волев направихме най-смелите филми,
защото на него не му пукаше. Именно „Грънци“ (1984) по времето на социализма доказваше, че частната
собственост има несравнимо преимущество пред държавната. А „Цимент“ (1977) – кой смееше тогава да
покаже нечовешкия труд в нечовешки
условия на българския социалистически работник?! Според мен тогава
заснехме и възможно най-сексуалната
за времето сцена – работниците излизат от завода, посипани с най-фин
цимент, сред тях е девойка, която
използва маркуч, за да издуха праха от
дрехите и косите си…“.

Джеки – третият
от триото
Ако срещата на Чарли с Джони е
предизвикана от общата им любов
към музиката, то приятелството
с Георги Стоев-Джеки е плод на (не)
случайни обстоятелства. „Виновен“
е Оскар Кристанов и проблемът със
звука на негов запис. „Нищо не се разбираше – спомня си Чарли. – Тогава се
сетих за клуба на глухонемите. Отидох там, помолих един симпатяга да
разчете репликите по движението на
устните на героя. И той го направи,
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а ние сложихме надписи във филма.
Именно тогава се появи Джеки, който
живееше в съседния апартамент и ни
услужваше със своя професионален
магнетофон.“
Един ден Оскар му казва: „Джеки е добро момче, прави филми за животни,
ти можеш ли да му помогнеш нещо?“.
Чарли му помага, Джеки пък го кани и
за следващ филм. „Паснахме си, почнахме да работим и се сприятелихме,
Джони ни записваше звука.“ А когато
в началото на 80-те Чарли е назначен
за водеща фигура на кинохрониката
„Мозайка“, той събира всичките си
приятели, с които е работил дотогава. И Джеки, и Джони, разбира се. Цели
12 години продължава излъчването на
повече от 70 епизода, чак до зората на
демокрацията.
Триото Джеки, Чарли и Джони се превръща в емблема на нестандартното, леко лудо на пръв поглед кино, но
с годините все по-философско: от
затворническата документална история „Броени дни“ (1977; за да предразположи лишените от свобода и да
напише сценария, Чарли прекарва три
месеца в Бобовдолския затвор), през
игралните „Патилата на Спас и Нели“
(1987) и „Разводи, разводи…“ (1989), до
своеобразната документална трилогия „Отец Иван и неговите деца“
(2010), „Хляб и зрелища“ (2013) и „Добро утро, капитане“ (2016). А броят
на наградите им Чарли не се наема да
преброи.
Питам го какво поддържа приятелството им през изминалите десетилетия, а той се усмихва: „Ами акълът! На
един акъл бяхме. И мъдруването, философстването. Бяхме критични към
социалистическата система. Всъщност ние бяхме не толкова ПРОТИВ
нея, колкото ЗА свободата“.
Питам го и друго: Кой беше душата,
кой сърцето и кой мозъкът в триото? „Активният бях аз – вероятно
съм разумът, защото съм сценарист. Джеки е моторът, работягата, няма ден, няма нощ, значи е сърцето. В живота си е мързелив, но
правим ли филм, бачка най-много и е

най-дисциплиниран. А Джони е душата, той е културата, Бог да го
прости…“

Носталгично
със Здравко Драгнев
Ако има режисьор, за чийто талант
Чарли е повече от категоричен, това
е Здравко Драгнев. С него снима „Реквием“ (1979, за последния парен локомотив), „Кратка автобиография“
(1981, за възрастен глух художник, истински светец, и друг, млад, суетен
самохвалко) и „Духове в старите къщи
на София“ (2011). „Нека другите не ми
се сърдят, но Здравко е най-талантлив от всички. Помня, че в сценария
за „Реквием“ бях одухотворил локомотива, беше като жив организъм и
Здравко успя да го разчете, толкова
емоционално стана. Страшен филм се
получи, пипната работа, Жоро Недялков беше оператор.“
С него заснемат и „Духове в старите
къщи на София“ (2011) – гледаш бродещия Ицко Финци покрай рушащата се
архитектурна красота на града от
първата половина на ХХ век и буца
засяда в гърлото ти при думите: „Как
искам да се върна там, където не
мога…“.
Забавен и тъжно-красив е и последният филм на Джеки, Чарли и Джони –
„Добро утро, капитане“ (2016). В него
са преплетени и смехът, и тъгата, и
философията на тримата най-големи
зевзеци на българското кино.
Днес Чарли не издава тъгата си, макар
че много иска да разбере къде са потънали двете му интервюта с Дора Габе
и Елисавета Багряна за филм, който
никога не е показван. Казва, че „изчегъртваме“ не само лошото, а и националната си памет, че хората на духа
вече не са на почит, не е сигурен и
дали да повярва в промяната… Но въпреки тъгата продължава да крачи с
усмивка по пътя си, а когато го питам
за какво е време сега – за нов сценарий
или за мемоари, отвръща: „За мемоари, време е да разкажа всичко. Макар
че имам една идея…“.
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Александер Клуге

Въображението ни
е плахо животно

Винаги има изходи,
само че понякога
са в миналото, казва
немският интелектуалец
пред Петер Лауденбах
от „Тагесцайтунг“.
Разговор за излишъка
от възможности,
изконното човешко
доверие и вирусите
като спътници
на еволюцията

Какви изходи виждате в безизходните ситуации?

Александер Клуге, фотография Регина Шмекен

Господин Клуге, как преживяхте
изминалата година?
Като загуба на публичност. Почувствах силно колко жизненоважна е
непосредствената публичност. Годината беше концентрат от нов опит.
Вирусът ни хвана неподготвени в нашите шлифовани навици.

Един от важните мотиви във вашето творчество гласи: „Винаги
има изход“. Откъде черпите тази
вяра?
От моята майка. Тя е родена през
1908 г. Когато е била на шест години, избухнала Първата световна война. Поумняла е, минавайки през много
трудности, беше познавачка на аварийните изходи. Още с прекрачването
на салона за първа класа на „Титаник“
щеше да потърси къде са пътищата
за евакуация. И узнала това, щеше да
седне да пие чая си с наслада.

Големият обществен кораб може
всеки момент да потъне. Недоверието в стабилността на отношенията развива ли усета за аварийни
изходи?

Нашето въображение, това, което
наричаме фантазия, е плахо животно,
каквото е конят. Той е научен да предусеща опасностите. Седемдесет метра
преди опасното място на пътя едно
добро развито въображение вече може
да си представи злополуката.

Затова ли описвате в своето творчество безчет ужасни ситуации?
Битката при Сталинград, бомбардировката над вашия роден град
Халберщад на 8 април 1945 г., положението на затворниците в един
концентрационен лагер – това са
истински ситуации без изход.
Пред такива безизходни ситуации
нещо в мен започва да се бунтува. Много бих искал да не са се случили. Вероятно защото неволно проверявам дали
въпреки всичко не е имало изходи. И ако
тях ги няма, това ме тревожи. Задачата ми като поет е да наблюдавам и
да описвам. Това понякога не е просто,
защото не гледам обективно на злата
участ, а субективно желая да не се е
случвала. Така че на вашия въпрос има
много отговори.

Една учителка e с двете си деца през
1945 г. в противовъздушно скривалище. Никой не знае дали молитвата помага. Възможно е Бог да не я разбере и
молитвата да не я опази, а тъкмо обратното, да насочи бомбите към нея.
Това е нейната ситуация малко преди
края на войната. Ала през 1929 г. тя
щеше да е в състояние заедно с 12 000
други саксонски учители да попречи на
Хитлер. При изборите на 12 май 1929 г.
НСДАП има под 5% от гласовете в Саксония. Било е възможно да се отстрани
тази партия. Учителката е пропуснала това през 1929 г., сега седи в противовъздушното скривалище. В един
определен момент няма изход. В друг
момент има изходи. Трябва да решиш
дали да ги използваш, или не.

В бомбоубежището учителката
преживява със закъснение от 16
години последиците от своето поведение през 1929 г.
Ала как! Затова не бива да сме убедени
в нашата непогрешимост. През март
ми се роди внучка. Как ли ще живее тя
през 2042 г.? Налагаше се дълго да разсъждавам върху това, след като видях
бунтовете в Капитолия след загубата
на Тръмп. В бъдеще подобни движения
вероятно ще набират сила. Те биха
могли да се отразят на живота на моята внучка. Как бих могъл да я предпазя?
Който се отказва от такива разсъждения, не е реалист.
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Никлас Луман има една удивителна мисъл: „Светът допуска повече
възможности, отколкото биха могли да станат действителност“.
Обезпокоително ли звучи, или като
обещание за свобода – може би и
двете?
Великолепно! В условното наклонение,
в излишъка от възможности са скрити
ангелите.

Не можем да понесем действителността без представата, че всичко
е можело да бъде съвсем друго?
Марсел Пруст седи в театъра в Париж,
гледа скучна булевардна комедия. Ужасно му доскучава. Погледът му попада
на синята светлина над аварийните
изходи. Той си представя, че театърът гори. Описва го в дневниците си.
Представата за пожар в театъра е
вълнуваща, за него вечерта е спасена.
Това е въображението. Фантазията
предпочита да избяга, вместо да се занимава с неприятните истини. Ала тя
може да се свърже и с просвещението.
С помощта на фантазията може да се
работи срещу злата участ по времето,
когато тя все още не е тук. На учителката, която през 1945 г. е в противовъздушното скривалище с децата си и
се страхува от бомбите, през 1929 г. ѝ
липсва не решителност, а въображение. Не може да си представи войната,
затова тя се случва.

Ако винаги има изход, какъв е той,
когато цялото човечество е заплашено от един малък вирус?
Аз съм лекарско дете. В кабинета на
баща ми гъмжеше от вируси и бактерии. Поради това ние, децата, в лекарския дом бяхме имунизирани без
ваксини. Нещо толкова чуждо като
този вирус, който чука на вратата
ни, е нов съквартирант. Удивително
е колко бързо бяха създадени ваксините. Този пришълец, този чужденец,
който ни заплашва под формата на вирус, ме предупреждава да не забравям,
че съществуват светове, различни
от нашия. Кара ме да забележа, че ние
живеем в идилия, в създадената от нас
втора кожа – на цивилизацията, която
ни защитава.
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През 1831 г. Хегел умира на 61 години от холера. Макс Вебер умира
през 1920 г. на 56 години от испанския грип. Мишел Фуко работи
през 1984 г. над четвъртия том
на „История на сексуалността“,
той е на 57 години, когато умира
от СПИН. Не ни ли показват епидемиите, че въпреки цялото ни
знание сме биологични същества,
чувствителни животни?
Може да се каже така. Вирусоложката
Карин Мьолинг ми обясни, че половината от нашия геном имаме от вирусите, които са преминали към нашия
вид, както хугенотите са избягали в
Прусия и после са станали най-големите пруски патриоти. Далеч преди
нашите предци да са станали Хомо
сапиенс, преди милиони години, РНК
от вирусите е преминала в генома на
нашите предци. Един от тези вируси,
чиято РНК се е сляла с нашия геном, се
казва Phoenix, той е на 5 милиона години. Беше реконструиран в института
„Луи Пастьор“ в Париж, днес живее
в един заек в Ню Йорк. Този спътник
на човешката еволюция може да бъде
универсален ангел, който ни дарява неспецифичен имунитет. Само трябва да
се научим да се разбираме с него. Затова не мога да кажа, че вирусите са ми
врагове.

Не само вашата баба, която е
стигнала до 101 години, ви е роднина, но и тези вируси на 5 милиона
години, които някак са се свързали
с генома на предците ни?
Ние носим в телата си цялата история
на нашия род след възникването на живота. Това е причината да съм убеден,
че не е безнадеждно да се търсят изходи. Изходите може да съществуват
в самите нас, само че все още не ги познаваме. Двамата умни медици, които откриха ваксината на „Бионтех“,
работят, като използват РНК. Ние
сме крехки същества. Когато хората
са зависими от апарат за обдишване,
изкуствен бял дроб и смъртта им е
мъчителна, това е ужасно. Няма причина да сме романтици. Вирусите не са
ми врагове, ала това не означава, че не

ме е страх. Отнасям се много сериозно
към тях.

Какво искат вирусите?
Вирусите нямат други цели освен
целта на живота като цяло, самовъзпроизводството. Сами по себе си вирусите не са интелигентни. Тяхната
интелигентност е в способността им
да създават мутации, те образуват
варианти. Това е сляп, неадресиран, потенциално безкраен процес. При него
възникват биологични алгоритми, които разбиват нашите защитни алгоритми и навлизат в белите ни дробове.
Вирусът се държи като Одисей, който
казва на Полифем: „Името ми е Никой“.
Този никой e пуснат в реда. Вирусите
са като актьори, представят се за желани или безобидни същества, с които
клетките на белите дробове не се борят. Те се държат като вълка, който
изял тебешир (за да измами козлетата
в приказката, б.р.).

Вирусолозите наричат пандемията „катастрофа на забавен каданс“. Не ни ли напомня тя за една
далеч по-голяма катастрофа на
забавен каданс – осъществяваното от самите нас унищожаване на
природата?
Заплахата от пандемията мога да
посрещна с маска, дистанция и ваксина. Тази заплаха ме прави бдителен за
всички други надвиснали заплахи. През
Първата световна война на фронта се
използва отровен газ, ужасно оръжие.
Аз съм роден през 1932 г. Когато бях на
седем, през 1939 г., ние, децата, получихме противогази, учехме се как да ги
слагаме при сигнал за тревога. Бяхме
подготвени за опасностите отпреди
25 години, ала не за съвършено различните заплахи на въздушната война, които ни връхлетяха. Демонът на
войната променя образа си като мутиращ вирус. Това са метаморфозите на
реалната заплаха. Това мога да ви кажа,
когато ме питате за опасностите на
антропоцена. Бункери и самолетоносачи няма да помогнат срещу изчезването на видовете или климатичните
промени. Атомните бомби няма да ни
спасят, когато морското равнище се
повиши с десет метра.
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В творчеството си вие говорите за
„дългия марш на изначалното доверие“. Никлас Луман отива по-далеч,
като твърди, че без доверие ние не
сме способни на социален живот.
Какво е доверието?
Доверието е капиталът, който получавам от моята сестра, от моите
родители, от приятелите ми, от съпругата и децата ми. Бихме могли да
наречем постоянния приток на кондензирано чувство социален капитал.
Това не е статично притежание, то
постоянно се възпроизвежда, дарява, предава, проверява, продължава.
Доверието не е проект. Не можете
целенасочено да го умножавате или
акумулирате като парите. Не можете
и да го откраднете. Вие не можете в
действителност да накърните моето
изначално доверие, дори да се държите
зле с мен. Аз имам доверие, че минувачът по улицата няма да ме удари. Не
мога да ви докажа, че минувачът не е
убиец, но вярвам в това. Не го намирам
за грешка. Учудващо е, че новородените веднага показват доверие: светът
ми мисли доброто. Без това доверие
те няма да намерят майчината гръд и
биха умрели от глад.

Луман определя доверието като
увереност в собствените очаквания: вероятно не мога да разчитам
на това, че светът ми мисли доброто, но поне мога да разчитам, че
моите очаквания са реалистични.
Катастрофите унищожават тази
сигурност на очакванията. Никой
от тези, които на 11 септември
2001 г. са отишли в офисите си в
Световния търговски център, не е
очаквал, че в този ден един самолет
ще се забие в сградата.
Това, което Леман описва, е дейността на въображението. В нашия мозък
работят милиарди гадатели. Те предсказват въз основа на очакванията си,
но и въз основа на темперамента си
какво ще се случи. Те възпроизвеждат
не настоящето, а късче отпреди и след
него. Ала бъдеще време съществува
само в множествено число: възможни
са различни варианти. Да се ориентираш сред тях изисква интуиция. Върху

това работят неуморно гадателите
в нашия мозък. Затова никой не живее
само в настоящето. Този, който иска
да живее само в настоящето, трябва да накара гадателите в главата си
да спрат работа. Съмнявам се дали е
възможно. От тяхната работа зависи
способността за оцеляване на живото
същество. Върху нея ние, хората, нямаме монопол. И едно сърненце го може.

Какво се случва, когато изначалното доверие е нарушено?
В „Диалектика на Просвещението“ от
Адорно и Хоркхаймер има съвсем в края
една кратка глава за генезиса на глупостта. Авторите описват как рогцето на охлюва (човешката сетивност)
регистрира околната среда като сеизмограф. Когато този чувствителен
сетивен орган попадне на опасност,
на болезнена съпротива или е наранен,
той се отдръпва. Когато той вече изобщо не се осмелява да проучва света,
възниква глупостта.

Глупостта е другото название на
защитната броня?
Така е. Не сме създадени за това. Бръмбарите имат външна броня. Нашите
човешки тела са окачени на скелети,
нашата кожа е мека. Ако се бронираме,
нещо в нас умира. Ние сме създадени,
за да влизаме в обмен с другите. Няма
нищо общо с това да сме неуязвими
по някакъв начин, напротив. В една
постановка на Кристоф Шлингензиф1
83-годишна певица изпълнява на финала песента на Изолда. Тя изпява правилно всяка нота, ала сипкавият ѝ глас
идва от гласните струни на 83-годишна жена. Освободена от бронята на
съвършенството, музиката на Вагнер
е невероятно красива. Можеш да обикнеш музиката на Вагнер, когато тя е
накърнена благодарение на човешката
крехкост.
Превод от немски Людмила Димова

1
Кристоф Шлингензиф (1960–2010) e немски театрален и филмов режисьор, автор и визуален
артист. Многостранен талант, провокатор и
изследовател на социални и медийни митове.
Б.пр.

Александер
Клуге

Александер Клуге (род. 1932 г.) е
германски режисьор, продуцент,
писател, сценарист, философ.
Интелектуалец с разностранна дейност. През 60-те и 70-те
години е един от най-изявените
представители на Новото немско кино, чиято теория и практика той създава и развива. Като
писател е член на легендарната
Група 47 заедно с Гюнтер Грас,
Мартин Валзер, Хайнрих Бьол,
Ханс-Магнус Енценсбергер и др.
Следвал е право, история и църковна музика във Фрайбург, Марбург и Франкфурт на Майн, сред
преподавателите му е Теодор
Адорно. Попада в киносредите
през 1958 г. като асистент на
Фриц Ланг. През 1960 г. снима
заедно с Петер Шамони документалния филм „Бруталността на
камъка“ за националсоциалистическата архитектура. Филмът
му „Прощаване с миналото“ печели Сребърен лъв на Венецианския
кинофестивал през 1966 г., а две
години по-късно Клуге получава
Златен лъв за „Артистите под
цирковия купол, безпомощни“.
Сред награждаваните му филми
са „Силният Фердинанд“ (1976),
„Силата на чувствата“ (1983) и
др. Автор е на сборниците с проза „Животоописания“ (1962), „Списък на присъстващите при едно
погребение“ (1967), „Празнината,
която дяволът оставя“ (2003),
на документалната книга „Описание на една битка“(1964), посветена на Сталинградската
битка, на двутомното издание
„Хроника на чувствата“ (2000) и
др. Професор в Улм и Франкфурт,
съосновател на платформа за
независими програми в германските частни телевизии.
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Нобелова реч
„Вярвам, че с писане
Спомен от училище
може да се покаже какво
Седя сам на брега на класа
трябва да бъде осмислено, и гледам как момчетата във пъстри
ризи
какво не вижда твърдият
пишат, глави навели делово:
поглед на властника
към мен едно след друго
и как привидно малки
те лица повдигат,
потънали в тих размисъл,
по значение хора могат
с невиждащ поглед.
да получат самоувереност,
напук на пренебрежението И после се навеждат пак, изпълнени
със радостно
на околните.“

Писането
Писането винаги ми е било приятно
занимание. Още като ученик чаках с
най-голямо нетърпение точно часа, в
който трябваше да напишем някаква
история или нещо, което учителите
ни смятаха, че би ни било интересно.
Тогава всички се смълчавахме и приведени над чиновете, напрягахме паметта и въображението си да извлечем оттам каквото си заслужава да
бъде разказано. Целта на тези наши
момчешки усилия не беше да съобщим нещо забележително, нито да
споделим някое незабравимо преживяване или да изразим лично мнение,
още по-малко да се оплачем от нещо.
Единствената публика на нашето
старание беше учителят ни, който
искаше с тези упражнения да изгради
у нас умения да изразяваме мислите
си. Аз пишех, защото това се искаше
от мен и защото то ми доставяше
удоволствие.
Години по-късно, когато самият аз
станах учител, дойде време да преживея същото, но в обратна посока,
седнал мълчаливо в класната стая,
докато учениците пишеха, наведени
над работата си. И тогава си спомних
едно стихотворение от Д. Х. Лорънс,
от което ще цитирам няколко реда.

вълнение, от туй, което правят, от
мен очи извръщат,
открили онова, което искат, получили
каквото им е нужно.

(Превод Ангелина Василева)
Часовете по писане, за които ми припомня това стихотворение, не приличаха на тези, които ние познаваме.
Нас не ни задължаваха да пишем, не ни
насочваха какво да разказваме, нито
ни караха да го преработваме или да
го преподреждаме до безкрай. С онзи
младежки устрем аз пишех на един
дъх, така да се каже, без много-много да се замислям или да поправям, без
дори да разбирам какво правя. Така и
четях – в захлас, също без предварителни насоки, но тогава още не разбирах колко тясно са свързани тези две
дейности.
А случеше ли се да не трябва да ставам рано за училище, четях до толкова късно през нощта, че на баща ми,
който често страдаше от безсъние,
се налагаше да влезе в стаята ми и да
ми нареди да загася лампата. Дори и
да можех да възразя, че щом и той е
още буден, защо аз да не съм, не бих
дръзнал, защото така не биваше да
се говори на баща. А той будуваше на
тъмно, за да не безпокои майка ми със
запалената лампа, така че нямаше как
да се възпротивя на нареждането му
да загася.

