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Путин, националпопулизмът,

войната
Идеята на този брой беше да покаже как светът се променя две години след пандемията – с избуяването
на нови политически разделения и на
нови геополитически напрежения, в
това число и руската заплаха срещу
Киев.
Нахлуването на руската армия в Украйна на 24 февруари 2022 г. сбъдна
най-кошмарните ни предчувствия.
Светът се промени изцяло. В Европа
отново се води война (а не някаква си
„военна операция“, както ни убеждава
Путиновата пропаганда). Пред очите
ни загинаха мирни украинци, жени и
деца. Огромен брой хора бяха принудени да изоставят всичко, превръщайки
се в бежанци. Онези, които остават
на място, изобщо не знаят какво ги
чака. А цивилизованият свят не знае
как да реагира и трудно постига съгласие даже по санкциите си срещу Русия, докато диктаторът от Кремъл
държи пръста си върху „червеното
копче“ на ядреното куфарче, изнудвайки всички със силата на оръжията
си и енергийните си ресурси.
В такива случаи човешката реакция,
както заявява руската писателка
Людмила Улицка, може да бъде само
една: Болка. Страх. Срам. Поколенията, родени след Втората световна
война, бяха напълно убедени, че им е
писано да живеят без война до кончината си, която би трябвало да е по
евангелски „мирна, безболезнена и непосрамена“. Защото войната е срамна
действителност. Тя е поле на злото,

скърбите и сълзите. Оказа се, че се
сбъдна най-лошото.
А как се стигна дотук? Бъдещите
историци с почуда ще установят, че
в основата на всички тези скърби и
сълзи е било възобновяването на една
имперска идея (царска и съветска) в
главата на един самозабравил се евразийски самодържец, изникнала в
изолацията на кремълските му покои.
И след като Путин (от хоризонта на
своята 70-а годишнина) няма какво да
предложи за бъдещето, той реши, че
трябва да пренапише миналото. Като
промени настоящето на всички нас –
с цената на страданията на милиони
хора.
Нека припомним обаче, че за да се
стигне дотук, се мина през войната
срещу Грузия през 2008 г. и анексирането на Крим през 2014 г. Междувременно режимът на Путин се разправи
с вътрешната опозиция и инакомислещите, а пропагандната му машина
от десетилетия съдействаше за ускорената милитаризация на руското
общество и „фалшивите новини“ в
световен мащаб.
Така се формира моделът на Путиновия националпопулизъм, познат ни от
безкрайните му телевизионни монолози и историософски фантасмагории.
Щеше да е смешно, ако милиони хора
не бяха станали жертви или заложници на тези исторически абракадабри.
Формулата на този националпопулизъм е съвсем ясна и напълно се побира в трите стъпки, описани от

френския изследовател Пиер-Андре
Тагиеф. Първо, Русия е жертва. Тя (и
единствено тя) е жертвата на всичко случващо се, на световен заговор,
довел до разпада на някогашния СССР,
а още по-преди – на унищожението на
царска Русия. Второ, виновниците са
добре известни. В основата на този
заговор е „Западът“, олицетворяван
от САЩ и Европа, които не могат да
понесат превъзхождащото ги руско величие и ден и нощ кроят козни
срещу великия руски народ. Затова
дори саморазпадът на СССР се представя като най-великата геополитическа конспирация на ХХ в. Трето,
за щастие идва спасителят. Той е
историческият вожд, несменяемият
самодържец, който провидчески ще
въздаде наказание дори с цената на
огромни човешки страдания. Защото
може. И няма да се поколебае да превърне всичко около себе си в хаос и насилие. Животът не е неутрален. Той е
джунгла, в която правото е винаги на
страната на по-силния.
Така са говорели (и действали някога) и Хитлер, и Сталин. Нацистките
танкове са влезли триумфално в не
една европейска столица, преди да се
превърнат в купчини изгоряло желязо
на някое бойно поле. Съветските танкове влязоха през 1956 г. в Будапеща и
през 1968 г. в Прага, покривайки със
срам тогавашния СССР, което ускори
неговия разпад. С изпращането на руските танкове в Украйна Путин пое по
същия път. И тази негова позорна
авантюра е клеймо за Русия.
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тема на броя

фотография Димитър Караниколов

Новите популизми
Защо формулата „в името на народа?“ продължава да оправдава деянията на
диктатори и авторитарни лидери? Дали новите популистки водачи „заимстват аргументи от масите“ (Маргарет Канован), или умело насаждат сред
тях страхове и илюзии? Кое позволи появата на популистки диктатор като
Путин или популистки лидер като Тръмп? Възможен ли е „полезен популизъм“,
който да не разрушава демокрацията?
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„Между Путин и руската
история има, така                    
да се каже, структурно
съучастие. Той иска Русия
да бъде отново империя
и той да бъде неин
президент-император.“

Разговор с проф.
Боян Знеполски

За две години пандемията преобърна нашия свят и промени редица нагласи. Може ли да се каже,
че разделителната линия в новите
популизми вече не е между политическия елит и гражданите, а между
ваксинираните и антиваксърите,
ако се съди по последните сблъсъци
в световен мащаб?
Скептичен съм към идеята, че пандемията може да предефинира политическата карта, да бъде повод за нова
политическа конфигурация. Разбира
се, тя влияе на популярността на политиците, повишава или понижава
рейтингите им, но е само една допълнителна територия за политическо
противопоставяне между партии и
личности, което има и много други
залози. Не мисля, че в България отношението към пандемията или строгостта на противоепидемичните
мерки бяха решаващи за изхода от
парламентарните избори. Не мисля
също, че пандемията ще реши и френските президентски избори през пролетта. Разбира се, популистите с радост използват сегашната кризисна
ситуация, защото тя е удобен повод
да демонстрират антисистемния си
профил. Например „Възраждане“, които аз смятам за наследници на „Атака“, яростно атакуват противоепидемичните мерки. Нищо чудно обаче,
ако утре правителството отмени
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мерките, да вдигнат протест в тяхна защита. Става дума за конюнктурни провокации с цел спечелване
на гласовете на противниците или
скептично настроените към зеления
сертификат.

Най-новото изследване на Центъра
за бъдещето на демокрацията към
Университета в Кеймбридж открива големи промени в нагласите
от последните години. През януари
2020 г. популизмът изглеждаше в
неудържим възход. Днес мнозина
се съмняват в способността на популистките лидери да се справят
с пандемията. От друга страна,
надеждите се насочват към лидера технократ – обикновено неполитическа фигура, която търси
ефективни решения в кризисни ситуации. Доколко България се вписва
в тази глобална картина?
Мащабното изследване на Центъра за бъдещето на демокрацията
потвърждава анализи и диагнози,
които редица изследователи правят
през последните двадесет години.
Основен извод на участниците в изследователския екип е, че днес водещата причина за разочарование от
демокрацията е неравенството. Очевидно подобна ситуация благоприятства популистки движения и партии,
но както се твърди в изследването,

популизмът е не причина, а симптом
на тази криза на демокрацията.
Според мен заклащането на махалото
от популизма към технокрацията напомня поговорката „Oт трън, та на
глог“. В първия случай бунтът срещу
елитите, връщането на суверенитета, самоизолацията, овластяването
на обикновените хора, прогонването
на чужденците е илюзорно решение,
което няма да ни помогне да оцелеем в
глобализирания свят. В другия случай
се разчита на една рационална, експертна политика от страна на блестящи специалисти, която да се издигне над присъщите на една демокрация
противоречия и конфликти. Но демокрацията предполага тези противоречия и конфликти да бъдат етически
разрешавани с помощта на гражданите, а не управлявани от експертните
елити, което крие опасността от сериозно занижаване на демокрацията.
Днес махалото на българската политика сякаш се е заклатило в посока
на политиците експерти. Днешното
правителство обаче трябва да се научи да оцелява в сложната коалиционна
среда, която го излъчи и в която е заложен конфликтът между експерти и
популисти.

Пандемията помете популист
като Доналд Тръмп, но не разклати
сериозно позициите на Владимир
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Путин, който сега изнудва световната общност с война в Украйна.
Каква е връзката между стария
националпопулизъм и днешния?
Според мен Тръмп и Путин принадлежат към различни политически категории. Между тях безспорно има прилики
– авторитарния стил на поведение и
на взимане на решения. Но тези прилика, макар и важна, не трябва да скрива
основното, а именно разликите в политическите системи и в историческия
контекст. Тръмп беше президент на
една стара демокрация, докато Путин е президент на една страна, която като че ли не може да съществува
дълго извън модуса на империята. При
Тръмп откриваме очевидни популистки черти – прослава на обикновените
американци и отхвърляне на политическия истаблишмънт, на неговия „бон
тон“, враждебност срещу имигрантите и оттегляне от важни международни споразумения като Парижкото споразумение за климата. Същевременно
Тръмп не създаде своя партия, няма
институционализирана опора, той
трябваше да използва една от двете
партии, за да стигне до властта, но
загуби последните президентски избори и не вярвам да се върне отново на
политическия връх. С други думи, Тръмп
беше едно популистко стилово отклонение към историята на Републиканската партия. Малко вероятно е обаче, поне аз не вярвам, че неговият дух
и стил трайно ще определят занапред
политиката на партията. При Путин
ситуацията е съвсем различна – между
него и руската история има, така да
се каже, структурно съучастие. Той
иска Русия да бъде отново империя и
той да бъде неин президент-император. По принцип популизмът оспорва
статуквото, хули елитите, иска да
овласти обикновените, изстрадали
хора. В Русия, напротив, Путин олицетворява политическата система,
политическия елит, елита по принцип.
Властта е напълно централизирана и
безконтролна, всички препятствия
лесно биват отстранявани – политически дразнители като Навални
или институционални пречки като

продължителността и ограниченията
на президентските мандати. Може би
звучи парадоксално, но ако в Русия се
появи популизъм, той няма да идва от
Путин, а ще бъде насочен срещу него.
По принцип националпопулизмът е
сравнително ново явление. Началните
форми на популизъм – американските
популисти и руското народничество
от края на ХIХ в., популизмът сред селячеството в Европа в началото на
ХХ в., пример за който е и Александър
Стамболийски − са свързани с една определена социална категория – слоеве, които се чувстват отхвърлени,
маргинализирани от възхода на индустриалните и финансови елити, от
новите ценности и порядки на епохата, които загърбват живота на селския човек, достойнството на селския
труд. Националпопулизмът е много
по-ново явление, съответстващо на
друг исторически етап. Той е свързан
с процесите на деиндустриализация,
от една страна, с глобализацията и
масовата имиграция, от друга. Националпопулизмът съчетава икономическата маргинализация с културната
маргинализация. Ако имигрантите се
усещат като заплаха, то е не само защото се страхуваме, че ще ни вземат
работата, не по-малко важен е страхът, че ще разрушат традиционните
за нас форми на живот и ще наложат
своите. Националпопулизмът се дефинира чрез противопоставянето
между народа, който е местен, национален, етнически определен, и
елитите, които са либерални, космополитни, глобализирани. Свикнали сме да анализираме днешния свят
през тази опозиция, да гадаем накъде
ще се наклонят везните. Но ако национализмът напусне реториката
на националпопулистите и обхване и
политическите елити, тогава и националпопулизмът, и либерализмът
ще отстъпят на заден план в полза на
открито националистически режими.

Популисткият дискурс е колаж
от противоречащи си елементи,
който се подхранва от слабостите
на политическата система. Защо

медиите не успяват да разкрият тези противоречия? Каква е
ролята на медиите за възхода на
популистите – например на предстоящите президентски избори
във Франция?
Първо, медиите нямат за цел да разобличават и дискредитират популистки лидери. Напротив, редица
от популистите са много атрактивни
за медиите: независимо дали се представят като палячовци, или като
мрачни пророци, те се харчат добре
на медийния пазар. Второ, както казва
френският социолог Мишел Виевьорка
в едно интервю, което преди години
направих с него, изтъкването на противоречията в една политическа позиция по никакъв начин не я отслабва.
Колкото и медиите да разобличават
несъстоятелността на популистите, това не означава, че така намаляват тяхната популярност. Да вземем
за пример Франция. Според мен високата популярност на кандидата за
президент Ерик Земур не се дължи на
медийното съучастие. От една страна, Земур има дълъг опит в медиите и
притежава силни медийни качества
– находчивост, бързи реакции, острота, съчетани с безспорна ерудиция. Подобно на Тръмп, Земур обича да
създава медийни ефекти – например
твърди, че през 2100 г. Франция ще
бъде ислямистка република − но не си
позволява да произвежда огромни количества фалшиви новини, подобно
на бившия американски президент.
Трябва да изтъкнем, че много издания, сред които всекидневниците
„Монд“ и „Либерасион“ или седмичниците „Обсерватьор“ и „Експрес“,
не проявяват никаква симпатия към
него. Едва ли е случайно също така, че
Земур вече не е колумнист във вестник „Фигаро“, както и че вече не издава книгите си в издателство „Албен
Мишел“. Неговият възход се дължи
на политическата му находчивост,
която, макар и огласявана от медиите, не е чисто медиен продукт, а
намира отзвук в определени нагласи
във френското общество. Според политолога Филип Рейно той предлага
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Боян
Знеполски

Проф. Боян Знеполски (род. 1968 г.)
е ръководител на катедра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, където чете и курс
върху „Новите форми на популизъм“. Преводач на книги
на Мерло-Понти и Милан Кундера. Автор на монографиите:
„Херменевтични парадигми“
(2004) и „Пределите на субекта“
(2007).

една по-интелектуализирана и по-радикална версия на френския консерватизъм. Основните му теми са пряката връзка между ислям и ислямизъм,
както и сюжетът „голямата подмяна“: подмяната на традиционните за
Франция ценности и нрави с тези на
имигрантите. По повод на последното философът Андре-Конт Спонвил
изтъква, че макар посланията на Земур да са реакционни и ксенофобски,
те намират подкрепа и сред избиратели, които не са нито ксенофоби,
нито реакционери, но се опасяват, че
френският начин на живот скоро ще
бъде маргинализиран. Тук стигаме и
до един основен въпрос. Националпопулист ли е Земур? Според мен не е.
Неговият проект по-скоро може да
бъде определен като националистически. Привържениците му са сред
традиционните десни избиратели
или разочаровани избиратели на Националния сбор, не и сред народните
слоеве. Интересното е, че известни френски интелектуалци от център-ляво и център-дясно са заинтригувани от фигурата на Земур и
без да споделят неговата идеология,
споделят неговите опасения. Фигурата на Земур според мен е интересна и
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опасна с това, че тя бележи еманципирането на национализма от националпопулизма. Той не се обръща към
губещите, „забравените“, „невидимите“, обръща се към цяла Франция и
се обявява за спасител на френската
идентичност.

Белгийската изследователка Шантал Муф говори и за „полезен“ популизъм. Тя твърди, че популизмът
не разрушава демократичната система, а я преструктурира. Има ли
„полезна доза“ популизъм в трудния
момент, в който живеем?
Политическата теория на Шантал
Муф е много амбициозна. В поредица
от публикации през последните три
или четири десетилетия тя и покойният ѝ съпруг Ернесто Лакло се опитват да преформулират политическия
проект на левицата след залеза на
пролетариата като революционна
класа. Кой може да изпълнява ролята
на колективен субект на социалната промяна? Според тях няма един
субект, какъвто до 70-те години на
ХХ в. бе пролетариатът. Новият субект е народът, но народът не е нещо
налично дадено, той е една магма от
социални и културни различия, която
трябва да бъде политически оформена и конструирана като единен
субект на политическо действие и
политическа промяна. Следователно
„народът“ е амбивалентна фигура,
той може да бъде мобилизиран както за прогресивни, така и за реакционни каузи. Въпросът за Муф е кой
ще надделее в тази битка за народа,
тоест как той да бъде конструиран
– от националпопулистите или от
прогресивната левица, която отстоява равенството, солидарността, но и правата на човека. В една от
скорошните си книги, манифеста „За
ляв популизъм“, Муф анализира именно тази дилема. Смята, че днешната
неолиберална хегемония не може да
бъде преодоляна от лявоцентристките партии, които я подкрепят, а
единствено от един ляв популизъм –
това за нея е „полезният популизъм“,
който би отхвърлил както днешното политическо статукво, така и

реакционните, ксенофобски проекти
на националпопулизма. Муф възлагаше големи надежди на движенията от
вълната „Окюпай“, беше много близка до лидерите на „Подемос“ в Испания. За разлика от други радикални
политически философи тя защитава
либералната демокрация и вярва, че
отхвърлянето на неолибералната
хегемония може да стане в рамките
на днешната политическа система.
Лично на мен политическата теория на Муф ми се струва находчива и
стимулираща, но чисто практически
ми изглежда малко тезисна и догматична, тоест трудно осъществима
– когато народът тръгне към барикадите, ще ни бъде трудно да отсеем
левия от десния народ. Разрушителните енергии ще абсорбират в себе
си разнородни елементи, включително националистически, и едва ли
ще спазват предварително зададени
ограничителни линии. Опитите на
Муф да влезе в ролята на наставник на
протестните движения преди седемосем години ми се струват неуспешни,
но и неуместни. Разочароваща за мен
бе и нейната подкрепа за политици
като Меланшон във Франция.
От друга страна, споделям отношението на Муф към неолибералната
хегемония, която не само нанесе сериозни социални и морални щети на
съвременните общества, но доведе и
до стагнация на политическото въображение и мислене. Всяко протестно
движение, което тръгва отдолу, което обединява гражданите в името на
някакъв по-общ идеал или кауза, надхвърлящи преките им интереси и целящи в една или друга степен промяна
на обществото, съдържа популистки
момент.
Популизмът е част от демократичната игра, както смята и политическата философка Маргарет Канован. Той
е източник на социална промяна. Въпросът е докъде ще стигне, дали няма
да помете политическата система,
която го прави възможен и донякъде
се нуждае от него.
Въпросите зададоха Людмила Димова и
Тони Николов
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Метаморфозите
С проф.
Димитър Вацов
разговаря
Димитрина
Чернева
„Ако се вслушаме                         
в начина, по който
говорят популистките
лидери от типа                             
на Тръмп или Путин,
Орбан или Ердоган,
ще видим, че новият
националпопулизъм,
който избуя в Европа                                
и САЩ, смила разликата                  
между ляво и дясно“
Предпочитате да дефинирате популизма във Витгенщайнов смисъл, като специфична политическа
игра на думи, с които светът бива
артикулиран от различни оратори. Не е ли той по-скоро ситуация
или тенденция? Няма ли да го определим по-точно, ако изместим
фокуса от персонификацията към
контекста и характеристиките
на средата?
Действително е трудно да се определи какво е популизмът, защото метаморфозите му са много. Много са и
начините, по които говорим за него.
В политологичната и философската
литература има два основни подхода, които се конкурират при дефинирането на популизма. Единият е на
Ернесто Лакло и Шантал Муф, които
твърдят, че популизмът е дискурсивна стратегия. Това означава, че
популизмът е преди всичко специфичен начин на политическо говорене.
Другата основна теория, наречена

на популизма
идеационна, е на Кас Муде, според когото популизмът е хлабава идеология,
неконсистентна, на кръпки, съшита
с бели конци. При всички случаи има
нещо общо, което може да се отчлени.
Популизмът е специфичен политически жест на обвинение към елитите,
когото и да разбираме под елит. Популистко е всяко обвинение, че елитите скришно конспирират срещу народа, че работят в своя полза или пък
че някой друг им дърпа конците, че са
марионетки на чужд интерес. Съответно онзи, който отправя такова
конспиративно обвинение, претендира, че говори от името на народа и
представлява народния интерес. Популистко е говоренето, което създава
антагонистична граница между народа и елитите. Това е най-простото и
споделено определение на популизма.
Веднага трябва да добавим, че популизмът незадължително е нещо
лошо, защото според това определение популистки са и всички дискурси
на социалната критика – да речем
дискурсите за национално освобождение като тези на Левски и Ботев
или на френските революционери от
XVIII в. Популизмът е революционизиращ критически речник, когато се
използва отдолу за критика на властта. Всеки съвременен протест обвинява елитите – че са корумпирани, че
управлението е олигархично – и в този
смисъл има популистки елемент. Същевременно, когато популизмът дойде на власт – ако се превърне в модел
на управление – автоматично се развиват авторитарни и дори тоталитарни тенденции.