С напредването на възрастта писането и четенето ставаха доста
по-целенасочени от другите ми непостоянни юношески занимания и винаги
четях и пишех с удоволствие, без особено усилие. Постепенно обачe това
удоволствие доби нов смисъл. Осъзнах
го напълно едва когато заживях в Англия. Там – от носталгията и от емигрантските неволи – започнах да размишлявам върху много неща, на които
преди това не бях обръщал внимание.
И точно оттогава, от онзи твърде
дълъг период на бедност и самота, аз
започнах да пиша на съвсем различни теми. Все по-ясно ми ставаше, че
трябва да изразя някои неща, че имам
задача, която ми предстои да изпълня, че трябва да изрека и да осмисля
страданията и угризенията.
Преди всичко имах нужда да преразгледам какво съм оставил зад себе
си при моето стремглаво бягство от
дома. В средата на 60-те години на
миналия век животът ни потъна в
дълбок хаос и представата за добро
и зло беше помрачена от жестокостите, последвали революцията от
1964 г.: арести, екзекуции, гонения и
непрестанно унижение и потисничество в по-важни и по-маловажни
страни от живота ни. В разгара на
тези събития мозъкът ми на юноша
не можеше да осмисли ясно нито историческите, нито бъдещите последици от случващото се наоколо ми.
Едва в първите години на живота си
в Англия бях в състояние да разсъждавам върху тези проблеми, да размишлявам върху злините, които сме в
състояние да си причиним едни на други, да преразгледам всички онези лъжи
и заблуди, с които сме се утешавали.
Документираната история на страни
като моята беше пристрастна и премълчаваше много жестокости. Политиката ни беше повлияна от расизма
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и преките ѝ последици бяха репресиите, започнали веднага след революцията, когато бащи бяха убивани пред
децата си и дъщери бяха изнасилвани
пред майките си. Вероятно защото
живеех в Англия, едновременно физически далеч от тези събития, но с
дълбоко разтърсено от тях съзнание,
аз бях по-подвластен на силата на
спомените си, отколкото ако бях останал между хората, които продължаваха да живеят сред последиците
от тези събития. Терзаеха ме обаче
и други спомени, които не бяха пряко
свързани с тези събития: жестокото
отношение на някои родители към
децата им; догмите в обществото
и към пола; неравноправието, което
търпи бедността и зависимостта.
Всички тези проблеми съществуват в
човешкия живот навсякъде и не са някакво изключение, но невинаги си даваме сметка за тях, докато обстоятелствата не ни принудят да ги осъзнаем.
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Предполагам, че това е голямото, макар и не единствено бреме, което носят хората, избягали от травмата и
заживели на безопасно място, далеч
от рода си. Ето как започнах да описвам някои от тези свои разсъждения,
но не последователни и подредени, все
още не, а само заради облекчението да
видя по-ясно обърканите и необясними
неща в съзнанието си.
С течение на времето установих, че
са в ход крайно обезпокоителни процеси. Съчиняваше се някаква нова, опростена история, в която събитията
биваха изопачавани и дори заличавани,
за да се пренаредят според приетата
за момента представа за света. Тази
нова и елементаризирана история
не само че безусловно беше съчинена
от победителите, които винаги се
чувстват свободни да нагласят разказа така, че да е удобно и на тях, но
и на коментатори, изследователи и

дори на писатели, които или не се интересуват истински от нас, или ни
възприемат през схемата на собствения си светоглед, поддържан от добре
познатата версия за някаква расова
еманципация и развитие.
Длъжен бях да опровергая такава история, пренебрегваща материалните
доказателства за по-ранни времена,
строежите, постиженията и човечността, окриляла живота. Години
по-късно крачех по улиците на града,
в който бях израсъл, и гледах упадъка
на много неща, места и хора, които
все още живееха там, в дрипи и без
зъби, обзети от страх да не загубят
паметта си за миналото. Длъжен бях
да положа усилия да съхраня техните спомени, да опиша каквото виждам там, да възстановя моментите
и историите, с които хората живееха и чрез които разбираха себе си.
Мой дълг беше да опиша репресиите,
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преследванията и жестокостите,
които самовеличаещите се управници
на тази страна се опитваха да изтрият от съзнанието ни.
Имаше и друго разбиране на историята, с което исках да се занимая и
което ми се разкри, докато живеех
по-близо до изворите му в Англия,
защото тогава го видях по-ясно, отколкото по време на колониалното ми
образование в Занзибар. Нашето поколение бяхме деца на колониализма
така, както нашите родители не са
били, нито пък онези, които са дошли след нас, поне не в нашия смисъл
на това понятие. С това не искам да
кажа, че ние не сме познавали онова,
което е било ценно за нашите родители, нито че следващото поколение
е било напълно освободено от колониалното влияние. Имам предвид, че ние
растяхме и получихме образованието
си в онази епоха на непоколебимо самоуверената колониална система, поне
в нашата част на света, когато господстващата сила прикриваше същността си с евфемизми, а ние бяхме
съгласни да живеем с илюзията. Говоря за периода преди кампаниите за деколонизация да обхванат целия регион
и да заострят вниманието ни върху вредата от колониалната власт.
Поколенията след нас пък преминаха
през разочарованията на постколониализма и се утешаваха със собствената си самозаблуда, като едва ли са
си давали ясна сметка или поне не са
прозрели в дълбочина как срещата ни
с колониализма е променила живота ни
и че корупцията и лошото управление
в нашите страни е в известна степен също част от това колониално
наследство.
Всичко това провидях едва в Англия,
и то не само защото срещнах хора,
които ми го изясниха в разговори или в
учебната зала, а и защото самият аз
постепенно разбрах още по-ясно каква роля е отредена на човек като мен
в някои от техните версии за собствения им живот, прозираща и в написаното, и в спонтанните разговори,
и в радостта, с която приветстваха расистки шеги по телевизията и
другаде, както и в непринудената

враждебност, с която ме посрещаха
всеки ден в магазините, в учреждения,
в автобуса. Не можех да променя нищо
в това отношение, но докато се учех
да чета с все по-голямо разбиране,
растеше и желанието ми да пиша, за
да отрека самодоволните предразсъдъци на хората, които ни ненавиждаха и омаловажаваха.
И все пак писането не е само средство
за водене на борба и полемика, колкото и вдъхновяващо и удовлетворяващо да е това. Човек не пише само за
едно нещо, нито само по една тема
или по един или друг проблем, а тъй
като обектът на литературното
творчество все пак е човешкият живот, по един или друг начин, рано или
късно жестокостта, любовта и слабостите стават тема на това творчество. И вярвам, че с писане може да
се покаже какво трябва да бъде осмислено, какво не вижда твърдият поглед
на властника и как привидно малки по
значение хора могат да получат самоувереност, напук на пренебрежението на околните. Така че почувствах
потребност да пиша и по тази тема,
и то съвсем откровено, за да излязат
наяве и грозотата, и добродетелността, та да се отърси човешката
природа от всякакво опростяване и
подчиняването ѝ на стереотипи. Когато се постигне това, проличава и
една особена красота.
При такъв подход има място и за
слабости, и за несъвършенства, за
нежност насред жестокостта и за
най-неочаквана доброта там, където не сме и подозирали, че тя може да
се роди. Именно поради всички тези
подбуди писането осмисля и поглъща
по-голямата част от живота ми. В
него има, разбира се, и други аспекти,
но те не са свързани с днешното събитие. И почти като по чудо онова мое
младежко увлечение по писането, за
което споменах в началото, все още
не ме е напуснало след толкова много
десетилетия оттогава.
Позволете ми накрая да изразя моята
най-дълбока благодарност към Шведската академия за високата чест, която оказва на мен и моето творчество.

Абдулразак
Гурна

Роден през 1948 г. в Занзибар,
на брега на Източна Африка,
с родители от африкански и
арабски произход, Абдулразак
Гурна завършва училище по
време на колониалния режим
в родината си. При настъпилите репресии и кръвопролития
след революцията през 1964 г.
успява да емигрира в Англия.
Там завършва литература, при
все че е имал намерението да
учи „нещо по-полезно като инженерство“ според собствените му думи. Става най-напред
учител – за кратко и в Нигерия
– и продължава академичната
си кариера като професор по
английски в Университета
в Кент. През 2006 г. е избран
за член на Кралското литературно общество. Публикувал
е десетки романи и разкази,
включително за деца. Повечето от тях са за съдбата на
имигранти в Англия. Най-силно
впечатление прави романът му
„Рай“ (1994), който е номиниран
за наградата Букър. Проф. Гурна пише литературни анализи
и участва в редактирането
на академични литературни
енциклопедии. През 2021 г. Абдулразак Гурна получи Нобеловата награда за литература „за
безкомпромисното и състрадателно вникване в последиците
от колониализма и съдбата на
бежанците в пропастта между
културите и континентите“.

Много съм ви признателен!
© THE NOBEL FOUNDATION 2021
Превод от английски Мариана Мелнишка
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Кое е другото на

Георги Каприев

СРЕДНОВЕКОВИЕТО
„Другото Средновековие“,
Цочо Бояджиев, художник
Надежда Олег Ляхова,
Фондация „Комунитас“,
2021 г.
В своя предговор Цочо Бояджиев обявява, че томът съдържа лекциите,
съставящи специализирания курс „Културна антропология на Западноевропейското средновековие“, представян
от него, с асистент Тони Николов, над
20 години в специалност „Философия“
на Софийския университет. Скромно е добавено, че се цели описание на
светогледния контекст на дисциплината „Философия на Средновековието и Ренесанса“. Тя бе въведена през
1991 г., до 1998 г. той бе титуляр, аз му
бях асистент. Като настоящ титуляр
си позволявам енергично да се усъмня
в стилизирането на „Културната антропология“ просто като суплемент
към специализирано философския курс.
Основанията ми са маркирани в същия
този негов предговор.
Цочо Бояджиев сочи за двигател на
тематичния спектър в „Другото Средновековие“„убеждението, че философията е форма на жив оторазбирането,
че тя израства от и се надгражда над
онова, което бихме могли да наре
чем универсалии или интуиции на
културата. Разбирането на философските системи от миналото следователно до голяма степен зависи
от проясняването на светогледния
фон на фи
лософското построение,
оня набор от предрефлексивни положения и поведенчески реакции, който характеризира спецификата на
историческата епоха“. Тези две изречения маркират „културологичния
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историко-философски метод“, който
се асоциира по света с името тъкмо
на Цочо Бояджиев и е една от запазените марки на основаната тъкмо от
него Българска школа по философска
медиевистика.

Ние сме сигурни, че всяка философска
активност има корена си в своята историческа културна ситуация и е неин
фрагмент. Факт е, че всяка автентична философия постига трансценденталните основания на битието,

„Другото
Средновековие“
е способно
да шокира
неподготвения
читател
с пълнотата си.
От словесността,
образоваността,
през религиозната
вяра
и съответните
интелектуални
модели и социални
жестове
се отива към
природознанието
и разбиранията
за съдбата.

във всеки случай на човешкото битие. Питането за историческата ѝ
локализация изглежда вторично. Така
е обаче само на пръв поглед. Работата
на философията е да намери понятия
за тези принципи, каквито думи всекидневният език няма как да предложи. Само наглед парадоксално е, че
философската лексика има корена си
тъкмо в езиковата мрежа на актуалното ѝ всекидневно съществуване.
Той просто няма откъде другаде да
дойде, държи ли да бъде разбиран от
живите си адресати. Почвата, разбира се, не е коренът, нито е дървото.
Разликата между методите, изследващи исторически всекидневието, и
нашия е в това, че той е именно историко-философски, той е философски
диалог с културата и нейните феномени, между които има законното си
място и философията.
Тази позиция може да бъде проследена
в „Другото Средновековие“, където се
тълкуват и философски позиции или
теми, без обаче да бъдат някак привилегировани. Спрямо какво? За да отговорим, трябва да видим кое му е другото на това „друго“ Средновековие.

То е друго първом относно морето
от предразсъдъци, приписващи на
средновековната култура отчайващ
примитивизъм. Те се повтарят вече
пет столетия, основно за да заявят
несравнимото превъзходство на Новото време с неговите координатни
системи и съответните им центрове и ценности. Тук са си намерили
майстора. Той обаче не цели отъждествяването на днешните култури
с валидните през онези около 1000
години. Средновековната цивилизация – книгата се занимава само със западноевропейската – е представена
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като достойно „друго“ на нашата, познаването на което може да действа
като привилегирована гледна точка
за критично мислене и за осмисляне на
настоящето. То е друго и по още една
линия: тук няма Средновековие-то.
Нито епохата, нито културата имат
единствено число. Изследването навлиза в разни синхронни пластове с
отчитане на диахронни връзки със съответните им мутации и иновации.
Дотук стана дума за преподаване и
изследване в тяхната заедност, задължителна в Хумболтовия университетски модел, който, надявам се,
продължаваме да следваме. Изследователският момент е подчертан
на няколко нива. Едно археологическо проследяване на лекционния курс
ще покаже поетапното навлизане на
теми и позиции, следващи историята
на Цочо-Бояджиевите проучвания. Затова законно място имат (стриктно
заявени в текста) откъси от негови
публикации, появили се в хода на курса.
Заедно с множеството мотиви, разгърнати тук за първи път, разпознавам няколко „сгърнати“ монографии и
обратно, теми, само щрихирани като
нужни за изпълване на картината. И
препоръчани като перспективна задача пред бъдещи изследователи.
„Другото Средновековие“ е способно да шокира неподготвения читател именно с пълнотата си, със своя
обхват. Може да се твърди, че е погледнато във всичките ниши на културното пространство, макар и не
еднакво интензивно. От словесността и образоваността, през религиозната вяра и съответните светогледни норми, интелектуални модели и
социални жестове се отива към природознанието със съпровождащите
го астрономия, астрология, магия и
разбиранията за съдбата. Това кулминира в типовете четене на света:
символизма, натурализма, мистиката. Следват питания за характера
на злото, за вечността и времето, за
сезоните, часовете, жизнения ритъм,
както и за пространството. Това
повежда към темите за историята,

вътрешните, ексцентричните и есхатологичните топоси, заедно с утопиите, което пък отваря хоризонт
към схващанията за същината на човека с неговите душа и тяло, заедно
с неговите възрасти, с красотата и
недъзите му. През хигиената, облеклото, храненето и сексуалността се
върви към тълкуване на обществените структури и техните маргиналии,
за да се отвори поглед към отношенията между половете и по-специално
за ролята на жената. Този космос се

закръгля с финалните размишления,
посветени на смеха и играта.
Има ли място за допълнителни изследвания, възможни ли са възражения
към така представената картина на
средновековния свят? Да, има. Лично
аз бих поспорил с историческата абстрактност в отделни глави, с някои
тълкувания на визиите за историята,
с типа въвеждане на темата за семпитерналността (вековечността),
с редуцирането на схващанията за
душата и връзката ѝ с тялото само
до концепцията на Тома от Аквино. И

така нататък. Но това си е буквално
моя работа. Цочо Бояджиев е свършил
своята и дава свобода на всеки да проведе собствени изследвания от свои
си гледни точки.
Тя, свободата, третият задължителен елемент на споменатия университетски модел, е могъщо демонстрирана в „Другото Средновековие“.
Свободата на изследването и преподаването е очевидна. Има обаче и
друго. Структурата на книгата може
да бъде разчетена и като съпротива срещу свръхформализирането на
нашите науки напоследък. Перманентната презумпция за виновност,
тегнеща над академичния автор, и
присъдружните ѝ психясвания доведоха дотам, че съдържанието, иновативността и евристичността на
изследователските резултати да
отстъпват по значимост на детайлното и свръхпрецизно форматиране на справочния апарат – бележки
и библиография, които вече нерядко
надхвърлят по обем основния текст.
Цочо Бояджиев пренебрегва тази напаст с невъзмутимост. Под черта се
появяват само посочвания на негови
предишни публикации, когато от тях
е зает съответният пасаж.
За сметка на това текстът преизобилства от имена на автори и съчинения, повечето звучащи за първи път
в българската култура. Списъкът им
би бил равен поне на една четвърт от
текста. Те се включват в често изненадващи взаимовръзки и биват също
така интерпретирани, акцентирани
или вкарани в незадължително очакван контекст. Всеки е свободен да ги
издири, да установи адекватността
на ползването им, да потърси собствени тълкувания или алтернативни
източници. Цочо Бояджиев е сложил
майсторския си знак и е отправил
своето предизвикателство, давайки
на евентуалния си опонент пълна свобода на действие. Само нека той внимава да не би, както гласят последните думи в книгата, да вземе да чуе
как дяволът произнася „шах“, а – при
рецидив – и следващата дума: „мат“.
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Митко Новков

Не само тих

щурец
„Археологически разкопки“,
Иван Цанев, издателство
„Жанет 45“, 2021 г.
Написал съм преди време: „Поетическият Иван Цанев е универсален Иван
Цанев, космоургичен Иван Цанев“. И
така – без сам да се усетя, съм застанал срещу един закостенял трафарет: „Иван Цанев е тих лирик“. Видно
е защо: универсалността не е единствено тишина, универсалността е
и звук; универсумът е всичко, нали затова е универсум. Дори не е само звук,
а звуци, множество звуци. Множество
звуци и музика на сферите. Опроверган е този трафарет и от най-новата
книга на Иван Цанев – „Археологически
разкопки“. Опроверган е, защото и в
нея няма само тихост, а има и звучност. Звучност, която освен това е и
възмутеност. Възмутеност, смесена
с огромна доза язвителност. Ето:

По-тихо, китароподобни металически триони! Низвергнахте върбите
край реката, прерязахте им детските пискуни и ето – в руслото потекоха отровни звукоизвержения. Сега
очаквате да се разлистят музикални
инвалиди. На бистрата мелодия, природната, не ѝ остава друга участ, освен да бълболи подземно. В подполие,
но не и в резерват, опасан от бодлива
тел!
А вие, дето виехте по всички петолиния, успяхте ли да оградите с тях
табуна от разюздани слушатели? Ако
постигнете целта си, такъв концлагер за послушници ще се получи!
Роденият свирец обаче ви пожелава
несполука. С подземното си бълболене
дано самият той настрои безгласите
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върби за песен – и няколко свирци новородени да си го нарекат предтеча
(„Извън канона“).
Не може, най-напред, да не се възхитим на провидческия дар на поета:
днес, вече на 80 години (нека е жив и
здрав още дълго!), Иван Цанев е наистина образец не само за няколко, а за
много български поети, следващи неговия поетичен език. Поетичен език,
изключително отговорен към своите естетически начинания и с ясното съзнание за това, че тъкмо от
него зависи светът. Светлозар Игов
посочва: „Ако трябва да отговоря на
какво е поет Иван Цанев, ще кажа:
това е поет на Поезията, поет на
превръщането на Нещата в Поезия,
поет на Ставането на Поезията“. С
други думи, съвършенството на света
зависи от съвършенството на поезията. Което значи, че те не съвпадат,
светът и поезията: съвършенството е длъжност на поетическото, а
не на света сам по себе си. Светът е
възможно съвършен единствено ако е
поетически украсен; без поезията съвършенството му е невъзможно, мираж е и фантасмагория.
Но това за човешкия свят, не за природния. По отношение на природата
Иван Цанев е наистина вече „тих лирик“, доброволно оставя ней правото
да говори и да се заявява. Или пък – ако
тя се въздържа и предпочита да не
се изтъква, измолва я смирено да му
позволи да сподели любовта си към
нея: „Дърво на хълма. / Нека ме обича / и не забравя никога за мене. / То е
безименно, ще го наричам / търпение
и тишина зелена“. Прочее, ако искам
да съм точен, поетът Иван Цанев не е
извън природата, напротив – той целият е потопен в нея. И затова няма

да сбъркаме, ако го наречем „щурец“
– един чест образ в неговата поезия,
с който, струва ми се, донякъде се и
отъждествява: „Да забълбукам отначало, от извора, и всички струни / на
черното щурче да пеят“. Прочее пчелата също често „жужи“ в стиховете
му, казва ѝ „черноработник риж“, даже
ѝ се възторгва: „Завързана със нежна
нишка за моя поглед възхитен, / все
по-високо се изкачваш, и всеки цвят
ти е стъпало“; обаче не се идентифицира с нея, по-критичен е: „Какви
съкровища укриваш тъй зорко в кошера си прост, / но тази алчна стръв
да трупаш не знам дали ще се насити.
/ Горчиво пиршество наричам аз твоя
делник сред лозите, / кафява капка
пот, избила по кехлибарения грозд“.
Така че „щурецът“ нито е толкова
тих, нито пък е склонен да си замълчи,
когато не е съгласен. Напротив:

Среднощ достигаш апогея, щурецо, но
защо в гласа ти
безмилостно и беззащитно ирония на
юноша скрипти?
Отвъдсловесното изпял и скрит в
здрачевината смътна,
все по-неузнаваем ставаш ти.
Все по-неузнаваем, тоест все по-гласовит. Да, тихата лирика не мълчи и
не е мълчала никога…
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За „безскръбната скръб на нещата“
„Шествието“,
Кирил Василев,
Издателство за поезия ДА,
2021 г.
Каквото и да се опитам да кажа за
тази книга, няма да е нито достатъчно, нито възможно да предаде силата
на думите, на мисълта, на чувството, но най-вече на осмислянето в нея.
Бях забравила как преди доста години бях поразена от поезията на Кирил Василев. Говоря за „Три поеми“ от
2004 г. Той е автор на още две книги с
поезия – „Липсващи страници“ (2010) и
„Провинции“(2015).

Но не, тя не е „изкачване“ към върха,
а „бавно напредване“ към „огънатия
връх“ на „листото на царевицата“.

звуците на сирени са фалшиви. И не
знаем какво да се направи и накъде да
тръгнем.

Какво откриваме, ако се вгледаме в
света ни? Какво живеем, какво помним
и към какво вървим? Отговорите, които поетическият глас дава, са честни. Нямаме много възможности за упование, а и възможности да „поправим“
живота си. „Коминът е рухнал / просто отказва дима и пепелта ни / и керемидите за пренареждане са твърде
много / но когато се качим на покрива
/ и видим ясно онова което приближава / ще имаме ли сили да довършим
работата си / или ще се вкореним /

Поезията на Кирил Василев се движи
между индивидуално човешкото и общозначимото. Прозренията за крах
на личния порив, намерение, опит за
живеене скръбно се умножават с откритието, че не само индивидуалният
човешки аз, не някакво по-общностно
ние, а целият цивилизационен порядък
е вървял към това крушение, целият
свят, тук и там, живее в обреченост,
„изтощена мъртва плът“, „свят след
катастрофа“.

След „Шествието“ се чувствам отново поразена и неспособна да събера
в едно преживяването с тази поезия.
Ще започна с усещането, което имах
през цялото време, докато четях, за
гласа, който говори в тези стихове.
Глас на човек, който носи в себе си непоносимата тежест на време и свят,
трупана сякаш с години. Човешко същество, познало безнадеждността
както във всекидневието, бавно умиране сред „безразлични хора и дни“,
но и една друга, екзистенциална безнадеждност, белязала човешкото в
неговото сътворение. Болезнено усещане за тленността, мисъл за крайността на земния ни път, съзнаване
на живото като мъртво, „мъртвото,
което не умира“…

Тази книга е толкова честна. Философски честна. И житейски честна.
В назоваването, но и в обмислянето
на човек и свят, на тяхната свързаност с преди, на възможностите им за
утре. Няма утехи. Няма надежди. Но
има стоицизъм. Малки силни времена
на всеки праг, на всяко житейско стъпало. А това означава – разбиране за
стойността на живота. Онази, която
не може да бъде измерена.

Много се мисли и говори за смъртта в
„Шествието“ на Кирил Василев.
Тя се преживява като непосредствено страдание, като болка, рана, като
житейски урок, в който научаваш, че
„всеки сам се прибира у дома / да се учи
как се умира…“. Но тук имаме и една
философия на смъртта – неизбежност в житейския цикъл, крехкост на
телесното, но крехкост, тленност
на ума. Тленност на историческото,
на съзнанието ни за времевото движение в една посока, и то възходяща.

Но нито атом самосъжаление, нито
атом оплакване дори. Други са атомите, които градят този свят – стоицизъм, малки лични битки, все едно
дали с разбиране, че са обречени, или
без него. „Бог е мъртъв повтаряме
Бог е мъртъв / но те са тръгнали / посоките на света са тръгнали / времената на света са тръгнали…“. В това
„шествие“ на стоицизма и съпротивата са и позналите „затвора“ на
празните думи, и „излишните“ в „света прославящ свободата“, мъртви и
живи, обречени и призвани.

сред изгнилите греди и спуканите керемиди / и ще мълчим с отворени очи.“
Каква „прецизност в наблюдението“
и каква яснота и прямота в назоваването. Като изстрел в зле укрепените
ни убежища, построени с некачествени материали, убежища, в които

„Шествието“ на Кирил Василев е и
книга за онова, което не можем да видим или се опитваме да подминем. Да
забравим. За онова, което сме неспособни да изкажем. Защото е всичкото
ни днес. Всичкото днес на света ни. Но
някой – поетът, може. Защото така
прави поезията. Когато освен думи е
плът. Тяло, на което всички органи са
живи.

януари 2022
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Премълчано минало
„Повече, отколкото обичам
живота си“, Давид Гросман,
превод от френски
Велина Минкова,
издателство „Колибри“,
2021 г.

в документалния филм „Гол живот“
(1989) по сценарий на писателя Данило Киш. След 1949 г. Йосип Броз Тито
създава там един от най-зловещите
лагери за политически затворници,
където са изпращани заподозрените
във вярност към Сталин, след като
Югославия скъсва със СССР.

Израелският писател Давид Гросман
е известен у нас с романа си „Ще бягаш ли с мен“ – за деца, които живеят
на улицата, както и с виртуозния амбивалентен хумор на книгата „Един
кон влязъл в бар“, за която получава
наградата Букър. Преди три години
актьорът Самуел Финци изигра този
текст във виенския Бургтеатер. В
края на миналата година „Колибри“
издаде новия роман на Гросман, посветен на семейните отношения. Семейството, за което разказва „Повече, отколкото обичам живота си“,
е необикновено, отношенията между трите жени в него – баба, майка и
внучка, са нагнетени от травмата
на премълчаното. Повествованието
се води от внучката Гили, изоставена
от майка си Нина като съвсем малка. Нина е крехка, с лице на хищник, в
дълги периоди с отсъстващо изражение. Очите ѝ „сякаш бяха замръзнали
в далечен момент от нещо, което тя
изведнъж бе видяла или разбрала“. Такава я помни Гили, която израства с
баща си Рафаел и баба си Вера – силна
жена с остър яркозелен поглед. В края
на 30-те си години Гили има зад гърба
си опит за самоубийство и страни от
майка си.

Романът на Давид Гросман е далеч от
документа, той умело споява факти и
фикция, фокусирайки се върху сложните отношения между Вера, майката,
политзатворничка, и Нина, изоставената от нея дъщеря. В поколенческия

Образите на Вера и Нина имат реални
прототипи. Писателят следва историята на Ева Нахил Панич, с която го
свързва дългогодишно приятелство.
Еврейка, югославска партизанка, преминала през бохемския живот и комунизма, хвърлена в лагера на остров
Голи оток, живяла в израелски кибуц.
Ева, която умира през 2015 г. на 96
години, го моли да разкаже историята ѝ. За първи път обаче тя свидетелства за преживяното на острова
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90-ия рожден ден на майка си, но и за
да ѝ съобщи, че страда от алцхаймер и не след дълго ще изгуби паметта си. По молба на Нина четиримата
предприемат пътуване до Голи оток,
нещо като терапевтичен сеанс по
освобождаване от миналото. Рафаел и Гили, които работят в киното,
трябва да снимат местата, където
е живяла Вера. Филмът ще послужи на
дъщеря ѝ, когато болестта напредне
и тя започне да губи себе си. Четейки,
сякаш виждаме лицата и жестовете,
както ги улавя камерата. Разказът се
сглобява като в киномонтаж, а филмовата природа на романа сякаш предопределя повишената му драматичност. Повествованието снове между
минало и настояще, внучката записва
какво улавя камерата и какво не улавя
– мисли, асоциации, случайни спомени.
Във филма Вера, която е хърватска
еврейка, разказва за любовта си към
сърбина Милош, любов, оцеляла през
Холокоста. Впоследствие Милош, който е бил партизанин, герой, офицер
от кавалерията на Тито, е обвинен от
службите, че е сталинист, и се самоубива в ареста. В хода на действието
научаваме заедно с героите истината
– при разпитите Вера не признава, че
Милош е враг на народа, и не се отрича
от него, макар да ѝ обещават, че ще
се върне при 6-годишната си дъщеря. Така попада на зловещия остров,
а Нина остава безпризорна. Едва в
края на пътуването Нина осъзнава,
че майка ѝ е пожертвала нея, живата,
в името на любовта си към мъртвия
Милош. И прощава.