Какви са все пак характеристиките на средата, които предпоставят избуяването на популизма?
Със сигурност популизмът е неизменна част от всяка политическа сцена:

не можем да си представим политика,
лишена от популизъм. Дори в демократичното представителство винаги
ще има политици, които претендират, че говорят от името на народа,
и громят други политици, че конспирират срещу народа.
В последното десетилетие има ръст
на популизма. Изследователите говорят за популистка вълна, популистки
момент, възход на популизма... Действително има избуяване на популистки политически дискурси след дълга
ера на доминация на либералното и
най-вече на експертното говорене в
политиката. Избуя националпопулизмът. Различни са причините за това.
От една страна, икономическата
глобализация изпревари значително
политическата, тоест ние – на национално ниво – нямаме достатъчно
политически инструменти, с които
да регулираме световната икономика. Имаше и прекомерен акцент върху
малцинствата, спрямо който се породи националистическа реакция. Но
популисткото избуяване в момента
може да бъде видяно и като заглъхващо: след падането на Тръмп има тенденция на стихване на популисткия
дискурс.

Често състоянието на политическа криза се обяснява с един наличен
критически дефицит, с радикалното редуциране на критичната
маса. Можем ли да говорим през изминалите две години на пандемия
за критически колапс на публичното пространство?
В коронакризата две неща подхранват популизма. Първо, избуяха значително конспиративните теории,
най-вече при антиваксърството. Знаете тези теории, че ваксината ще ни
щампира, ще ни зарази допълнително,
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ще ни лиши от потентност, ще засегне фертилитета... Какво ли не
изтече в социалните мрежи за ваксините. Тази конспиративна логика,
която атакува ваксините, се промушва в едно поле на недоверие към
науката, появило се през последните
десетилетия. Конспирациите, за разлика от науката, дават прости обяснения в сложен свят на несигурност.
Популистите веднага се закачат за
това – вижте как „Възраждане“ станаха антиваксъри. Тук критическата
публичност наистина колабира.
От другата страна са мерките, на
които хората реагират. Дисциплинарните и хигиенните мерки, локдауните и всички ограничения са форма
на засилване на властта, което значителна част от хората приемат болезнено. Така че има ясна съпротива и тя
също подхранва популизма. Неслучайно популистките лидери използват
както антиваксърските настроения,
така и настроенията срещу мерките:
те се възползват от чувството, че
една власт, която не зависи от теб,
ти ограничава свободата. Тук популизмът заработва като модус на всекидневната социална критика.

Ако устойчивостта на политическите партии е базисна за демокрацията, как да оценим нашата
демокрация? Напоследък се нароиха
съвсем нови политически „проекти“, които бягат от идеологиите, от позиционирането вляво или
вдясно.
Трябва да кажем, че идеологическата опозиция ляво-дясно във висока
степен бе размита през последните
три-четири десетилетия. Най-напред това направи западната левица,
която тръгна по т.нар. трети път,
приемайки десни икономически мерки
за решаване на социалните проблеми.
Втори път тя бе размита именно от
популистката вълна през последното
десетилетие. Ако се вслушаме в начина, по който говорят популистките
лидери от типа на Тръмп или Путин,
Орбан или Ердоган, ще видим, че новият националпопулизъм, който избуя в
Европа и САЩ, смила разликата между
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ляво и дясно. Според класическата
опозиция левите трябва да се грижат
за унизените и оскърбените, тоест
за икономически потиснатите, а десните – за пребъдването на народа,
разбиран като водещото културно
мнозинство, с неговите „традиционни ценности“. В ситуацията на глобализация новите популистки движения
сляха двете идеологически значения
на понятието народ – лявото, което

„Популизмът е
революционизиращ
критически
речник, когато                
се използва                       
за критика                     
на властта.
Всеки съвременен
протест обвинява
елитите,                    
че са корумпирани,
и в този смисъл
има популистки
елемент.“
разбира под народ социалните низини, тоест унижените и оскърбените, и дясното, за което народът е
етнокултурната група, националното мнозинство, хегемонно на дадена
територия. Сегашните популисти ни
казват, че всъщност националните
мнозинства са онези, които са унижени и ощетени икономически от глобализацията. Този популистки обрат
разми класическата опозиция между
ляво и дясно в икономико-социален аспект и я замести с опозицията между
ляво и дясно в аспекта на поддръжка
на малцинства и индивидуални права или поддръжка на традиционните
ценности на мнозинството. Тоест

идентичностният дискурс замести
класическия икономически дискурс.

Споменахте националпопулизма,
който също избуява. Вие участвахте в проучване на медийната
среда в Северна Македония, осъществено от Фондацията за хуманитарни и социални изследвания.
Как функционират националистическите дискурси там и у нас след
наложеното вето от българска
страна?
През 2019 г. македонските медии бяха
изключително спокойни, популистките гласове бяха маргинални и се явяваха по-скоро в ролята на колумнисти
към някои по-известни вестници и
сайтове, отколкото като централни
говорители. Доминиращият консенсус
беше проевропейски и пролиберален,
при това с доста високо качество на
новинарските и аналитичните емисии. За разлика от това в българските
медии по същото време популистките
дискурси се бяха просмукали много дълбоко. Този процес на тежко политическо пожълтяване у нас стартира още
след протестите през 2013 г., когато
започна прихващането на медиите
за политико-икономически цели. Така
че през 2019 г. македонските медии
стояха значително по-добре от българските: у нас популизмът масово
се използваше за разправа с неудобни
политически и икономически противници. Той бе мощно средство за черен
пиар и делегитимация.
Тук трябва да отворим една скоба. До
падането на Никола Груевски в Македония националпопулизмът (македонизмът) бе официален държавен дискурс. След падането на Груевски обаче
започна отрезвяване и изсветляване
на медийната среда там. За съжаление това продължи твърде кратко
поради налагането на българското
вето: македонизмът се надигна отново в края на 2020 г., около ветото.
Нашето проучване проследи кои са основните агенти, които провокираха
македонистките дискурси в Северна
Македония. Става дума за изказвания
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на някои български политици – най-вече Красимир Каракачанов и Ангел
Джамбазки от ВМРО, евродепутата
Андрей Ковачев от ГЕРБ, Александър
Йорданов от ГЕРБ-СДС и други. Още
преди България да наложи ветото,
те предизвикваха македонските националисти, а и оказаха пряко влияние
върху втвърдяването на българската
държавна позиция. Тъй че надигането
на македонския национализъм е откат, то е резонанс на българския национализъм, който прокара ветото.

Това твърдение влиза в противоречие с тезата, че тъкмо македонският език на омразата е предизвикал българското вето.
Вижте, през цялата 2020 г. има 688
публикации, в които се спрягат заедно думите българи и фашисти: това е
една от стандартните пропагандни
опорки на титовския македонизъм.
От тези 688 публикации само 45 са
от първите девет месеца на годината, тоест до средата на септември
2020 г. Всичките останали 643 са в
края на годината. Защо? Защото тогава за пръв път – на 9 септември
2020 г., Каракачанов обяви, че ще наложим вето. И действително ние го
направихме на няколко стъпки до края
на годината. Тоест антибългарското
говорене, което при това не е особено мощно, е следствие от ветото, а
не причина за него.

Както споменахте, част от титовския дискурсивен пропаганден
апарат е българите да бъдат наричани фашисти и фашистки окупатори. Отличава ли се с нещо днешната антибългарската реторика
от пропагандата по Титово време?
Няма съществени отлики, нито големи иновации. Обидите към българите
са същите, а и те не са често използвани. По-скоро е налице мощно затягане на ината да се договаря общата
ни история. Едно затягане, което
наблюдаваме и от българска страна.
Както българските експерти в Историческата комисия, така и цялото

ни общество се втвърди на идентичностна тема. Така е и там.

Резултатът от това втвърдяване е, че в Северна Македония
по този въпрос се говори на един
глас, позицията на обществото е
монолитна...
В Македония проевропейски и либерално настроено бе правителството на Зоран Заев, както и сегашното
на Ковачевски. Само че наблюдаваме
едно изместване на позицията под
обстрела на българския националистически натиск, подет на принципа
на айкидото от тяхната опозиция
ВМРО-ДПМНЕ и насочен обратно към
правителството им. Опозицията
там постоянно твърди, че правителството предава македонския национален интерес на България. В резултат полека-лека Зоран Заев, Буяр
Османи и целият екип, гравитиращ
около СДСМ, бе принуден да направи отстъпки. В началото на 2020 г.
твърдения от рода на това, че за Гоце
Делчев не се преговаря, бяха присъщи
за лидера на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски
и за вътрешнопартийната опозиция
на Заев. Трябва в скоби да кажем, че
вътрешнопартийната опозиция на
Заев е мощна – все пак СДСМ е бившата комунистическа партия, а в старата гвардия на комунистическата
номенклатура е пълно с титовски националисти. Та на фона на българския
натиск и на ветото както външната,
така и вътрешнопартийната опозиция засилиха натиска срещу Заев до
такава степен, че той бе принуден да
заяви като официална позиция на Македония, че за идентичност и език не
се преговаря. И накрая дори да подаде
оставка.

Както в Македония, така и в България по-балансираните позиции
са непопулярни и силно се критикуват. У нас също ли се говори на
един глас, или все пак плурализмът
е по-силно застъпен?
Нещата се обърнаха: преди две години българските медии бяха по-зле,
но след протестите през 2020 г. и

Димитър
Вацов

Проф. д-р Димитър Вацов е
преподавател по философия в
Департамента по философия
и социология на Нов български
университет. Главен редактор
на сп. „Критика и хуманизъм“ и
председател на УС на Фондацията за хуманитарни и социални
науки. Автор е на книгите: „Онтология на утвърждаването:
Ницше като задача“ (2003), „Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността“ (2006), „Опити върху
властта и истината“ (2009),
„Това е истина!“ (2016), „Силите
на речта. Радикална прагматика“ (2021).

със смяната на управлението миналата година българските медии поизсветляха. Сега се срещат повече
и по-различни гледни точки. Докато
македонските, обратно, се втвърдиха и там много трудно пробиват алтернативни гледни точки. Както ми
каза една приятелка от Северна Македония: вие ни отнехте гласа, дори на
онези от нас, които сме пробългарски
настроени. В момента там не можеш
да заемеш междинна позиция: или си в
руслото на викачите за национална
идентичност, или ще те обявят за
предател. За съжаление ветото постигна контрапродуктивен ефект.
Ако сме си въобразявали, че ще ги накараме да преосмислят миналото си,
то постигнахме точно обратното –
натискът доведе до ступор и до отказ от алтернативни позиции. В този
смисъл в момента в България се говори по-нормално.
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Умберто Кучети

В ИМЕТО НА

НАРОДА
В какви времена живеем,
щом като след кризата
от 2008 г. все по-трайно                                                      
се заговори, че сме
навлезли в „ерата                        
на популизма“? Откъс                   
от едноименната                                        
книга на аржентинския
политолог, излязла
в края на 2021 г.                                                        
във Франция                                 
в съавторство                                            
с изследователите
Александър Дезе                           
и Еманюел Рьонгоа
„Надигането на популизмите заплашва демокрациите“ (сп. „Льо Поан“,
12 януари 2017 г.); „Черното блато на
популизма“ (в. „Либерасион“, 27 юни
2018 г.); „Брекзит: популистката заплаха в Обединеното кралство“ (в.
„Льо Монд“, 5 септември 2019 г.); „Да
си дадем сметка за възникването
на глобални популистки вълни“ („Чалендж“, 29 декември 2019 г.); „Президентската кампания: популисткият
риск се разраства във Франция“ (в.
„Уест Франс“, 23 ноември 2020 г.)…
Ако човек прочете тези заглавия, излезли наскоро във френската преса,
би могъл да реши, че популизмът е
възникнал наскоро, че представлява
политически феномен, който е априорно нов и чието нарастващо значение възвестява появата на непозната досега политическа ера – „ерата
на популизма“. Макар че имаме всички
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основания да се усъмним в това. От
почти тридесет години в Европа редовно се говори за „надигането“ или
за „вълната“ на една популистка „заплаха“, както свидетелстват и следните заглавия, извадени от архивите
на в. „Монд“: „Надигане на популизма
и европейски несигурности“ (22 юни
1989 г.); „Внимание, популизъм!“ (31
март 1994 г.); „Берлин се безпокои от
надигането на популистки течения в
Европа“ (28 април 2002 г.); „Завръщането на популизма“ (28 юни 2005 г.);
„Европа срещу надигането на популизмите“ (10 февруари 2011 г.). Устойчивостта на този терминологичен
регистър – с отчетливо тревожна
тоналност – казва много не само за
рутинния характер на популизма през
последните три десетилетия, но
също така и за тенденцията при всеки негов изблик да му се приписват козовете на някаква новост. Ето защо
непрекъснато се говори за появата
на някакъв „нов“ или „нео“ популизъм
(Доминик Рейние, 2013 г.), което пък
от своя страна поддържа вярата, че
си имаме работа с едно повече или
по-малко ново явление. „Всичко, което
е ново, остарява, припомня немският
политолог Уве Бакес, понятието –
също.“ И може би е редно да осъзнаем,
че популизмът като такъв е един относително стар феномен.
Историята на популизма е доста добре известна. Мнозина изследователи
са се погрижили да проучат неговите
наченки и да проследят цялостната

му генеалогия. Така че бихме могли да
приемем, както твърди Ян-Вернер
Мюлер (2016 г.), че „популизмът е специфично модерен феномен“. В същото
време би могло да се приеме, че форми на популизъм присъстват още в
Римската античност (при условие че
допуснем възможността за ретроспективна употреба на един термин,
чиято дефиниция, дори в множествено число, е изкована през модерната епоха). Подобна перспектива
възприема младият изследовател
Рафаел Доан в книгата си „Когато
Рим измисли популизма“ (2019 г.), разкривайки определени сходства между
Римската република и настоящата
политика (въпреки основополагащите различия). Той предлага да преведем латинския термин populares с
популисти: „в продължение на десетилетия историците на Древния
Рим не са намирали коректен превод
на два термина, оставяйки ги в оригинал – optimates и populares“. Ала ето
че политическата актуалност през
последните години спонтанно намери решението на този лингвистичен проблем. Когато се вгледаме във
фигурите на римските populares от
I в.пр.Хр. очевидността се набива в очи:
това са, чисто и просто, популисти.
И техни противници, съвсем логично,
са елитите (optimates идва от optimus,
„най-добрия“). Авторът си служи с
една твърде широка употреба на понятието, която прави още „по-очевидни“ някои прилики. Ала историческият подход, който откриваме в
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книгата, съумява да разкрие древната вкорененост на популизма в някои
исторически практики (и то при исторически режим, в който, както напомня авторът, разделението между
„народ“ и „елити“ е било „официализирано от институциите“).
Въпросните populares са описани като
деятели (основно произхождащи от
аристокрацията), които възприемат
„форма на политическо действие“,
възползваща се от народните маси,
която се позовава на народа и използва „аргументи, заимствани от масите“ (по този начин се стига до онова, което Маргарет Канован нарича
„политически“ популизъм, една от
най-баналните му форми).
Гледната точка, предложена от Рафаел Доан, си остава обаче маргинална в
литературата. Повечето от изследователите са склонни да отнесат
първите наченки на популизма към
втората половина на XIX в. Терминът
„популизъм“ възниква за първи път
в Русия около 1870 г. Тогава той обозначава едно интелектуално и революционно движение, чието развитие
датира още от 1840 г. Вдъхновени от
Александър Херцен или Михаил Бакунин, тези „народники“ (популистите,
квалификация, която изначално им
лепват марксистите) се опълчват
срещу царистката държава, която
пък произтича от модернизацията на
имперската система и от зараждащия
се руски капитализъм. Амбицията на
тези хора е „да отидат сред народа“,
един народ, състоящ се почти изцяло
от селяни, който те възприемат като
носител на истинската руска душа.
Тяхната цел е да работят за неговата еманципация чрез изграждането
на реална демокрация. Движението
включва поне три поколения, но накрая търпи провал, тъй като не успява да мобилизира селското население
и по тази причина някои от неговите
членове се пренасочват към революционното насилие (което ще доведе
до убийството на император Александър II през 1881 г.).
По същото време в западната и южната част на Съединените щати начева друго едно движение за защита

на селските интереси. През 1870 г. се
наблюдава силна мобилизация сред
фермерите (the grangers), с мъка изплащащи заемите си, които са сключили с
банките. Така ненадейно те се озовават пред спад на цените на земеделската продукция и рязко увеличаване
на транспортните разходи. Отначало
фермерите се обединяват в най-различни сдружения, поради което и

– People’s Party – която възнамерява
да „върне управлението на Републиката в ръцете на обикновените хора“.
След като излиза със свой собствен
кандидат на президентските избори
през 1892 г., „популистката“ партия
(която държи на това си наименование) решава да подкрепи кандидата
на демократите на балотажа през
1896 г., който обаче се проваля и това
окончателно ускорява нейния залез.

Би могло да се
Към тези два „основополагащи понякои автори добавят „буприеме, че форми пулизма“
ланжисткото движение“ във Франция, възникнало около 1880 г. (Мишел
на популизъм
Винок), други пък дори съзират в
него едно протофашистко движение
присъстват
(Федерико Тарагони). Трябва да признаем, че „буланжизмът“ обединява
още в Римската
множество най-различни елементи,
античност. Рафаел които биха могли да се открият в поспектър: зов към народа,
Доан предлага                          пулисткия
антиелитизъм, критика на политическата класа, поставяне под въпрос
да преведем
на установения ред, наличието на
харизматичен лидер. Това не пречи
латинския
движението да е първата точка на
между национализма
термин populares съприкосновение
и една определена форма на немаркс популисти.                   систкия социализъм.
Отвъд тези основополагащи опити
И техни
популизмът ще има своето планетарно развитие и ще избликва неколпротивници,
кократно в историята на ХХ век. Инна неговите прояви
съвсем логично,                            вентаризацията
е истинско предизвикателство. Маргарет Канован през 1981 г. се опитва
са елитите
да подходи към тях по типологичен
(optimates идва
начин. Така тя разграничава две осформи на популизма, към които
от optimus,                          новни
се присъединяват най-различни подвидове, носещи сходен опит:
„най-добрия“).
1

движението излиза с разнородни искания: очевидна е враждебността срещу
Уолстрийт, който е иззел властта на
народа, настоява се за национализация на железопътните компании, за
контрол над банките, а също и за предоставяне на избирателно право на
жените, изобличават се елитите, корупцията, моралният упадък на нацията. През 1892 г. движението се сдобива със своя партийна организация

1) „аграрният популизъм“ (движението на американските grangers, селските източноевропейски движения,
аграрният социализъм на интелектуалците, където движението на
„народники“ задава основополагащия
модел).