семеен триъгълник е въвлечен и бащата на Гили, Рафаел. Той е доведен
син на Вера от втория ѝ брак в Израел, където са дошли двете с дъщеря
ѝ през 60-те години. Рафаел упорито
обожава невярната си жена Нина, макар да е жертва на неуравновесеността ѝ. През 2008 г. Нина се завръща от
далечното северно село, където я е
отвело поредното бягство. Идва за

Издевателствата, преживени от Вера на острова – абсурдни и разтърсващи, са разказани в трето лице, като
отделен епизод в романа. Писателят
признава в едно интервю, че като
баща би постъпил другояче, но в романа той не осъжда героинята си. Защото читателите имат право на свои
оценки, но и защото често ни липсва
търпение да разберем времето, в което са живели родителите ни.
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Всеки дом е случаен
„Произход“,
Саша Станишич,
превод Мария Енчева,
издателство
„Колибри“, 2021 г.
Годината е 1992 и пролетта едва започва. Той е на четиринайсет и любимият му отбор е „Цървена звезда“.
Баща му е сърбин, а майка му е мюсюлманка – двама души, привързани един
към друг и избавени с помощта на
югославския тигел от ограниченията
на произхода и вероизповеданието.
Живеят във Вишеград, градчето, в
чийто „неумолим и безизходен здрач“
се взира Иво Андрич в „Мостът над
Дрина“ и в което след броени дни ще
започне едно от най-кървавите етнически прочиствания. Баща му ги
изпраща в Германия – него и майка му,
мюсюлманката – докато всичко утихне и се успокои. Ала нищо не се успокоява, в тази отиваща си Югославия
социализмът е твърде уморен, а национализмът е нащрек. Затова след
няколко месеца и баща му ще дойде
при тях. Във Вишеград ще остане
единствено баба му по бащина линия,
Кристина, превърнала се в пазителка
на един свят, който не може да бъде
опазен.
Шестнайсет години по-късно, през
март 2008 г., той е вече на трийсет.
За да получи германско гражданство,
трябва да представи собственоръчно
написана автобиография в Службата
за чужденците. Само че в неговия случай това не е никак лесно, работата
е там, че страната, в която е роден,
вече не съществува. Сякаш Дрина е
отнесла биографията му. Някога се е
възприемал като югославянин, после
Хайделберг е станал за него случаен дом и ново начало. Но не е ли всеки
дом случаен? Роден си на едно място,
на друго си прокуден, на трето завещаваш бъбреците си на науката...
Така се ражда този автобиографичен

литературата. Когато старата му
баба, страдаща от деменция, започва
да губи спомени, той започва да събира спомени – истински и въобразени.
За него фикцията е отворена система
от измислици, възприятия и спомени,
които се отъркват в действителното. Тя рисува собствен свят, в който
реките говорят, а прародителите
живеят вечно. Само че литературата е слабо лепило. Счупеното може да
бъде надмогнато единствено в любовта и съпринадлежността.

роман, в който авторът се опитва
да реконструира миналото, търсейки отговори на сложните въпроси за
произхода и родината, за границите
и тяхната пропускливост, за връзката между географската ширина на
хълма, където си се родил, и стреса на
идентичността.
Саша Станишич пише своя роман
„Произход“, за да пребори забравата. С разпадането на Югославия се
е разпаднало и семейството му, то е
пръснато по целия свят. Онова, което авторът иска да разкаже за произхода, е свързано и с тази раздяла.
Повествователните нишки кръстосват пространството – от Босна към
Германия и обратно; и времето – преди и след труса. Разказът не е линеен,
съставен е от множество фрагменти, прелива от история в история, а
читателят очаква момента, в който
всички елементи на повествованието ще се свържат в ясна мозайка. За
да надмогне счупеното, Станишич посяга към лепилото на историята и към

Парадоксалното е, че този роман за
паметта започва с фрагмент за заличаването на спомените. Започва с
едно наскоро изчезнало село и с неговото гробище, в което са погребани
предците на разказвача. Тук на почти
всеки дървен кръст стои собственото му фамилно име – на пръв поглед
достатъчно красноречив отговор на
въпроса откъде идва той и какъв е
произходът му. Ала не е съвсем така,
защото произходът е твърде сложно
явление. Понякога е като костюм, който са ти надянали насила, за да го носиш вовеки. Друг път е имане, извор,
от който можеш да отпиеш най-сладката вода. Без да е нещо маловажно,
той не е и пълновластен разпоредник
над човешкото същество. Затова
и Станишич признава, че не разбира
как произходът може да обуславя качествата на човека, не разбира онези, които са готови да тръгнат на
бой в негово име. Съпротивата му е
насочена към превръщането на произхода във фетиш и към илюзията за
национална идентичност. Защото
произходът е свързан не толкова с родовата принадлежност, колкото със
съпринадлежността, която далеч не
е така съдбовна. А това означава да
бъдеш навсякъде, където те пожелаят и където сам пожелаеш да бъдеш,
да откриеш най-малкия общ знаменател. И да стигнеш на финала на това
дълго пътуване към родината до прозрението, че не е важно откъде си, а
накъде отиваш. Макар че накрая дори
това губи значение.
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Мартин Касабов

Внимавай на какъв се правиш
„Майка нощ“,
Кърт Вонегът, превод
Владимир Германов,
корица Милена Вълнарова,
издателство „Кръг“,
2021 г.

да схване как действително стоят
нещата.
Вонегът побира шока и последвалата
апатия на XX век едва в 240 страници
и продължава да бъде болезнено актуален. Все повече сегашните поколения неудобно започват да подозират, че това не е просто абсурдът на
войната, а е абсурдът на човешкото
състояние на планетата. Категории
като „ляво“ и „дясно“ спират да имат
значение. До голяма степен и общоприетото разбиране за „правилно“
и „грешно“. Близки на Вонегът споделят, че не са го разбирали напълно
след преживяното през войната, докато не прочели романите му. Това е
силата на измислицата – да предаде
състояния, които се спотайват зад
широката усмивка.

Хубаво е, че от издателство „Кръг“
пуснаха в тираж ранните произведения на Кърт Вонегът. Авторът им би
оценил това, тъй като за него, както
споделя сам в интервю, е важно да
се знае, че световноизвестният му
роман „Кланица 5“ не е книга, писана
във вакуум, родена от божествено
вдъхновение или единствено от кошмарите в Дрезден. „Майка нощ“ е
фрагмент от дългия път преди успеха, от години всекидневно бедствие,
болка и рутина без обещания за успех,
в които мерната единица винаги е оставала истината.
„Майка нощ“ е третият роман на Вонегът, публикуван година преди „Котешка люлка“. В него се разказват от
първо лице преживяванията на Хауърд Кембъл-младши, работил като
американски шпионин през Втората
световна война и по-точно като нацистки пропагандатор. През структурата на мемоара, надраскан в израелски затвор от Кембъл преди да
бъде осъден, Вонегът хвърля светлина върху състоянието на един човек, който се опитва да съществува
между зъбните колела на съвременния
абсурден свят. Войната може да е ад,
но тя също така е и шизофрения.
Каква, в крайна сметка, е вината на
Хауърд Кембъл-младши, който през
цялото време е служил на доброто?
Вонегът споделя, че „Майка нощ“ е
единственият роман, чиято поука
разбира. И тя е простичка – внимавай
на какъв се правиш, защото е много
вероятно в крайна сметка да станеш
именно това, на което се преструваш.
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Към средата на книгата един от героите задава на Кембъл ключовия
въпрос: А какво щеше да стане, ако
нацистите бяха спечелили войната?
Как щеше да съществуваш в този нов
свят?
В „Майка нощ“ няма фантастични
елементи, няма извънземни, които
да отведат героя в Космоса или да му
предложат възможност за пътуване
във времето. Това е притча с морална поука, която в никакъв случай не
може да се нарече традиционна. Второстепенни герои прескачат през
страниците, за да се възхищават или
обвиняват Хауърд Кембъл. Накъсват
наратива и карат героя да завърти
спомените си като в центрофуга.
Чрез тях Вонегът построява пейзажа на политическата лудост на XX
век. Кембъл получава по пощата едновременно смъртни заплахи и покани за членуване в неонацистки организации. Никой, изглежда, не успява

Наскоро излезе документалният филм
Unstuck in Time, правен близо 40 години от режисьора на филмовата адаптация на „Майка нощ“ с участието
на Ник Нолти, в който сърцато се
проследява целият живот на големия
американски писател. В него задават
въпрос на Вонегът какво е чувствал,
след като е вадил трупове от развалините след бомбардировките на
Дрезден. „Нищо – отговаря авторът
на „Кланица 5“, – не чувствах абсолютно нищо.“ Досущ като героя си
Хауърд Кембъл. Това причинява войната на хората и често не подлежи на
рационални обяснения. Хубаво е да се
знае.
– Вече няма нищо, което искам да
кажа.

– Нима, скъпи, след всичко, което си
видял и преживял?
– Именно заради това, което съм
видял и преживял, вече е почти невъзможно да кажа каквото и да било.
Загубих дарбата да говоря смислено.
Дрънкам безсмислици на цивилизования свят и той ми отговаря със
същото.
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Юлиан Жилиев

Колумбовото откритие на Алеко
„До Чикаго и назад“
отвъд пътеписа.
Към генеалогията
на Бай Ганю“, Пламен Антов,
издателство „Книги
за всички“, 2021 г.

казано по-невинно, „Америките ни“
стават и наш европейски хуманистичен проблем с продължаващи до днес
кризисни следствия.
Изследването на Пламен Антов е разделено на десет глави, всяка от които разгръща смисловия потенциал

Докато четях новата книга на Джулиан Барнс „Мъжът с червеното палто“
с д-р Самюел Поци на корицата, рисуван от най-прочутия портретист
на епохата – Джон Сингър Сарджънт,
попаднах на любопитна подробност:
през 1893 г. канят видния хирург на
Световното изложение в Чикаго като
член на официалната френска делегация и той отплава с кораба „Ла Турен“
за Ню Йорк… La Touraine – разбира се –
е корабът, с който Алеко Константинов отпътува за Новия свят, същата
година, със същия курс. Между 650-те
души на борда са и тези двама мъже,
които по свой начин ще видят „Янусовия образ на Америка“, но пък като че
ли вече сме забравили, че и Щастливеца е живял в Бел епок.
Тръгвайки от многозначителния факт,
че известният Алеков персонаж се
появява за първи път в пътеписа „До
Чикаго и назад“, преди „невероятните разкази“ за него да го превърнат
в прословутия романов или вицов герой, Пламен Антов в действителност
предприема доста смело и отлагано
до този момент литературоведско
и културологично пътешествие към
„Новия свят“, или поне към такъв „нов
свят“, какъвто е способна да разкрие
вдъхновената и добре защитена критическа интерпретация. В този смисъл е несъмнено умението му да провиди в резюме генеалогията и цялата
смешно-страшна и все пак модерна
„байганювиада“ тъкмо на Колумбовото изложение през 1893 г., праг, отвъд който „американизацията“ или,

на основни за творбите на А. Константинов литературни концепти
и похвати, знакови културологични,
антропологични или чисто символни
опозиции и констелации. Предпочитан интерпретативен подход е обхващането (схващането) на проблематиката в триади: „пътепис – роман
– епос“; „България – Европа – САЩ“;
„природа – култура – цивилизация“;
„тяло – дух – машина“; „павилионът
на електричеството – павилионът на
„Круп“ – кланицата“ и пр. Именно така
хетерономно склонена, авторовата
рефлексия е в състояние да долови

многоизмерността на съпоставките
и точките на приплъзване, „превключване“ и преобръщане на едно понятие
в своето противоположно, а точките
на разминаване – в място за възможна
среща.
Често в диалог с наши и чужди автори,
с представители на различни школи и
теоретични умонагласи, текстът на
Пламен Антов внимателно обследва Алековите наблюдения и бележки,
сравнения и словоупотреби, за да напредне впоследствие двойно обогатен било с културно-антропологичните конотации на отстранението
(по Шкловски), било с диалектическото съмнение в просвещенския разум и
критика на прогреса (по Хоркхаймер и
Адорно), било с внезапната презумпция, че американският утопичен роман – като този на Едуард Белами –
ще съперничи след век на Оруеловия.
Същия потрес от „безмилостната
диктатура на общественото мнение“
ще изпита след Бодлер и българският писател, преди да отхвърли онова „състояние на человечеството“,
въобразено и предложено от Белами
като идеал – състояние, по думите на
Алеко, „при което личността, индивидуалността съвършено почти изчезва, като се превръща в автомат, в раб
на един нов, много по-силен и несъкрушим господар – обществото“. Може
би не е изненадващо, че изследователското пътуване на Пламен Антов до
всемирните „рядкости и куриозитети“ не цели единствено преоткриването на Америка и Бай Ганю, нито на
многообразните им, в това число и демонични, и екзотични репрезентации,
нито успоредяването им като невъзможни един без друг. В много по-голяма степен то е и завръщане към
„стара“ Европа, към множествеността на уникалните ѝ етно-национални
култури, в които „американското“ и
„байганювското“ не са нищо повече
от весела шарка.
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IvanOFF
Галин Стоев

В състояние на планетарна криза
„Чехов говори за провала
като никой друг. Знам,
че звучи помпозно,
но ние преживяваме
безапелационен
цивилизационен провал
и не знаем нито как
да го избегнем, нито как
да го погледнем в очите,
нито как да говорим
за него. Това поражда
помитаща всичко
по пътя си тъга. Логично
е да се обърнем към
Чехов.“ С режисьора
Галин Стоев разговаря
Мария Панайотова
В края на XIX век Чехов пише пиесата „Иванов“, в която главният герой
осъзнава, че не може да се свърже със
света отвън и да действа, което му
спечелва прозвището „Руския Хамлет“. 133 години по-късно норвежкият драматург Фредрик Братберг
преразглежда тази парадоксална „комедия“, за да може зрителят да се
срещне с един друг Иванов, който
виси над пропастта на екзистенциалното нищо, изгубен, озверен и
в същото време – адски интелигентен. Това „пренаписване“ успява да ни
вкарва в главата на героя, за да разберем мистериозната грешка, която

постепенно заразява хората и превзема света като умен вирус… Така найкратко може да бъде описано представлението IvanOFF, което имаше
своята премиера през ноември 2021 г.
в ThéâtredelaCité в Тулуза, Франция.

Защо Чехов? Защо сега?
Чехов е един от малкото драматични автори, които успяват да са безпощадни към нас, без да ни унижават
или презират. А аз просто съм един
от многото режисьори, които хранят
нелепата илюзия, че дори и да не успея
да го разкодирам докрай, той ще ме
разбере и ще ми прости. Чехов говори
за провала като никой друг. Знам, че
звучи помпозно, но ние преживяваме
безапелационен цивилизационен провал и не знаем нито как да го избегнем, нито как да го погледнем в очите, нито как да говорим за него. Това
поражда помитаща всичко по пътя
си тъга. Логично е да се обърнем към
Чехов. Един руски интелектуалец веднъж беше казал, че ако са ти потънали
гемиите, едва ли ще посегнеш към Толстой, още по-малко към Достоевски,
но е много вероятно да препрочетеш
Чехов. В светлината на днешното
състояние на света дори и това препрочитане на мен ми се струва недостатъчно. То ми изглеждаше някак
банално – като да търся да се скрия
от съвременния свят в защитения
балон на някаква имагинерна сигурна
стойност. Затова предприех почти
самоубийствения ход да инициирам
пренаписване на пиесата „Иванов“
и поверих тази задача на Фредрик

Братберг – съвременен норвежки
драматург, който на пръв поглед
няма нищо общо с Чехов. Освен театрален автор, той е и композитор и
пише текстовете си като барокови
партитури. Започва с тема, която се
завръща всеки път обогатена с нови
мотиви. Това е своеобразна верига от
идентични ситуации, които се повтарят и благодарение на това повторение карат смисъла да еволюира.
Пиесата на Братберг дори не е пиеса
в класическия смисъл на думата. Тя е
картография, която ситуира героите във времето и в пространството. При Братберг, за разлика от Чехов, смисълът се артикулира не чрез
това, което героите казват, а чрез
наративната структура на самия
текст. Не репликите носят смисъла,
а самата конструкция. Когато прочетох последната версия на текста,
разбрах, че Братберг деконструира
творбата на Чехов. Ето защо мога да
кажа, че представлението е своеобразна деконструкция на собственото
ми желание да поставя Чехов.

Какво е ON и какво OFF в представлението?
IvanOFF (а не Иванов) беше начин да
подскажем на зрителите, че няма да
гледат Чехов, въпреки че толкова
обичаме този автор, защото именно
той е измислил съвременния човек с
неговите съвременни неврози. Той е
описал съвременните варианти на
тъгата, меланхолията и това, което
впоследствие ще наречем депресия. В
класическата си версия разделението
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актьорите и когато те се появиха, разбрах, че това присъствие е
не просто визуален ефект, а развива самата наративна конструкция,
създава добавена стойност на драматургичния смисъл. В спектакъла
паралелно съжителстват няколко
времеви и пространствени наратива – този на Чеховите герои, този на
нашия свят, който чете Чехов, и този
на аватарите, които коментират
нас. Виртуалният е само един от елементите и смисълът му е да оспорва
и да дестабилизира реалния или поне
това, което ние възприемаме за реално. Не вярвам, че дигиталното само
по себе си може да създава театрално
преживяване. То по-скоро е част от
експериментална вълна и от вид мода,
но засега само продължава това, което е вече инициирано от аналоговата
логика.
IvanOff © Marie Liebig

е доста очевидно. Светът е включен
и продължава да живее, докато Иванов е изключен и не съществува. Но
истинското откритие в текста на
Братберг е всъщност презумпцията
за наличие на бутон ON/OFF, който се
задейства независимо от волята на
участващите. В IvanOFF героите по
всякакъв начин се опитват да се закачат за някаква история, роля или сюжет, защото това им дава усещане за
сигурност. Те страдат, копнеят, подвластни са на страсти, които довчера ни изглеждаха съвсем нормални. Но
откакто влязохме в спиралата на неизвестното, откакто светът започна да се променя въпреки нашата воля
и прогнози, всичката тази превъзбуда по връщане към нормалността
започна да звучи като анахронизъм.
Пандемията извади на повърхността нашата дисфункционалност като
индивиди и като социум. За героите в
пиесата, както и за всички нас, това
е трудно за възприемане и преглъщане. Ето защо всички се вълнуват,
ръкомахат и имитират нормалност.
Единствен Иванов не го прави, защото е разбрал, че подобни роли и
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ситуации вече не работят и не могат
да ни спасят. Той сякаш е отхвърлен
от потока на живота и пребивава в
някакъв аутистичен ступор. Той е в
OFF режим, но много вероятно е именно той да е причината за раздробяването на света. Много вероятно е той
да не е жертва, а повод за случващото
се. Много вероятно е той да е вирусът, който ще вкара целия свят в OFF
режим.

Поставяте действието на съвсем
нова територия. Нови технологии
и софтуер, които управляват и създават по виртуален път персонажите и действието… Как се случва
театърът в такава експериментална среда на границата между
аналоговото и дигиталното?
Трябва да призная, че подходът ми
към драматургията беше съвсем класически. В пиесата на Братберг Иванов подарява на Саша за рождения ѝ
ден четири кукли, които силно наподобяват четиримата основни герои.
Аз реших да ги заменя с виртуални
марионетки. Създадохме аватари на

„В IvanOFF Иванов дори не може да
стигне до края на пиесата, в която е главен герой, оставя я, за да
се включи в трета пиеса. Форма
и смисъл се срещат тук и оправдават за мен пренаписването на
текста… Драмата не се намира
между редовете, а между повторенията“ – това казва драматургът
Фредрик Братберг за работата си
по текста на пиесата. Нещо различно, може би по-голямо или нещо,
което кореспондира с това, което
ни се случва тук и сега в нашия уж
реален живот – какво искахте да
постигнете с вашата театрална
интерпретация?
Колкото и претенциозно да звучи, исках да направя представление, което
да изглежда като НЛО от бъдещето,
катастрофирало в нашето настояще.
Исках да експериментирам с непозната за мен форма, да дръзна да говоря
за неща, за които все още нямаме думи
и не можем да идентифицираме. Исках
да споделя собственото си объркване и незнание за това в какъв свят
живеем и като как се намерихме точно в тази конфигурация от обстоятелства и реакции. Под предлог, че
поставям „Иванов“, исках да говоря
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В предварителния разговор споделихте, че IvanOFF гъмжи от
паралелни реалности – цитирам
ви: Chekhov meets Lewis Carol meets
David Lynch. Защо?
Защото трябваше да смеся неща,
които трудно съжителстват в един
и същи кадър. Мисля, че за един раздробен свят трябва да се разказват
истории, сглобени от разнородни
парчета, но все пак събрани в единен
образ. Това не е историята на един
депресиран руски помешчик. Това е
историята на моето поколение в състояние на планетарна криза. Същото
това поколение, което прекоси няколко политически и философски парадигми, което мечтаеше и се бореше,
но не може да изтрие тихото усещане
за провала, което струи отвсякъде. В
това поколение има много от парадоксите и на Чехов, и на Луис Карол, и на
Линч.

Пандемията как е показана в
IvanOFF? Как героите действат
или не действат в тази ситуация?
Пандемията присъства невидимо,
но никога не говорим за нея открито
или банално. Вярно е, че в първите
пет минути Анна, съпругата на Иванов, кашля почти без да спре, и това
създава дискомфорт и плашещо любопитство у публиката. В края на
пиесата всички герои изгубват пулса
си, но така и не могат да разберат
живи ли са, или не. И понеже никой не
официализира смъртта им, те продължават да се движат, да страдат

и да се надяват, че ще намерят разрешение на персоналните си проблеми и страхове.

Ще успеят ли да оцелеят нашите
истински чувства, докато се опитваме да се ориентираме и адаптираме, може би дори да експериментираме в метавселената, или ще се
превърнат в предвидими ефекти в
новите цифрови инфраструктури?
Емотивната природа на човека е гаранция за неговото оцеляване дотук. Ако тя бъде деконструирана и
заплашена от изчезване, може би човечеството ще трябва да се справи
с нова колосална катастрофа. Освен
това дигитализацията на човешкото и пренасянето му във виртуалното няма да изтрие необходимостта
на човек да се свързва със себеподобните си, нито ще го освободи от
усилието да трансцендира реалността. Един съвременен изследовател
твърди, че ако искаме да променим
човека, трябва да променим средствата, чрез които той комуникира
и се свързва с другите. Това би могло
да е мощен еволюционен механизъм.
Но в условията на експлоататорската парадигма, в чиято логика продължава да функционира светът днес,
тези средства и технологии само ще
засилят системната ни дисфункционалност. Много е възможно съвременните дигитални роби да станат
още повече роби, а осъзналите се индивиди да се радикализират още повече и да започнат сериозен флирт
с комплотистите. В крайна сметка
глупостта и осъзнатостта винаги са съжителствали в непримиримо
напрежение.

Пандемията ще успее ли да промени начина, по който възприемаме
театъра? Как изглежда бъдещето
на сценичните изкуства в ерата на
алгоритмите и на непрекъснатото
виртуализиране на всеки момент
от нашите преживявания?
Мисля, че театърът може да стане
високо търсена стока, именно защото ще е една от малкото платформи
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за състоянието на света и как това
рефлектира на дълбоко интимно ниво.
Исках да изследвам как в състояние на
криза основни човешки проявления
като кураж или низост търпят промени и се проявяват по парадоксален
начин. Исках да създам пространство,
в което да измисляме нови кодове, с
тях да интерпретираме огромната
тъга, която ни залива, и в това да има
едновременно смелост и хумор. Както
виждате, все амбициозни хоризонти,
в които човек лесно може да си разбие
носа.

Галин
Стоев

Галин Стоев е роден през 1969 г.
във Варна. Завършил е театрална режисура в НАТФИЗ при
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по Пиер Корней в Драматичния
театър в Сливен (1992). Има
постановки в Младежкия театър, Театър „Българска армия“,
Народния театър и др. След
2000 г. поставя в Белгия, Франция, Русия. През 2005 г. основава
собствена театрална компания в Брюксел – Fingerprint, където поставя „Кислород“ от Иван
Вирипаев, представен на 61-вия
фестивал в Авиньон. Работи с
„Комеди Франсез“, театър „Ла
Колин“ в Париж, BAFF Тheatre в
Антверпен. От началото на
2018 г. е директор на Националния театър в Тулуза, Франция.
Дебютът му в киното беше с
филма „Безкрайната градина“,
2017 г. (вж. сп. „Култура“, 2018/4).