2) „политическият популизъм“ (популистката диктатура от перонистки вид, популистката демокрация
от швейцарски тип, реакционният
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които ще намерят своето продължение след Втората световна война:
„перонизма“3 в Аржентина, „жетулизма“4 в Бразилия, ако решим да се спрем
само на два от основните латиноамерикански архетипи на популизма.
Третата вълна е белязана от „популизмите на деколонизацията“, които
се въплъщават последователно във
фигурите на Гамал Абдел Насър в Египет, на Сукарно в Индонезия, на Кваме
Нкрума в Гана или още на Джулиус Ниерере в Танзания.
Четвъртата вълна като цяло препраща към организациите на крайната
десница, които се развиват на европейския континент. Такива като датската Партия на прогреса (1972 г.) или
френския Национален фронт (1972 г.).

популизъм на Джон Пауъл2) – типология, актуализирана от изследователя
Пиер-Андре Тагиеф през 2002 г., който
добавя към нея категориите „хибриден популизъм“ (какъвто е тачъризмът), „телепопулизъм“, „електронен
популизъм“ и още „националпопулизъм“ (олицетворяван от френския Национален фронт на Льо Пен).
Политологът Бернар Бади предлага
през 2018 г. да се процедира по хронологичен начин. Така той описва четири големи вълни на популизма – разрез,
който е напълно приемлив, ако не забравяме, че тези четири фази не настъпват по естествен или линеарен
начин, че невинаги влизат в тясно
взаимодействие помежду си и че препращат към твърде разнородни явления в популисткия спектър.
Първата вълна намира израз в „основополагащите популизми“, които
имат своето място във втората половина на XIX в. („народники“, grangers,
буланжизмът).
Втората вълна бликва в периода между
двете световни войни и се развива на
латиноамериканския континент под
„консолидираните“ форми на популизма,
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Дали навсякъде          
се сблъскваме
с едно и също
явление? Не бихме
могли да сме
напълно сигурни.
И все пак общото
е „популизмът“
или онова, което
е сходно с него
в световната
политическа
история от век          
и половина.
Към тях бихме могли да добавим и
една пета вълна, която групира множество популистки формации на левицата, възникнали през последното десетилетие, като „Подемос“ в Испания,
„Неподчинена Франция“ на Жан-Люк
Меланшон във Франция или „Пет звезди“ в Италия, макар политическото

позициониране на последната партия
да е доста по-хибридно.
Независимо дали е от типологическо, или от хронологическо естество, тази подредба на популизмите
не изчерпва цялото разнообразие от
явления, които биха могли да бъдат
окачествени като „популистки“ във
времето и в пространството. На някои континенти популизмът се проявява по все по-запомнящ се начин,
както е в Латинска Америка, където
той продължава да набира сила след
1990 г. (Карлос Менем в Аржентина,
Фернандо Колор ди Мело в Бразилия,
Алберто Фухимори в Перу). А също и
след 2000 г. (Хуго Чавес във Венесуела,
Ево Моралес в Боливия, Рафаел Кореа в
Еквадор, Даниел Ортега в Никарагуа).
Също така бихме могли да проследим
дирите му и в Австралия (чрез One
Nation Party) или в Източна Европа (например чрез „Фидес“ в Унгария) или пък
в Югоизточна Азия (без значение дали
става дума за Джозеф Естрада във
Филипините, или за Таксин Шинаватра
в Тайланд).
Дали навсякъде се сблъскваме с едно и
също явление? Не бихме могли да сме
напълно сигурни. И все пак общото е
„популизмът“ или онова, което е сходно с него в световната политическа
история от век и половина.
Превод от френски Тони Николов

1
Националистическо движение, възглавявано от генерал Жорж Буланже (1837–1891), което възниква след краха на Франция във Френско-пруската война. Генерал Буланже е уволнен
от армията, има опасения, че ще извърши военен
преврат. Заплашва го арест, той бяга в Брюксел,
популярността му спада и той слага край на живота си. Б.пр.
2
Джон Пауъл (1912–1998) – британски консерватор, министър на здравеопазването. През 1968 г.
произнася реч срещу имиграцията, сравнена
с „река от кръв“, която е заклеймена като расистка. Б.пр.
3
Режимът на Хуан Перон в Аржентина (1946–
1955 г. и 1973–1974 г.). Б.пр
4
Режимът на Жетулио Варгас в Бразилия (1930–
1945 г. и 1950–1954 г.). Б.пр.
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Владимир Димитров – Майстора
гостува в дома на Иван Пенков
на ъгъла на улиците „Хан Аспарух“
и „Княз Борис I“, 1954 г. И до ден
днешен Пенкови са на същото
място. Репродукция от фотокопие
формат 6/6 см. Фотография вероятно
Боян Пенков/Архив Гипсън V

Владимир Левчев
Жан-Франсоа
Колосимо
Астрид Линдгрен
Джорджо
Агамбен
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Владимир Левчев

Утопии, дистопии и

реалност
Нито утопиите, нито
дистопиите се сбъдват.
Облаците постоянно
променят формата си.
Но са изглеждали същите
преди хиляда години
Утопиите и дистопиите, както черното и бялото, не са хроматични цветове, не съществуват в спектъра на
видимия физически свят. Утопиите и
дистопиите, като контури, само чертаят границите на нашето очакване за бъдещето – светло или тъмно.
Но в реалния живот няма абсолютно
черно и бяло, абсолютно добро и зло.
Няма абсолюти нито в отделния човешки живот, нито в историята. Или
да кажем, че пълното щастие или нещастие в личния живот, както и абсолютните светци и демони на злото в
историята са големи изключения.
Утопиите се превръщат в дистопии. Любимият Вожд на народите и
любимият Фюрер се оказват чудовища. Опитите със сила да се напасне
многоцветната реалност в някаква
черно-бяла картина се провалят и завършват трагично.
Дали чашата е наполовина пълна или
наполовина празна, зависи от нашето усещане за света. Един мощен дух
може да бъде свободен и в затвора.
Макар че в материалния свят надзирателят е всевластен. А има едно
стихотворение на Е. А. Робинсън за
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„Ричард Кори“, който е образован,
чаровен и възпитан милионер, бедните в града мечтаят да са като него,
но той се връща една вечер вкъщи и
пуска куршум в главата си. Щастието като материално благоденствие
също се оказва привидно. Утопиите (и
дистопиите) не се сбъдват и в личния
живот.
Освен че в природата няма абсолютно
черно и бяло, вследствие на постоянното течение на времето има и една
постоянна незавършеност – и в живота ни, както и в историята. (Нашите
спомени и мечти са в друго, паралелно
време, но те също се променят постоянно – като облаците.) Противоречията, които имат основно значение за нас, постоянно се изместват,
вместо да се решават. Днешните
ни проблеми няма да се решат утре.
Просто ще затихнат, ще отмрат,
ще бъдат изместени от други, по-наболели проблеми. Само смъртта решава изведнъж всички проблеми. Но
дали това е окончателно решение, ще
видим.
Всеки сам може да свидетелства за
обратите в личния си живот, но нека
да погледнем към историята през последния век. Веднага след Втората
световна война уж се решава (по найтрудния и болезнен начин) идейният
конфликт между националсоциализма,
войнствена националистическа диктатура, и либералната демокрация,
стремяща се към международно сътрудничество и създаване на наднационални институции. Световното

желание за мир и разбирателство
сякаш побеждава в края на войната.
Но веднага се явява нов световен конфликт, който е по друга ос. Започва
Студената война между доскорошните съюзници. Съветската тоталитарна диктатура претендира да е
наднационална, базирана на някаква
световна работническа солидарност,
с други думи, да е антипод на националсоциализма. Но тази диктатура
се оказва не по-малко жестока. Става ясно, че конфликтът е бил между
роднини, между две сродни тоталитарни идеологии. (Комунистическата
диктатура всъщност води до повече
жертви – концлагери, смъртни присъди, масов терор – защото просъществува доста по-дълго.)
По време на Студената война конфликтът се измества, вече е между
капитализъм и комунизъм, между либерална демокрация и тоталитарна
диктатура, идеологически дегизирана
като „народна демокрация“. Конфликтът от времето на Втората световна е затихнал и се е изместил. Явил се
е нов световен конфликт.
Така беше до края на 80-те, до падането на Желязната завеса. Краят на
дългата Студена война също дойде
неочаквано. И за нас, отсам Желязната завеса, въпреки усилията на
много хора, някои от които дадоха
живота си за свобода и промяна, въпреки видимата икономическа разруха, внезапният край дойде неочаквано.
Включително и за наблюдателите от
другата страна на Желязната завеса.
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След края на Студената война, която свободният Запад спечели на икономическия фронт, нещата пак не се
развиха така, както се очакваше. (У
нас през 90-те жадуваната промяна
беше саботирана от мутрокрацията, свързана с бившата Държавна сигурност. Това доведе до тягостния и
безкраен „преход“ и властта на престъпното Задкулисие.) Но и в свободния свят нещата не се развиха така,
както се очакваше. Оказаха се несъстоятелни както комунистическата
тоталитарна утопия, така и либералнодемократическата утопия: не
настъпи „край на историята“, не се
създаде световно общество на просперитет и либерален консенсус. Конфликтът между тоталитарния комунизъм и либералния капитализъм не се
реши, а просто затихна. И фокусът ни
отново се измести. (Путинова Русия
днес ползва тази промяна на фокуса,
за да се опитва да „надгражда“ стария
комунистически, сталинистки тоталитаризъм с имперски дяснонационалистически идеи. Но това е преливане
от пусто в празно. Светът днес не е
светът от 80-те, а още по-малко е
светът отпреди Октомврийската
революция.)
Информационната революция, която
съвпадна с падането на Желязната завеса, всъщност се оказа голямата световна промяна от началото на 90-те.
Появи се виртуалното пространство
– универсално достъпният интернет
от 1995 г., повсеместната компютъризация и дигитализация. Това доведе до икономическия бум на „доткомовите“ индустрии в западния свят и
особено в САЩ, но и до нарастването
на пропастта между бедни и богати
държави.
Изведнъж след Студената война се
очерта един съвсем различен кардинален световен конфликт – между виртуалния свят и материалния човешки
свят. Този конфликт излиза все повече
на преден план днес. Къде живеем – в
„матрицата“ на виртуалния свят, все
повече доминиран от алгоритмите и
машините, свят и на фалшиви новини и привидности, на все по-трудно

отличим от физическата реалност
„дийп фейк“ – или живеем в стария
реален свят на кухнята, спалнята и
улицата?
Появиха се и съответните нови утопии и дистопии за абсолютна доминация на един от двата свята. Виртуален, дигитален свят или връщане към
природата в една Зелена утопия. Вече
говорим за конфликт между духовни,
но смъртни хора и съвършени, но бездуховни роботи. И това не е научна
фантастика.
Горе-долу по същото време, паралелно
с информационната революция след
1990 г., започна и един друг кардинален
конфликт. Започна възходът на религиозния фундаментализъм. Но религиозният фундаментализъм започна да
вижда като свой основен враг вече не
безбожния комунизъм, а капитализма
и либералната демокрация. С помощта на новите технологии (ръководство за правене на бомби в интернет, лесни комуникации) неимоверно
се разрасна тероризмът – войнствената крайност на религиозния фундаментализъм. Кулминацията на този
втори нов световен конфликт беше
като че ли атаката срещу Световния
търговски център в Ню Йорк на 11 септември 2001 г. След смъртта на Бин
Ладен се създаде и терористичната
„Ислямска държава“. А сега в Афганистан се върнаха на власт талибаните,
които се опитват да си сложат нова,
по-приемлива маска – на нетерористичен религиозен фундаментализъм.
През новия век, особено след икономическата криза от 2007 г., централният световен конфликт отново се
измести. Миграцията на хора от бедни към богати страни, от Близкия
изток, Централна Азия и Африка към
Европа или от Латинска Америка към
САЩ доведе до нов конфликт и до ново
разделение в западния свят – между
националпопулисти и либералдемократи, които подкрепят Отвореното
общество. Но това не е класическото
политическо разделение на ляво и дясно, или на либерално и консервативно.
Икономическата криза от 2007 г. и
световната криза, предизвикана от

коронавирусната пандемия през 2020–
2022 г., отново, макар и временно,
изместиха перспективата и основния световен конфликт. Но остават
и трайни последици от тези кризи.
Възходът на новите технологии след
„доткомовия“ бум от 90-те доведе в
крайна сметка до първата криза от
2007 г. А вследствие на втората криза, на пандемията, технологичната
революция се ускори. Много бизнеси
ще останат в системата „хоум офис“
и след пандемията – така е по-евтино. Същото важи за дистанционното
образование.
Социалните медии, а и виртуалният
свят като цяло (с новите форми на
преподаване и правене на бизнес) реализираха голяма победа над реалния
свят по време на пандемията. Създавайки безпрецедентна възможност
за достъп до информация, виртуалният свят създава и безпрецедентна възможност за популяризиране на
конспиративни теории и дезинформация, вече трудно отличими от реалността. Ще доведе ли това до някакво ново хай-тек Средновековие, свят,
доминиран от племенни конфликти,
заблуди и суеверия, една плоска земя,
населявана от рептили?
Общият враг създава и нова възможност за обединение на света. По
време на пандемията общият враг
е един невидим вирус, който отнема
живота на милиони във всички държави. И това всъщност обединява
света. Европа е уморена от локдауни
и затворени граници, което намалява силата на евроскептицизма и
националпопулизма.
Но привържениците на конспиративни теории пак привиждат зад вируса
някакво световно задкулисие – Бил
Гейтс иска да ни чипира… След Сорос
Гейтс се оказа основният задкулисен
враг на човечеството… Интересно
е, че Сорос беше основен враг както
на Путин, чиято идеология е дяснонационалистическа, така и на Тръмп.
Антиваксърите и протестиращите
срещу зелени сертификати, както и
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любителите на най-странни конспиративни теории, често са привърженици на един от тези двама световни
лидери или и на двамата.
Все пак (и все още) вярващите в световната либерална или рептилска,
или някаква друга конспирация са
малцинство. Но пандемията само
задълбочи един вече съществуващ
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конфликт – между виртуалния и реалния свят.
Сега, в края на пандемията, централният световен конфликт отново рязко се измества – към конфликта между
НАТО и Русия (или ЕС и Русия). Путин
струпва войски на границата с Украйна, от чиято територия вече откъсна части. Окупация на бавни обороти?
Алиансът също отговаря с нови войски в Източна Европа. Има и конфликт
между Китай и Запада (особено САЩ)
по повод на Тайван. Това ли е новият
световен конфликт, с опасност от
нова световна война (дано поне да е
студена) между Запада и съюза Русия-Китай? За разлика от времето
на комунизма, когато светът отсам
Желязната завеса беше доминиран от
СССР, сега Китай – втората световна
икономическа сила – е Големия брат на
Русия. (Веднага след Първата световна започва голямата грипна пандемия,
отнела живота на повече хора, отколкото войната. Да не би сега, по ирония
на съдбата, промените да се случват
в обратен ред?)
Променя се и политическата сцена.
Но тя някак винаги си остава „сцена“,
която обикновените хора пасивно наблюдават, освен когато не надвисне
заплахата от война или остра социална криза.
Конфликтът между виртуалното
пространство и реалния свят се отразява видимо и върху другите политически и социални конфликти (Хибридната война). От една страна,
най-богатите (чийто бизнес е свързан с новите технологии) станаха
несравнимо по-богати по време на
пандемията. А много хора от средната класа с малки бизнеси фалираха. И
това увеличи пропастта между бедни и свръхбогати. От друга страна,
фактът, че днес дори най-бедните
могат да имат „умен“ телефон и знаят какво става навсякъде по света,
тоест могат да сравняват живота си
с този в други държави и по-лесно да
пътуват, предизвика мигрантската
криза. Тя затихна по време на пандемията, но още е потенциална заплаха
за класическия световен баланс.

Новият виртуален свят, с безпроблемните световни комуникации и
неограничения за никого достъп до
цялата световна информация, създава и безпрецедентна възможност за
световна солидарност и безгранично
отворено, свободно общество. Ще
се случи ли това световно единство?
Новата утопия и новата дистопия
(Трета световна война и разрушение
на света или свят, доминиран от машините, в който хората са излишни)
са в схватка (както винаги).
Утопиите и дистопиите никога не се
сбъдват. А развитието на света постоянно сменя посоката си. Реалният живот не е роман с ясна завръзка,
кулминация и развръзка. И поучителен
финал. Светът постоянно се променя.
И никога не се случва точно това, което сме очаквали. Всичко се променя.
Мечтите ни стават спомени. После
спомените се забравят. И смъртта
внезапно прекъсва сюжетите ни.
Само промяната остава непроменима.
Бъдещето трудно може да се предвиди. Синоптици и наблюдателите на
борсите не предвиждат идващия крах
или незапомнената буря, която ще се
разрази другия месец. Затова и пророчествата, които впечатляват хората, обикновено са писани на символен
език, така че въображението ни може
да привижда в тях каквото поиска.
Можем да мислим за реалния свят
като за игра на сенки по стената на
Платоновата пещера. Или „дийп фейк“
на екрана на компютъра. Може би има
реален свят отвъд този? И една прожектираща всичко Светлина? Можем
да мислим за живота като за сън. И да
очакваме пробуждането си. Но в реалния свят, наистина като в сън, всичко
постоянно се променя и не може да се
предвиди. Конфликтите не се разрешават, а само затихват и се сменят
с други. Нито утопиите, нито дистопиите се сбъдват. Облаците постоянно променят формата си. Но са
изглеждали същите преди хиляда години. Само промяната не се променя.
Трябва да плуваме в нея и да се радваме на мига, докато можем.
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Жан-Франсоа Колосимо

За „френската религия“
Днес, когато френският
„светски модел“ е пообсъждан от всякога,
известният историк
и православен богослов
публикува разширено
издание на книгата си
„Френската религия“,
в което настоява, че
френската държава
се е конструирала в
огледалото на Църквата.
Интервю пред в. „Фигаро“

никого? Кралят на Франция е такъв
по божествено право. Не че се възприема като Бог, а в смисъл, че ще се
подчинява само на Бог и на никоя друга
земна власт. Оттук тръгва и конституционното основание на националния суверенитет. Папата се ползва
в лоното на Църквата със собствена юрисдикция, регламентирана от
каноничното право. Държавата във
Франция пък си гласува специфично
право, от което произтича и онова
административно право, което все
още толкова вълнува англосаксонския
свят. Рим разполага с клир, чиято
мисия е доживот. Париж ще създаде

Какво разбирате под „френската
религия“?
Става дума за едно историческо изграждане. Или ако искате – за генетичен код. Ако множество народи са
се стремили към това да имат държава, във Франция държавата е изградила нацията. И ако цокълът на
единството във Великобритания е
монархията, а в Съединените щати
– Конституцията, то във Франция
това е държавата. Ала тази държава
изначално се е дефинирала в отношението си към Църквата. Спрямо нея,
като в огледало.
Още от възникването си Франция се
е сблъскала с две господстващи сили
– Римската църква и Светата римска
германска империя, които са си оспорвали наследството на Цезарите и са
мечтаели да властват над Европа.
За да осигурят независимостта на
раждащата се нация, Капетингите е
трябвало да възприемат символичната репрезентация на библейския
Израил: на избраното царство, неподдаващо се на завладяване. За да успеят, техните юристи са асимилирали папските атрибути в национална
рамка. Така те извайват „френската
религия“.
Дали папата суверен е референт
на тази власт? Нали над него няма

се позовава на функцията си на медиатор спрямо всички народи по земята, откъдето и Франция ще извлече
своята „дипломация на посредничеството“, насочена най-често срещу империите. Нейната цел според известната формула на генерал Дьо Гол е да
бъде „гласът на хората без глас“.
Това изземване на папските атрибути
се релативизира във времеви порядък.
Държавата не се слива с Църквата, а
прави така, че Църквата на Франция
да бъде френска. Като не приема например двойната юрисдикция, която
ще направи възможна Инквизицията
в Испания. Във Франция еретиците
ще бъдат съдени от кралски, тоест
от граждански трибунали. Тази защита на независимостта на нацията ще
предизвиква постоянно повтарящи
се кризи с Рим: през 1303 г. кралският
пазител на печата Гийом дьо Ногаре
зашлевява папа Бонифаций VIII; през
1682 г. Луи XIV свиква събор на епископите, за да се противопостави на
папа Инокентий IX; през 1809 г. Наполеон Бонапарт нарежда да затворят
Пий VII. Това е Франция!