за общуване, които предлагат жив
контакт. Въпросът е дали бъдещите поколения ще успеят да запазят
възможността да се концентрират
върху едно нещо за повече от няколко минути. Психолозите развиват
доста интересни теории по темата.
От друга страна, театърът винаги е
рефлектирал изменящата се човешка природа, но също и устойчивите ѝ
проблемни страни и в този смисъл винаги е успявал да се адаптира към изменящите се реалности. Всичко това
носи надежда за бъдещето на театъра, от нас зависи тя да не се окаже
илюзорна.

януари 2022
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Изкуството и социалната кауза
Разговор с проф. д-р Лидия Върбанова,
която ръководи магистърската
програма по мениджмънт
в сценичните изкуства и индустрии
в НАТФИЗ
Появи ли се ново поколение арт мениджъри в творческите индустрии
и какво е то?
Те са на 20–35 години, поколението,
което се ражда с новите технологии.
Тези хора успяват да видят света
по различен начин, работят с публиките по различен начин и са много
по-фокусирани в това да изграждат
технологии, свързани с дигиталната
среда. Освен това те са много бързи
във вземането на решения и обичат
да рискуват. Имат много по-изразен
предприемачески профил и мислене
от предишното поколение. Контактуват с хора по целия свят и смятат,
че глобализацията е това – да можеш
бързо и лесно да се свържеш с някого от Сингапур или Монголия, ако е
необходимо.

Как се променя представата за
културен мениджър?
Понятието „арт мениджър“ се появява в края на 70-те години на ХХ в. и
по-скоро е свързано с администрацията. В някои страни арт мениджърът
е свързан с пазарите, с продажбата
на изкуството, с предприемачеството и новите бизнес модели. В други
части на света – повече с държавната администрация, с подкрепата на
културата от страна на държавата
и с разработването на културната
политика. Зависи от модела, по който
една страна се развива, и откъде идва
подкрепата за култура – дали работи
на пазарен принцип, или държавата се
намесва пряко или непряко в подпомагането на творчески организации.
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Какво се случва в България днес?
Днес изкуствата излизат все повече
извън съответните организации и
зали. Вече има опера и на езерото, има
театър в гората и изкуството приема различни институционални форми,
за да съществува. От една страна,
това беше предизвикано от пандемията, но има значение и това, че зрителят днес иска да отиде и в парка, за да
се разходи, и да гледа театър. Затова
новите концепции са свързани с това,
че изкуството трябва да отиде при
зрителите, а не само обратното –
те да влязат в залата. Това променя
целия модел и културният мениджър
трябва да е посредникът, който да
знае как да търси и как да намира иновативни форми. От друга страна, се
промени и самото взаимодействие
между онлайн и офлайн технологиите,
а това означава, че един нов културен
мениджър трябва да познава онлайн
средата, да знае как да използва социалните мрежи и всички форми на промотиране на един творчески продукт.

Новите технологии са изключително важни, но това, което се случи
през последните две години покрай
пандемията, показа че трябва да
се търсят нови форми на сътрудничество офлайн. Какви могат да
бъдат те?
Трябва да обърнем повече внимание на
партньорството в тези нови технологии, защото нашите творчески организации са все още откъснати от
останалите, които до голяма степен
развиват нови дигитални технологии
като виртуална реалност, мобилни

технологии и неща, които ние може да
ползваме, но трябва да ги познаваме и
да имаме партньори в тези среди – не
само в областта на IT технологиите,
но и партньори, свързани с опазването на околната среда, социалните
въпроси, здравеопазването.

Тази година присъствах на ваш
семинар, част от програмата на
Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“
в Стара Загора, затова ми е интересно как изглежда този фестивал
през очите на специалист по арт
мениджмънт?
Това е изключително събитие в няколко аспекта. Единият е, че този
фестивал, заедно с други културни
институции, като например Държавна опера – Стара Загора, успя да вдигне културното ниво и видимостта на
града. Другото е, че екипът, който
работи за фестивала, както и екипът в самия театър, а също и доброволците са много мотивирани. Всяка
година успяват да привличат професионалисти, които доказват, че талантът е фокусът на всяко изкуство.
Друг аспект е, че този фестивал има
постоянна аудитория, която се развива и непрекъснато расте. А това още
веднъж потвърждава маркетинговите принципи, че една добре работеща творческа организация трябва да
разчита предимно на своите постоянни аудитории. И последно – този
фестивал е много добър катализатор
за развитието на местната икономика, защото, когато публиките дойдат, те потребяват допълнителни и
периферни услуги и продукти и така
подпомагат развитието на бизнеса в
града.

Има ли достатъчно подобни добри
примери у нас?
Моят опит е както в България, така и
по света. Тогава, когато има изключителни таланти, а в България ги има,
когато виждаме иновативно мислене и действие, си даваме сметка, че
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изкуството е свързано с нещо, което
е световна глобална тенденция. Посланието е много важно. Понякога артистите се съпротивляват, когато
се акцентира върху това, че изкуството в XXI в. трябва да има социална цел – те казват, че се опитват да
търсят и решават социални проблеми, за да могат да спечелят проект
при кандидатстване, защото такива
са изискванията. Но социалните аспекти не са свързани само с това един
проект да бъде подкрепен, изкуството наистина трябва да има социално
значение и социална кауза, защото
иначе губи своята социална функция
в XXI в. Днес едно изкуство трябва
да бъде признато от аудиториите и
трябва да бъде гледано, да бъде купувано, за да може да съществува и
един артист да бъде професионалист.
„Професионален артист“ означава,
че някой го гледа, оценява и плаща за
това.

Казахте „вижда“, а тук е важна и
ролята на културния мениджър,
който трябва да направи продукта
видим. Това случва ли се достатъчно добре у нас?
Не можем да сравняваме една страна
с друга, защото всички те са много
различни по много параметри – политически, социални, икономически,
исторически, културни. В България
започнахме академичното образование за арт мениджъри в началото на
90-те години и продължаваме в няколко висши училища с бакалавърски,
магистърски и докторски програми.
Едно от тях е НАТФИЗ. Както видяхте, лектори на този семинар бяха
две от семестриално завършилите
програмата студентки. Опитваме
се да даваме път на новото поколение арт мениджъри, но също така и
на консултанти, лектори, модератори, за да могат да предават този
опит и да продължават напред, тъй
като те живеят в абсолютно нова
обществена, социална и дигитална
среда. Работя в НАТФИЗ вече три години и виждам, че студентите, които
завършват нашата програма, прилагат на практика това, което учим, и
най-важното – щастливи са от това,

което се случва в техния професионален живот.

Как се справят младите хора с
този език, понякога тежък и административен, на който се пише
за културни политики?
Това е също един от акцентите на
нашата програма. Работим със студентите да могат да разбират културната политика и стратегии, като
прочетат един официален документ
на ЮНЕСКО, на Европейския съюз, на
Министерството на културата. И
да могат да го преведат на езика на
практиката, защото един документ,
свързан с културната политика, колкото и скучно да изглежда, определя
рамките, според които всички ние в
тази област функционираме.

Парадокс ли е, че за тази година и
половина, в която светът беше затворен, потреблението на култура
се е увеличило?
Да, това се случи в абсолютно всяка
страна и особено в страните, където
хората използват повече дигиталните технологии и интернет. И това
доказа, че наистина творчеството
и изкуството заемат голяма и важна
част от нашето всекидневие. Докато
бяхме изолирани в домовете си, ние
стриймвахме музика, гледахме филми,
четяхме онлайн. Огромна част от големите музеи, галерии и библиотеки
отвориха колекциите си за глобалните потребители. Видяхме мюзикъли
и сценични спектакли, които иначе
никога може би нямаше да видим поради това, че са скъпи и са далеч. Тази
т.нар. демократизация на културата
се случи. Това, което обаче трябва да
разберем всички ние като зрители
и потребители, е, че тази ситуация
беше форсмажорна. Културата не е
безплатна. Зад всяко от тези големи
творчески постижения и произведения, които светът видя, се крие изключителен човешки труд, талант,
енергия, средства. Неправилно е да
кажем: „Творците ни го предоставиха безплатно“. Не, това не беше безплатно, а беше споделено и достъпно
за известно време. Ние, публиката,

Лидия
Върбанова
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University of Hassan II, Мароко.

трябва да продължаваме да подкрепяме изкуството и творците. Ако сме си
купили билет за представление и то
е отменено заради пандемични ограничения, да не го връщаме обратно.
Ако видим бутон „подкрепете ни“ на
уебсайта на творческа организация –
да не го подминем. Ако имаме шанс да
купим произведение на приложното
изкуство за подарък, да го направим.
Ако ни се гледа филм – да го свалим от
интернет, като си платим за това.
Защото зад всички тези творчески
продукти стоят огромна колективна
енергия и индивидуални таланти, които, за да оцелеят и се развиват, имат
нужда от своята аудитория.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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Анелия Янева

Още един от хората книги
пък по-гръдно, шепнешком се смеят, а
по-самотните пък на хлип го удрят“.
Деян Донков ми каза, че случайно попаднал на романа – докато репетирали „Калигула“ в Народния театър,
авторът на сценичната версия Александър Секулов му споменал за него. За
мен обаче тая случайност е предопределена. Деян Донков, мисля си, върви
към този текст още от монолога на
Лазар в „Бая си на бълхите“ (ТБА, Икар
2001 за мъжка роля). И тук същата
съдбовна предопределеност – синовете плащат за вините на бащите си
и на свой ред сторват грехове. И същата монолитност на характерите.
„Убиеш ли, ти си следващият...“, това
е заклинанието в „Камбаната“, с което се започва и свършва всичко.

Деян Донков
с моноспектакъл
по романа „Камбаната“
на Недялко Славов

Романът на Недялко Славов е суров,
той е жесток, той е нежен и поетичен. Той е ограмотяващ и завладяващ
със сочния си, богат български език.
Той е „возвисяващ“. Има в него словесни образи, които няма как да забравиш: „дългите брашнени мигли“ на
козлето Джено, първия приятел на
героя Вено, от чието име се води разказът. После бащата на Вено тегли
ножа на ярето. „Паднах в тревите
дете, изправих се старец. И тогава,
докато ставах, го видях през рамо –
за първи път го видях: в тревата лежеше не отпечатъкът на тялото ми,
а – разперен! – кръстът ми човешки.“

Автор на сценичната версия, режисьор и изпълнител е Деян Донков.
Първият му моноспектакъл. Режисурата… Режисура в сегашния смисъл на
тая дума няма. Всичко е подчинено на
вътрешния, първичен, интуитивен
усет на актьора към текста. Неговият заряд обаче буквално нажежава
до 451 градуса по Фаренхайт – температурата, при която хартията
се самовъзпламенява. За разлика от
предишните два режисьорски опита
на Донков – „В очакване на Годо“ на
Бекет и „Любовникът“ на Пинтър.
По-скоро сценографията на Никола
Тороманов тук е интелектуалното и
смислово ядро – една огромна върба,
в чиито клони вълшебно блещукат
светулките на летните селски нощи,
когато соковете на растения и хора
са кипнали. Тя е контурът на лицето,
сините очи и луничките на циганката
Лейла, първата, последна и единствена възлюбена на Вено. В нейните вейки угасващото пламъче на нечия душа
се въздига нагоре и става звезда (видео дизайн Марио Стойнов). Музиката на Петя Диманова е изпълнена на
живо от оркестър „Карандила“.

Или пък момичешките смехове: „различни и смутни са тия смехове. По
тях вече и собственичките им разпознаваш. Коя е тънка и стройна, коя
е дебелана. Те, дебеланите, по-кискаво се смеят, а по-лесните женски – те

Макар и мащабен като проект (досега
е представян в пловдивския Амфитеатър и Зала 1 на НДК), „Камбаната“ е
дълбоко интимен спектакъл. Не за
да обслужва егото на своя създател
като… Не, няма да споменавам имена.

фотография Стефан Н. Щерев

В антиутопията на Рей Бредбъри „451
градуса по Фаренхайт“ (1953 г.) книгите са забранени и осъдени на изгаряне. Група хора ги спасяват, като всеки
научава наизуст по една, за да я съхрани за следващите поколения. Това са
хората книги.
Антиутопията на Бредбъри вече не
е утопия, а все повече реалност. Не
че се горят книги. По-лошо. Книгите,
четенето се маргинализират. Но заедно с това започват да се множат и
хората книги. Има ги и у нас. Мариус
Куркински, защото наизусти и ни вдъхна „Евангелие по Матея“, „Самият човек“ на Андрей Платонов, „История на
света в 10 ½ глави“ на Джулиан Барнс.
Мариус Донкин – той е „Г-н Ибрахим и
цветята на Корана“ на Ерик-Еманюел
Шмит. Илка Зафирова и Йорданка
Стефанова – те са „Оскар и Розовата
дама“ на Ерик-Еманюел Шмит. Захари
Бахаров – той е „Чамкория“ на Милен
Русков. Йоана Буковска-Давидова – тя
е „Промяна“ на Лив Улман.
Наскоро се появи още един от хората
книги – Деян Донков. Той е „Камбаната“ на Недялко Славов.
„Камбаната“ е роман изповед. Историята на човек с болезнено чувство за
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чест и къс фитил, което на два пъти
го вкарва в затвора за убийство. След
голямата промяна у нас пак тия му качества ще го направят единствения
защитник на родното му опустяло и
плячкосано от „новите варвари“ село.
И пазител на църковната камбана. На
вярата.

А

Огюст Роден, Вратата на ада (по „Ад“ на Данте), 1880–1917 г. Музеят „Роден“, Париж
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ДАНТЕ
в Рим
Соня Александрова

Рим, специално за сп. „Култура“
Сандро Ботичели, Картата на Ада, ок. 1485–1495 г., Апостолическа библиотека, Ватикана, фотография Wikipedia

От няколко месеца при небивал успех и дълги опашки от посетители в
„Скудерие дел Куиринале“ срещу президентския дворец в Рим тече изложбата „Ад“ (15 октомври 2021–9 януари
2022 г.), с която достойно бе отбелязана 700-годишнината от смъртта
на Данте Алигиери. Вечният град е залят с плакати на нейното лого – картината „Луцифер“ (1890) от немския
символист Франц фон Щук. Гордост
за България е, че тя идва от фонда на
Националната галерия, „Квадрат 500“
в София. Купена през 1891 г. лично от
княз Фердинанд от ателието на самия художник в Мюнхен за дворцовата
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колекция, по-късно (1930 г.) тя е предадена от сина му, цар Борис III, на
Народния музей, преминала е през Националната художествена галерия и
Галерията за чуждестранно изкуство.
Изложбата, открита от италианския
президент Серджо Матарела, изследва вселената на Ада с нейните пейзажи и обитатели, разказва за иконографското ѝ богатство през вековете,
предлага нови интерпретации на образите на флорентинския поет.
Амбициозният проект се фокусира
върху първата от трите части на

„Божествена комедия“ – „Ад“, която
винаги е била най-представяната. В
сравнение с „Чистилище“ и „Рай“ тя
вдъхновява най-много художници и
оказва трайно въздействие върху европейското изобразително изкуство.
„Ад“ е актуален и в днешния свят, където унищожаването на природата,
социалната и културната криза навеждат на разсъждения за съдбата на
човечеството. Целта е да се подчертае основният смисъл на богословско-алегоричната фреска на Данте:
да се посочи път за освобождение от
нищетата и ужасите, път към щастието и спасението.

53
Кураторът на изложбата, френският
академик Жан Клер, е един от основателите на Центъра „Помпиду“, бивш
директор на Музея „Пикасо“ в Париж,
директор на Венецианското биенале в столетното му издание (1995 г.).
Писател и изкуствовед, той изследва
темата за нихилизма, злото, отвращението като патологични елементи
на съвременното общество.
За първи път толкова мащабна художествена изложба се изправя пред
света на „Ад“ – с 234 творби. Произведения, съпътстващи художествената енергия на стиховете на Данте.
По време на експозицията имаше и паралелна програма със срещи, четения,
размишления върху темите на „Ад“.
Постоянството в иконографията на
света на прокълнатите от Средновековието до наши дни е представено
чрез произведения на изкуството, заети от над 80 големи музеи, престижни обществени и частни колекции от
Италия и Ватикана, както и от Франция, Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Белгия, Швейцария,
Люксембург. Крайъгълният камък на
цялата експозиция е визията на Данте за неземния свят, както и историческата еволюция на идеята за злото
и неговото осъждане в отвъдното.
Изложбата проследява хронологично отделни теми: произхода на Ада,
Страшния съд, който осъжда прокълнатите да живеят завинаги там
след смъртта, топографията на Ада
с неговия конус, природата на дявола
Представление на неаполитански театър
по „Ад“ на Данте

Беато Анджелико, Страшният съд, ок. 1431 г., Музеят „Сан Марко“ във Флоренция,
фотография Wikipedia

и изкушенията, с които се опитва да
ни привлече, падането на бунтуващите се ангели, Портата на ада, Харон,
жителите на Ада, пътуването на Данте и Вергилий, дяволи и демони, изкушения и грехове, Данте като поет и
политик в изгнание; прехвърлянето
на Ада на Земята в опустошенията
на войната, в мъките на затворниците, в мрака на лудостта и кошмара на
унищожението.
Десетте зали илюстрират пътуването на Данте в неговата последователност през вековете – от
средновековни произведения с тяхната структурирана, вдъхваща ужас
иконография, до Ренесанса и барока,
от мъченията в романтичните изображения до психоаналитичните интерпретации на ХХ век. Две зали са
посветени на пренасянето на Ада на
Земята – лудост, тоталитаризъм,
война. Както е отбелязано, именно в
масовите бойни действия през Първата световна война образът на Данте
„ходи“ по телата (или по-скоро по сенките) на прокълнатите.
Експозицията започва много зрелищно
с гипсовата версия на монументалните „Врати на ада“ от Огюст Роден,
отливка в мащаб 1:1, създадена през
1889 г. за изготвянето на един от последните бронзови образци на произведението. Взета от Музея „Роден“
в Париж, висока 7 метра, тя наистина отваря вратата към множество
тълкувания на Дантевото произведение. Само за първите две седмици
от изложбата Ватиканската апостолическа библиотека предостави
уникалната възможност да се види
„Бездната на ада“ на Сандро Ботичели
– възхитителна картина върху пергамент, днес раздробена на части. Сред

останалите шедьоври са „Страшният
съд“ на Фра Беато Анджелико, „Изкушениeто на св. Антоний“ на Брьогел,
„Звездопад“ от Анселм Кифер, величественото четириметрово платно
от Гюстав Доре „Данте и Вергилий в
деветия кръг на Ада“, неаполитанският театър „Ад“ с кукли от Катания и
Палермо. Сред 234-те произведения са
творби и от школата на Бош, Сезан,
Редон, Роден, Дьолакроа, Гоя, Герхард
Рихтер, Мигел Барсело и много други.
Адът е място на вечно покаяние и метафора за човешкото страдание и
отчуждение. Поемата на Данте се занимава със злото, смъртта, Съда, но
подсказва и духовен път, който отвежда до спасението. Зловещата красота на средновековните произведения, прекрасните ренесансови образи,
романтичните картини и психоаналитичните интерпретации създават
вълнуващо визуално пътешествие,
което изненадва с неочаквани паралели и открития. Те целят да придадат
конкретни очертания на това, което
Данте нарича „прекрасно видение“.
След напрегнато пътуване из териториите на злото изложбата завършва с идеята за спасение, която Данте
ни поднася в последните стихове на
„Ад“: „излязохме тогава в ширните
простори / и пак видяхме светлите
звезди“. В последната зала поглеждаме отново към небесния безкрай,
вселената, Бога. Жест на поетично
освобождение и спасение от клаустрофобичните кошмари на Ада.
Международната изложба има за цел
да припомни универсалния дух на Данте и неговото значение за цяла Европа
като създател на италианския език и
една от най-значимите фигури в класическата и християнската култура.
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Диана Попова

През втората година
от пандемията

В края на 2021 г. галерия Little Bird Place
в София представи груповата изложба „Референтни рамки“ (25 ноември–12
декември). Самата галерия съществува от две години, като за това кратко
време се вписа успешно в столичната
арт сцена със специфичния си профил.
Свързан е със съвременно изкуство,
„посветено на биологичния свят, природата и екологията“. Конкретно за
тази изложба кураторът Антоанета
Куик бе поканила 21 художници да работят във и със старинни рамки по
техен избор. А идеята бе да изпратят

Ели Жотева, изложба Nature Takes Back

21-вата година от XXI век. В концепцията се уточнява, че „референтна
рамка“ е отправна система, обозначаваща гледната точка на наблюдателя.
Ето тази изложба зададе за мен референтната рамка на няколко изложби и събития в края на годината.
Тази втора белязана от пандемията
година беше по-различна от предишната, разбира се. Беше не толкова
първична реакция, колкото осмисляне на вечните теми през призмата
на бедствието. А същевременно и
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преосмисляне на живота в текущата
му съвременност.
Такава бе изложбата Nature Takes Back
на художниците Ели Жотева, Мартин Пенев и Стела Василева в галерия
Little Bird Place (4–29 октомври 2021).
В кураторския си текст Теодора Константинова отбелязва „как при нашето отсъствие природата разцъфтява
и превзема белезите на цивилизацията“. И продължава със „застрашения
баланс между едновременната загриженост към собственото ни съществуване и опазването на заобикалящата ни среда“. И двете наблюдения не са
новост. Археолозите например постоянно изкопават погълнати от природата древни цивилизации, а бързият
разпад е видим при всяка изоставена
къща. От друга страна, съществуването на човешкия вид и опазването
на околната среда са в своеобразна
„двойна връзка“ – ситуация без изход,
която принципно поражда тревожност и решения в рамките на възможното. Но макар и да не са нови, третирани в множество изложби впрочем,
тези проблеми са особено изострени в
състояние на епидемия. Именно това
изостряне представиха дигиталните
природни портрети на Ели Жотева,
кинетичните инсталации на Мартин
Пенев и акварелните рисунки на боклуци, сраснали с природата, на Стела
Василева. Малкият и големият ни свят
и пребиваването ни в него бе сякаш
обединяващата тема в тези толкова
различни произведения.
Изложбата на Валентина Шарра
„Сълзи без тъга“ в галерия „Структура“ (5 ноември–4 декември 2021)
бе посветена на… смъртта. Звучи
стряскащо, но обектите, представени в залата, бяха спокойни и красиви,
много прецизно изработени и подредени. Спонтанно я определих като
„топла“ изложба, носеща умиротворение. Спомних си как идеите за прогреса на човечеството постепенно
оттласкват във времето мисълта

Сашо Стоицов, Напасване, 2021 г., изложба
„Референтни рамки“

за смъртта и я превръщат в някакво изключително и фатално явление.
Забравяме, че тя е продължение на
живота в безкрайния природен цикъл.
Или поне се опитваме да не мислим
за това. Обаче това не-мислене се
отразява върху живота ни така или
иначе. „В днешно време жизненото
дихание, психе, е загубило водещата
си роля… Смъртта се отнася единствено до машината тяло и неговото
счупване“ – така отекваха в концепцията моите разсъждения. Докато
разглеждах произведенията по стените и малките „олтари“, подредени по
стелажа: старинни предмети, излезли
от употреба, включени в композиции с
неясни обекти, носещи нечии индивидуални спомени за съкровени моменти.
Всички ги имаме в къщите си, нали.
Понякога утилитарни, понякога религиозни, понякога просто сувенири от
отминаващия (ни) живот. Проектът
на Валентина Шарра не е свързан с
епидемията, но прочитът на изложбата сякаш неизбежно беше през нея
и през отраженията ѝ върху възприятията ни. В едно кръгло огледало със
старинна дървена рамка, в което каменна абстрактна композиция оглежда може би другото ни „аз“…
Това произведение ме връща към изложбата, с която започнах – „Референтни рамки“ в Little Bird Place. В
уютното пространство на малката галерия, съзнателно отбягващо
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дистанцията на обичайния „бял куб“,
произведенията стояха по друг начин
съкровено. Работата със старинните рамки очевидно е била вдъхновяваща за художниците. Някои се вписват в тях по „класически“ начин – със
стари семейни снимки, като например Тихомир Стоянов („Семейство Х“)
или Искра Благоева (Me, myself and my
superiority complex), разбира се, интерпретирани по различен начин. Други
съпоставят и дори противопоставят
стила на рамката с този на изображението в нея – Сашо Стоицов („Напасване“), Камен Старчев („Наблюдение 7“), Васко Славков („Антитеза“)
и др. За трети рамката е предизвикателство с цел надмогване и реално или символично „излизане“ от нея.
Особено видим в това отношение е
Landscape на Александър Лазарков, в
тази работа сушените растения агресивно излизат напред към зрителя.
Направо избуяват в сплотен природен
безпорядък, чиято естествена самоорганизираност застрашава подреденото човешко пространство. А във и
със най-голямата рамка е работил Румен Панайотов – „Виж се в отражението на огледалото“. От повърхността
буквално напира нещо средно между
глава на египетски фараон и ловен
трофей поради добавените рога към
короната му. Като зрител съм призована да се припозная в този образ и същевременно съм отблъсната от него.
Не мога, а и не искам да се виждам по
този начин. Сблъскал чудовищността
на природата с тази на човека, която
впрочем също е част от природната.
Или поне голяма част от нея. Колко
голяма, е въпросът. Онзи тънък слой
цивилизованост и култура, който едва
сдържа природната (ни) чудовищност,
сякаш неизбежно се пропуква в екстремни ситуации… Не харесах образа в
това огледало – нито като свой, нито
като общ, нито като произведение
впрочем. Независимо че съвременното
изкуство не предполага просто и само
харесване.
„Всяко едно тяло е шедьовър само по
себе си, създаден едновременно от
Аза и обкръжението“ – е концепцията на танцовия пърформанс „Шедьовър“, който гледах на 3 декември
в Центъра за съвременни изкуства