Според вас светският модел във
Франция не води началото си от
1905 г.

кастата на чиновниците, положили
клетва и обрекли се на общото благо
– идеал, който все още дефинира обществения сектор във Франция. Да не
говорим за литургичния мизансцен на
папската власт: той непрестанно се
възобновява във Франция с оглед на
държавната власт, както проличава и
в Петата република. И накрая, папата

Ни най-малко. Терминът е късен и има
доста дълга история. Тя започва още
през XI в. с Робер Благочестивия, син
на Хуго Капет, от когото Рим иска да
срази „ереста“, обхванала Орлеан, която има съвременно звучене: духовни и
мирски лица са прогонили епископата,
смятайки го за нелеп, потиснически
и противоречащ на равенството в
общността на апостолите. За да
бъде отменено неговото отлъчване
поради безнравственост, Робер приема да потуши този религиозен бунт,
но го прави в името на общественото
спокойствие, като гарант на народния суверенитет.
През XIII в. Филип IV Хубави свиква за
първи път Генерални щати, които
постановяват, че папството не може
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да се меси в работите на кралството,
и осъждат Бонифаций VIII. Подобно на
своя предшественик, той непрекъснато търси одобрението на народа.
Когато през XVI в. избухват Религиозните войни, които обхващат европейския континент, мислители като
Жан Боден постановяват, че само
държавата може да бъде арбитър в
сблъсъка между вярващите, който е
смъртоносен за единството на нацията и за гражданския мир. Ала за
да бъде това възможно, държавата
би трябвало да си остава неутрална,
сиреч сляпа, глуха и няма от богословска гледна точка. Така, докато Европа се разделя между протестанти на
север и католици на юг, Франция ще
е единствената страна, която ще
се стреми християнски деноминации
да могат да съсъществуват върху
една и съща територия. Нантският
едикт, издаден от Анри IV, за когото
„Париж си струва една меса“, налага
структурна „католизация“ в протестантската практика. А неговият син,
Луи XIII, завършва тази интеграция,
обезоръжавайки последните останали
силни „протестантски места“, тези
държавици в държавата, клонящи към
различни чуждестранни сили, които
доста напомнят на ислямизираните зони, съществуващи днес в някои
френски предградия.
Би трябвало да цитираме още „галиканизма“ на Луи XIV, гражданския
режим след приемането на Конституцията, култа към Върховното същество, установен от Робеспиер,
Конкордата, въведен от Наполеон,
странния катехизис на Третата република: не без противоречия, „френската религия“ е вървяла по своя път.

Как да дефинираме тогава френския „светски модел“?
Едва около 1860 г. речници като „Литре“ и „Ларус“ въвеждат в своите издания описание на „онова, което е
светско“. И тъй, държавата е светска. Светският модел не е принцип, а
„избягване“. Става дума за начин на
политическа регулация, чиято цел е
да избегне възможните граждански
войни, които биха възникнали в резултат на конфликт между различните
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вярвания и изповедания. Това е налагане на „ничия земя“ между религиозни
инстанции, които могат да влязат в
конфликт. Начин да се покаже на религиите, че те могат да обитават
публичното пространство, при условие че не се опитват да го превземат.
Всяко философско или идеологическо свръхоценностяване на термина
„светски модел“ би било гротескна и
опасна грешка.

Сравнихте някогашните силни
„протестантски места“ с ислямизираните предградия… Да не би да
смятате, че днес сме в състояние
на гражданска война?
Ние сме в ситуация на латентна
гражданска война, която има интензивна конфесионална основа. Френският религиозен пейзаж изцяло се
промени след 1960 г. под влиянието
на различни миграционни вълни и на
нарастващата американизация на
обществото. Дори френският юдаизъм, който е по традиция „ашкенази“,
силно промени практиката си след
пристигането на сефарадите от Северна Африка. Френският католицизъм, традиционно интелектуален
и социален, бе подложен на сериозен
пиетистки обрат под въздействие
на харизматичното движение отвъд
Атлантика. Същото е валидно и за
френския протестантизъм, традиционно лутерански или калвинистки,
в който бе инжектирана силна евангелистка небулоза, довела до неговото
размиване. Накрая, появиха се и мъдростите на Азия, които не са религиозни системи, но чрез екзотиката си
подхранват някакъв общ порив, често доста ирационален, към смътен
спиритуализъм.

„Живеем                             
в нихилистично
отрицание
на миналото.                     
Не искаме                        
да бъдем наследници.
Препредаването
е участта
на нашето
човечество.
Отдалите се                                      
на амнезия
върху тази сцена, разтърсена
няма как                                   Тъкмо
от миграциите на индивиди и идеи,
да спечелят мача ислямът, съществуващ заради колониалното минало, се превърна във
на историята.
вътрешна и значима френска реалност. А нормативната функция на
Изчезването
шариата бързо влезе в сблъсък с анна паметта                            тропологическата репрезентация
Франция. Фалитът на държаваза изповеданието във
та в тази насока се прояви още през
г., когато Лионел Жоспен, като
унищожава спомена 1989
министър на образованието, се оказа
неспособен да реши проблема със заза културата.“
булванията в училище и го препрати
Ето защо и френският закон от 1905 г.
за разделянето на Църквата от държавата е бил закон на умиротворението. И знак за една любезна раздяла.
Църквата повече не иска да подчинява
държавата. Държавата не иска да господства над Църквата.

към Държавния съвет. А това е все
едно върховното командване да изостави войската си насред битката.
Оттогава се умножиха комисиите
и комитетите, които трябваше да
предефинират „светския модел“. А
той съответства на три прости
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правила: разделението – държавата
гарантира свобода на изповеданията,
които пък гарантират, че ще спазват
обществения ред; разума – изповеданията се въздържат да се позовават
на Откровението в публичния дебат
и Католическата църква във Франция
демонстрира по гениален начин как
може да се говори за „асистираната
репродукция“ чрез антропологически
размисъл, понятен и за феминистките агностички; неутралността – да
оставим религиозните знаци извън
публичното пространство, където
те се превръщат насилствено и в политически знаци.

„Законът за сепаратизма“ позволява ли ограничаването на радикалния ислям?
Проблемът с новия закон за сепаратизма, който би трябвало да укрепи
„светското начало“, е, че той го предава, създавайки допълнителна административна и юридическа рамка.
Така държавата се намесва пряко в
изповеданията. А от 1905 г. насетне
контролът не е бил насочен към богословската природа на религиозното
тяло, а само върху последиците му за
обществото.
Освен това този закон размива мишената си. Той е твърде обемащ, опитва
се да не посочва исляма, но говори за
„ислямизъм“, заклеймява практики на
населението с мюсюлманска култура
– например свидетелството за девственост – което е от сферата на
обичая, а не е религиозен факт в точния смисъл на думата.
Така, вместо да съдейства за появата на „Ислям на Франция“, законът
въвежда подозрение към всички изповедания. Да, очевидно е, че френският
мюсюлмански свят трудно отговаря
на изискванията на „светския модел“
и има затруднения в отношенията си
с политическата модерност. Защо?
Защото Франция не се осмелява да
третира исляма по същия начин, както другите религии. Франция винаги
е практикувала форма на легитимно
насилие от страна на държавата за

интегрирането на всяка вяра в националното тяло. Към протестантите
това насилие е било крайно, дори жестоко. Същото е валидно и за еманципацията на евреите. Алтернативата
за тях не е била никак лесна: да престанеш да бъдеш евреин, за да станеш
французин, или да откажеш да станеш
французин, за да продължиш да бъдеш
евреин. Така се стига до франко-юдаизма. Католиците също са били подлагани на системно насилие по време на Третата република. Ето защо
тези, които днес упрекват френската
държава, че е твърде строга към мюсюлманите, са или невежи, или фалшифицират историята.
Ислямът на Франция е неизменна част
от живота вътре в страната, но в
същото време е лабораторен опит в
планетарен мащаб. Нашите съотечественици мюсюлмани би трябвало
да реконструират своето богословие,
да имат критичен поглед към историята си, да изградят култура с универсален обхват. Ала процесът ще е
бавен или изобщо няма да се случи, докато държавата не го изиска.

Жан-Франсоа
Колосимо

Жан-Франсоа Колосимо (род.
1960 г.) е френски историк, издател и православен богослов.
Зет е на известния руски богослов отец Александър Шмеман. От май 2010 до юни 2013 г.
е бил директор на френския
Национален център за книгата. В момента е директор на
издателство „Серф“. Автор на
книгите: „Денят на Божия гняв“,
роман (2000), „Мълчанието на
ангелите“ (2002), „Бог е американец: за теодемокрацията в
Съединените щати“ (2006), „Руският апокалипсис: Бог в страната на Достоевски“ (2008), „Излишните хора: проклятието на
християните от Изтока“ (2014),
„Заслепления: религии, войни,
цивилизации“ (2014) и др.

Как си обяснявате тогава кризата,
която изпитва днес Католическата църква на Франция?
Франция вече не е католическа страна, но е немислима без католицизма.
Държавата се е изградила като огледало на Църквата, за да дефинира
своята политика. Когато и двете
вървят зле, нацията търпи крушение. Има тенденция към самозатваряне у католиците, идентитарна или
пиетистка. Някои от католиците
искат да са в „миметична конкуренция“ с други религиозни общности,
които също са в малцинство. Свеждането на католицизма във Франция до
комунитаризъм би било колективна
трагедия. Днес повече от всякога се
нуждаем от католици, ангажирани в
литературата, изкуството, философията. Без това френската култура
ще изгуби своя източник.

В същото време виждаме как политическата класа във Франция

дори не смее да поздрави за Рождество съгражданите си, сякаш
религиозният смисъл на празника
е изчезнал?
Живеем в нихилистично отрицание на
миналото. Не искаме да бъдем наследници. Препредаването е участта на
нашето човечеството. Отдалите се
на амнезия няма как да спечелят мача
на историята. Достатъчно е човек
да се разходи из Париж, за да види, че
няма как да избегне реалии като „Сен
Жермен“ или „Сен Сюлпис“, „Сен Пласид“ или „Сен Мишел“. Изчезването на
паметта за изповеданието унищожава спомена за културата.
Превод от френски Тони Николов
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Астрид Линдгрен

Защо пишем детски книги?
„Децата са тези,
които с готовност
взимат простите думи                      
от книгата и от тях
оформят фантастичен
рай. Този рай е недостъпен
за възрастните, защото
никой, дори писателите,
няма ключ за него.“ Преди
двайсет години ни напусна
Астрид Линдгрен
Защо пишете само детски книги?
Много пъти са ми задавали този въпрос. Най-лесно е да отговоря, като
кажа истината: защото само това
мога да правя. Нямам нито умението,
нито желанието да пиша за възрастни. Изглежда, че това, което хората
не разбират, е, че в по-голямата си
част авторите се делят на два различни вида: тези, които пишат за
възрастни, и онези, които пишат за
деца. Има и такива, които могат и
двете, но не са толкова много, колкото бихте си помислили. Добрият
„автор за възрастни“ – „истинският
автор“, както биха казали някои, не
може автоматично да напише добра
детска книга, макар мнозина да си мислят обратното.
Един човек, който може и го прави, е
Исак Башевис Сингер1. Трябва да са го
питали много пъти: „Защо, да му се
не види, пишете за деца, г-н Сингер?“.
Знам, че са му задавали именно този
въпрос, защото му е отговорил в едно
често цитирано изявление, направено тук, в Стокхолм, когато е получил
Нобеловата награда. Тогава е казал
следното:
„Има петстотин причини, поради които започнах да пиша за деца,
но за да спестя време, ще спомена
най-важните.
Децата четат книги, не рецензии. Критиците въобще не ги интересуват.
Децата не четат с цел да намерят
идентичността си.
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Не четат, за да се освободят от
вините си, за да погасят жаждата си за бунт или за да се справят с
отчуждението.

да пеят на неродените си деца. Защо
новороденото, положено на майчините си гърди, да не слуша и подходящи
детски залъгалки, като например:

Психологията не им е необходима.

Krakel Spektakel
Kusin Vitamin
hängde och slängde
i en gardin.2

Ненавиждат социологията.
Не се опитват да разберат Кафка или
„Бдение над Финеган“ на Джойс.
Все още вярват в Бога, семейството,
ангели, дяволи, вещици, гоблини, логиката, яснотата, пунктуацията и други подобни отживелици.
Обичат интересните истории, не коментарите, наръчниците или бележките под линия.
Когато една книга е скучна, се прозяват широко, без всякакъв срам или
страх от авторитети.
Не очакват любимият им автор да изкупи човечеството. Колкото и да са
млади, знаят, че това не е по силите
му. Само възрастните имат подобни
детински илюзии“.
Така твърди Исак Сингер.
Друг въпрос, който са ми задавали, е:
имаме ли нужда от детски книги? Някои „здравомислещи“ хора са изказвали
мнение, че не, никой не би трябвало да
пише книги специално за деца. Децата
трябвало да започват директно с класиките. Онези, които вярват в това,
вероятно от дълго време не са имали
контакт или с деца, или с класики за
деца.
Възможно е по нашите земи да се намерят две-три отличаващи се деца
гении, които да са в състояние да
погълнат „Островът на съкровищата“ или „Робинзон Крузо“ без никаква
предварителна подготовка. Обикновените деца обаче имат нужда да започнат с други книги, за да се научат
да обичат четенето. Самата любов
към книгите пък трябва да се предаде
отрано, за предпочитане още с майчиното мляко. Установено е, че бебетата в утробата могат да чуват и да
изпитват удоволствие от песни и музика, затова майките са насърчавани

Децата имат нужда от любящо въведение в света на думите и римите и
от хармонично следване на този път
с помощта на множество подканящи
детски книги. Това е находчивият начин, по който създаваме читатели,
които впоследствие радостно да се
хвърлят към литературата за възрастни, проза и поезия. Тогава вместо
„Кракел Спектакел“ ще ги докосват
други стихотворения, може би „Ти
виждал ли си местността напролет?“
и други също толкова изящни и прекрасни творби.3
Идеята, че детските книги са ненужни, представлява една от онези детински илюзии, от които според Исак
Сингер страдат възрастните.
Сред въпросите, които се задават на
авторите на детски книги, най-редовният е: Какво представлява добрата детска книга? Каква трябва да
бъде тя?
В отговор задавам друг въпрос: Какъв
трябва да бъде добрият роман? Каква
трябва да бъде добрата поема? Романистите и поетите могат да пишат
каквото сърцето им диктува, без набор от инструкции или правила. Но
каква трябва да бъде детската книга?
Хората непременно искат да знаят и
да имат формула за това. Не мога да
се сетя за друг отговор освен този:
трябва да бъде добра!
Ако е добра, ще бъде разпозната като
такава, и то не защото авторът е
следвал някаква формула за създаване
на добра детска книга. Има формули,
но писателят, който нетърпеливо
проверява с пръст откъде духа вятърът на мнението, ще се окаже само с
прилични или дори лоши книги, чието
създаване няма много общо с изкуството. В добавка този писател ще
поеме риска мненията да се изменят
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до излизането от печатницата. Приемът на дадена книга се променя също
толкова бързо, колкото мненията.
Допреди няколко години беше съвсем
неприемливо, дори почти неизвинимо
децата да бъдат снабдявани с приказки и измислици. Всичко трябваше
да бъде реалистично. На децата не бе
позволено да бягат във въображаеми
светове – от тях се очакваше да стоят на тази земя и от самото начало
да са наясно с жалкото състояние на
нещата. Това беше изцяло отговорност на автора: да ги накара да осъзнаят какво ги очаква в този нещастен
земен живот. Твърдеше се, че ако те
разберат колко трудно е да бъдеш
човек, ще бъдат по-добре подготвени да посрещат превратностите на
живота. Винаги съм приемала точно
обратното за вярно. Ако хората изпитат мъничко увереност и сигурност в
началото, това ги подготвя по-добре
за справяне с трудностите, когато се
появят.
Както Туве Янсон мъдро отбелязва:
„Не смятам, че детските книги трябва преждевременно да предупреждават, информират и разобличават
обществото ни и нашите провали.
Има ранен етап от живота, който не
е нужно да бъде отравян от тревоги
и отговорности. Събуждането ни определя как ще се справим с дългия ден.
Детството е нашето утро“.
Да, мнозина желаят децата да имат
утро на живота, свободно от печалните тромпети на съдния ден, доколкото това е възможно. Желаят
също така авторите на детски книги
да са свободни в писането си. Твърде
често поради натиск от издателите
тези автори трябва да бъдат наясно
с всички външни сили и да са готови
да се стегнат и да пишат истории от
сутрин до вечер просто защото някакъв определен тип история е станал
популярен и приемлив и дори необходим за децата.
Вярвам, че децата, подобно на възрастните, имат правото да четат
всякакъв вид книги от писатели, които изразяват себе си свободно. Дайте им онова, което Исак Сингер нарича „интересни истории“, но дайте
им също и истории, които разбуждат

обществената им осъзнатост и емпатия, такива, които им носят знания за удивителния ни свят, и такива, които им позволяват да летят до
приказната страна на фантазията.
Дайте им смях и сълзи, щастие и тъга,
напрежение и приключения – всякакви
видове книги. Не им давайте просто
книги от автори, при които притесненията за господстващите мнения
са предшествали доближаването на
писалката до хартията. Достатъчно е за писателите да се допитват до
детето в себе си. Това дете знае найдобре какво търси в една книга.
Възрастните читатели пренасят
много от Сингеровите „детински
илюзии“ към детските книги. Докато едно дете чете и се наслаждава на
книгата без по-нататъшен анализ,
възрастните непрекъснато се опитват да опишат какво авторът би могъл да има предвид с това или онова и
защо не е имал предвид обратното, и
защо трябва да се поговори с автора
за това какво наистина се има предвид, и защо този автор не е написал
съвсем различна книга?
Какви невероятни тълкувания съм получавала през годините! Да вземем например „Пипи Дългото чорапче“. Една
дама в Германия реши да напише есе за
Пипи, но преди да се захване за работа, ми писа и много подробно разясни
какво съм искала да кажа с книгата.
Пишеше, че е разбрала, че съм имала предвид това и онова, и дали мога
просто любезно да ѝ изпратя няколко реда, за да потвърдя теориите ѝ.
Отговорих ѝ, че в действителност не
съм искала да кажа абсолютно нищо;
написала съм книгата просто за да се
позабавлявам и се е получило каквото
се е получило. Дълго след това пристигна ново писмо, в което се казваше: „Във всеки случай написах, че сте
имали предвид това, което твърдях,
че сте имали предвид, защото иначе
нямаше да има есе“.
За възрастните е важно да има аналитично есе, не просто чисто читателско изживяване, на което онези глупави деца толкова се радват.
Възрастните читатели намират
скрити замисли навсякъде и такива

обяснения, които карат авторите
да подскачат от изумление, щом се
сблъскат с тях. След прочитането на
„Роня, дъщерята на разбойника“ един
журналист нетърпеливо ме погледна
и попита: „Знаете ли, че сте написали
религиозна книга?“. Тъй като в книгата се разказва за две разбойнически
банди, които живеят в дива гора, изненадано попитах: „Религиозна? Как
така?“.
Така и така, обясни той, в бандата
на Матис има дванайсет разбойници,
а помните ли колко апостоли е имал
Иисус? Също дванайсет! На всичкото отгоре Матисовият замък се
разцепва на две в нощта, в която се
ражда Роня. Това отговаря точно на
раздирането на храмовата завеса в
деветия час, когато Иисус издъхва
на кръста. Не е ли това доказателство? Беше много разочарован, когато чу скучната ми интерпретация.
Бандата в гората се състоеше чисто
и просто от група закоравели престъпници, а не от странни и чудесни
апостоли, скитащи се из пущинаците.
Беше му трудно, когато не приех идеята, че Матисовата гора е символ на
човешкия живот, а не истинска гора.
„Карлсон, който живее на покрива“
също бе интерпретиран наскоро в
докторска дисертация. Студентът
се занимаваше с Икаровия комплекс в
шведската литература и след множество изследвания бе стигнал до
заключението, че никой не проявява
по-тежък Икаров комплекс от мен.
Представете си само! Карлсон, „умен,
прилично дебел мъж в разцвета на силите си“ с перка на гърба, който кръжи над покривите на Васастан като
пухкав малък Икар – дотук съм съгласна. След което научаваме с какво
се характеризира човекът с Икаров
комплекс. Първо и основно, с желанието да лети високо. Следва желанието
да пада ниско. След това се появява
склонността към пиромания. И идва
последният удар – предразположеността към подмокряне на леглото!
Леле-мале. Е, аз спрях да правя това
преди седемдесет и пет години, така
че давността сигурно е изтекла.
В радикални кръгове бедният Емил
от Льонеберя също е категоризиран
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твърде реалистично настроени, за
да приемат нещо подобно.
Затова Fifi Brindacier вдига само пони –
защото това повече отговаря на реалистичните френски деца. Не протестирах. Само помолих издателя да ми
изпрати снимка на истинско френско
дете, което вдига пони с една ръка.
Детето би имало осигурено бъдеще
като щангист. Понякога човек се чуди
откъде издателите знаят толкова
много за децата, били те шведски,
френски или други.

Мари-Луиз Екман, Скулптурна композиция на Астрид Линдгрен зад пишещата машина,
Вимерби, Швеция, фотография Wikipedia

и определян по странен начин. Не заради това, че качва малката си сестричка на мачтата на знамето, а
защото е отвратителен земеделски
капиталист. Не съм сигурна какви
потайни сделки са го направили земеделски капиталист – би трябвало да
е фактът, че в един летен ден събира
край оградата на Катхулт пет крони,
отваряйки портата на преминаващите каруци. Просто не може да има
подобни лукави капиталисти в книги
за деца.
Нещата не се стекоха много по-добре
за Пипи. Когато за първи път се появи, тя бе наречена „революция в забавачката“. По-късно обаче радикали я
сметнаха за архикапиталист, който
пръска златни монети на поразия по
най-долния начин.
Има толкова неща, които човек не
бива да казва или прави в детските
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книги. Забелязваш го особено ясно,
когато книгата е преведена на друг
език. Сблъскваш се с многобройни табута и чудатости, които никога не
засягат писателите за възрастни.
Докато си прохождащ автор, не протестираш много-много и се съгласяваш щастлив, че книгата все пак ще
достигне до нова публика.
Аз бях така податлива, когато преди
много време предстоеше Пипи да излезе във Франция. Френският издател
обяви, че просто не е възможно Пипи
да вдига цял голям кон. Би могъл да се
примири с пони, но повече – не. Писа
ми, че сигурно успявам да подлъжа
шведските деца да повярват на подобен абсурд – малко момиче да вдига цял кон, според него причината за
това била, че Швеция не е участвала
във войната, следователно шведските деца можели лесно да бъдат заблудени. Френските деца обаче били

Е, постепенно човек става по-уверен
и се научава да протестира. Около
трийсетина години след Пипи, когато във Франция предстоеше издаването на „Карлсон, който живее на
покрива“, издателят почти между
другото ме информира, че щели да
премахнат няколко големи откъса,
защото в противен случай страниците в книгата не биха се побрали
в планираната серия; предполагал,
че нямам нищо против? Отговорих
му, че предполага грешно, и го помолих да прекратим договора. Лошите
сестри на Пепеляшка рязали от петите и пръстите си, за да се побере
стъпалото им в обувката, аз обаче се
опитах да му обясня, че човек не може
да постъпва по същия начин с книги.
При тях обувката трябва да пасва на
стъпалото – форматът се подчинява
на дължината на ръкописа, иначе книгата просто не се издава. Той призна,
че може би имам право, и не съкрати
Карлсон, но бе изненадан от цялата
тази суетня. Ако ставаше въпрос за
книга за възрастни, изобщо нямаше
да се обсъжда подобно осакатяване.
Тук обаче говорехме за нещо толкова
просто като детска книга – за какво
изобщо се оплаквах?
Различните държави имат различни
табута. Ако френските деца не можеха да понесат Пипи да вдига цял кон,
за американските деца лекото пръцване на един стар човек бе абсолютно
недопустимо. Това прави Пер Черепа,
когато Роня, дъщерята на разбойника, се връща у дома и на дълбоката
мъка в Матисовия замък най-сетне е
сложен край. Когато Пер Черепа прави
дързък за годините си скок от радост,
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се чува и лек естествен звук, който
кара разбойниците да се залеят от
смях. Всъщност те се смеят, защото
след дълго затишие най-после имат и
разрешението, и способността да се
веселят в Матисовия замък, и Пер Черепа им дава възможност да изкарат
навън смеха, който толкова дълго е
бил сдържан. Американските деца,
които четат книгата обаче, сигурно
си мислят, че разбойниците избухват
в смях твърде лесно, понеже шумно се
забавляват на тихото хлъцване на
Пер Черепа – тъкмо това прави той в
американското издание.4

трябват само дъжд и тор, тогава и
тя ще стане голяма!

Предполагам, че и на американските
деца, както на всички деца, от време
на време им текат носовете. И все пак
думата „сопол“ не бива да се появява в
книгите им. Може би сега е различно,
но преди двайсетина години, когато
предстоеше излизането на „Мадикен“
в Америка, трябваше да се премахне
цяла глава заради неуместно споменаване на сопол. На път за доктора,
който трябва да извади грахово зърно от носа ѝ, Елизабет, малката сестра на Мадикен, спира край къщата
на Линус-Ида. Там среща свадливата
си връстничка Матис, която се хвали, че има белег на корема си от отстраняване на апендикса. Елизабет
се опитва да я надмине, като посочва,
че има грахово зърно в носа, и казва:
„Сега не ми ли завиждаш? Ти нямаш
такова!“. Граховите зърна обаче не
впечатляват Матис – казва, че може
да напълни целия си нос с такива, така
че какво толкова невероятно има?
Тогава Елизабет изрича неуместната си реплика, която стана причина
за цензурирането на цяла глава: „Не
можеш да напълниш носа си с грахови
зърна, защото вече е пълен със сополи, сополанке!“.

Получих си купчината тор; понякога е
полезно човек да говори.

Имам и друг пример за американската деликатност, що се отнася до
детските книги. Писала съм за тригодишната Лота от улица „Тряскаджийска“. Глупавото момиченце дочуло,
че всичко расте по-добре, когато се
подхранва с дъжд и тор в правилните
количества. Лота иска да порасне, за
да бъде голяма като брат си и сестра
си, затова в един дъждовен ден отива и застава насред купчина тор – ако

Астрид
Линдгрен

Когато получих американския превод за преглед, там се казваше, че
Лота отива и застава насред купчина „гнили листа“. Помислих си, че
това определено изглежда глупаво,
затова написах писмо и попитах дали
американските деца действително
не знаят, че има нещо по-подходящо
от гнилите листа за подпомагане на
растежа; ако случаят е такъв, не бих
имала особено високо мнение за рециклирането в Америка.

Астрид Линдгрен (1907–2002)
е шведска писателка, с чиито
книги са израснали децата по
цял свят. Творбите є, преведени
на 70 езика, са издадени в над
100 държави. Първата книга за
най-популярната є героиня –
Пипи Дългото чорапче, излиза
още през 1945 г. На български
език са публикувани целите поредици за Пипи Дългото чорапче и Карлсон, който живее на
покрива, за Емил от Льонеберя
и Кале Бломквист, „Братята
с лъвски сърца“, „Роня, дъщерята на разбойника“, „Децата от
улица „Тряскаджийска“ и много
други. От 2002 г. шведското
правителство връчва Възпоминателна награда „Астрид Линдгрен“. Предложеният тук текст
е английска версия на статията
Varfor skriver man barnbocker?, публикувана в Svensk Litteraturtidskrift
през 1983 г.

В името на справедливостта трябва
да отбележа, че свободата на словото в детските книги значително се е
подобрила само за няколко десетилетия. Мнозина, които имат възможност да пишат днес, биха се борили
за глътка въздух в конформистката
среда на детските книги от четиридесетте и петдесетте години.
Защо пишем детски книги? По-точен
въпрос е: За кого пишем детски книги?
Не за критици или издатели, учители
или библиотекари, литературоведи
или докторанти, автори на есета или
други интерпретатори и експерти,
макар понякога да получаваме и техните гледни точки. Детската литература има дълг към много от по-горе
изброените, защото те с пламенен
ентусиазъм са работили за повишаването на статуса на тези книги. Но
ако само тези ентусиасти и други
като тях четяха детски книги, тогава щях да спра да пиша, не догодина,
не следващия месец, не следващата
седмица – веднага! Но слава богу, че
има и друга читателска аудитория –
правилните, чудесните, невъобразимо ентусиазираните деца! Те са тези,
които с такава готовност взимат
простите думи от книгата и от тях
оформят фантастичен рай, за който
самите автори дори не подозират,
рай, в който свободно и щастливо общуват с измислените приятели като
с хора от плът и кръв.
Този рай е недостъпен за възрастните, защото никой, дори писателите,

няма ключ за него. Имали са някога, когато са били деца. Оттогава обаче са
го изгубили.
Превод от английски Ралица Райкова

Исак Башевис Сингер (1902–1991) – американски
писател с еврейски корени, който пише на идиш.
На български са преведени книгите му: „Робът“
(2000) и „Любов и изгнание: мемоари за ранните
години“ (2015). Нобелова награда за литература
(1978). Б.р.
2
Буквалният превод на залъгалката би бил
нещо подобно на „Кракел Спектакел и братовчедът Витамин висяха и люлееха се на перде“. Б.р.
3
Това е първият ред от Har du sett landet på
sommaren?, известно стихотворение от шведския автор Артур Лундквист. Б.пр.
4
В изданието на Puffin от 1985 г. Пер Черепа
дори не хълца. Той просто подскача. Б.а.
1
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Джорджо Агамбен

Пазолини

Наследството на

Джорджо Агамбен в кадър от филма
„Евангелие по Матея“ (1964)

Пазолини бе проницателен анализатор на властта, която той намираше, че е „без лице“, на произволната и случайна власт. В него имаше
някаква анархия – от началото до
самия край – особено очевидна във
филма му „Сало или 120-те дни на
Содом“ (1975). Вие също пишете, че
„единствената истинска анархия е
тази на властта“ и че „онова, което е отвъд управлението, е всъщност анархия“. Доколко тези ваши
идеи са сходни с творчеството на
Пазолини?

Този разговор                                 
на Валерия Монтебело
с философа                             
Джорджо Агамбен
(род. 1942 г.) е посветен                       
на стогодишнината                 
от рождението на големия
италиански писател                    
и кинорежисьор                      
Пиер Паоло Пазолини.
Агамбен, който лично
познава Пазолини, играе
ролята на апостол Филип
във филма му „Евангелие
по Матея“ (1964). Един
размисъл върху политика,
култура и власт
трябва да бъдат слети със „Сало“,
тоест да бъдат възприемани като
един-единствен филм.

Властта се конституира, улавяйки в
лоното си анархията, всички форми
на хаоса и на войната на всеки срещу
всички. В това отношение анархията
е нещо, което става мислимо единствено ако се опитате да опишете
анархията на властта. В своите лекции Паул Клее разграничава истинския
хаос, този генетичен принцип на света, от хаоса като антитеза на реда.
Мисля, че и при Пазолини би трябвало
да разграничаваме „истинската анархия“ като генетичен принцип на политиката от анархията като проста
антитеза на arche (в двойственото
му значение на „принцип“ и „заповед“).

Струва ми се, че в даден момент Пазолини може би си е вярвал, че е стигнал до анархията. „Сало“, разбира се,
е репрезентация на тази анархия на
властта, при това доста отчаяна,
все едно че не е могъл да разграничи
самата анархия от действията на
четирима престъпни типове. През
последните години той сякаш загърбваше работата си, за да се отдаде
още по-плътно на своите фантазми
(„Защо да пишеш творба, когато можеш да мечтаеш за нея?“). Мисля, че
това е непродуктивно и колкото и да
отбягвам психологическите категории, струва ми се, че зад това негово
начинание прозираше нагонът към
смъртта.

Преди години настояхте, че филмите на Пазолини от знаменитата
„Трилогия на живота“ („Кентърбърийски разкази“, „Декамерон“,
„Цветът на „Хиляда и една нощ“)

Отначало филмът „Сало“ е бил
замислен като филм за фашизма,
това е историята на крупен милански индустриалец, който при
„фашистката република на Сало“ е
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вършил гигантски спекулации с хранителни продукти. Остава паметна една сцена във филма, в която
човекът с власт нарежда на едно
дете да изяде нечистотиите си. Не
мислите ли, че и днешният среден
потребител е поставен в сходна
ситуация – да поглъща всякакви
боклуци, и то напълно съзнателно?
Не знам дали изпитвам съжаление,
или презрение към опитите на шепа
нещастници да подменят поезията,
мисълта или всичко, което остава
от духовния живот, с гастрономията, модата и артистично-културния
спектакъл (не с изкуството!). Това
съвпада впрочем – а двете неща винаги вървят ръка за ръка, защото на
тези мизерници им се плаща – с финансовите опити за трансформацията на
Италия (която бива методично продавана парче по парче), за да се превърне в нещо като ваканционен парк
и място за гастрономическо-културен
отдих.

„Бих дал целия концерн „Монтедизон“ за една светулка“: става дума за прочутото изчезване
на светулките, упоменато в поетичното завещание на Пазолини,
заради „жестоките прожектори
на властта“. Френският мислител
Диди Юберман говори за „звездно
приятелство“ между Агамбен –
апокалиптичния хоризонт – и Пазолини – носталгията – под знака
на отчаянието от настоящето.
Сещам се и за „силата“ – това аристотелистко понятие във вашето
творчество, което казва много за
възможната съпротива. Прозрачността може да вмести светлината или да остане да пребивава
в тъмата є. По такъв начин имаме различни нива на видимостта:
можем да се подчиним на силната
светлина като на нещо неизбежно
или да мислим за форма на съпротива, подобно на светулките или на
рибата в бездната, ако използваме
този пример на Аристотел от „За
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душата“. Самият вие предупреждавате да не бъдем „заслепявани
от огньовете на века“ или от „свирепите прожектори на властта“.
Пишете, че гледайки в „тъмата
на епохата“, можем да съзрем там
„светлина, която, макар и насочена
към нас, безкрайно се отдалечава“
– задача на критическата мисъл,
насочена към текущите събития…
Съпротивата срещу модерното в
името на светулките неслучайно възниква в култура като италианската,
където индустриалното развитие
е настъпило значително по-късно.
Пазолини се е родил в страна, чието
население е било седемдесет процента селско и където фашизмът се
е опитал да съвмести индустриализацията със социалния контрол. Ала
може би именно поради външната си
изостаналост и въпреки някои свои
противоречия Италия се оказа в някои
отношения по-напреднала, отколкото други страни, изгубили способността си за съпротива. Иван Илич1,
най-последователният и най-дълбокият от критиците на модерността,
също произхожда от доста изостанало общество. Макар в детството си
да виждах стадо овце, които всяка
сутрин минаваха от „Виа Фламиния“
по „Пиаца дел Пополо“, за да идат на
паша във „Вила Боргезе“, детството
ми съвпадна с периода на трескава
индустриализация и на разрушения,
последвани от Втората световна
война. За разлика от Пазолини и Елза
Моранте2 (която в това отношение
му бе много близка) аз нямах никакви
илюзии по отношение на оцеляването на така наречения „народ“ или на
„незаразените райски същества“.
Понякога ми е интересно какво биха
казали Елза и Пиер Паоло, ако можеха
да видят сегашната трансформация
на хората, какво би било отношението им към мобилните телефони, към
всички тези устройства, снабдени
с екрани. Ето защо критиката ми
на модерността е по-малко пропита с носталгия и неизбежно приема
формата на археологическо проучване, стремящо се да идентифицира в

миналото причините и основанията
за случващото се. Не смятам, че съм
по-малко радикален. Става дума за
разбирането на настоящето.