„Топлоцентрала“. Самата тя е съвсем
нова, дори още неоткрита официално. Отварят „зала по зала“, както ми
казаха. Засега там се представя програма от пърформанси, а тепърва ще
има и други изкуства, включително и
изложби. Официалното откриване ще
е напролет.
Бях любопитна да видя това ново място за съвременно изкуство. Намира
се близо до САМСИ, в паркова среда. И

човешкото тяло, което е опредметено, натоварено със символи и значения, преодоляващо препятствия
и трудности, постоянно търсещо и
преоткриващо своята свобода. Всичко въздейства в синхронните – с нарочни леки разминавания и редувания
– движения на двамата изпълнители,
единият от които е самият Чаба Молнар. Включително и изрисуваните им
тела. С течение на времето (живота)
боите се размазват, движенията се

„Шедьовър“
на трупата
Hodworks от Унгария,
© Cuhorka Emese

така там се очертава още едно привлекателно средище за съвременните
артисти и публика. Бях любопитна
и за пърформанса „Шедьовър“ на унгарската трупа Hodworks – Емеше
Цухорка и Чаба Молнар. Тъкмо заради
Валентина Шарра, „Сълзи без тъга“

затрудняват от страсти, отношения
и очаквания, от „връзки“ и „окови“, от
всекидневни баналности и етикети на
общественото мнение, от скривания,
прикривания и откривания, от показности и демонстративности… Междувременно самите тела изнемощяват, сковават се сякаш, деформират
се и накрая се приютяват в смъртта.
Нямаше как да не си помисля за „счупените тела“ в концепцията на Валентина Шарра. И как в този пърформанс
възтържествува тъкмо обратната
идея за смъртта. Парадоксално е, че
танцовият пърформанс, който „работи“ именно с тялото, „мисли“ и изразява човека в неговата цялост, а не
само тялото му. Утвърждава, че всеки
(от нас) е шедьовър, който постоянно
извайваме във времето си. И е добре
да имаме знанието и съзнанието за
това…
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Сцена от филма „Буря на младостта“, 1930 г.
(архив на Българската национална филмотека)

Васил Гендов
Мартин Макариев
Стивън Спилбърг

О
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Васил Гендов
Киноведите
Петър Кърджилов
и Александър Донев
разговарят по повод
изложбата „Васил Гендов.
Живот между театъра
и киното“, отбелязваща
130 години от рождението
на пионера на българското
кино. Изложбена зала
на ДА „Архиви“,
7 декември 2021–13 януари
2022 г.
Александър Донев: Какво е твоето
усещане, доколко признанието на
творческата дейност на Васил Гендов
(1891–1970) е адекватно на реалния му
принос в българското кино и към българската култура?
Петър Кърджилов: Признаването или
непризнаването на една личност, особено пък ако тя е човек на изкуството, не зависи от обществото като
цяло, а от това как отделни авторитети я „позиционират“, представят
пред това общество. Васил Гендов е
дългогодишен професионален театрален (от края на 1910 г.) и филмов актьор (от 1914 г.), многолетен театрален и филмов режисьор, основател
и мениджър (директор, ръководител)
на собствена пътуваща драматична
трупа, просъществувала без прекъсване от 1920 г. до 1938 г., неин драматург. След 9.IX.1944 г. цялата тази
дейност минава в графата „буржоазно
минало“, което час по-скоро трябва да
бъде забравено. Ето защо родените
от „революционните промени“ нови
историци на театъра дори не споменават името Гендово.
А. Д.: Може би една част от проблема е и прекомерният акцент върху

патриархът
художественото и естетическото,
което се превръща в единствен критерий за признаване на принос в историята и на киното, и на театъра.
Този подход дълги години, та дори и
днес е определящ при оценка на миналите постижения в българското кино.
А Гендов е дамгосан като режисьор,
който се опитва да работи за публиката. И това е още една причина за
неговото подценяване.
П. К.: Така е, през 50-те и 60-те години се говори единствено за „киноизкуство“ – термин, в който филмите на
Васил Гендов не се вписват. Въпреки
това тогавашните киноисторици
няма как да го подминат (той е създателят на една четвърт от националното производство на игрални филми
до споменатата „светла“ дата). Не
го игнорират, но го „артикулират“ с
ирония и присмех, наричат го „един известен кинодеец“, „мемоарист“, класифицират дотогавашната история
на българското кино като „злощастна“!? Докато довчерашните съвременници на Гендов (тези от „буржоазното общество“) го величаят като
„пионер“ на българското кино, като
негов „основоположник“, дори „патриарх“ (и той е такъв – и „баща“, и
„първенец“).
А. Д.: Жалкото е, че това донякъде
пренебрежително отношение е насадено в няколко поколения киноведи
и любители на филмовата история.
Гендов, не открито, но в неофициални
разговори, очевидно е характеризиран доста нелицеприятно. Следите
от това личат и днес. Сега, при подготовката на нашата изложба, видях
например каква илюстрация има до
публикацията в „Работническо дело“,

която за първи път оспорва „рождената дата“ на филма „Българан е галант“. Ами там в дописка за куклено
представление стои снимка на Буратино, съветската версия на Пинокио,
а всички знаем каква е причината за
светкавичното порастване на носа
му. И този мит, че Гендов „послъгва“,
е широко разпространен. Надеждата все пак е, че идва ново поколение непредубедени и любознателни
изследователи.
П. К.: През 2012 г. четирима млади учени от Института за изследване на
изкуствата – Теодора Дончева, Ана
Шойлева, Елица Гоцева и Деян Статулов, кандидатстваха със своя сценарий „Мистерията Гендов“ пред
Националния филмов център. Защитавайки техния проект, си позволих
да нарека Васил Гендов „патриарх на
българското кино“. Друг член на Националната художествена комисия по
документално кино, проф. Венец Димитров, ме погледна иронично и рече:
„Е, чак пък патриарх!“. Кандидатурата пропадна, но след три години на
бял свят се появи „Васил Гендов – мит
и реалност“ – биографичен филм на
друг екип, чиито членове щедро бяха
черпили от идеите на споменатите
четирима млади учени.
А. Д.: Според мен Гендов има някакъв
проблем – не знам точно от какъв характер, който го кара изключително
небрежно да се отнася към дати и години. Така например при разглеждането на фотографиите, придружаващи
ръкописа на неговия театрален мемоар, се вижда как върху гърба на две
снимки, заснети очевидно в рамките
на една и съща фотосесия, той е записал дати с разлика от една година.
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Редактира неговите „лични спомени“,
превърнали се в публикуваната в интернет (http://funtasy.info/wp-content/
uploads/2021/10) в началото на ноември 2021 г. книга „Когато актьорите
се гримираха на свещи. Страници от
развитието на провинциалния театър“, съпроводена от стотици пояснителни бележки и коментари, които
са твое дело.

Сцена от филма „Буря на младостта“, 1930 г. (архив на Българската национална
филмотека)

Струва ми се, че объркването на времето, в което заснема „Българан е галант“, се дължи на смесването на два
периода, белязани от негово завръщане след следване в чужбина: първият
е през лятото на 1910 г., след обучението във Виена, а вторият е през
1914 г., след престоя му в театралната школа на Дойчес Театър на
Макс Райнхарт. Разгадаването на
причините за грешката изисква още
изследвания, но според мен, а и някои
по-възрастни колеги, с които съм разговарял, смятат, че издърпването на
датата по-рано е израз и на някакъв
своеобразен патриотизъм на Гендов
– да покаже, че сме снимали първия си
игрален филм преди съседните балкански народи. Иска ми се също така
да те попитам с какво според теб нашата изложба, а преди това и издаването на театралния мемоар на Васил
Гендов обогатяват знанието за него?
П. К.: Отношението към нещо или към
някого, за което ме попита в първия
въпрос, всякога е вървяло ръка за ръка
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с познанието за това нещо или за
този някого (за което пък ме питаш
сега). Те са взаимосвързани. Още преди век и половина Алеко Константинов не само е осъзнал това, но и блестящо го е формулирал в своя призив:
„Опознай родината, за да я обикнеш“.
Аз имам свое отношение към Васил
Гендов.
А. Д.: Да, защото през последните 40
години ти си публикувал повече от
десет научни публикации, посветени
нему. Научен редактор си на първата
част от неговите мемоари „Трънливият път на българския филм 1910–1940“,
издадени през 2016 г. от Българската
национална филмотека. Автор си на
книгата „Загадките и времената на
„Българан е галант“. Кога, от кого,
къде, как и защо е заснет първият
български игрален филм? Какво знаем
за него?“, отпечатана през 2017 г. от
издателството на БАН „Проф. Марин
Дринов“, за която получи академична
степен доктор на изкуствознанието.

П. К.: Да, с две думи – аз се имах за „голям експерт“ по темата „Васил Гендов“. Затова и останах изненадан
(приятно), дори изумен от откритията, които ти успя да направиш в
хранилищата на Националния исторически музей и на Държавната агенция
„Архиви“, в музея на Народния театър
„Иван Вазов“ и в документацията на
Българската национална филмотека,
за да попаднеш в крайна сметка на десетки абсолютно неизвестни досега
(включително и за „експерти“ като
мене) фотографии, ръкописи, официални документи, плакати и афиши,
свързани с дейността на Васил Гендов. Да ги откриеш, обработиш научно и подготвиш за експониране.
А. Д.: Истината е, че зад всичко това
стои екип от сътрудници, а и става
въпрос за един съвсем първоначален
и не достатъчно детайлен прочит
на наистина значителен масив от
нови факти и документи, свързани
с биографията и творчеството на
Васил Гендов. Но за мен най-въодушевяващото бяха ентусиазмът и всеотдайността, с които уредниците
в Националния исторически музей и
експертите в Агенция „Архиви“ ни
съдействаха за създаването на тази
изложба. Те сякаш бяха чакали някой
да ги потърси, за да извадят архивни и музейни ценности, за които ние,
филмовите изследователи, никога не
бяхме подозирали. И все пак какво друго те изненада по време на общата
ни работа заедно с Теодора Дончева и
Деян Статулов върху изложбата?
П. К.: Връзката между театъра и киното. Цял живот съм се занимавал
с историята на ранното българско
кино, за мен Васил Гендов винаги е бил
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кинаджия. Знаех, че е играл в театъра,
лично съм се ровил в онази част от архива на Народния театър, предадена
в ДА „Архиви“, чел бях за митарствата му из страната, осъществени от
него и трупата му… Но никога досега
не си бях давал сметка, че огромната
част от актьорите, участвали в неговите филми, са „аркашки“ от театралната му трупа, че с тях той е
делил лишения и материални успехи,
скърби и радости. Тези хора не са били
само негови актьори, подчинени, те са
били негови приятели, близки, а понякога дори и кръвни роднини. Порази ме
лекотата, с която театрални пиеси
са се превръщали във филмови сценарии, с която „сензационни“ истории са
„прескачали“ от екрана върху сцената. Оказа се също така, че огромната
част от бюджетирането на Гендовата целулоидна продукция е осигурявана от театралните подиуми в областни центрове, окръжни градове,
градчета, села и паланки, че Мелпомена е подпомагала финансово безименната си сестра Десетата муза…
А. Д.: Всъщност неговият театрален
мемоар разкрива само едната страна на монетата. Гендов все пак премълчава някои неща. В Централния
държавен архив, където се съхранява
документацията на Съюза на артистите от 20-те и 30-те години на
ХХ век, има доста свидетелства за
негови конфликти и със Съюза, и със
съюзни членове, които участват в неговата трупа. И те са главно за пари:
за ненаправени отчисления от представления, за неизплатени заплати
на артисти. Гендов пък се оплаква,
че Съюзът не защитава правата му
като автор на пиеси, които различни
трупи играят без негово разрешение
и заплащане на авторски хонорар. Но
в крайна сметка Гендов не приключва
нито театралната, нито филмовата си кариера с някакви особени материални придобивки. Той живее до
края на живота си под наем, защото
всичко, което е припечелвал, дори с
известна експлоатация на своя творчески екип, е било влагано в следващи
творчески проекти. Как мислиш –
защо толкова трудно се преодоляват

предубежденията и откровено погрешните представи за историята
на нашето кино?
П. К.: Защото клишето е удобно, защото е по-лесно да скриеш незнанието си зад някой авторитет, вече
произнесъл се по въпроса. Защото е
по-лесно да кажеш: „Така сме го учили“,
отколкото сам да стигнеш до истината. Трудно е да се ровиш из архиви
и стари вестници, да търсиш и откриваш нови данни и факти в името
на историческата правда. По-лесно е да се позовеш на уважавана и по

Сцена от филма „Улични божества“, 1929 г.
(архив на Българската национална
филмотека)

възможност високопоставена персона. Апропо, това е и по-безопасно.
Не забравяй и идеологията, която винаги е била враг на обективността в
историята!
А. Д.: Да, трябва да се каже, че идеологическият профил на Васил Гендов е
социалнолиберален със силен патриотичен елемент. Това личи ясно в театралния мемоар – по-силно дори отколкото във филмовия – независимо
от нескопосните му опити да ласкае
комунистическите водачи Васил Коларов и Георги Димитров. А от късните

му сатирични стихове и епиграми, датирани с 1968–1969 г., личи силно критично отношение към социалистическата действителност.
П. К.: Прав си напълно. И все пак на
мен ми е интересно да узная каква
беше твоята мотивация след толкова успешни занимания с най-новата
национална филмова индустрия да се
заровиш в историята на ранното българско кино?
А. Д.: Има много причини. Първата е,
че вече не чувствам особени предизвикателства в изследването на съвременното българско кино. Там не
откривам нови явления и процеси извън онези, които вече съм анализирал
в три книги. В същото време отдавна
възприемам като голяма несправедливост липсата на адекватна оценка
за постиженията и процесите в българското кино през първата половина
на ХХ в. Не че и в социалистическата
епоха на българското кино не съществуват доста неизследвани проблеми,
но реших да започна последователно,
а и по-близо до началото. Засега не
смятам да се занимавам с периода до
премиерата на „Българан е галант“,
където ми се струва, че ти си преровил всичко из основи. Голям импулс
получих също така в процеса на проучванията си относно малко известни периоди от биографията на Златан
Дудов, автора на „Куле Вампе“, най-забележителния образец на западноевропейското пролетарско кино преди
Втората световна война. Разчитам
след работата по книгата и изложбата за Гендов да продължим с теб
съвместните ни изследвания. Една
добра възможност е предстоящият
проект, в който участваме заедно с
колегите проф. Йоана Спасова, доц.
Андроника Мартонова и по-младите
д-р Росен Спасов и Боян Ценев. Той е
обърнат към изследване на българската филмова култура през 20-те и
30-те години на ХХ в., където очаквам
да разкрием много любопитни неща,
без самите ние още да знаем точно
какви. И да докажем за пореден път,
че българското кино, дори в онези пренебрегвани и подценявани периоди, е
много по-богато и успешно, отколкото предполагаме.
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В сърцето на киното
„Думата „режисьор“
никога не съм я харесвал.
Зад нея стои диктатура
в много лека форма,
да ръкомахаш и да посочваш
на екипа какво да прави.“
С Мартин Макариев
разговаря Деян Статулов
ден да се превърна точно в такъв. Надявам се…

Юлиан Вергов във филма „Сърцето на машината“

Още от първия си филм „Вила
Роза“ предпочитате да работите
в жанровото кино. Откъде идва
този интерес?
Както в литературата и музиката,
така и в киното жанрът конкретизира и слага историята в рамки, а
режисьорът (ако е умел) има възможност да преведе зрителя за ръка през
света, който е създал. Често една и
съща тема се поставя в различни жанрове, което лично на мен винаги ми е
било интересно. Смятам, че артхаусът оставя твърде голямо място за
интерпретация на разказа и поставя
смисъла му под твърде общ знаменател. Темите са винаги „глобални“ и са
подходящи за разговор във философски клубове и интелектуални барове.
Жанровото кино има по-многобройна
публика и дава възможност на идеите
да стигнат много по-далеч.

Какво мислите за българското
жанрово кино, което има образци
от времето преди 1989 г. – соцмелодрами, комедии, дори екшъни и
филми в стил Агент 007. Имате
ли любими примери?
За съжаление тази силна вълна, която подема българското жанрово кино
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през 80-те, се изгубва някъде по пътя
си. Имаме страхотни примери на жанрово кино като „Комбина“ и „Вчера“,
които са сред моите любими филми.
Режисьорите и сценаристите на онова време са действали с по-сериозна
доза размах от днешните, правили са
филмите, които ги вълнуват, въпреки че са се нуждаели от одобрението
на партията. Били са по-безстрашни
някак.

Всъщност как открихте киното
за себе си?
Още през 1987 г. гледах „Империята
отвръща на удара“ в едно читалище
в кв. „Младост“ 1. Филмът напълно
ме хипнотизира и мисля, че останах в
състояние на хипноза до ден днешен.
Киното е магия и да мога да съм част
от нея винаги е било моето желание.
Най-вече да създавам светове с вълнуващи истории, които да вдъхновяват хората, точно както „Междузвездни войни“ направи с мен преди
повече от 30 години. Думата „режисьор“ никога не съм я харесвал. Зад нея
стои диктатура в много лека форма,
да ръкомахаш и да посочваш на екипа
какво да прави. Затова предпочитам
американските еквиваленти – filmmaker или story-teller. Надявам се някой

Как се прескача от филми като
„Привличане“ и „Диви и щастливи“,
които откровено флиртуват със
зрителското внимание, към филм
в епоха? Няма ли риск този път
публиката да се отдръпне, защото
е имала други очаквания?
Същият въпрос може да се отнесе и
към Спилбърг – след „Индиана Джоунс“
и „Джурасик парк“ можем ли да гледаме „Списъкът на Шиндлер“. Или към
Робърт Земекис – след трилогията
„Завръщане в бъдещето“ как можем
да очакваме „Форест Гъмп“… Който
погледне по-внимателно, ще види, че
„Вила Роза“, „Привличане“ и „Диви и
щастливи“ не са много по-различни от
„В сърцето на машината“. Подходът
към разказа, движението на камерата
и състоянието в темпото са много
сходни, просто жанровете са различни, дори и темите са сходни, а именно
– приятелството.

С новия филм „В сърцето на машината“ сякаш рязко сменяте посоката и влизате в драмата. Как
открихте тази история и с какво
ви привлече?
Повечето хора не си дават сметка, че
режисирането на филм е следствие
от продуцирането му. Тоест, осигуряването на финансиране, организацията на стотици хора, работещи
по дадения проект, и евентуалното
му бъдещо реализиране правят един
проект възможен или не. „В сърцето
на машината“ е един от ранните ми
проекти, още през 2006 г. написах
първите идеи по него. Не смятам, че
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сменям рязко посоката, просто сега
му дойде времето. За разлика от САЩ
и от много други държави с развито
кино, където има стотици продуценти с готови, финансирани проекти,
търсещи режисьори, пред които стои
избор с какъв проект да се захванат,
в България независимото кино се диктува от бизнеса. Ако искаме да направим филм извън НФЦ, той е възможен
само чрез продуктово позициониране. Фирмите диктуват правилата
за жанра, одобряват сцени, в които
участват, или не ги одобряват, съгласяват се с актьори, които ще представляват продукта им, и налагат
изисквания по рекламната кампания.
Нашата работа като продуценти и
моята като режисьор е много сложна
еквилибристика между онова, което
ние искаме, и това, което може да има
в дадения филм. „Диви и щастливи“ е
перфектен пример в случая. Филмът
е работещ и за инвеститорите, и за
продуцентите. „Диви и щастливи“
ни донесе сериозни финансови успехи и в чужбина. Лично за мен, не само
и финансови. Чрез „Диви и щастливи“
се срещнах с Алекс Пиня, създателя
на „Хартиената къща“, откъдето
получихме и предложение за римейк
на филма от „Амазон Прайм“ – Испания. На филмовия маркет в Кан се запознах с Ричард Гладстайн, един от
продуцентите на „Самоличността на
Борн“, „Омразната осморка“ на Тарантино и много други. Той ни поздрави
за филма и особено за екшън сцените
в него. След като разбра бюджета и
времето, за което сме заснели филма,
дори ми стисна ръката. „В сърцето на
машината“ е единственият филм засега, в който съм имал пълен творчески контрол, разбира се, в рамките на
бюджета. В България киното е въпрос
на възможности, не на желания.

Темата за социализма трудно си
поправя път в киното ни. Вие как
подходихте? Какви проучвания
направихте?
Социализмът не е засегнат кой знае
колко. Водещи елементи са човешките взаимоотношения в извънредна среда. Разбира се, социализмът е

определящ фактор за това, но целта
на разказа не е режимът, той просто
е обстоятелство, което дава на героите житейската философия, изповядвана от тях. Повечето проучвания
бяха интервюта. Имахме възможност
да се срещнем с един от бившите директори на Софийския затвор, бивши
надзиратели, затворници и служители от ДС. Не ни пуснаха да влезем
в Централния затвор, но имахме достъп до архивни снимки. Посетихме
Варненския затвор, който е от същия
период. Енергията не е за подценяване – когато се тресне металната порта на „парадния“ вход зад гърба ти,
те побиват тръпки. Дори и за кратко,
придобиваш бегла, но истинска представа какво означава да те лишат от
свобода.

Какво беше важно при изграждането на епохата и взаимоотношенията в този период. Как създадохте
визуалната среда във филма?
Преминахме поне през двайсетина
варианта за декори, светлина, грим
и костюми. Художникът на филма
Самуил Ганев искаше да създадем
усещане за клаустрофобична среда.
Интериорът на Кремиковския цех е
вдъхновен от интериора на съветска
подводница. Големи стоманени листове, обковани с нитове, бяха избрани
за част от текстурата на цеха – ако
някой от тях се пропука, ще нахлуе
„леденостудена океанска вода и ще
удави всички“. Искахме затворниците
да са под постоянна заплаха и зрителят подсъзнателно да я усети. С оператора Андрей Андреев подходихме
абсолютно класически, имаше идея
да снимаме филма на лента. Ползвахме предимно доли, кран със седалка и
стедикам, което ни позволи бавни и
плавни движения. Голяма част от композициите са вдъхновени от картини
на Караваджо и Рембранд. Посетихме
изложба във Виена на Караваджо, за
да видим творбите му в пълния им
блясък. Направихме и сториборд с
над 900 кадъра, което ни позволи да
сме максимално прецизни в мизансцена и движението на камерата. В
осветлението също имахме различни

идеи. Спряхме се на добрия стар тънгстийн. Отне ни пет дни подготовка
да наредим осветлението – малко над
300 kw. Искахме монохромна среда, затова избрахме два основни цвята за
света във филма – зеленикаво-сивия
военен цвят от онова време и оранжево-жълтеникавия цвят от септемврийски залез, които символизират
свободата и липсата на такава. При
избора на обективи също имахме различни виждания, след обстойни проби
с грим, костюми и осветление на оригиналните декори направихме цветни
корекции с различните сетове обективи. Мисля, че се спряхме на правилните. Разбира се, постпродукцията
и оригиналната музика, написана от
Виктор Стоянов, затвориха цикъла.

Имате чуден екип от актьори. Как
ги подбрахте?

Христо Петков във филма „В сърцето
на машината“

С половината от тях съм работил,
а на другата половина съм следил
творчеството внимателно. С Александър Сано имам два филма и един
сериал преди „В сърцето на машината“, гледал съм го в „Под прикритие“
и в „Гомор“, не е тайна за никого, че
сме добри приятели и дълго време сме
обсъждали идеята. С Христо Шопов и
Башар Рахал съм работил в „Дървото
на живота“ и исках много да ги събера
отново на екран, този път в опозиция
един на друг. С Христо Петков сме
работили в „Под прикритие“, а и след
като гледах представленията „Хъшове“, „Разбиване“ и „Нощна пеперуда“,
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Мартин
Макариев

Мартин Макариев е възпитаник на немската киношкола. Автор на късометражни филми,
асистент-режисьор в международни продукции. През 2013 г.
режисира и продуцира „Вила
Роза“, спечелил редица награди и номинация за режисура от
БФА. Режисьор на пълнометражните филми „Привличане“
(2018) и „Диви и щастливи“
(2019). Участва в режисурата на
популярни български сериали:
„Под прикритие“ (сезон 4 и 5) и
„Дървото на живота“ (сезон 2).
Най-новият му филм „В сърцето
на машината“ получи наградата Златна роза за най-добър
български игрален филм на фестивала във Варна през 2021 г.