Пиер Паоло
Пазолини

Говорейки за упадъка на градовете
и на предградията, които се превръщат в нови центрове, няма как
да не споменем за Пинето, район,
толкова скъп на Пазолини, където той е пребивавал сред „бедни и
честни хора“. Наскоро бях в Нечи,
място, което често е посещавал.
И наистина лицето на Пазолини
изплуваше почти навсякъде – от
фотографиите по стените до значките по едно евро. Изведнъж ме
обзе носталгия, която бе непреодолима, почувствах се както някога,
в прегръдките на баба. Мисля, че
всички нас ни обединява носталгията по завръщането, по живота?
Преживяваме краен упадък на градовете и в този смисъл, че хората, изглежда, изгубват всяка връзка с мястото, където живеят. И ако – както
става в множество италиански градове – градът се свежда до така наречения „исторически център“, който трябва да служи за туристическо
потребление или за развлечение в почивните дни, тогава той вече няма
реален смисъл за своето съществуване. Градът е бил преди всичко място за политически живот и място за
човешко обитание. Сега политиката,
както и способността да обитаваш (а
не само да намериш подслон) изчезват
благодарение на съвместните инициативи на капиталисти и архитекти.
Носталгията не е достатъчна. Потребна е нова форма на живот, която да съвместява способността за
обитаване и политическия живот. И
тук съм напълно съгласен с Пазолини.
От само себе си се разбира, че и животът, и политиката трябва да бъдат преосмислени и предефинирани.
Средновековният мислител Хуго от
Сен Виктор е разграничавал три начина на обитание: такъв, при който
отечеството е сладко; друг, при който всяка земя е отечество, и трети,
когато целият свят е изгнание. На нас
се пада да измислим четвърти начин, а

Пиер Паоло Пазолини (5 март
1922–2 ноември 1975) е италиански писател, поет и режисьор.
Едно от най-провокативните
имена в италианската култура
през ХХ в., особено в опитите
си да съвмести марксизма с
учението на Христос, както
и заради радикалните си възгледи върху сексуалността и
човешката природа. Започва
като поет, пише стихове на
фриулско наречие, после се
обръща към прозата. На български език е издаден том с неговата поезия (превод Любен
Любенов, „Нов Златорог“, 2006),
както и романът му „Жесток
живот“ (превод Никола Иванов, „Народна култура“, 1979).
Съавтор е на сценариите на
някои от филмите на Фелини
(„Нощите на Кабирия“, „Сладък
живот“). Сред най-известните
му филми са: „Акатоне“ („Безделник“, 1961), „Мама Рома“ (1962),
„Евангелие по Матея“ (1964),
„Едип цар“ (1967), „Теорема“
(1968), „Медея“ (1969) и др.

заедно с него и съответстващата му
политика.
Превод от италиански Тони Николов

Иван Илич (1926–2002) – австрийски католически свещеник и богослов, един от създателите
на политическата екология, критик на модерността. Б.пр.
2
Елза Моранте (1912–1985) – италианска писателка, авторка на романа „История“ (1974). Б.пр.
1
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Иван Пенков – телефонист
на батарея, 1916 г.;
един от малцината,
които разбират от
електричество по
това време. Вероятно
автопортрет/Архив
Гипсън V
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Въображение за
С композитора                                   
Петър Дундаков
разговаря
Светлана
Димитрова
Проектът на Петър Дундаков „Песента на ветровете“ беше представен в
края на миналата година в римската
академия „Санта Чечилия“. „Бяхме
поканени от Българския културен институт в Рим да участваме във фестивала Europa in musica. Концертът
бе много успешен, отзивите ме изненадаха. Този фестивал явно се следи
не само от широката публика, но и от
музикални специалисти. На сцената са
камерният ансамбъл „Софийски солисти“, Пламен Джуров, Росен Захариев
– тромпет, Пламена Гиргинова – сопран, и Гергана Димитрова – сопран.“

Проектът „Песента на ветровете“ е дългосрочен.
Премиерата му беше през oктомври
2019 г., а през миналата година имах
щастието да го представя още два
пъти в София и в Рим. В бъдеще мисля
да се фокусирам върху потенциала
му за представяне и в други градове,
както и извън България. „Песента на
ветровете“ представлява цикъл от
пиеси за струнен оркестър, тромпет,
фолклорно и оперно сопрано, вдъхновен от образа на вятъра. Интересно за мен е събирането на различни,
привидно стоящи далеч една от друга
музикални традиции и изпълнители,
чието сплитане ведно и съвместно
музициране създават възможност за
нова звучност. За да остане жива, съвременната класическа музика трябва постоянно да се реинтерпретира
и да търси различни срещи, а понякога
и да напуска границите, в които сме
свикнали да я възприемаме. Живеем
в постмодерно време, когато идеята за създаване на нещо ново минава
през преосмисляне на старото. В „Песента на ветровете“ се опитвам да

непознатото

Петър Дундаков преди премиерата на „БууЧиМиш“ в Античния театър в Пловдив,
фотография личен архив

създавам форма, в която комуникацията и свързването да са по-важни от
жанра.

Благодарение на проекта „БууЧиМиш“, с Мистерията на българските гласове и Лиса Джерард обиколихте света. Чувствате ли се
затворен по време на пандемията?
Определено ми липсва възможността
за свободно пътуване. „БууЧиМиш“
е много голям проект. Това е последният албум на легендарния ни хор.
Работихме по неговото създаване в
продължение на четири години с издателите от „Шуберт Мюзик Пъблишинг“ и продуцента Бояна Бункова. Аз
съм основен композитор, музикален
продуцент, а впоследствие и музикален директор на концертните изяви
на проекта. Освен великолепните певици от хора и Лиса Джерард на сцената са инструментален ансамбъл
и бийтбоксърът Скилър. През 2019 г.
имахме петдесет концерта извън
България. Бяхме на огромни сцени, на
знакови места за европейската музика като Концертгебау в Амстердам,
зала „Кралица Елизабет“ в Лондон,

на фестивали като Primavera Sound
в Барселона и др. Залите бяха пълни.
Това само в мечтите си съм го виждал.
Настроението след такива големи
концерти и турове, както и след работа с изпълнители и екип на такова
високо ниво е много вдъхновяващо.
От друга страна, хем се докосваш до
нещо, за което само си мечтал, хем то
не променя чак толкова много живота
ти. Важно е обаче да разбереш какво
означава това за теб и какъв знак ти
дава по отношение на бъдещото ти
развитие. За мен това значи, че хората, които сме избрали този път – да
работим в сферата на духа, просто
трябва да го правим – честно и отдадено, пък където ни отведат пътищата. Дълбоко вярвам, че когато
споделяш с ближните любов и вдъхновение, винаги имаш шанс да стигнеш
там, където преди това не си бил, и
да бъдеш щастлив.

Преживях спектакъла „БууЧиМиш“ в Пловдив, когато беше Европейска столица на културата.
Наистина смесването, което правите, е много атрактивно. Същото се случва и в „Пандора“ (2015 г.).                                                                     
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Там пък работихте с вашия преподавател Пол ван Брюхе. Как се
срещнахте?
Срещата с Пол е една от големите в
живота ми. Имам две или три такива
срещи – с хора, които след това сякаш
определят цели десетилетия от живота ми. През 90-те години започнах с
поп музика. Имахме група – „Тибетски
сърца“, правехме електронна музика,
бяхме станали популярни и към края
на 90-те вече се радвахме на успехите си. В един момент си дадох сметка, че за мен това вече е изчерпано и
искам да направя крачка напред, като
отида да уча композиция в чужбина.
Без да казвам на никого, кандидатствах композиция в Консерваторията в Ротердам. Изпратих мои неща
и получих покана да се явя на приемен
изпит. Беше през юни. Стоях в двора
и чаках за изпита. Пристигна Пол и аз
започнах да обяснявам кой съм. Той ми
подаде ръка и каза само: „Пол“. Влязох
на изпита. Там беше и Клаас де Врийз,
друг голям холандски композитор. Изпитът освен кратка проверка на теоретичната подготовка беше основно
разговор на базата на изпратените
творби. „Ти си ни пратил някакви поп
песни.“ „Аз това работя.“ „А сядал ли
си да пишеш музика?“ „Не, повечето
са поръчки, за които някой плаща.“
„Това е много хубаво, личи си, че владееш занаята на правене на музика,
но композирането е нещо друго. То е
да имаш идея, която да превърнеш в
звук, не само да спазваш някаква песенна форма.“ „Аз имам и упражнения
в сонатна форма.“ „Да, видяхме ги, но
ако искаш да правиш музика на двеста-триста години… добре. Можем
да те приемем, но в подготвителен
клас. Прекарай една година тук и виж
дали наистина писането на музика
е за теб.“ Представете си – ние тук
с нашата група пълнехме зали, а ето
какво се оказа… Реших, че ако искам да
вървя по този път, зарязвам всичко и
заминавам. Така затворих един период
от живота си. Никога няма да забравя пиесите, които писах през първата година. Започваш да си даваш
сметка, че музиката не е свързана
на всяка цена с външния успех и с ръкоплясканията, а е дълбоко самотно
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занимание. Специално композирането
на авторска музика не е от най-леките неща. Единственият начин да
създадеш нещо автентично е като го
свържеш със себе си, с вътрешния си
свят. Смисълът на това, което правиш, и мотивацията са дълбоко лични.
Бях на тридесет години, когато заминах, и изобщо не съжалявам. Спомням
си, че първата или втората година
пишех пиеса, вдъхновена от свободата на гласа в Секуенцата на Берио.

Иван Бърнев в „Портрети на непознатото“,
Археологически музей, Варна, 2021 г.,
фотография Росен Донев

Опитвах се да намеря своя уникална
форма. Базирах я на едно японско хайку, като деконструирах думите му на
различни звуци. Въображението ми ме
тласкаше в посоки, които ми изглеждаха странни, не можех да си представя как ще бъде прието от публиката, но в същото време това не ме
блокираше. Даже обратното. Вече
бях започнал да свършвам спестените пари, с които бях дошъл. Боядисвах
стени, а вечер работех върху тази
пиеса. Спомням си, че никога не се бях
чувствал толкова свободен. Карах колело срещу вятъра по моста „Еразъм“
в Ротердам и крещях: „Обичам те, Холандийо“. Тогава повече като човек,
пък после и като композитор стъпих
на нещо здраво. Дадох си сметка какъв

заряд имам в себе си и че трябва да го
вървя този път.

А първият ви голям проект?
През 2006 г. имах щастието да представя в Българското национално
радио една от пиесите, върху които бях работил в Нидерландия. Олга
Камбурова я видя и я хареса. Тя е за
струнен оркестър и тромбон, казва
се „Нощта“. Записа я Оркестърът на
БНР под диригентството на Пламен
Джуров и със солист Атанас Карафезлиев. Това беше първата ми голяма
среща с класическата музика в България. После пиесата беше избрана
и изпратена като предложение на
БНР за Международната трибуна на
композиторите в Париж. Така намери разпространение в много страни.
Тогава пътувах между България и Нидерландия. Правеше ми впечатление,
че в България професията на композитора е сведена почти до хоби. От
една страна, ме беше страх от това,
ако реша да се върна за постоянно,
от друга – виждах много нови възможности за развитие тук. В един
момент избрах да се прибера в София.
Творчески обаче това никога не е означавало да се затворя тук. Започнах да работя по различни проекти
в България и в чужбина, използвайки
контактите, които бях направил за
толкова години в Нидерландия. И въпреки това трябва да споделя, че тук
професията на композитора – извън
приложението ѝ в различни области
на изкуството – музика за кино, театър, танц, е оставена напълно на
произвола на съдбата. Оркестрите и
музикалните институции не могат да
платят за написването на нова музика. Сравнявам с Нидерландия, където
всеки ансамбъл може да поръча нови
творби за репертоара си на съвременни композитори и е подпомогнат
от държавата. Без да искам да звуча
ретроградно, в България това е съществувало преди. Когато говорим за
промяна, ето едно от реалните неща,
които могат да се направят за оцеляването и развитието на българската
музикална култура – държавата да
осигури на музикалните институции – филхармонии, опери, камерни
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ансамбли – бюджети за комисиониране
на музика и те задължително да имат
в програмата си по няколко български
премиери на сезон.

Записът на „Нощта“ е и първата
ви среща с Пламен Джуров. След
това осъществихте доста проекти заедно.
Пламен Джуров е от хората, на които имам голямо доверие и които са ми
партньори в разговора за музика. Той
е не само голям музикант, но е интелигентен човек с широк поглед. Когато се върнах от Нидерландия, той
беше първият български композитор
и диригент, с когото направих връзка.
Много съм му благодарен. Аз не работя с всекиго. Избирам хората, с които
работя, както и съм щастлив, когато
ме избере някой, с когото искам да работя. Опитвам се сътрудничеството
ни да е дълготрайно и да се развива.
Когато срещна някого, който ми прави
впечатление или ме вдъхновява, след
време винаги идва проект, в който работим заедно. Пример е „Песента на
ветровете“. Росен Захариев е тромпетист, когото винаги много съм харесвал. Преди години го срещнах на
улица „Шишман“, пожелахме си в бъдеще да работим заедно. Малко по-късно това се превърна в реалност.

Защо включихте флюгелхорн в
произведението?
Защото има много красив, дълбок
звук, а и много харесвам звукоизвличането на Росен. В някои от пиесите
той използва и тромпет. С фолклорната певица Гергана Димитрова съм
свързан професионално още от „БууЧиМиш“. Тя е дуетният партньор на
Лиса Джерард в повечето песни. С
Пламена Гиргинова вярвам, че тепърва ще работя. Тя е много талантливо
младо сопрано. Освен че е виртуозно
колоратурно сопрано, тя е и диджей.
Интересно ми е да работя с хора, които могат да поглеждат от различните страни на хълма. Понякога изпълнителите са затворени в жанровете
си, особено класическите музиканти.

Искате този проект да се превърне
в платформа.

„Песента на ветровете“, фотография Орлин Огнянов

Под платформа разбирам нещо, което
може да има различни версии. Общата
идея е смесването на звучности, на
музиканти, които идват от различни традиции и в същото време през
процеса на съвместно музициране напускат границите на тези традиции
и сливат хоризонтите си. В крайна
сметка ние всички търсим едната
музика, а не жанровете. Подходът на
съвремието трябва да е по-свободен.
Някои хора казват: „Всичко е измислено“. Аз не съм от тях. Според мен всеки измисля себе си. Трябва да търсим
вдъхновение, че живеем именно сега,
в този момент, в този свят. Българската култура е много комплексирана по отношение на настоящето. Тя
често се легитимира чрез миналото.
Няма голямо самочувствие на създаваща настоящето. И не само в класическата музика. Винаги се опитваме да
идеализираме миналото, да го превръщаме в нещо, което то не е. За мен е
по-интересно какво ще бъде и оттам
какво е. Погледът към настоящето да
не минава през интерпретация на познатото вече, а през въображението
за все още непознатото.

Какво създавате в момента?
През миналата година беше премиерата на съвместния ни проект с

Варненския театрален и музикален
фестивал, програма „Интермецо“.
Казва се „Портрети на непознатото“ – смесена форма на камерна опера
и театрален текст. За написването
на драматургичния текст и режисурата поканих Явор Гърдев, с когото
сме състуденти от Философския факултет на Софийския университет.
Текстовете на самите арии са на различни езици. Аз съм автор на някои от
тях. В сценичната реализация на проекта участват актьор – Иван Бърнев,
и трио – сопран, перкусия и пиано. При
първото представяне на творбата
това бяха Маргарита Илиева – пиано, Василена Серафимова – класическа
перкусия, и Ина Кънчева – сопрано.
Премиерата беше в две вечери в двора на Археологическия музей във Варна. Венелин Шурелов е сценограф и автор на мултимедията. Тази година ще
доразвием проекта и ще го представим няколко пъти в София. Крайната
ми цел е след време да го направим на
сцена, в някой от оперните театри в
страната с голям оркестър. Този проект е интересен със съчетаването
на наратив и концертна музика. Непрекъснато говорим за отваряне към
нови публики. Новата идея може да
привлече нова публика. За мен идеята
е не по-малко важна от нотите във
финалната партитура.
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Петър
Дундаков

Петър Дундаков е роден през
1970 г. в София. Заедно с Николай Маджаров-Файчето основава формацията „Тибетски
сърца“. Автор и изпълнител в
албумите є „Психокинетик“ и
„91-01“, както и в двата албума
на Мариус Куркински „Любовна
война“ (1996 г.) и „Двама“ (1999 г.),
и албума „Улици“ (2001 г.) на Белослава. Завършва Консерваторията в Ротердам, в класа по
композиция на Пол ван Брюхе.
Музиката му е изпълнявана в
Нидерландия, Литва, Испания,
Италия и Австрия. Автор на
музиката към филмите „Коридор №8“, „Възвишение“, „Ирина“,
„Февруари“, „Голата истина за
група „Жигули“ и др. Пише музика за балетни и танцови представления: Carmen collection и
„Пандора“ на балет „Арабеск“,
Birds echo и Mind the road на израелската хореографка Лиат
Магнези.

записване. Бяхме наели оркестъра за
дванадесет часа. Когато погледнах
партитурата, която предстоеше да
запишем, не можех да повярвам, че ще
успеем да го направим за това време.
Тогава разбрах, че майсторството е
така да напишеш партитурата, че за
определеното време без репетиции
музикантите да влязат в студиото,
да я изсвирят и запишат така, че да
можеш да използваш записа във филма. Това предполага много добре да
артикулираш музикалните си идеи
и да умееш да ги излагаш ясно върху
нотния лист. Напоследък се продават
библиотеки с готова музика. Но това
не е достатъчно, за да се интегрира
тя във филма. Великите филмови композитори умеят да създадат произведение, което, без да съсредоточава
вниманието върху себе си, те води в
картината, метафорично казано, пее
и нашепва заедно с преживяванията
на героите. Това е композирането, а
не: „Хрумнаха ми едни красиви ноти“.
Организацията и постройката на
звука. Мисля, че добрият композитор
може да създаде пиеса за шум на листа
и чук и да усетиш музиката в нея много повече, отколкото в монотонното
повтаряне на три минорни акорда на
пиано.

Говорим само за музиката, но вие
сте учили и философия.

Споменахте филмовата музика. Не
ограничава ли тя идеите ви?
В едно интервю София Губайдулина
споделя, че в един период от живота
си е писала много филмова музика, което ѝ дало възможност да експериментира. В някои от филмите можеш да
работиш с големи ансамблови групи
и оркестър. Преди години бях музикален продуцент на голяма международна продукция на филмова музика
– на Пол, моя преподавател. Събрах
оркестър, записвахме в Първо студио
на БНР. Тогава за първи път влязох в
детайла на самия нотен материал на
филмовата музика и технологията на
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Дълги години имах мечта да стана
класически пианист. Дори кандидатствах в Музикалната академия през
1988 г. Не ме приеха. След това трябваше да вляза в казармата. Помня, че
още когато исках да кандидатствам
в Музикалното училище, баща ми
каза: „Ти първо стани човек, а след
това музикант“. Учех в руското училище, но свирех по пет-шест часа.
Последно съм свирил с Гина Табакова.
Първият ми педагог се казваше Велка
Вакъвчиева. С нея бях започнал уроци
още от много малък и тя беше до мен
през цялото време. Беше изключителен музикант, учила в Австрия, при
един от последните ученици на Лист
– Емил фон Зауер. После, когато след
края на Втората световна война напуска Виена и се завръща в България,
е репресирана. Тя носеше любовта

към музиката в сърцето си и умееше
да я предаде на учениците си… Когато излязох от казармата, ме подеха
различни влияния. Станах част от дуета „Тибетски сърца“. В Уикипедия ни
наричат „група, която поставя началото на електронната музика в България“. Може би имаше нещо такова
по отношение на ъндърграунд електронната и денс музика от 90-те. Едновременно с това следвах философия.

Беше легендарна група.
Е, чак пък легендарна. Легендарни са
„Бийтълс“. Но имаше политически
смисъл в тази култура и усещане за
общност. Естетизиране на технологиите и в същото време усещане за
почти първобитен съвременен ритуал. Когато отидох в Нидерландия, разбрах, че в Европа техното вече не е
модерно, или по-скоро се беше превърнало в мейнстрийм. Това постепенно
се случи и тук. Мога да кажа, че като
композитор съм повлиян колкото от
Лигети, Месиен, Берио и много съвременни автори, толкова и от „Депеш
Мод“, Бьорк, „Фронт 242“ и др. групи.
Тези влияния образуват една голяма
музикална библиотека, в която съм.