не можех да си представя друг за ролята на Иглата. Още от самото начало съм си представял Юлиан Вергов
за ролята на капитан Векилски, без
да го познавам до този момент. Бях
му гледал повечето представления и
знаех, че ще бъде перфектен за ролята. Другият такъв случай е с Ивайло
Христов, с когото работихме по сериала „Ускорение“ през 2017 г. В една
от обедните ни почивки на моста в
Несебър му разказах за филма и за героя Даскала. Три години по-късно му
дадох сценария. За ролята на Сатъра
се появи македонският актьор Игор
Ангелов. Александър Сано ми каза за
него още преди няколко години. Гледахме запис на Хамлет и един негов
филм. Това ми беше достатъчно да го
поканя за ролята. След като гледах
Стоян Дойчев във „Възвишение“, той
ми се качи в топ три листата за Краси
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Циганина. Само след 20 минути четене на сценария той се превърна в Краси. Владимир Зомбори го познавам още
от студент. Мисля, че съм му гледал
почти всички представления, и го бях
поканил за една епизодична роля в
„Под прикритие“. Докато обсъждахме
ролята на младшия надзирател Ковачки с Александър Сано и прехвърляхме
различни имена, Сано настояваше
най-много за Зомбори, без да знае, че
вече му бях дал да чете сценария. Така
се заформи задругата на „В сърцето
на машината“.

Защо е важна технологията 4К, с
която сте реализирали филма?
Мисля, че вдигането на летвата в
българското кино от технологична
гледна точка е от императивно значение за съревнованието за зрители
с американските блокбастъри. След
като не успяхме да снимаме на лента, избрахме камера ARRI ALEXA LF с
COOKE S7 обективи, подобно на „1917“
и избора на Роджър Дикенс, разликата
е в обективите, които и ние тествахме, но тези ни се сториха по-подходящи за нашия проект. „В сърцето
на машината“ е заснет в максимално
качество, във фотографска широта
и желанието ни е да стигне до зрителите точно така. С моя екип винаги
сме се старали да стопим разликите с
чуждите филми във визуалния аспект,
въпреки че разполагаме с 200 пъти
по-малък бюджет. Смятам, че когато
искаме 10 лв. както за български филм,
така и за „Джеймс Бонд“, трябва много да се постараем, а не да лежим само
на носталгията към българското
кино.

Мислите ли, че наградата Златна роза ще промени отношението
към филма и ще привлече повече
зрители?
За жалост, не мисля. Няма да промени
отношението и няма да докара повече зрители. Въпреки това се надявам
да греша. „Златна роза“ трябва да е
бляскавият фестивал на българското
кино, все пак е един от най-старите в
света. Според мен НФЦ трябва да се

постарае много повече в маркетирането му. Може би ако се влагат по няколкостотин хиляди лв. на година във
фестивала, ще се постигне нужното
ниво.

Във вашия филм мъжете също плачат. По какъв начин според вас се
променя киното у нас и по света?
Мисля, че магията на киното остана
някъде в миналия век. Голяма част от
филмите, които се правят в момента,
са политизирани. Киното се превърна
в агитационна платформа, размахвайки неодобрително пръст към обществото с идеята да постави нови
морални рамки. Всеки втори филм отразява „наболяла“ тема за обществото, представена с почти документален реализъм. И в резултат много от
днешните продуценти, режисьори,
сценаристи правят еднакви истории,
разказани по сходен начин. Тук някъде
започва да се размива авторството
в истинския му смисъл. Аз мисля, че
в момента липсват оригинални истории, такива каквито бяха почти
всички през миналия век. Имам една
интересна история с големия ми син,
който е на 11. Започнах да го водя на
кино от четиригодишен. Вече е гледал
сериозна част от класиките. Преди
2–3 години му пуснах „Джурасик парк“,
минаха няколко месеца и синът ми
каза: „Знаеш ли какво открих? „Индиана Джоунс“, „Извънземното“, „Близки
срещи от третия вид“ и „Челюсти“
(забележете) са на същия режисьор,
който е правил „Джурасик парк“. Казва се Стивън Спилбърг. Знаеш ли го
това?“ Гледал е всички филми на „Марвел“ на „ДиСи“ и много от филмите на
„Дисни“, но въпреки това сам, без да
го насочвам, избира да гледа „старо“
кино. Филми, които те карат да преживяваш това, което преживяват
героите, и въпреки че ги гледаш за
стотен път, да стискаш палци добрите да победят. Това за мен е магията на киното. Темата, разбира се, е
много дълга и можем да я обсъждаме
безкрайно. Но фактът, че дори старите български филм са по-известни
от всички нови, трябва да ни говори,
че някъде грешим.
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Мечтата на Спилбърг

пее и танцува
Приликите

„Уестсайдска история“, реж. Робърт Уайз,
Джером Робинс, 1961 г.

Първата екранизация на хитовия мюзикъл „Уестсайдска история“ (1961) би
трябвало да е сред забранените „четива“ в САЩ през XXI в. – във филма
няма нито един афроамериканец, не
просто сред главните и второстепенни персонажи, но и сред статистите. Сякаш в Манхатън от началото на 60-те години не са чували за
други етноси освен бял и латино...
Добрата новина е, че новата екранизация на дебютанта в мюзикъла Стивън Спилбърг коригира горното недоглеждане (по улиците на Ню Йорк от
60-те вече се движат хора от всички
цветове), без да се превръща в заложник на модерните расови преоценки и
да се изкушава да подмени участниците в Шекспировия конфликт на бродуейския спектакъл: шейсет години
след премиерата на първия филм Ракетите са все така деца на бели имигранти, родени в Америка, а Акулите
– пуерто(аме)риканци, пристигнали
от „свободно присъединения“ наскоро остров.
Нещо повече, за да подчертае, че конфликтът в контекста на историята
произлиза не толкова от цвета на
кожата, а от борбата за територия
и неприемането на „другия“ (какъвто и да е той), версията на Спилбърг
подсилва статута на „пришълци“ и на
Ракетите: вече не само Тони е полякът Антон, но самият Риф е ирландско момче, израснало на улицата,
предвождащо банда от почти хлапета с имигрантски корени, които се
борят за своето място на обетования
континент.

„Уестсайдска история“ е въздействащ киноспектакъл и през 1961, и
през 2021 г. – с превъзходна музика,
завладяваща хореография и отлични
изпълнители. Сюжетът, заимстван
от „Ромео и Жулиета“, е ясен. Както
подобава, любовта между Тони (приятел на лидера на Ракетите) и Мария
(сестра на лидера на Акулите) пламва
внезапно и неочаквано, а после става
жертва на трагични обстоятелства.
Нововъведенията са при уличните
банди вместо враждуващи родове;
момиче, което иска да го приемат
наравно с момчетата; и... Анита.
Ракетите се чувстват по-могъщи,
защото претендират за по-голяма
давност във владеенето на квартала и непрекъснато се подиграват на
недотам добрия английски на Акулите. Енибодис (в превод „който и да е“)
отчаяно се бори за уважение сред Ракетите. Но най-сериозната „реформация“ на Шекспировата конструкция е вмъкването на втори влюбен
женски персонаж – еманципираната
пуерториканка Анита, която иска да
живее в модерна Америка, свободна
от патриархалните традиции. И съответно върху този образ пада тежката отговорност за развръзката на
фабулата в една сцена, която от драматична гледна точка (защото от музикална вокалният квинтет е ненадминат) е най-оригиналното попадение
в сюжета, особено под режисурата на
Робърт Уайз през 1961 г., когато стилизацията внезапно е отрезвена от
реализма.

Разликите
Въпреки че запазва условността на
избраната епоха, филмът на Спилбърг акцентира върху елементи, които са по-невидими във версията от
1961 г., или директно променя обстоятелства, влизайки в ненатрапчив
обяснителен режим с философски

отсенки, относно мотивите на отделните персонажи. Така членовете на двете банди изглеждат доста
по-млади отблизо, Ракетите не са в
„плен“ на фрапиращото (почти арийско) русо, а Риф вече не прилича толкова на „добро американско момче“.
Пуерториканците са освободени от
бутафорния грим и отличителните
кожени гривни, Чино не е член на Акулите, защото Бернардо осъзнава обречеността на уличната кауза, а Тони
отказва да се замесва в свадите, след
като е прекарал година в затвора и
се страхува от спотаената в себе си
агресия... Насилието в новата „Уестсайдска история“ е доста по-осезаемо, защото мюзикъл стилизацията
е сведена до минимум. Засилен е и социалният патос за разрушението на
квартала и доминиращите интереси

Уестсайдска история“, реж. Стивън
Спилбърг, 2021 г.

на хората с пари. Не на последно място, образът на Док е заменен с този
на Валентина (реверанс към Рита Морено, която беше Анита през 1961 г.)
– пуерториканка, омъжила се за американец, създавайки едновременно
мост между общностите и загатвайки за нова пропаст между мъжете и
жените в „модерното“ общество... И
да, през 1961 г. „Уестсайдска история“
печели 10 награди Оскар (от 11 номинации). Ръкавицата е хвърлена, мистър
Спилбърг.
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Изкуството на квартета
С проф. Димо Димов
разговаря
Светлана Димитрова
Защо и как избрахте цигулката
да бъде ваш постоянен спътник в
живота?
Трудно ми е да кажа, че аз съм я избрал,
защото бях много малък, но една Коледа баща ми донесе хартиен плик и
аз видях да се подава едно лъкче. Това
беше една много малка цигулка четвъртинка. Така разбрах, че това е коледният ми подарък. Годината беше
1944.

Къде започнаха първите ви уроци?
Ние живеехме в Стара Загора. Аз станах ученик на концертмайстора на
Старозагорската опера Георги Стоянов, много добър цигулар и изключителен човек. Тогава нямаше нито
детска школа, нито музикално училище. След продължителни уроци през
1952 г. се явих на състезание за деца
и юноши. Там въпреки всичките си дефекти направих добро впечатление,
класираха ме с поощрение и с малко
усилие от страна на моите близки се
оказах приет в интерната за даровити деца и юноши музиканти. Директор на интерната беше Трендафил
Миланов, аз бях негов ученик, същевременно всички учехме в Софийското музикално училище. На третата
година се прехвърлих при Боян Лечев.
Той току-що беше дошъл от Москва,
завършил Московската академия при
Давид Ойстрах. Беше млад, амбициозен педагог и изключителен цигулар.

Следвайки пътя, продължавате в
Музикалната академия.
Още в интерната проявявах интерес
към струнния квартет. Като дете
слушах много радио и чувах едни особени звуци, които бяха доста по-различни от другата музика, която слушах на плочи. След като чух квартета
на Емил Деков, който репетираше в
интерната, разбрах, че това е моят
път. Слава богу, много ни водеха по

концерти от интерната. Тогава и
квартет „Аврамов“ даваше концерти. Проф. Аврамов преподаваше и в
интерната.
Като ме приеха в Академията, трябваше да напусна интерната, отидох
на квартира и така тръгна свободният ми път като личност. Но подготовката, която получих в интерната,
с това обкръжение от музиканти и от
най-добрите професори от Академията, беше безценна.

В интерната имаше ли обичай да
се правят концерти?
В събота след вечеря в залата на интерната всеки каквото беше научил
през седмицата имаше право, ако неговият преподавател реши, да го изсвири на сцената. Само гами не свирехме. Етюди, различни пиеси, които
са хрумнали на преподавателя при
нашата подготовка, се изпълняваха
на тези концерти. Това беше невероятна школа.

Вие правите квартет „Димов“ още
когато сте в Академията.
Още с постъпването ми създадох
първия вариант на квартет „Димов“,
който тогава се казваше Студентски академичен квартет. Първият ни
афиш беше изключително модерен и
интересен. Квартетът съществуваше успоредно с уроците ми при Боян
Лечев, който смяташе, че си губя времето, дори имахме перипетии. Той ми
каза: „Виж, Димо, твоят час е в 19 вечерта. Ако те няма, няма да те чакам“.
Този период беше труден за мен, но аз
не се отказах от квартета.
В първия състав, в който се събрахме,
Александър Томов беше втори цигулар. Малко по-късно дойде Димитър
Чиликов, а виолончелистът беше Димитър Козев. В този състав на Студентския академичен квартет изнесохме първия си концерт.

Колко време бяхте заедно с този
състав?
Двадесет и седем години, в които бях
твърде увлечен от квартета.

Първият концерт кога се състоя?
Първият официален концерт беше в
зала „Славейков“, единствената зала
за камерна музика по онова време.
Имаше чудесна акустика. Свирехме
и в камерна зала „България“. Когато
завършихме Академията, бяхме разпределени в Плевен. Плевенското
музикално училище беше създадено
една година преди ние да завършим
през 1965 г. и имаше голяма нужда от
преподаватели. Първият директор
беше Божко Шойков, прекрасен човек.
Оказахме се петнадесет души, млади
преподаватели. Попаднахме в много
добра атмосфера. Живеехме с нашата музика, общувахме с колегите и
учениците. Така минаха две години
във всекидневни репетиции и уроци.
През това време се подготвяхме за
първия си конкурс. Защо да се явим на
конкурса? Проф. Лечев, който беше
инспектор на училището, въпреки
че много ме обичаше, ми каза: „Димо,
квартет, квартет, а ето ви даскал в
Плевен? Какво ще правите сега?“. А аз
сякаш пророчески му отвърнах: „Професоре, по света има конкурси, ще се
подготвим, ще се явим, ако спечелим,
ще имаме и кариера на концертиращи
музиканти“.
В Академията бяха обявили прослушване за конкурс, тогава никой не можеше да излезе на конкурс в чужбина,
без да го приеме комисия от професори. Явиха се четири квартета и ние
получихме одобрение. Конкурсът на
името на Роберт Шуман беше в Източен Берлин. Беше неговото първо издание. Прослушванията се проведоха
в Операта. Трудно беше да разберем
какво е един конкурс, как се развиват
нещата, но на практика видяхме как
политическите виждания на тогавашните управници направиха така,
че най-добрият квартет тогава – унгарският „Барток“, спечели втората
награда, ние четвъртата, а едни дванайсетгодишни деца от Китай получиха първата награда.
Щом се върнахме в Плевен, започнахме
да се готвим за друг конкурс в Будапеща на името на Лео Вайнер, техен голям композитор. Преди това отново
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се явихме на конкурс в София, за да ни
определят за участие в летните курсове „Музикални ваканции“ във Венеция. Работихме много упорито и получихме разрешение да заминем. Не мина
без проблеми, тъй като никой не ни
даде пари. Сами си купихме билети за
влак и пристигнахме във Венеция без
пари, а и вече бяхме закъснели. Никога
няма да забравя как мъкнехме куфарите и инструментите си по уличките
и мостовете, не можехме да открием
къде е Музикалната академия, а и езици не знаехме. По обяд пристигнахме
в Академията и се оказа, че списъците са готови и вече се работи. Ръководителят на „Квартето Италиано“
направи огромен жест. Този състав
съществуваше от десетина години,
концертираше по цял свят и записваше непрекъснато. Той ни даде един час
да се подготвим и да ни прослушат,
за да решат дали да ни приемат. Ние
бяхме пътували два дни, бяхме уморени, мръсни, брадясали. Но се пооправихме и се изправихме на сцената.
Това беше невероятно психическо
преживяване. Разчитахме да ни одобрят и да получим стипендията, за да
продължим. Изсвирихме първа част на
Квартета на Барток и малко от Бетовен, тъй като това беше част от
програмата ни за Будапеща. Те бяха
много възторжени, приеха ни и това
беше началото на приятелството ни
с „Квартето Италиано“. Не искаха да
работят Барток с нас, казаха, че ние
си го свирим много добре. Работихме
един от най-големите квартети на
Бетовен оп. 59, №1 от „Разумовски“
квартетите. Сядаха до нас и дори
свиреха с нас, за да ни предадат своето преживяване на произведението,
хващаха молива, пишеха разни пръсти
и други указания. Ние се оказахме много схватливи. Уроците бяха сутрин.
Следобед се събирахме, за да репетираме. Оказа се, че пръстовката, лъковете, всичко е променено при всеки
един от нас и този труд, който бяхме
положили, за да уеднаквим нещата,
тъй като в един квартет не върви
всеки да свири, както си иска, беше
малко излишен – те всичко промениха. Те предаваха своята музикантска
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енергия на учениците си – като италианци бяха по-експресивни и това
даде отражение на нашето свирене.
Разделяйки се, Паоло Борчани, ръководителят на „Квартето Италиано“,
ни каза: „Успех, вие ще получите първа
награда“.
Този курс беше подготовката ни за
конкурса в Будапеща. В журито бяха
дванайсет от най-известните музиканти. Там получихме и една специална награда за изпълнението на творба
на Бела Барток. Унгарският квартет
„Барток“ също се яви и трябваше да
получи първа награда, а ние втора. Но
журито не присъди първа и дадоха две
втори награди – на тях и на нас.
Завръщането ни в София беше триумфално – концерт в зала „България“,
прием при министъра на културата.
Ние с наши собствени средства дадохме коктейл в залата на шестия етаж
на Министерството на културата.
След това се обадихме на директора
на Плевенското музикално училище и
му казахме, че имаме големи планове,
че трябва да работим много и няма да
се върнем в Плевен.
Така започна малко труден период, защото бяхме без заплати. От септември 1963 г. нямаше къде да репетираме. Свирехме в дома на Козев и чакахме
Министерството да направи нещо за
нас. Разбира се, изнасяхме много концерти. През 1964 г. Марин Големинов
написа своя Концерт за струнен квартет и оркестър, а ние го изпълнихме
на Мартенските музикални дни в Русе
с Васил Стефанов и оркестъра на Радиото. Беше голямо музикално събитие. Този концерт е едно от съкровищата, създадени от Големинов.
Сутрин репетирахме, а следобед в
два часа аз бях в Министерството
на културата, когато идваше заместник-министърът. Това продължи около месец и половина, всеки ден.
Най-накрая чудото стана. С подкрепата и на някои композитори ни назначиха като струнен квартет към
Софийската филхармония от април
1964 г. Започна нашата интензивна

дейност с концерти в страната.
Свирехме на всички фестивали, „Концертно бюро“ организираше концерти и в градове, където хората не ни
познаваха. От този момент ние имахме и подкрепата на всички композитори. Големинов ни посвети своя
Микроквартет, а след доста години
и своя Осми квартет. Освен Парашкев Хаджиев повечето композитори
пишеха за нас. Само Панчо Владигеров
ни беше много сърдит, защото не намерихме време да изпълним неговия
Първи струнен квартет. Той беше
много дълъг, а ние все се канехме да го
научим и не успяхме. Още в студентските си години Красимир Кюркчийски
написа своя Първи струнен квартет.
Работихме го заедно, а втората част,
създадена по народната песен „Грозданке ле, Грозданке“ – много майсторски създадена с флажолети, с пасажи
„под сурдинка“, стана шедьовър, който изпълнявахме и на бис по концертите си. Ще добавя още Димитър
Сагаев, Жул Леви, Васил Казанджиев.
Тогава времената бяха по-приемливи
за изпълнение на съвременна музика.

Но въпреки признанието продължихте с конкурсите.
Особено след конкурса „Барток“ за нас
научиха големите имена, търсеха ни.
Последва и конкурсът в Лиеж, където
отново се срещнахме с квартет „Барток“. Там получихме специална награда, а те бяха вече първи. Следващата
1965 г. спечелихме големия конкурс на
германските радиостанции в Мюнхен.
Резултатът от него беше, че вече
имахме импресарио в Германия. Имахме и други – за Франция, за Италия, и
тръгнахме по света.

Друга основна линия в историята
на квартет „Димов“ са записите,
много от които са знакови.
Записите започнахме с френската
фирма „Хармония Мунди“, след като
спечелихме конкурса в Мюнхен. Точно
двайсет дни след конкурса вече бяхме
в Южна Франция за записи. „Хармония
Мунди“ беше основана само една година преди това. Те нямаха студио в голям град и ни поканиха в катедралата
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„Сен Максимен“ в едно малко градче.
Катедралата не беше действаща,
една от залите бе пригодена специално за нас. Дълги години правехме записи, пътувайки на различни места във
Франция. Първият ни диск излезе още
през 1966 г. След това се заинтересува и „Балкантон“ и благодарение на
нас той подписа договор с „Хармония
Мунди“ за обмяна на записи. Имахме
много напрежение и перипетии, но в
кратък срок направихме интеграл Моцарт, Бетовен. Направихме интеграл
„История на струнния квартет“. През
годините записахме и около двайсетина български квартета за Националното радио. Разбира се, станахме и
много известни през годините.

Пътят ни беше прекъснат много внезапно в момента, когато Александър
Томов напусна България. Ние решихме,
че квартетът свършва. Но благодарение на някои хора, които бяха начело на културата, нямаше никакви
репресии към нас. Тогава към нас се
присъедини Нанко Димитров, който
беше в първите цигулки на Филхармонията. Той за кратко време трябваше
да навлезе в един огромен репертоар,
за да не спираме нашите ангажименти. А те бяха във всички европейски
страни без Албания, Турция, разбира
се, Съветския съюз, Япония, източните държави, Индонезия, Нова Зеландия, Австралия. Свирихме в Индия, в
Куба и Мексико. Това беше невероятна

работа с много напрежение. Може би
имахме и грешки. Сега като си правя
равносметка, имаме общо за „Балкантон“ и „Хармония Мунди“ около
шестдесет плочи. В радиото има и
много документални записи – общо
около петстотин са. Има и в телевизията. Това е едно богатство.

Знаете ли дали са преиздавани или
дигитализирани?
Не, издадоха само един диск и толкова.
Минаха тези времена. По едно време
„Балкантон“ направи връзка с Япония и се оказа, че почти са подарили
нашия интеграл Моцарт и Бетовен
на една японска фирма. Бяха сключили
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Димо
Димов

Димо Димов е роден на 10 февруари 1938 г. в Любимец. През
1956 г. основава струнен квартет „Димов“ в състав: Димо
Димов и Александър Томов – цигулка, Димитър Чиликов – виола,
Димитър Козев – виолончело.
След напускането на Томов се
присъединява Нанко Димитров. В последните години от
съществуването на квартета
в него свирят цигуларите Николай Гагов и Емил Бошев, виолистите Валентин Геров и Огнян
Константинов, виолончелистите Николай Беспалов, Джефри
Дийн и Христо Танев. През
1984 г. Димов създава празниците на изкуствата „Аполония“
в Созопол, а по-късно фондация
„Аполония“. От 1987 до 1989 г.
е ректор на Музикалната академия в София, 1990–1991 г.
– министър на културата,
1997–2001 г. – депутат в 38ото народно събрание, 2001 г.
– посланик в Дания. На квартет
„Димов“ са посветени произведения от Марин Големинов,
Красимир Кюркчийски, Васил
Казанджиев, Димитър Сагаев,
Жул Леви.

договора, без да ни предупредят. Видяхме тези записи, когато отидохме в
Япония. На една и съща витрина имаше записи на различни известни квартети, „Амадеус“, „Джулиард“. Нашите
записи ги продаваха на три пъти пониска цена, което никак не беше далновидно. Това беше голям удар върху
нашето реноме. Слава богу, не беше
фатално.
Спомням си първото ни пристигане в Япония. Бяхме посрещнати от
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импресариото, даде ни обяд. Но ни
каза, че август не е време за концерти. Попитахме защо тогава ни е поканил. А той ни предложи да направим
два концерта в Токио и Киото, а след
това да запишем една грамофонна
плоча. Ние не приехме. „Тук сме за концерти. За записите трябва да сключим нов договор и ще ги направим“.
Импресариото каза: „Искате концерти? Добре“. Направи в Токио два концерта без публика, в зали без климатици в лятната жега. Присъстваха
двама негови сътрудници и човек от
посолството. Ние, във фракове, изпълнихме първия квартет. Импресариото пристигна, започна да ни разубеждава. „Не, този концерт ще го
довършим“… След това концертите
бяха много хубави. Като наближи времето да си тръгваме, импресариото
ни покани на вечеря, за да ни се извини
за ситуацията, която е създал. Приехме вечерята, но извинението не.
Около десет години след това, тъй
като той организираше турнетата
в Япония, ние не свирихме там. Разказах това, защото не всичко по пътя на
музиканта се движи гладко.

Сега да поговорим и за фестивала, който създадохте през 1984 г.
– „Аполония“ в Созопол. Всички
казваха: „Той, Димо, го направи, за
да удължи сезона в Созопол“.
Съвсем точно. Трябваше с нещо да
заинтересуваме кмета на града, който държеше да има повече туристи.
Като дойдеше краят на август, градът опустяваше. Така че през 1984 г.
ние направихме фестивала от 1 до 10
септември. Те бяха много доволни,
защото фестивалът започна да привлича публика и целият град живееше с новия ритъм – и заведенията, и
хазяйките, които посрещаха гости,
защото тогава нямаше толкова много хотели.

Фестивалът се утвърди и предполагам, че самите творци ви търсят, за да предлагат произведенията си.
За щастие при нас има много желаещи
да участват. Разбира се, ние избираме
кого да поканим.

Можете цял месец да го направите...
Не, тази грешка, която направиха в
София и на други места, няма да допуснем. Един фестивал трябва да бъде
ýдарен. Трябва да има замисъл, да показва любими артисти, нови артисти,
нови произведения. Целият фестивал
се замисля по много сериозен начин. И
сега, в тази ситуация, ние не спряхме,
но променихме местата на провеждане на събитията. Правим повече изяви навън, стараем се да запазим постоянството на цикъла. Тази година
започнахме малко по-рано и кметът
специално ни обърна внимание. Така че
за следващото издание се разбрахме
да бъде от 2 септември. Тук е мястото да кажа, че аз от дълги години не се
занимавам активно с фестивала. Правят го Маргарита Димитрова, която
оформя програмата, Ани Русинова,
която е при нас отдавна. Привличаме
и млади хора. За щастие почти целият екип се запази. Тази работа е много деликатна и аз имам един принцип
– когато нещо работи, не се бъркай.
Екипът, който Маргарита ръководи, има пълна свобода в подбора на
програми, на период, на интервюта
и най-важното, на спонсори. Но това
е друга тема, в България не можеш
дълго да задържиш спонсор. Щом се
смени ръководството, и нещата пропадат. Важното е друго – „Аполония“
съществува.

Нека да поговорим и за политиката
във вашия живот. Бяхте депутат,
министър на културата, посланик.
Това какво ви донесе? Повече разочарования или опит?
Не ми се говори за политика. Станах
министър в едни ужасни години и имам
чувството, че те продължават. Дори
стават още по-ужасни. Какво да говоря! Когато станах министър, изчезна
хартията. Нямаше хартия за книги,
както и много други неща. Ходих във
Виена, в Париж и хората ме гледат и
се чудят: „Какво иска от нас този див
българин да му даваме!“. Имах и много
хубави срещи с ръководители и други
политически личности.
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Воин в джаза
„Човек може да се научи
да импровизира, но въпросът
е дали ще кажеш нещо с това,
дали ще има послание, дали
някой ще го почувства.“
Преподавате джаз в Мюнхен, голям
град, който далеч не е обетованата
земя на джаза. Как се чувствате
там?
Мюнхен е град на класическата музика. Има хора, които слушат джаз, но
възприятието не е това, което на
мен ми допада. Трудно е да се свири модерен джаз там. Само един клуб има.

Работите в престижната Академия за музика и театър, една от
най-големите в Европа, където сте
и учили при проф. Леонид Чижик.
Заради него ли отидохте там?
Той е един от легендарните пианисти
на нашето време, изключителен педагог. Знаем колко е трудно да се съчетаят тези две дейности, но той го
умее. Нашите уроци не са като класическите. Изучаваме един съвсем друг
свят, света на импровизацията и
свободата. За руската школа за пиано
знаем, че тя е безпощадна, Чижик не
само че е перфектен технически, а е и
велика музикална енциклопедия. Това,
което става в главата му, е интересен процес, който най-много ме интересуваше. Имах изключителни шест
години с него.

А колко трудно беше в неговия
клас?
Влизането не беше трудно, трудното дойде след това. И нямам предвид само езиковата бариера по време
на лекциите, бях заминал, без да зная
немски. Трудно беше да издържиш на
темпото. Нашите уроци бяха открити, събираха се много хора, идваха
класически пианисти, интересуващи се от импровизация. Събирахме
се в петък, точен час нямаше, Чижик
идваше някъде към 12:30 ч. Стаята
беше голяма, с два рояла, отстрани бяха подредени столове и диван,

С пианиста Константин Костов
разговаря Марта Монева
напълваше се с хора. Изискваше се
доста време, докато навлезеш в материята, да преосмислиш и направиш нещата по свой начин. Това беше
най-важното – да усвоим идеите и
всеки от нас да вкара нещо ново.

Наложи ли ви се, образно казано, да
свалите някой и друг костюм, който сте облекли в процеса на предходното си музикално обучение?
Първо ми беше трудно да сваля класическия фрак. Това беше най-трудното
като преход между музикалната гимназия и Академията в София. В тези
три години – от 1998 до 2001 г., постоянно съм търсил, Този период след
това ми повлия на изпита в Академията в Мюнхен при Чижик. А после трудното беше, че трябваше да се отуча
от някои навици в музикален смисъл.

Нека се върнем още малко назад,
заедно с Биляна Цинликова, която
преподава в Университета „Моцартеум“, сте ученици на Елеонора
Карамишева от Плевен.
Преди две години беше честването
на 80-ата годишнина на Елеонора Карамишева, събрахме се в Плевен много
нейни ученици и в продължение на три
дни настана един, бих го нарекъл, клавирен фурор. Аз свирих джаз.

А тя каква роля изигра за завоя ви
към джаза?
Карамишева ме откри още като малък
във Враца. Идваше от Плевен, за да си
избере кандидати, които да обучава
от малки. Избра ме и започна да идва
веднъж месечно да ми дава уроци. Пътуваше от Плевен до Враца с влака,
един урок траеше по 4–5 часа. И така
продължи, докато станах на 14 години и дойде време да кандидатствам
в Плевенското музикално училище.

Местата за пианисти бяха малко, а
кандидатите – много, и имаше голяма борба. Именно в Плевен се запалих
по джаза и по композицията. А Карамишева не беше от тези педагози,
които отричаха всичко освен класиката и клавирната музика. Напротив,
винаги след уроците ме насърчаваше
да ѝ посвиря джаз. Видя, че има нещо
в мен. Когато станах десети клас,
Карамишева ме поощри да кандидатствам джаз, защото мислеше, че ще
имам най-голям успех. Тръгнах на уроци при Юлия Ценова, лека ѝ пръст. До
днес съм изключително благодарен за
тази насока на Карамишева, а тя винаги, когато може, посещава моите
концерти във Варна, Бургас и Плевен.

Кого още освен нея бихте искали
да споменете?
Към нея изпитвам невероятна любов,
но има още един човек, който изигра
много голяма роля в живота ми – моят
първи учител във Враца, Петър Карагенов, лека му пръст. Той беше изключителна личност, при него също беше
трудно да се попадне. Композитор и
педагог, който винаги е работил с огромна любов към всичките си ученици.
Беше аристократ, от когото съм научил и много житейски неща. Другото,
което ми правеше силно впечатление, бе, че пишеше цялата партитура
за оркестър с писалка. Невероятно
красиво, калиграфски беше изписано
всичко. Когато по-късно се запалих по
композицията, започнах и аз да пиша
ноти с такива писалки. Карагенов е
човекът, който ми даде и най-много етюди, Бах… Те ми дадоха техника, развиха полифонията ми и начина
на мислене. Относно учителите ми
се чувствам един от най-големите
щастливци на тази планета.

А как изобщо започнахте да свирите на пиано?
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преподавателя. Как успяват студентите да свалят фрака, за който споменахте?

Константин Костов,
фотография личен
архив

От няколко години се чува, че в Китай има интерес към джаза. Имаме
все повече китайски студенти, които идват да учат джаз, някои от тях
доста умело се налагат и на сцената, започват да творят, да правят
албуми. За да свириш джаз, трябва
да си наистина воин, във всяко едно
отношение, независимо от националността. Не всекиму се удава, това
вече е изкуство.
Човек може да се научи да импровизира, но въпросът е дали ще кажеш нещо
с това, дали ще има послание, дали някой ще го почувства.

Покрай по-големите ми братовчеди,
търсех разни мелодии на пианото
им. Всъщност исках на барабани да
свиря, но ми казаха, че трябва първо
да започна с пиано. После обаче, като
попаднах на личност като Петър Карагенов, сред хора, които се явяваха
на конкурси в Италия, Франция и Германия и печелеха награди, продължих с
пианото. Другата среда, която също
ме промени, когато започнах да се занимавам с композиция и импровизация,
бяха моите приятели в музикалната
гимназия. Срещнах ги още първите
месеци, когато влязох там. Научихме
се да слушаме малко по-различна музика от другите, също и джаз, по-модерен – Хърби Хенкок, Чък Кърия, Дейв
Уекъл. И започнахме сами да създаваме
музика, отворихме първия джаз клуб в
Плевен. Всеки петък в Художествената галерия „Илия Бешков“ организирахме джаз концерти. Това бяха първите композиционни опити, които се
превърнаха в пиеси, и до ден днешен се
свирят и в Академията, и в музикалните училища, с тях някои се явяват на
конкурси и печелят награди. А ние си
останахме най-добри приятели.

В България имаше хубави традиции
за ранно музикално обучение, имам
предвид и читалищната дейност,
както и народната музика. Как
ви изглежда състоянието на това
ранно музикално обучение днес?
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Сега всичко изглежда по друг начин.
По наше време се изискваше от учениците да работят много. Аз съм се
упражнявал по два, три, четири часа
всеки ден, което изисква доста голяма мобилизация, концентрация, саможертви. Виждам, че в днешно време
това вече е трудно да се изисква от
деца.

Да, в Европа изискванията към децата, които се занимават с музика, са различни.
Мисля, че всяко дете би трябвало да
се занимава с музика, доколкото това
му е интересно. Днешните деца израстват с други нагласи, не можеш да
ги накараш насила да правят това.

Разбира се, но виртуозите не се
раждат такива, изграждат се с
много труд. За добро или лошо, навлизат виртуозно подготвени музиканти от други култури, където
не е проблематично децата да се
упражняват часове наред.
Наистина, виждаме го вече и по конкурсите. Имам студенти от Азия, те
се славят с това, че винаги работят
усърдно и правят не само това, което
им дадеш, но и допълнително. Идват
първи и си тръгват последни.

Образованието в Азия е и силно
повлияно от авторитета на

Какво е важно за вас като преподавател в академията?
За мен най-важното е да накарам моите студенти да работят, да се отнасят с любов към това, което правят,
към музиката. Да учиш импровизация
е все едно да учиш нещата от живота, не само в музикален аспект. Импровизацията е да можеш да кажеш
нещата по много различни начини. Начинът на мислене, начинът на реакция
са най-сложни по време на импровизация, идеи има всеки, но най-трудно е
да подбереш правилното.

Това е предизвикателство на интелектуално ниво.
Да, защото импровизацията е и бърза
реакция на мисълта. За да можеш да
мислиш в музиката, би трябвало да
можеш да мислиш по различен начин и
в другите области.

А имате ли вече завършили студенти, чието развитие ви радва
особено?
Да, разбира се, аз преподавам от
2008 г. Имам студенти, които правят
музика, издават албуми в известни
лейбъли и се развиват добре в музикалния бизнес.

Това е много голямо удовлетворение
за всеки преподавател.
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Разбира се, това е най-голямото удовлетворение – да им дам любов, насоки
и философията на импровизацията, да
виждам, че те развиват всичко това
по свой собствен начин.

Наскоро издадохте албума „Картини от една изложба“ на Модест Мусоргски за джаз трио заедно с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.
Защо точно него?
Аз съм възпитаник на класическата
музика, обичам и нея. От доста години съм преработвал най-различни
класически пиеси на Шопен, Бах, Лист,
Бетовен и др. и от години исках да направя клавирен цикъл за джаз трио. И
много се колебаех между Чайковски,
„Годишните времена“, и Мусоргски.
Спрях се на Мусоргски, тъй като музиката на Чайковски е доста преработвана, включително и от моя професор
Чижик. Споделих идеята с Христо Йоцов, който веднага я прегърна и след
няколко месеца ме предупреди със съобщение, че имаме дата за концерт
с „Картините“. Трябваше ми месец и
половина, за да направя целия цикъл,
погрижих се да изглежда като пиеса.
Всичко се развиваше естествено и
лесно, защото се базираше на моите
знания от класическата музика и на
опита ми да я аранжирам. Повечето
класически музиканти скептично казват: „Да не ги развалиш!“. Извинявам
се пред класическите музиканти, но
всъщност и не им се извинявам. Това,
което направих, не всеки може да го
прави, аз смятам, че съм го направил
нелошо.

Какъв отзвук получавате от класическите музиканти за тази ваша
дейност?
Аз съм свирил много в Полша, там съм
провеждал и уъркшопове, на които са
присъствали музиканти от класическата музика. Досега не съм чувал негативен отзвук. Намирали са работата ми много приятна и изключително
интересна. На един от последните
ни концерти в Бургас бяха дошли пианисти от местната музикална гимназия, всички те бяха възхитени от
това, което съм направил.

Кой е следващият ви проект с
Христо Йоцов и Митко Карамфилов, който бихте желали на драго
сърце да осъществите?
Имаме идея този албум да го свирим
на повече фестивали в България и
чужбина. Вече дори има запитвания
от други страни, но в България е много трудно да свириш на фестивали.
Много трудно някой ще те покани.
Едни и същи хора свирят на фестивалите. Добре че го има джаз фестът
в Пловдив! Аз например от години се
опитвах да създам контакти с „Аполония“, невъзможно е. И в Русе е същото. Венци Благоев покани Агнешка
Хекирт, певицата, с която работя. В
Бургас свиря благодарение на Мария
Русева, която знае, че правим хубави
неща. Някои хора ме познават, така
имах щастието да попадна и на фестивалите във Варна. Още по-трудно
е да получиш покана да преподаваш
някъде, въпреки че тази страна има
нужда от хора като нас. Аз в България
съм незабележим.

Константин
Костов

Константин Костов е български джаз пианист, роден е през
1979 г. във Враца. Учи пиано в Музикалното училище във Враца,
в Държавното музикално училище в Плевен и в Националната
музикална академия в София,
преди да завърши с отличие
Академията за музика и театър в Мюнхен през 2007 г. при
проф. Леонид Чижик. От 2008 г.
преподава джаз пиано в същата
академия. Има много международни изяви. Различните джаз
проекти на Костов включват
и българска фолклорна музика.

Какво правите извън преподаването в Академията?
В момента повече се занимавам с
аранжиране за симфоничен оркестър. От няколко години помагам на
един полски диригент, Томаш Шимош.
Той прави аранжименти за много известни поп и джаз певци в цяла Полша. Също така съм зает от време на
време с Радиооркестъра на Варшава.
Много обичам да работя с оркестър,
тъй като там има цяла палитра от
звуци. Дори и в момента пиша произведение за пиано и оркестър, първата
част вече е завършена, работя върху
втората. Надявам се догодина да приключа и да го изпълня с някой оркестър в България.

А от какво се храни музиката ви?
Музиката ми се храни от любов, от
чувство, от това, което ме заобикаля в света, от хората и от музиката
вероятно. И да, мога да кажа, че музиката е моята религия. Тя винаги ме е
спасявала, винаги ми е давала сили да
се боря и да правя това , което искам

да правя, като един същински воин.
Ние всички сме воини.

Свирили сте по цял свят, пред
коя публика най-много обичате да
излизате?
Случвало ми се е няколко пъти да свиря
пред руска публика. В Москва, в Санкт
Петербург, но никога няма да забравя
един концерт в голяма зала в Санкт
Петербург. Свирехме Чайковски, „Годишните времена“. Хората бягаха под
сцената като на поп концерт, за да ни
стиснат ръцете, крещяха изправени
на крака. Бяхме обявени като група от
Германия, а нито един от нас не беше
германец. След концерта една група
руснаци ни обгради, черпеха ни със
сандвичи, бисквити, чай с коняк. Бяха
дошли просто да си говорят с нас. Такова нещо не бях изпитвал никога през
живота си. Руснаците умеят да слушат музиката по съвсем друг начин,
както и поляците, те са страхотни
слушатели.
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Културата
като спасение

С Блик Баси,
камерунски певец,
инструменталист
и автор
на социално
ангажирани
песни на езика
басђ, за любовта,
която можем
да излъчваме,
за скритата
история и за
постколониализма
разговаря
Цветан Цветанов
балет (онази любима на всички ни зала,
изглеждаща като извадена от филм
на Дейвид Линч), веднага беше разпознат и припознат – поне от онези,
които имаха уши и души за музиката и
за по-големите неща, които тя носи.

Блик Баси, фотография Татяна Ранташа

Твърди се, че епохата на големите
идеалисти и мечтатели в музиката
безвъзвратно е отминала. Днес можем да срещнем следващия Боб Дилън,
Джъстин Съливан или Джон Ленън
и дори да не го разпознаем – защото
музикалната индустрия е различна
от тази през миналия век, защото
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публиката вече слуша по различен начин, защото всеки от нас (независимо
колко широко сме скроени) е свикнал да
чува универсалните идеи на някой от
големите световни езици, а не на малък и изчезващ език… Причини колкото искате. Но когато Блик Баси излезе
на сцената на Македонската опера и

Малко контекст – мястото е Скопие, Република Северна Македония,
оранжева ковид зона, на закриването на 20-ото юбилейно издание на
„Оффест“ („неджазовия“ по-малък
брат на Скопския джаз фестивал,
обикновено майско-юнски, но от пандемията насам ноемврийски). Блик
Баси носи очила като на Елтън Джон
и пее съвсем непринудено с глас, който не отстъпва на нито един велик
блус или соул певец от ХХ в. На език,
който изчезва. Басá – един от 260те езици в Камерун днес. Камерун,
получил името си от португалските
завоеватели, ловящи скариди в реката Вури (наречена от тях Рио дош
Камароеш – „реката на скаридите“)…
„Хм, странно нали? – пита Блик Баси
публиката в залата. – Как щяхте да се
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почувствате, ако аз дойда тук да ви
завоювам и кажа, че от утре вашата
страна няма да се казва Македония, а
Айвар, примерно?“
Музиката му е минималистична. В
албумите освен електрическата му
китара чуваме още чело, миди клавиатури, тромбон, тромпет, хармоника –
доста специфичен инструментариум,
който съвсем не звучи фолклорно, ако
това сте очаквали въз основа на опита си с „Оффест“. През последните
20 години на този фестивал сме слушали почти всички важни съвременни
африкански музиканти, чиито корени
идват от фолклора – Алеф Бокум, Хабиб Коате, Бубакар Траоре, Сезария
Евора, Tinariwen, Басеку Куяте & Ngoni
Ba, Юпитер Боконджи & Okwess и т.н.
На сцената в Скопие с Блик Баси беше
само още един музикант – Арно дьо
Казанов (клавишни и тромпет), като
двамата заедно показаха друга една
африканска музика, основаваща се не
толкова на ритмите или на характерни китарни рифове, а сякаш взета от
една фантастична Африка, от паралелен свят като тази в романа „Черен леопард, червен вълк“ на Марлон
Джеймс.
Изсвириха програмата от албума
„1958“, наречен лаконично на годината, в която борецът за независимост Рубен Ум Ньобе е убит от
френската колониална армия. С този
албум, издаден малко преди пандемията, Блик Баси спасява както родния
си език, така и самия Рубен Ум Ньобе
от забравата, наложена от образователната система в Камерун. Още
първата песен в „1958“ ни представя
сюрреалистичен африкански пейзаж в
ярка, почти болезнена за очите цветова гама, на чийто фон лирическият герой е преследван като в кошмар
от средновековни европейски рицари. В песните на Блик Баси на моменти може да се долови ехо от „Масив
Атак“, на моменти – от Скип Джеймс,
но ядката си е нещо много лично, много „блик-басиевско“, много автентично – и спрямо световната история на
музиката, и само по себе си.

Да започнем именно с това – на сцената виждаме и чуваме артист, но

по-важното е, че виждаме и чуваме
истински човек, който ни говори –
и с думи, и с музика – като на близки приятели, а не като на публика
в зала. Това се среща по-рядко днес.
Така се получава, защото за мен да си
артист на сцената не е професия, а
начин на живот. И ако вземем за изходна точка този момент, от него
следва, че не мога да бъда различен
човек на сцената и в живота. Животът ми всъщност е това, което правя на сцената – да предавам човешки
послания. Защото дори когато говоря
за независимост, капитализъм, постколониализъм, аз говоря за всеобщите
проблеми, тези, които бихме могли да
имаме във всяка една точка по света.
И така, аз съм от щастливците, които имат микрофон и сцена и могат да
говорят за тези неща. И всичко, което правя, винаги го правя с мисълта
какво бих могъл да дам на света като
човешко същество, за да го направя
по-добър. Важното в случая дори не е
дали съм артист на сцената, а с какво мога да съдействам като човек, за
да се променят нещата към по-добро. Едно от най-прекрасните неща
на света е да бъдеш себе си и на нас,
артистите, обществото ни прощава тази свобода – да сме себе си. Защото живеем във времена на стандарти. Някой някъде създава даден
стандарт и всеки от нас, независимо
къде по света се намира, трябва да се
нагоди към този стандарт. Смятам,
че всяко човешко същество трябва
да бъде себе си, да се образова и да се
замисли какво ни тласка да следваме
тези стандарти. А на нас, артистите, обществото ни дава извинението да сме свободни от наложения
стандарт.

В края на концерта направихте
нещо наистина красиво – призовахте хората да се опитат да излъчват любов по същия начин, по който през телефоните си излъчват
безжичен интернет.
Да, защото ние сме създадени по този
начин… и после сме го забравили. Създадени сме от вибрацията на любовта, от положителната вибрация. Но

с всичките борби в живота си, с натиска на обществото върху човека
(да имаш работа, да печелиш пари, да
се опитваш да живееш по-добре) ние
забравяме за тази вибрация, за тази
първична енергия и се фокусираме
приоритетно върху материалното
пребиваване в света. И не отделяме
достатъчно време на същината си,
която е нематериална. А тази нематериална наша същност е любовта
и аз говоря за това как можем да я използваме, как да я съживим, ако престанем да се фокусираме само върху
материалното. Можем. Това не ни
струва нищо, не трябва да купуваме
нищо, а само да съживим тази искра.
Според мен човекът е създаден, за
да споделя любовта с други човешки
същества, а не за нещо друго, но ние
просто сме забравили това, мислейки за всекидневни неща – трябва да
ям, трябва да работя, трябва да забогатявам. А я си представете само,
че всички изведнъж – в концертната
зала или на улицата – започнат свободно да излъчват любов, по начина,
по който безжичната мрежа излъчва
интернет. Би станало нещо прекрасно, чудо!

Разкажете ни историята на Рубен
Ум Ньобе, на когото е посветен последният ви засега албум „1958“.
Рубен Ум Ньобе е бил борец за свобода в нашата страна. Днес във Франция, където живея и често свиря,
хората не знаят нищо за него. Дори
в Камерун не се говори много за него,
защото историята е била заличена
и много хора, които са били част от
тогавашното движение за независимост, са били убити или просто се
водят изчезнали. Начело на нашата
страна все още стои човек, който е
един вид избран от френското правителство. И историята на Рубен Ум
Ньобе остава скрита посредством политически лъжи. Именно поради това
за мен беше важно да върна отново
дискусията към тези неща, защото
като камерунец аз самият живея в
криза на идентичността. Какво значи
да си камерунец, питам се и днес. Какво ме свързва с тази страна, която не
е била създадена от нас? Страна се
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Блик
Баси

Блик Баси е роден през 1974 г.
в Минтаба, Камерун, в семейство с общо 21 деца. Пее от
тригодишна възраст. След десет години музикална кариера
в Камерун с групата си Macase
през 2001 г. печели Prix Elysse
Musique du Monde. Тогава заминава и за Франция, където
живее от 20 години и където
има четири издадени албума.
Мелодията от втората песен
от албума му Ako (2015) е откупена за рекламната кампания на iPhone 6, a „Гардиън“ го
нарича „един от най-изобретателните и разпознаваеми африкански автори на песни днес“.

създава с мисълта накъде сме се запътили заедно и каква е общата цел на
тази страна. Ние нямаме такава цел
и посока… Просто едни хора са дошли, колонизирали са ни и после са си
тръгнали, избирайки други хора, които да ръководят страната. Казали са:
„Окей, сега си имате страна“. Но какво
означава да си имаш страна? Какво е
значението на този факт за хората в
тази страна?... Много хора днес казват: „Аз съм камерунец“. Но какво е
камерунец?... Не знаем. Защото други
са решили, че сме камерунци. Добре,
ние сме се съгласили. Но отново: какво
означава да си камерунец? Аз също си
задавах тези въпроси, преживявайки
кризата на идентичността. В повечето африкански страни живеем в
този хаос на идентичността, питайки се откъде идва това или онова… И
объркването идва оттам, че не ние
сме създали страните си. Дошли са
едни други хора, направили са го, прокарали са граници. Казали са: това ще
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се нарича Габон, това – Южна Африка, онова – Камерун, и т.н. И хората,
които живеят в тези страни днес,
наричат себе си с имената, които
други хора са им дали. Това е структурен проблем също така. Ние живеем
в конструкция, копираща друга конструкция – например френската. В
един момент обаче порастваш. Вече
можеш да пътуваш по света. Отиваш да видиш оригинала. И виждаш, че
там нещата са добре структурирани,
а тук, в твоята страна – не, защото
структурата е в противоречие със
средата. Погледнете дори сградите –
те са копие на френските сгради, което ги прави неподходящи за по-топлия климат у нас… И точно затова за
мен беше много важно да се върна към
хора като Ньобе – за да опитам да си
отговоря на въпроса какво значи да си
камерунец.