Това ме кара да ви попитам за началото на преподавателския ви опит.
От тази година преподавам композиция в Музикалната академия – в класическия факултет, както и в джаз и поп
факултета. Голямо предизвикателство е как да покажеш на един човек,
който е в началото на пътя си, какво
е композирането. Дали да го караш да
имитира вече съществуващи форми,
или да го тласнеш да черпи от въображението си. Разбира се, познаването
на класическите форми е важно по отношение на музикалния анализ, но не
трябва да се превръща в самоцел и да
блокира креативността и собствения почерк. Необходим е баланс между
двете. Винаги нивото на авторските
ти идеи трябва да е малко по-високо
от техническите ти умения. В стремежа да осъществиш идеите, ти развиваш и занаята. Майсторстовото
е опитът, който натрупваш в този
процес.
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Благословен живот
Вярно е, но не толкова заради въз„Имах щастието да
по-скоро заради мистичнаработя това, което исках, растта,
та граница, която прекрачих точно
а никога не съм мислил,
когато започнах книгата. Тогава бях
че е възможно. Исках                                             на 66, а това бе възрастта, на която почина баща ми. Особено е да се
от честолюбие да
усещаш по-стар от родителите си.
напиша една-единствена
Баща ми беше много здрав, но внезапкнига, която да е
но получи сърдечен удар. Докато пидостатъчно добра,                                                    шех „4321“, непрекъснато мислех, че
за да бъде публикувана.“                     и на мен може да ми се случи и няма да
завърша книгата. Какво по-лошо от
Писателят Пол Остър
да възнамеряваш да напишеш
пред Себастиан Мол                         това
роман от 900 страници, а да паднеш
от „Зюддойче Цайтунг“
на 450-ата.
Пол Остър, един от най-значимите
съвременни американски писатели, става известен през 1982 г. с The
Invention of Solitude („Изобретяването
на самотата“), последван от международния бестселър „Нюйоркска трилогия“. Оттогава е публикувал повече
от 30 книги, преведени на 40 езика,
написал е сценарии за два филма. Романът му „4321“, който излезе през
2017 г., има отчасти автобиографичен характер. Най-новата му книга е
монография за американския писател
Стивън Крейн (1871–1900 г.), хронист
на отиващия си XIX в. Пол Остър живее в Бруклин със своята съпруга, писателката Сири Хуствет. На 3 февруари той навърши 75 години.

Настина ли? Прочетох, че докато
сте работили върху „4321“, сте изпитвали страх, че няма да успеете
да завършите ръкописа, и затова
сте писали два пъти по-бързо от
обикновено.

Оттогава съзнанието за моята тленност ме съпровождаше постоянно и
повлия силно на творчеството ми.
Четиринайсет е определяща възраст,
когато мозъкът се променя. На тази
възраст аз реших, че ще стана писател и че искам да се занимавам само
със съществени въпроси. Движен от
тайната, че за кратко сме на тази
земя и после ще бъдем сменени. По същество никога не съм писал за друго.

Когато Тръмп беше президент,
казахте, че не можете да се съсредоточите върху нищо друго освен
върху това, което внезапно се случи
в САЩ. Въпреки това написахте
книга за писателя Стивън Крейн.
За мое учудване, докато изследвах
епохата, когато е живял Крейн, третата четвърт на XIX в., открих необикновени паралели с нашето време.
Както с оглед на расовите отношения, така и на икономическите, голямата пропаст между бедни и богати.
Изведнъж ми се стори, че пиша за много актуални неща.

Първо се заинтересувахте от епохата или от Стивън Крейн?

Какво означава за вас тази седемдесет и пета годишнина?
Досега, честно казано, изтласквах мисълта за нея. Струва ми се, че доскоро съм бил най-младият в залата. Ала
това вече приключи. Странно е как
изведнъж започват да те приемат за
стар дори и ако съвсем не се чувстваш
стар. Аз все така гледам напред, към
това, което искам да направя, и много
по-рядко се обръщам назад.

Това преживяване трайно ви е
белязало.

Пол Остър, фотография Wikipedia

Какво се промени за вас, когато
станахте по-възрастен от баща
си?
Аз много рано в живота осъзнах тленността си. Бях на 14 години, когато
при един излет с група деца ни застигна буря. Момчето точно до мен беше
убито от мълния. Когато едно момче,
само на няколко сантиметра от мен,
просто беше изтрито от света, бях
дълбоко разтърсен. Оказа се, че Земята, по която вървях и за която мислех,
че е твърда, не е такава.

От Стивън Крейн. Когато завърших
„4321“, бях изчерпан, имах нужда от
почивка. Сам си наложих да не пиша
няколко месеца. Тогава прочетох много книги. Попаднах на един том от
Стивън Крейн в моята библиотека
и започнах да го прелиствам. Не бях
разглеждал Крейн сериозно от студентските си години и той истински
ме порази.

Какво ви порази?
Беше като откровение – че в края
на XIX в. някой е бил в състояние да
пише така. Изчетох цялото му творчество – всичките 3200 страници,
написани от човек, отишъл си на 28
години. След това се запознах с възхитителния му живот, ала все още
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без намерение да пиша за него. В един
момент си казах, че може би трябва да
напиша нещо кратко, 100–150 страници. Мислех, че така постепенно ще се
върна към писането. Какво да кажа
– от всичко това произлязоха 800
страници. Исках да вникна в нервната тъкан на поезията и прозата му и
да разкрия какво и защо се случва там.
При него откриваме необичайна комбинация от физически възприятия,
както и способност да се преведат на
жив език. Крейн е майстор на сравненията и метафорите… Имам чувството, че той е точно такъв писател,
какъвто винаги съм искал да бъда.
Изхвърлил е зад борда всички езикови
конвенции на своето време. Да вземем
например прочутата му книга „Червеният знак на храбростта“. Става
дума за една битка през Гражданската война. Ала той нито веднъж не
използва думата „гражданска война“,
нито веднъж не идентифицира двете
страни, не използва нито веднъж думата „робство“, изобщо не споменава
името на Ейбрахам Линкълн. Всичко е
сведено до най-същественото.

Напълно адекватно на ужаса на
момента – затова е класическо
произведение на американската
литература.
Много задълбочено. В хода на кариерата си той стига до твърде екзистенциалистка позиция. Боговете са
изчезнали, природата е напълно безразлична към нас и ние сме сами в Космоса. Ала въпреки това имаме моралното задължение да се грижим един
за друг и да намираме смисъл в човешката солидарност. В „Синият хотел“
има следното изречение: „Всеки грях
е резултат от съучастие“. Едно от
най-значимите изречения в американската литература според мен.

Пишейки за Крейн, се опитвахте
да отвлечете вниманието си от
политическата ситуация в САЩ?
Те не се изключват взаимно. Сири и аз
сме много ангажирани политически,
откакто Тръмп беше избран. Присъединихме се към една група, която се
наричаше „Писатели срещу Тръмп“.
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След като Байдън стана президент,
се преименувахме на „Писатели за
демократично действие“. В началото бяхме седем души, сега сме почти
3000.

Какво правят Писателите за демократично действие днес?
Винаги съм казвал, че е по-добре да
разговаряш с интелигентни хора,
които излъчват на същите честоти,
отколкото да се криеш и да чакаш таванът да падне. Темата, върху която
се бяхме съсредоточили през последната година, са избирателните права.
Това днес е най-големият проблем на
нашата демокрация.

И вие като Арчибалд Фъргюсън,
главния герой на „4321“, сте учили
през 60-те години в Колумбийския
университет, тогава център на
студентските протести. Фъргюсън решава да остане неутрален
и се задълбочава в изкуството и
литературата вместо в политиката. При вас така ли беше?
„4321“ не е автобиографичен роман.
Наистина споделям с Фъргюсън едно
и също време и места, има определени събития, които действително съм
преживял, ала абсолютно нищо съществено, трябва да подчертая. Позицията му да страни от политиката
е много по-крайна от моята. Тогава аз
бях силно въвлечен във всичко социално и политическо, което се случваше.
Симпатиите ми бяха на страната на
левите, бях срещу войната във Виетнам и за граждански права. Ала първата ми работа беше да се подготвя за
съществуване като писател. Ходил
съм на много маршове и демонстрации, но не присъствах на заседанията
и не разпространявах позиви. Когато
обаче Колумбийският университет бе
окупиран, бях там и ме арестуваха.

Изпитахте отново потребност да
се ангажирате политически, когато Тръмп дойде на власт?
Съвсем пасивен никога не съм бил. Писал съм статии по политически проблеми, държал съм речи. Бях много

активен в ПЕН клуба. Застъпих се за
осъдения на смърт журналист Мумия
Абу Джамал, обвинен, че е застрелял
полицай. Успяхме накрая да осуетим
изпълнението на присъдата. По време на фатвата срещу Салман Рушди
написах памфлет и за петата годишнина от нея той се разпространяваше заедно с всяка продадена книга в
САЩ. И разбира се, имах спречкване с
Ердоган.

Ердоган определи вас лично като
„ционистки враг на турския
народ“.
Да, почувствах се горд. За пръв път
влизах в схватка с диктатор. Беше
точно на 65-ия ми рожден ден. В САЩ
това е датата, откогато официално се водиш стар. Добре е да се почувстваш още веднъж млад и борбен.

Роден сте през 1947 г., в много оптимистично за Америка време…
Да, но тогава започна Студената война и паниката срещу т.нар. „червена
заплаха“. Склонни сме да гледаме носталгично назад, ала още тогава имаше силно напрежение в САЩ. Но да се
върнем на моя рожден ден, много съм
удовлетворен, досега имах благословен живот. Имах щастието да работя това, което исках, а никога не съм
мислил, че е възможно. Исках от честолюбие да напиша една-единствена
книга, която да е достатъчно добра,
за да бъде публикувана. И до днес се
изненадвам, че постигнах много повече. Освен това съм безкрайно благодарен за Сири, тя наистина е най-забележителната личност, която някога
съм срещал, и съм безкрайно щастлив,
че мога да живея с нея.

Звучите като щастлив човек.
Мога само да кажа, че колкото повече
остарявам и колкото по-малко време
ми остава на този свят, толкова повече съм в състояние да ценя живота.
Това вероятно е единствената добра
страна на остаряването.

Със съкращения
Превод от немски Людмила Димова
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България
между мита и трилъра

С френския
за онова, което обичам много
писател Ерик Ноло                          говоря
– България в дълбочина, а за един пина криминален роман сенките
разговаря                   сател
и светлосенките са от много голямо
значение. Алфред Жари казваше: „Това
Тони Николов
се случва в Полша, тоест никъде“. А
Деляна и Серж, българка
и французин, неин бивш
съпруг, влизат в схватка
с българската мафия.
„Последна спирка Русе“
(издателство „Колибри“)
е необичаен черен роман,                                            
в който България                           
е основен герой,                              
а сянката на нобелиста
Елиас Канети витае                 
над интригата

за моите читатели всичко се случва
„някъде“ в България – страна, която
посещавам от четиридесет години.
Особено впечатлен съм от Русе, град,
който опознах, благодарение на Елиас
Канети. Отидох, за да видя къде е живял, посетих родния му дом. И просто
се влюбих в този град – наполовина
балкански, наполовина част от невероятната Дунавска Европа. Моят
приятел, писателят Клаудио Магрис,
великолепно разказва за нея в книгата

Черното е цветът, присъстващ навсякъде. Срещаме го в описанията,
както и в една песен, която минава
като нишка в романа.

Как ви хрумна идеята за тази книга? Един известен френски литературен критик пише първия си роман, посвещавайки го на България, а
историята тръгва от София, за да
приключи по странен начин в Русе?
Публикувал съм десетина книги, но
това наистина е първият ми роман.
Твърде късно дебютирах като писател, защото дълго време бях издател. Когато сте издател, се занимавате с книгите на другите и нямате
време за собствената си книга. Освен
това имах един образ в главата си
– на двойка, която се разделя, а после се събира – смътен образ, който
проектирах върху българската реалност, защото познавам и обичам
тази страна. Така историята придоби плът. Първо, защото България е
моята втора страна, което е клише,
но е истина. Второ, защото чуждестранният читател не познава българските пейзажи. Когато пишете
криминален роман, декорът е рамката на повествованието. Исках да

Книгата е смесица между криминален
роман и любовна история. Но има и
трето измерение, което някои читатели забелязват, а други не виждат.
Романът има и митично измерение,
защото е вариация на мита за Орфей
и Евридика, тракийски мит, свързан по някакъв начин с България. Ето
защо нощният клуб в София, в който
работи Деляна, се нарича „Орфей и
Евридика“. Знаем, че за да изведе любимата си от ада, Орфей не е трябвало да се обръща назад. А в моя роман
Деляна, която си създава проблеми с
българската мафия, решава да потропа на вратата на бившия си френски
съпруг. Серж е всъщност Орфей, на
чиято порта чука Евридика. Жребият
е хвърлен и се случва онова, което се
случва. И трите измерения присъстват в моя роман и ако съществува
идеален читател, той би трябвало да
го чете на три равнища.

Истината е, че написах песен пародия,
която не съществува в действителност. И чрез вашето издание отправям покана към някоя българска изпълнителка да изпее тази песен – било
на френски, или на български! А що се
отнася до цветовете, в началото господства червеното, но постепенно
черното наистина взема превес. Минаваме от деня към нощта.

Кои са предпочитаните ви автори
в жанра на черния роман? Чандлър,
Хамет или някои френски автори?

си „Дунав“, където описва и Русе. За
щастие не чак толкова подробно, останаха неща, които да разкажа и в
моя роман.

Доколко „Последна спирка Русе“
е криминален роман или любовна история? Или романът е
широкоспектърен?

Класиците – Чандлър и Хамет, разбира се, но и прекрасната френска школа
в този жанр – Жан-Пол Маншет, но и
един автор, когото открих наскоро,
казва се Юбер Паган. Дълго време черният роман се смяташе за американски и френски специалитет, а сега се
глобализира. Има много силна школа
на „северния трилър“. Много харесвам
съвременния черен роман, но отправната ми точка си остава Жорж Сименон. Той не се вписва точно в тази
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Ерик
Ноло

Ерик Ноло (род. 1961 г.) е френски писател, есеист и литературен критик, който води
рубрики в редица френски телевизии. През 1986 г. идва в България като преподавател по
френски език. Тук се запознава
със съпругата си Вероника Ненчева, която превежда на френски редица български автори.
През 1993 г. създава издателството „Л’еспри де Пенинсюл“
(Духът на полуострова), чийто
кръстник е Йордан Радичков.
Издава на френски Константин
Константинов, Светослав Минков, Йордан Радичков, Антон
Дончев, Анжел Вагенщайн. Автор на есеистичните книги:
„Закуска у Тиранията“ (2003), „На
помощ, Уелбек“ (2005), „Несъгласни диалози“ (2013) и др.

категория, но при него има невероятен усет към езика, не е само интригата. Можете да четете Сименон, възхищавайки се на езика му, дори да не
ви вълнува криминалното действие,
което е също на висота.

Българският читател може би ще
остане стъписан от познанията ви
за нашата страна и нескритата ви
симпатия към хората тук.
Когато съм в България, се чувствам
„воайор“ в благородния смисъл на думата. Настанявам се в някое кафене,
наблюдавам хората, които минават
и отминават. Всичко ме интересува. Всяка личност, която минава край
мен, е един роман. Опитвам се да отгатна какво прави, какъв е животът
ѝ. Другото предимство е, че в България лицето ми не е познато, докато
във Франция хората ме разпознават,
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гледали са ме в някое телевизионно
предаване. Тук минавам незабелязан,
което ми позволява да се отдавам на
литературните си фантазии. И много
обичам някой неделен следобед да се
озова в малък български град, да седна в някое кафене и така да прекарам
следобеда си. Серж, Деляна и България
– това са трите основни персонажа в
книгата ми.

А какво мислите за миналото на
България, което избликва в романа ви? Очевидно имате своя
гледна точка към комунизма и
посткомунизма?
Живях в България дванайсет години
– от 1986 г. до 1998 г. – така че видях
рухването на комунизма и прехода
след това. Бих искал да кажа, че съм
предвидил всичко, но нищо не бях предвидил. Помня комунистическия режим
и какво се вършеше в миналото. После
си спомням мизерията – как възрастни хора спяха по пейките. Винаги съм
си казвал, че историята на България е
много тежка, с тези огромни и болезнени промени. Преходът от монархия
към комунизъм е бил свързан с много
насилие. После имаше голяма нищета.
Всичко бе в пълен разпад, включително в политиката. Сетне нещата се
пооправиха, влязохте в Европейския
съюз. Но си давам сметка какъв шок
е било всичко това за хората, живели
в монархията, под комунизъм и в нова
България. Аз като външен наблюдател
най-добре усещам промените. В края
на 90-те влязох в мавзолея на Георги
Димитров, а после видях по телевизията колко трудно, на три пъти, го
взривяваха. Сега България е много близо до нас, докато навремето ни разделяше Желязната завеса.
Наскоро имах възможността да разкажа всичко това на млади хора, с които
се запознах в едно кафене на „Витошка“. Колкото и да е парадоксално, те
научиха от чужденец като мен колко се
е изменила София и колко необратими
са промените. Те го знаят на теория, а
аз съм го живял. Дадох си сметка, че не
могат да осъзнаят колко радикална е
вече промяната.

Правят впечатление много детайлните и конкретни описания в книгата ви, пейзажите и местата,

пресъздадени с характерни и дълги
фрази. Това ли е марката на „стила
Ноло“?
Има редуване в книгата между моментите на размисъл и съзерцание, и
напрегнатата криминална интрига.
Неслучайно, когато обикалям България, най-много обичам да пътувам с
автобус. Дълго гледам през прозореца, след което действието нахлува
в съзнанието ми. Тогава разказвам с
кратки и насечени фрази, с много диалог. Разговорът между Деляна и Серж
често е като пинг-понг. По природа аз
едновременно съм човек на съзерцанието и на действието, това прозира
в книгата.
Струва ми се, че черният роман не е
само да разкажеш една история, но и
че това е начинът, по който разказваш тази история. Опитах се да превърна моя роман в литературна творба, не само в трилър.

Персонажът на Серж, на французина в книгата, е доста загадъчен. Не е ли той отчасти и ваш
автопортрет?
Има много от мен в този герой. Идеалният ден за Серж, както и за мен, е да
го прекараш изцяло в четене, излегнат
с книга в ръка. Но той ме надминава в
това отношение – оттеглил се е напълно от света. А аз съм в двойствена роля – обожавам да чета вкъщи, но
трябва и да излизам, защото работя
за телевизията. Серж е намерил мястото си в живота и вече не прави компромиси. Аз, бидейки медийна фигура,
все още ги правя. Така че Серж е подобрена версия на мен самия. Може и да
успея да го достигна, но за момента
това е само мечта.

Обмисляте ли да напишете продължение на „Последна спирка Русе“.
Може би друга българска история?
Вече работя над втория си роман, но
само началото е в България. Докато в
„Последна спирка Русе“ България е основен герой. Действието на първите
четиридесет страници обаче се случва в България и вече съм ги написал.
След което се прехвърля в Русия, а е
трудно да отида там заради конфликта с Украйна.