Като казвате „забравен“, „скрит“,
имате ли предвид, че Ньобе не се
споменава в учебниците?
Има го, но за него се говори като за
терорист. Представете си какво е –
в училище те учат, че е бил терорист,
после се прибираш у дома и всички
казват, че е бил герой. Много е сложно. Ако той е терорист, защо всички
по-стари хора в селото ми, които го
помнят, твърдят, че той е техният
герой. Като дете за мен беше много
трудно да проумея защо героят от
селото ми се превръща в терорист в
учебниците. Но в крайна сметка учебниците и до днес се пишат от чужди
автори… Те пишат историята ни. Та
това имам предвид, като казвам, че
цялата структура е изкопирана, но и
че когато пораснеш, можеш да се опиташ да откриеш сам кое откъде идва.

По-лесно ли е, или по-трудно да
говориш на хората в Камерун по
тези теми от Франция, където
живеете в момента?
Хубавото е, че когато поставих нещата на масата с този албум, започнах да получавам много съобщения от
различни хора. Това е, защото всеки
втори камерунец е имал в семейството си хора, участвали в борбата за

независимост – чичовци, дядовци и
т.н. То е било селско движение и много хора по селата знаят историята,
която иначе дълго време е била крита
от официалните власти и не е било
разрешено да се говори по тези теми.
Преди да започна да пиша песните за
албума, говорих с дядо си. Той все още
чувстваше страх да говори. Трябваше
да го убеждавам, че никой няма да дойде да го арестува, ако говори за онези
години. Но факт е, че след като обърнах внимание върху тази тема, много
хора се осмелиха да говорят. И всички
казваха: „Да, точно така беше“… И
днес имаме множество организации,
които се опитват да ревизират наложената ни история.

Опитвам се да го видя от тукашна гледна точка. Представете си:
ето, признавам си, не знам кой е
президент на Камерун днес, но
всички познаваме музиката на
Ману Дибанго, на Ришар Бона, на
Етиен Мбапе, ето – вече и вашата. По някакъв начин културната
идентичност е по-силна от колониализма и последиците от него.
Да, със сигурност е така. За мен културата е това, което ще спаси целия
континент Африка и всяка страна
по света по принцип. Защото, както
вече казах, като музиканти на нас ни
е позволено от обществото да бъдем себе си, да живеем истинския си
живот и да говорим по някои неудобни теми. Фактът, че повдигнах тези
въпроси в албума си със средствата
на изкуството, направи възприемането им в Камерун по-лесно, отколкото ако някой просто беше започнал
да говори ей така за тях. С музиката
тези теми стигнаха и до хората, но и
до правителството, което не може да
дойде просто ей така и да ми забрани
да пея. Ние, музикантите, имаме тази
роля – да повдигаме и по-сложни въпроси, които да подтикват хората към
мислене. И да, мисля, че културата е
тази, която би могла да спаси света.

Как е „благодаря“ на вашия език
басђ?
Ме йега надаг.
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Мисирков/Богданов, „По следите на славното
минало“, 2021 г.
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Борис Мисирков
Георги Богданов
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ПО СЛЕДИТЕ
на славното минало
„За всички тези герои
старите соцавтомобили
не са просто купчина
ламарини, а начин
да се върнат в миналото,
да създадат свое
времеубежище, да изразят
индивидуалността си.“
С Георги Богданов
и Борис Мисирков
разговаря Оля Стоянова

„По следите на славното минало“ е наречена най-новата изложба на Борис
Мисирков и Георги Богданов. Инсталацията можеше да се види до края на
ноември 2021 г. в двореца „Пистори“
в Братислава в рамките на международния Месец на фотографията. „По
следите на славното минало“ е визуално продължение на най-новия документален филм на Борис Мисирков
и Георги Богданов „Колите, с които
нахлухме в капитализма“, продуциран
от Мартичка Божилова. Световната премиера на филма беше в края на
2021 г. на фестивала DOK Leipzig в Германия. Изложбата доразвива темата
от филма – колите на социализма и
техните собственици в наши дни: колекционери, фенове, реставратори,
млади и стари, мъже и жени.

Соцколите са само повод да се разкаже тази история, защото всъщност това не е филм за автомобили, а за миналото?
Мисирков: Да, през последните години за нас продължава да е все така
важна темата за наследството на
соца. Самите ние живяхме 18 години
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в онова време, после започнахме да
се учим на капитализъм, познаваме
и двете страни. Първият ни голям
филм на тази тема беше „Дворците
на народа“. А сега в този филм дори се
метнахме с още по-голяма радост на
темата за миналото, понеже се занимаваме много повече не с предметите, а с хората, които използват соца
като някаква форма на себеизява. Защото миналото винаги се пречупва и
се използва по някакъв начин за идентичност. За всички тези герои старите соцавтомобили не са просто купчина ламарини, а начин да се върнат в
миналото, да създадат свое времеубежище, да изразят индивидуалността
си. Въпреки че не съм сигурен дали на
младите хора това минало им говори
по същия начин, или вече е нещо друго.
Богданов: Ситуацията е много различна в различните държави. В Русия
например, където много млади хора
се занимават със съветски коли, за
тях това е начин да се свържат с величествената съветска история, да
бъдат част от руското и съветското. Но пък, от друга страна, начинът,

по който го правят, е много свързан
със Запада и с американския начин на
живот. Защото те хем си мечтаят за
съветското минало, хем за американския лайфстайл. И дори успяват по някакъв начин да ги комбинират.

Бяхте ли изненадани, че толкова
много млади хора имат интерес
към старите коли? Очакваше се, че
преди всичко от тях се интересуват хората от средното поколение
и дори по-възрастните.
Мисирков: Може би при младите хора
има значение и това, че старият съветски автомобил е евтин, можеш
да си позволиш да го купиш и с него да
надградиш своята идентичност, да
го превърнеш в нещо съвсем друго, с
което да бъдеш уникален. Това също
работи. Соцвозилата не са непременно свързани с натрупванията на идеологическо минало. В изложбата ни
има герой, който сам си признава, че
желаел да бъде интересен. Чрез автомобила си е искал да се прояви, да намери кола, която хем да е евтина, хем
да бъде различна от всичко друго, но
и все пак да върви, да става за нещо.
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И така се сдобил с жигулата, за която
после се грижеше с огромно внимание.

времеубежище, в което да се спасят
от настоящето.

Богданов: Иначе си мисля, че по отношение на колите хората, които са маниакално прицелени към ретро автомобилите, може би ще се разочароват
и дори могат да ни презрат, когато
гледат филма.

Някои от историите във филма
се разказват на фона на сценография, която прилича на специално
построен декор. Тези хора в тяхната среда ли ги снимахте?

Защо?
Мисирков: Защото това не е филм, в
който да се занимаваме с историята
на всяка една марка. Не правим каталог на колите, произведени през социализма, а ги използваме като повод
да се срещнем със съвременни човешки съдби, които по един или друг начин
са свързани с тези автомобили.

Колко време ви отне работата по
този проект?
Мисирков: Около пет години. Много
от големите филми, които сме направили в „Агитпроп“, обикновено също
отнемат поне пет-шест години.
Богданов: Като се замисля, това е
може би осмата година на филма.
Нашият първи питчинг беше през
2013 г., когато се роди идеята. Но активният ни период е наистина около
пет години. Като добавим, че имаше
и година затишие около пандемията.

Вие интересувате ли се от ретро
автомобили? Ако видите стар автомобил на улицата, ще се обърнете ли след него? И кога си дадохте
сметка, че тези автомобили носят
много истории за разказване?
Богданов: На младини минахме и през
това, притежавали сме и сме ремонтирали всякакви трошки. Историята
тръгва от някакви наши забави като
момченца. Освен това винаги сме се
радвали на старите неща повече, отколкото на новите. Но сега, когато
вече сме ударили петдесетака, много
повече ни занимават нещата, които
стоят зад фасадата и зад тенекията.
И всъщност е много смешно как случките, които текат в този филм, са
абсолютно успоредни с романа на Георги Господинов „Времеубежище“. Защото тези хора буквално си строят

Богданов: Точно този епизод е доста
интересен и за нас, защото е сниман
в истинската къща на героите в Пилзен, Чехия.

Там като че ли времето е спряло – и
не става въпрос само за автомобилите, но и за света.
Богданов: Семейство Кровак са затворили пълния цикъл – този дом им е
бил отнет от социализма, в крайна
сметка те са го реституирали и са
създали вътре музей на социализма.
Мъничък техен музей на трабанта.
Мисирков: В една стара ферма.
Богданов: Целият триумф на трабанта е вътре. Можеш да влезеш и
да си живееш в палатката, качена на
покрива на трабанта. Това някога е
било върховното постижение за къмпингуване. Има впечатляващи архиви
и фотографии как стотици трабанти
се нареждат покрай езерото Балатон
или някъде другаде на излет и всички семейства разпъват отгоре триъгълни палатки. Това е било тяхното
парче свобода.

Как се гледа днес на тези истории?
Има ли място за ирония?
Мисирков: За героите това е нещо
абсолютно сериозно. И за нас беше
много интересно, защото това е
типичен стокхолмски синдром – как
социализмът ти е взел всичко, но в
крайна сметка ти искаш отново да
си построиш социализъм. Вътре в
собствената си къща.

Това не е ли по-характерно за Източна Европа? Този тип носталгия
по миналото може да се открие не
само тук, но и в Полша, Чехия, Словакия. Какво се случва в останалата част от Европа? И там ли има
тъга по миналото?

Богданов: Бих казал, че зависи как е
протекъл животът на всеки и с какво и как той го е свързал. Герой от
Норвегия например и до ден днешен
притежава шкодата, с която се е
състезавал на ралита в 60-те, 70-те
години. Просто е бил пилот, поканен
да се състезава за Чехословакия и да
трупа купи за „Шкода“. И няма как в
живота на този човек шкодата да не
остане – освен това и в Норвегия е
било много сложно да си купиш западен
автомобил. Но пък тогава там е било
абсолютно достижимо да си купиш източен автомобил, по редица причини.
Мисирков: Имало е икономически сделки между Източния блок и скандинавските държави, които са били буквално за размяна на риба или нефт срещу
коли. И затова магазините в Норвегия
са били пълни с автомобили „Шкода“,
„Вартбург“ и вероятно „Москвич“.

Какви герои и истории намерихте?
Очевидно сте ги открили не само в
бившия Източен блок.
Мисирков: Най-показателна е историята на немското семейство зъболекари. Тя най-точно отговаря на заглавието на филма. Те са живели в едно
малко градче на границата със Западна Германия и толкова им е прекипяло,
че през 1989 г. се метнали в любимия
си оранжев вартбург в посока Прага,
твърдейки, че отиват на екскурзия.
И от Прага бягат в Западна Германия,
като прескачат оградата на западногерманското посолство. Всъщност
през лятото и есента на 1989 г. посолството в Прага е било един огромен
палатков лагер. Там са живели няколко хиляди души в очакване да получат
западногермански паспорти и да заминат към ФРГ.
Тогава това е било огромна жертва –
колата, за която ти си се блъскал, редил си се на опашка, правил си един куп
сложни схеми, за да се сдобиеш с нея,
най-накрая я оставяш някъде на улицата в Прага, даваш ключовете на непознат човек, защото тя повече няма
да ти трябва, и прехвърляш оградата
на западногерманското посолство в
очакване на новия живот.

януари 2022

78
Какви са българските герои?
Богданов: Българските истории са
три – което е логично, защото и авторите на филма са българи. Имаме
възрастен герой, който е прекарал
целия си живот със своя москвич, той
е бил единственото му семейство.
Нерядко колите са били кръщавани, а
неговият москвич се казва Марийка.
Този герой дълго го следяхме. За съжаление накрая ни напусна, изостави
Марийка на земята, а той се пренесе
на небето. Но ние продължихме да се
занимаваме със съдбата на Марийка и
сме проследили как тя стига до следващия си собственик. И той обещава
на племенницата на бай Манол, че ще
се грижи добре за нея. Имаме и богат
бизнесмен, колекционер на автомобили, собственик на може би на най-големия музей на социалистически возила в Европа, или поне на Балканите.
Имаме и смешна история на български политик, чиято съдба е свързана
с един запорожец, който някак си е
орисал живота му. Поне в началото,
защото, когато тръгнал да се ражда,
баща му застанал на кръстовището
на „Патриарха“ и се опитал да спре
някоя кола. Първият автомобил, който спрял, бил запорожец. Качили се и
майка му го родила. Та започвайки от
тази история, след завръщането си
от емиграция в Канада нашият герой
решава като форма на някакъв трибют да направи такъв запорожец, но
според собствените си естетически разбирания. Даже издава книга за
това. И един от любимите му политически слогани е: „След като мога да
направя това с един руски автомобил,
недодялан, правен с теслата, представете си какво мога да направя от
българската държава“.

Колко са героите във филма, чрез
чиито истории създавате този
филм?
Богданов: Зависи как се смятат, но са
към петнайсетина. От всякакъв ранг,
калибър и възраст. Филмът завършва
с по едно кратко изречение за всеки
герой и по-нататъшната му съдба.
Мисирков: Героите във филма ги улавяме в момент от техния живот, не
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ги обясняваме подробно, няма диктор,
който да нарежда, просто ги наблюдаваме. Където е необходимо да поставим историческите жалони, си помагаме с архив. Освен разказа за 1989 г.
преди това минаваме и през чешките
събития от 1968 г.
Богданов: Според мен този филм може
да се гледа и слуша като музикално
произведение.

Как реагира публиката в Лайпциг
на премиерата? И след това и в
Талин?
Мисирков: В Талин беше само Мартичка Божилова – много добре се е приел,
имало е много въпроси след прожекцията. В Източна Германия също мина
много добре, понеже за много хора
това е част от историята им. Сложно е да се навърже такава дантела от
толкова различни герои в ограничено
филмово време – 90 минути. Затова
ние си избрахме да не се разпростираме в индивидуалните истории. Нито
да обясняваме в исторически план,
нито да даваме подробна информация
за героите. От всекиго взехме това,
което е най-важно. От техните истории – за нашата история. Почти
всеки герой вече си беше измислил
сценарий, по който да протекат нашите снимки. И обикновено си беше
измислил образ, в който той иска да
ни се покаже. Тогава нямаме друг избор, освен да приемем този сценарий
и да започнем да снимаме по него, като
постепенно измъкваме нещата, които знаем, че ще ни трябват за филма.

Първо снимате онова, което ви показват, а след това продължавате и със снимките на онова, което
искате?
Мисирков: Не, снимаме целия процес, това, което героят ни дава. Но
въпросът е къде ще сложиш камерата, колко близо или колко далече, откъде ще погледнеш това, което ти
предлагат.
Богданов: Зависи и колко време ще
бъдете заедно, за да могат тези хора
да излязат от образа, който са си

наумили, и да станат нормални. Но да
се справяме с това, мисля, че на нас ни
е тънък специалитет. Изискват се
търпение и упоритост, нищо друго.
Трябва просто да присъстваш и ако
имаш да задаваш въпрос, да си го зададеш. Или ако имаш картинка, която
искаш да заснемеш, си я чакаш. Но е
важно да се изгради моментът на доверие и да не го пропуснеш. Ние много
дълго снимаме, много дълго се занимаваме. В музея на Кровакови първо
ни трябваха два дена да заснемем как
идват посетители, детски групи – как
ги разхождат из музея, как им разказват цялата история на трабанта и
всички технически подробности. От
една страна, това ни интересува,
от друга – е голяма инвестиция като
време и средства. Но след това и ние
вече получаваме своето и тези хора
стават герои в нашия филм.
Мисирков: На третия ден идва осветителят с камиончето, слагаме
осветлението като в телевизионно
студио и започваме да снимаме това,
което ние искаме и сме си наумили.
Хората вече са претръпнали и са се
уморили...
Богданов: И най-вече са се убедили, че
не им мислим злото.

Без този филм щяхте ли да стигнете до изложбата?
Мисирков: Още с предишния филм за
дворците много ни се искаше да има
изложба към филма. Ние непрекъснато
прескачаме от едното поле в другото,
от визуалните изкуства към киното
и обратно. И този път просто съвпаднаха нещата. Получихме покана
за фестивала в Братислава и успяхме
да произведем нещо абсолютно ново,
което по естествен начин продължи
нишката на филма. Специално за изложбата направихме серия портрети
на ръба между фотографията и киното. Направихме отново, както се
прави в киното – кастинг, за български собственици на соцавтомобили.
Взехме от тях кратки интервюта,
за да разберем на кого какво му е най
на сърце, кой къде си се представя със
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своята кола, къде си мечтае да иде
с нея. И после един по един всички ги
закарахме в едно студио, което има
огромен 30-метров екран за задна
прожекция, за виртуална реалност.
Всъщност направихме портрет на
всекиго с колата в средата, за която
той си мечтае.

Тези фотографии хем успяват да
ни подлъжат, хем виждаме, че са
нереални.
Мисирков: Да, точно с това си играхме – искахме нещата да са на ръба. На
места нарочно сме оставили в кадър
парченце от пода на студиото, за да
е на ръба, човек да се зачуди дали е истинско, или не.

Какви са мечтите на тези хора?

Мисирков/Богданов, „По следите на славното минало“, 2021 г.

Мисирков: Някои от тях си мечтаят
да отидат на истинско голямо рали
със старата шкода например. Ето
този човек го пренесохме на едно такова голямо рали за стари шкоди в Чехия. Този човек пък поддържа москвич
от 1947 г. и си се представяше в някакво руско село. Така че му намерихме подобно село и го „заведохме“ там. Друг
от героите си мечтаеше да обикаля с
трабанта столиците на соцдържавите и това зад него е Дворецът на
републиката в Берлин, който вече не
съществува. Забавлявахме се с тези
хора – беше много странно на всеки
час и половина-два да прелитаме в
друго пространство и време заедно с
тях.

Какво се крие в крайна сметка зад
старите соцавтомобили?

Това не е ли носталгия?
Мисирков: Това е да намериш мястото си в света. И по някакъв начин да
се отделиш. Това е съпротива срещу
уеднаквяването. Както някога колата
е била начин да избягаш от формиращата структура, така и сега соцколата е начин да кажеш: „По дяволите на
моловете и на модерните коли“.
Богданов: Иначе носталгия е дума, от
която гледаме напълно да избягаме.
Тя поне за нас не съществува. Като се
гледа филмът, става ясно, че той не
е глупав и носталгичен, а ние просто
изследваме явлението.

Мисирков: Цялата изложба е завъртяна като един вид филмов разказ.
Понеже и пространството беше такова – четири поредни зали. В първата подредихме едни неща, които са
наша заигравка – започваме с цветовете и с миналото. „Отсечки минало“
е посветена на цветната палитра
на социалистическите автомобили –
цветове и оттенъци, каквито днес
вече не се срещат. Работите представляват обемен сандвич от метален лист, боядисан с автомобилна боя
в цветовете от епохата, и прозрачен
филм с отсечки от черно-бели негативи от стари учебници по кормуване. Втората глава се нарича „Фантазми“ и представлява подборка от
фотографии в инстаграм профилите
на няколко собственички на лади, москвичи и волги в днешна Русия. Комбинацията от съветска стилистика и
типично американски pin-up пози е
напълно абсурдна – и показателна за
състоянието на духа на тези девойки, раздвоени между съветското минало и мечтата за западен лайфстайл.
Третата глава е наречена „Капсули на
времето“ – големоформатни портрети на собственици и колекционери
на соцавтомобили от България. Всеки
портрет е базиран върху мечтите и
сънищата на героя и е съпроводен с

кратък текст – откъс от разговора
ни с него. Последната зала е най-пряко
свързана с документалния филм. Пет
видео портрета на герои от филма
– фронтален кадър на героя, докато
шофира колата си.

Обикновено забавлявате ли се, когато работите?
Богданов: Да, процесът на самото
правене, процесът на игра е най-приятният. Това е моментът на снимането, на подготвянето на филма. И не
бих скрил, че снимането ни носи удоволствие и забава.
Мисирков: Горе-долу това са моментите, когато сме най-щастливи.

В сравнение с киното фотографията носи ли ви повече усещане за
свобода? Защото сте по-малък екип
и работата ви зависи от по-малко
хора?
Мисирков: В документалното кино
също сме много малък екип – ние двамата, един звукар, един асистент и
може би един организатор, толкоз.
Защото така сме много по-адаптивни към всичко, което ни се стоварва
на главата.
Богданов: Но това не е безхаберна свобода. Носим отговорност за
всичко.
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Оградата, покривът
и последният майстор
Албена Стамболова е писателка и преводачка. Авторка на книгите: „Многоточия“,
„Това е, както стана“, „Авантюра, за да мине времето“, „Драки и къпини“ (награда
за проза на Портал Култура 2021)

Покривът на къщата е от онези, покритите с плочи. Не какви да е плочи,
а неправилни многоъгълници. Не си и
помислят да бъдат обли. Ръбовете
и върховете им са остри като ножове и няма дори две еднакви. Уж са
като люспи на сребриста риба, но при
вглеждане отблизо се откриват всички цветове – ръждиво, проблясващо
слюдено, пръски от зелено и оранжево, сякаш бяло, а пепеляво. Тези малки
като клетки петна се сливат, отдалечиш ли поглед, и засияват във всички нюанси на сивото. Веднъж покрили
покрива, цветовете им се преливат
течно един в друг и създават впечатление за броненосен слой. И не само,
внушават нещо отколешно, по драконовски древно, което съществува
само в разказ или проблясък на спомен.
Темелко беше човекът, който умее да
поръча, избере и подреди безпогрешно
плочите. Всички го знаеха, знаеше го
и Ценка, която се разбираше и с него,
не само с Тифчо. Защото хората все
говорят и говорят, разказват какво
ли не, но не и Темелко. Той умееше да
поправя боженските къщи, но не говореше. И не защото не можеше, а сигурно защото не му се говореше. И защо
не? Щом можеш да говориш с ръцете
си, защо да убиваш мозъка си, както
казва Весето.
Ръцете на Темелко бяха златни. С
тях посочваше и избираше плочите и
най-важното, редеше ги. Но не участваше в товаренето им.
Защото беше майстор. Наложи се
Ценка да намери хора, за да ги товарят, разтоварват и пренасят там,
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където Темелко им посочи. После да ги
подават нагоре към покрива, където
той царуваше от висотата на своите
155 сантиметра. Крехък и тънък като
есенен лист.
Как поемаше тежките плочи, не знам.
Изглежда там горе беше космос и законите на гравитацията ставаха
други, Темелко натежаваше, плочите
олекваха. Или пък името му помагаше
някак. Там горе се извършваше неведомата магия на майсторството,
което Темелко упорито не предаваше
на никого и всички знаеха и се кръстеха, че ако той нареди плочите на един
покрив, никога покривът няма да протече. Нито пък буря ще ги размести.
Нито пък знаеха какво ще правим без
него.
Изобщо все някога кончината на Темелко щеше да стане окончание на
Боженци. Дали не е последният покрив, който Темелко реди? Опитвах
се да пропъдя неприятната мисъл, че
имаме късмет с Темелко. Все едно че
крадяхме от него този късмет, който
беше само негов, а не на всички в селото.
Ние стояхме долу и извивахме шии нагоре. Но нищо не виждахме, не знаехме какво прави Темелко. Чувахме леко
трополене от време на време, като
от съсели, понякога дълго той не се
появяваше на ръба и не даваше знак за
следващата плоча. Сигурно си говореше с плочите там някъде. Благоговейно напрягахме слух да дочуем нещо, но
не. Ето как уменията му не можеха да
се предадат, тайните не могат да бъдат откраднати. Направи ни знак да
се махаме и ние се махнахме.

Дори и в боженската църква не съм
изпитвала подобно страхопочитание.
Как беше преценил колко от скъпите
и прескъпи плочи да се купят, не знам.
Дойде, погледна покрива и тръгна.
Ние всички тръгнахме след него към
каменоделците.
В колата го погледнах отблизо, малък
и слабичък като дете. Дъхът му едва
се долавяше. После плочите бяха подбрани и натоварени в камион. Леката
кола подскачаше по калдъръма пред
него, докато шестте му гуми се задъхваха след нас. Темелко се покатери
на покрива като катерица и изчезна.
Не помня колко време ги реди, ден или
повече.
Така покривът беше подновен, без
приказки, уж като нещо очевидно, което обаче не можеше да се види. Нито
да се разбере.
После слезе и си тръгна. И Ценка го
последва, за да му плати, казахме си.
Къщата отново натежа на мястото
си. Тежестта на люспестите сиви
покриви далече превъзхожда тази на
керемидените. Не всички къщи могат
да я понесат. Тази я пое с безмълвно
превъзходство. Оставаше оградата.
Исках да разкажа за оградата, но разказах за покрива. Така става в Боженци. Едно се разваля, друго се поправя. А
името на майстора е Монката, аз само
го наричам Темелко. За да си обясня как
така силата му се утроява, качи ли се
на покрива.