книги
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Религията
на Балканите
Красимира Мутафова

В монографията си
„Религия и идентичност
(християнство и ислям)
по българските земи                                                              
в османската документация Средновековието, както и в нарушеот XV–XVIII век“                                                      ната „мярка“ за идентитет в хода на
проф. Красимира Мутафова османското завоевание и последвалото османско господство. Какво имам
разглежда тема, която
предвид и какво все пак е общото
между причините, довели до новата
често се интерпретира
политическа карта на Европейския
пристрастно и е
югоизток в началото на XX в., и спеподвластна на митове.
цификата на демографските, религиС нея разговаря                               озните и етническите процеси през
Средновековието и османския периКатя Атанасова
од? Трудно е, разбира се, да очертая в
В увода към вашето респектиращо
изследване казвате, че сложните
процеси на Балканите от последните десетилетия могат да бъдат разглеждани и във връзка със
спецификата на религиозните и
етнически процеси през Средновековието и в периода на османското господство. Не ги ли делят
векове и в какво се състои това
„обвързване“?
Труден въпрос, особено когато говорим за сложния балкански „микс“ от
култури, религии, езици, етноси, социални и типично балкански национални
стереотипи. Липсва единство дори в
употребата на названията Балкани,
Балкански полуостров, Югоизточна
Европа, а след поредицата от конфликти на територията на бивша
Югославия терминът балканизация
за пореден път се превърна в синоним
на сепаратизация и фрагментарност,
на неоправдано държавно разпадане,
на „разбиване на етнокултурен модел“ и пр. Част от причините за тази
динамична и драматична ситуация
според мен са заложени в периода на
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няколко изречения бързо променящата се картина на полуострова през
Средновековието. Но мога да откроя
религиозните и етнически знаци на
промените след драматичния сблъсък
между Стария свят и „варварските“
племена в епохата на Великото преселение на народите. На първо място,
процесът на християнизация на новопоявилите се държави, пряко повлиян
от взаимоотношенията „Изток–Запад“ и съперничеството между Константинопол и Рим. На второ – появата на българската църква и другите
поместни църкви, недопустими за
политиката на папството на Запад.
На трето – разразилата се „битка“
за сфери на влияние между православието и католицизма след 1054 г. – годината на Голямата схизма. Въпреки
упоритите опити на папството да
наложи влиянието си, православието
запазва своя приоритет в по-голяма
част от балканските държави, а католицизмът се налага на държавно
ниво единствено в Хърватия, Словения и по Адриатическото крайбрежие.
По-особен е случаят с християнизацията и конфесионалната определеност на сравнително късно появилите се на политическата карта

Албания и Босна. Албания е типичен
пример за религиозен и политически
натиск и конфесионално разграничение – в северните райони и по Адриатическото крайбрежие се налага католицизмът, а южните територии са
под влияние на Охридската архиепископия. Религиозната ситуация в Босна
с изповядваните в страната католицизъм, православие и т.нар. босненска
ерес няма аналог на държавно ниво.
Османското завоевание и утвърждаването на османската власт на Балканите променя кардинално не само
политическата, но и етнокултурната
и етноконфесионалната ситуация на
полуострова. Спецификите ѝ произтичат и от една характерна особеност на ислямската религия и право.
Покорените от османците народности се третират не като етнически, а като религиозни общности.
Именно в това елиминиране на етническите различия и правно наложените приоритети на религията като
единствен и основен разграничител
на поданиците според мен са заложени
бъдещите етнически и религиозни, а
впоследствие и междудържавни конфликти на Балканите.

Двата важни процеса, които рефлектират върху всички сфери на
обществения живот в Османската
империя, са османизирането през
XV в. и ислямизацията през XVI и
XVII в. Изяснете същността им и
различията между тях.
Тези два процеса отразяват същностните различия в развитието на
османската държава и концепциите
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за управлението ѝ през ХV и през XVI
и XVII в. Т.нар. османизиране на обществото и държавата през ХV в. налага тюркско-монголските традиции и
имперските принципи в управлението, както и честото прибягване до
доктрината за султанската изпълнителна власт. С оглед на активната
експанзия и мащабното териториално разширение, политическите съображения нерядко са от решаващо
значение в политиката към поданиците немюсюлмани. Показателен е
начинът, по който е регламентиран
социално-правният им статут в издадените от султан Мехмед II закони
и законници след завладяването на
Константинопол, липсата на султански декрети, санкциониращи традиционните ограничения към тях във
всекидневието, както и някои фрапиращи нарушения от гледна точка
на шериата – християните спахии,
и точно с обратен знак – данъкът
девширме, отнасящ се единствено
за християнските поданици. В разрез с шериатските норми, данъкът
девширме, наречен кръвен данък от
българите и другите балкански народи, всъщност е своеобразно продължение на робския институт в
ислямския свят – изродена форма за
набиране на роби за нуждите на централната власт от собствените ѝ
поданици. Това, от своя страна, основателно поставя въпроса за ролята
на класическите ислямски принципи
в организацията и управлението на
османското общество през XV в. Ситуация, която коренно се променя
след завладяването на Сирия и Египет
през 1516–1517 г., последвано от арабизацията и персизацията на империята. Поставя се началото на процес,
който накратко бих определила като
ислямизация, протекла на всички нива
в обществото и държавата през ХVI
и ХVII в. с доминиране на арабско-персийските традиции в управлението.
Процес, който „скоростно“ доближава
Османската империя до класическия
ислямски модел – Арабския халифат,
а османските владетели – до халифи
на ислямския свят. Всички документи
от този период, включително и правните становища на висшите духовни

авторитети (шейхюлислямите), ясно
маркират широкия обхват на проникване на класическите ислямски традиции и норми във всички сфери на османското общество.

Какви тенденции очертавате въз
основа на изследваните от вас антропонимични данни в конкретни
български градове?
Този въпрос насочва към една необятна тема, на която посветих редица

свои изследвания и която продължава
да ме вълнува. Избор, който „ме застави“ да търся нови подходи и методи на изследване, но се оказа особено
„благодатен“ откъм резултати. Преди 20 години, когато подготвях книгата си „Старопрестолният Търнов
в османотурската книжнина (ХV–ХVI
век)“, едно от предизвикателствата пред мен бе възможността да
интерпретирам антропонимичните
данни като исторически извор. Да
откроя традицията и иновациите
в именуването, отгласа от историческия спомен, почитаните култове
чрез пунктуален честотен анализ на

всички извлечени от регистрите имена (лични, собствени бащини и пр.). В
настоящото изследване подходът е
същият. Именуването освен това е
и код към обществената атмосфера,
консервативността в бита, нивото
на християнизация и намеса на Православната църква във всекидневието
на градското и на селското население.
Другият базисен ориентир е връзката име-идентитет, ясно откроена в
традиционното общество.
Изборът на Търново, Никопол, Ловеч
и Враца и селата от прилежащите им
региони в приложения модел на сондажно проучване, разбира се, не е случаен. Търново е първата покорена от
османците европейска столица, но е и
град идеологема, символът, въплъщаващ идеята за средновековната българска държава векове след загубата
на политическата ѝ независимост.
Никопол е втората резиденция на цар
Иван Шишман и последна негова столица след превземането на Търново
на 17 юли 1393 г. Ловеч е значима средновековна крепост, център на родовите владения на Иван Александър,
митрополитски, по-късно епископски
център в диоцеза на понижената в
митрополия-екзархия Търновска патриаршия. Четвъртият избран от мен
град – Враца, е епископски център в
рамките на Търновската митрополия през ХVII и началото на ХVIII в., а
в османското провинциално устройство – център на нахия и каза. Този
подбор дава възможност да се откроят няколко тенденции в именуването след османското завоевание
от гледна точка на континуитет и
иновации. На първо място, запазване
на традиционните за Българското
средновековие имена – и като пример за отстояване на следван модел
в именуването, и като индикации за
съхраняване на историческия спомен.
Ясно откроени в описаните данни
са славянските имена, които според
мен се налагат и като специфичен
народностен и дори конфесионален
идентификатор през този период.
Третата тенденция в именуването е
свързана с широкото разпространение на имена от общохристиянския
именен репертоар (еврейски, гръцки
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Красимира Мутафова е професор в Историческия факултет
на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“,
катедра „Стара и средновековна история“. Преподава история на българските земи през
ХV–ХVII в., чете специализирани
лекционни курсове по история
и култура на Османската империя, религиите и етноконфесионалните общности на
Балканите. Изнасяла е лекции в
ШУ „Епископ Константин Преславски“, Бургаския университет „проф. д-р Асен Златаров“,
в университетите в Анкара,
Бурса, Краков, Лодз, Ниш, Солун и др. Автор на монографии,
учебници, студии и статии.

и латински). Изследваните антропонимични данни открояват и имена от
тюркски, персийски и арабски произход от типа на Курд, Тимур, Куман, Базарлъ, Бехруз, Ширмерд, Шабан, Туро и
пр. в антропонимията на българите.
По-специално внимание, по обясними
причини, заслужава името Шишман
и нееднократното му регистриране като лично име. Симптоматичен
обаче е фактът, че в нито един от
изследваните регистри името не се
среща в бившия столичен център, макар да е единично разпространено в
някои от търновските села. Фигурира
обаче в антропонимичните данни, отнасящи се за Никопол и региона, както
и за няколко села в региона на Ловеч и
Враца. В днешния град Върбица дори е
засвидетелстван единичен пример на
подновяване на бащиното име – Шишман, син на Шишман.
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Много интересна е последната
част от вашата книга – „Ислямските мистични братства и ордени
в османските извори от XVI–XVII
век“. Тя стои някак встрани от основната проблематика. Или може
би това е на пръв поглед? Защо се
насочихте към нея в контекста на
цялостното изследване на отношенията християнство-ислям?
Ислямският мистицизъм е във фокуса
на научните ми интереси и изследвания от години. Парадоксален донякъде е фактът, че само допреди три
десетилетия ислямските мистици
бяха приемани за по-атрактивната,
но и по-непозната страна на исляма
при впечатляващото научно досие
на тази проблематика в световната
арабистика и османистика. Но вече се
наложи разбирането, че историята на
балканските мюсюлмани не би могла
да бъде изследвана, без да се познава
ислямският мистицизъм, мрежите на
братствата, ролята и влиянието им
в отделните региони на полуострова.
Поставих си за цел да покажа ислямския мистицизъм като същностна
и неделима част от идентитета на
мюсюлманската общност. При това
ислямските дервишки братства проникват и се разпространяват в българските земи и на Балканите още
в хода на османската експанзия. Поетапно изградената мрежа на култовите им центрове става знакова
част от политическото и културното пространство на полуострова,
но с много по-ясно изразено влияние в
сферата на конфесионалните отношения от официалния сунитски ислям.
Сравнително краткото ми синтезирано изложение е опит да очертая
сложните взаимоотношения на мистиците с централната и провинциалната османска власт и с местното
немюсюлманско население, да насоча
вниманието към т.нар. утраквистични (двуобредни) светилища, почитани от мюсюлмани и християни, които
и до днес привличат последователи на суфизма от цял свят (завието
на Акязълъ Баба до днешното село

Оброчище, текето на Демир Баба в
резервата Сборяново и мн. др.).

До какви най-важни изводи достигнахте в резултат на проучването
си?
Едва ли бих могла да отговоря еднозначно, при това говорим за второ,
основно преработено и допълнено издание. До преосмисляне, нови извори
и информация, но и до неизбежните
въпроси, които те провокират. Самата тема – „вечна“ за българската
и балканската историография, белязана от силни емоции и травми, подвластна на толкова пристрастия и
митологеми, не предполага категоричен отговор на всички поставени в
изследването ми въпроси. И след осем
години все още се опитвам да попълня
парчетата на една сложна мозайка от
слабо изяснени проблеми, спорни тези
и хипотези. И все пак всички те имат
една пресечна точка – религията. Тя е
определящата поанта в новата етноконфесионална ситуация на Балканите и на официално, и на микрониво.
Промяната ѝ най-често има своите
„невидими“ драматични измерения
дори и когато изборът е привидно
доброволен. Нито съвременниците
на събитията, нито съвременните
историци „пестят“ квалификации и
оценки – от „ренегатство“ и „предателство“ до „проява на адаптивност“. Каквито и да са причините, обръщенството става неизменна част
от всекидневието на Балканите. След
стотици прегледани документи и
свидетелства на епохата продължава да ме изненадва твърде смелото
„прекрачване на бариерите“ в рамките само на един човешки живот:
православие – ислям – католицизъм
– православие, павликянство – католицизъм – православие/ислям... Дори и
да не са обичайно явление, подобни инциденти сериозно провокират представата ни за пословичната привързаност на средновековния човек към
изповядваната „по рождение“ религия. Само мога да предполагам какъв
е еквивалентът на проявената адаптивност, неизбежните колебания и
постоянното съмнение за правилния
избор, страхът от „въздаянието“.
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Гински записки
На билото
Сто кози стъпала. И от върха съзирам
децата си, разпръснати от тичане.
Безгрижният балон на въздуха ги носи
и в багрите на пашата потъват.
– Не тичайте!
А тичат, тичат те: активни точки
в тази нажежена от ярки стръкове
пламтяща ведрост. Потъват и изникват мигновено. И от сърцето ми
изтича силата на вездесъщ стратег
и покровител.
А пеперудата на пашата пулсира и
афишира цветния си призив...
– Вериги-предразсъдъци, паднете!
Освобождавам ви, порядки-стражи!
Ръце, преобразете се в мига!
И гоня сянката си на Икар върху ликуващата митология на билото, отекнала в цъфтене. Крещя безгрижно:
– Тичайте!
А те бръмчат, моторизирани, безстрашни с бъдещи лица, вълшебно
зорки.
Дъхът им чак за смриките се хваща...

Жена в полето
Проблясват образите на деня... И
тя в скокливи ъгълчета-зрение лови
движенията и дъха на собствения си
живот в полето: проглеждащи от петънца-небе шубраци, хрущящи тътени на грапава земя под удар и лъщене
на мотика. Привичен жест, отпъждащ
дотегливо искра на бръмбар. Шарен
здрач в очите и браздулица пот по шията като протекъл улей. И мигновеното съзиране на стая, с облакътена
сянка на прозорец върху маса и фруктиера от сияещо стъкло на масата,
поела като в шепа сочна круша с наивно клонче и разнежен лист...

Андрей Даниел, „Гинци в края на август“, 1991 г.

Вали…
и къщата от крехки шепоти се оживява. С тънички отблясъци нещата
означават своя ред, значение и място.
Притъмнява. И между мен и тях е пустота. Туп-туп, туп-туп... дъждът!
Все още има нещо, което настоява,
уточнява... Духът ми се възражда.
Ненадейно прозира нежна светлина,
пълзи и с изтънени трепети оформя
значението, мястото, реда – очарованието на нещата. Сетивата на крехкото Възраждане принадлежат...

Асоциативен пейзаж
Запуснати къшли със застояла смрад
върху одрано хълмче като струпей.
Парцален бит. Слънчасала мизерия.

Кълбо мухи. Озъбен конски череп
– ожесточена крепост на кипящи
мравки...
И като луд по сипея се втурвам. През
изстрели на храсти... Боже Господи,
как отвращението от съдбата на похабения живот ме гони! И тичайки...
разбъркано у мен се блъскат разкривените руини на купища злословия
и корист – кошмари в изтощената
ми кръв, останки от горчивото ми
време...
Нима и те са мит на Пустотата? Друг
вид парцален бит с кипящи мравки?
Одрипавял, изгризан, сякаш скърцащ,
като от гроб изскочил – тичам, тичам и моят дъх внезапно ме настига. И
жадно хапя въздуха... Жужи като пчела
невинното небе…

март 2022

40

Иван
Теофилов
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2001), „Богатството от време. Избрани стихотворе ния“ (1981), „Споделено битие.
Стихове“ (1984), „Да“ (1994), „Геометрия на ду ха. Избрани
стихотворения“ (1996), „Монолози“ (2001), „Сън или надмощие“ (2004) и множество пиеси
за възрастни и за деца. Негови
драматургични и поетически
произведения са превеждани
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сърбохърватски и други езици.

дупки! Че тя Бермудския триъгълник
е съчинила!

природните му тържества, духа му с
отсенки на човешка добродетел?

Лисица. Я! И истинска! И бърза пак в
копривите с прежурящото слънце към
трепетните къщички на махалата...

Очите ми накъсано ловят отблясъци
и затаено вярват.

И ей сега природата ще закрещи! Безбройни непредвидени инстинкти в
предвидените стъпки на лисицата
ще проечат. Природата... тъй съответна с нас, стъписана в атракцията
на лисица, объркана, но винаги готова
за лисица...

Страх
Все същите звезди – прохладни зарева със сватбен блясък, които в дълги
погледи обземам и както винаги оставам ТАМ!

Я! Лисица! В треперящия пъстър
въздух, в пътечката като ключе открехнала тревите, пристъпва, като
антена мести дишащата си муцуна и
трепета по трепетите умножава...
Я, с колко много хиксове си служи! Я,
с колко неизвестни! И бас държа, че
първа е изпробвала космическите
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Нагоре
Към сфинксовете на скалите, спрели
с праобразите на света в лъчистия,
задъхан август... Къдрици от здравец, а после мъх и лишеи... Нагоре,
където дремят в стъклени видения
с просветващи и сънни зарева космическите гънки на земята... И живи

А ТУК са вечерните ми устои. Затаено броят звънчета спящите кошари.
Страхът ми в заключените къщи се
прокрадва да проследи отдъхването
на нещата, лицата, мислите... Така!
Сега на пръсти да премина покрай камъка, под който злото спи...

Контрасти
Изпъстрен от бъбриви светлинки е
дворът... Очите ми накъсано ловят
отблясъци на слънчеви треви с едва
догатнат полъх, подхвърлена нехайно
в небитието на цветята детска топка и стол, божествено облегнат върху
светлината на деня...
Междувременно транзисторът натрупва информации и звуците на думите замерват дърветата с откликващи еха. Жестоко звучно бдение, в
което неволно тялото се скупчва, а
слухът остава остър и тъждествен...

Лисица

Въпреки страха! Въпреки-въпреки....

И изведнъж светът задъхано се втурва в дълбоките пространства на душата ми, копирайки в обезумели фотоси настръхналите си страдания:
призраци на разрушени градове, тресавища на резки земетръси, пейзажи
на отровени морета, потопи на банални наводнения и... Господи!
Нима това стои зад думите, които
обхождат зоркостта на тоя двор,

Андрей Даниел, „Нощ в Гинци“, 1996 г.

развълнувани звънчета на подивял,
напрегнат слух, и ум, освободен от
предразсъдъци на думи, ме водят
по оскъдни стъпала, тъй крехки и
опасни...
И усещам в нестройността на поривите си товара на насъбраното
от векове у мен! Туй преповторено и
тежко, и могъщо видение и бреме на
съдбата, което плътната цивилизация по пътя си ни определя...
Как сме тежки и как тежи от уникати
и съдби земята, и как пълзи обремененото ми тяло от остро любопитство
да узнае пейзажа на душата си – веднъж поне...

41

кораб
Мартин Касабов

Книгата като

„Каталог на книгите
корабокрушенци“,                 
Едуард Уилсън-Лий,
превод от английски                               
Деян Кючуков,
издателство „Колибри“,
2022 г.
Маниакална обсесия в преследването
на нови хоризонти завладява Европа
в началото на XVI век, след като през
1492 г. Христофор Колумб достига Бахамите и променя завинаги представите на европейците за размерите на
Земята. Добре познати са героите от
тази епоха – Христофор Колумб, Вашку да Гама, Фернандо Магелан и Америго Веспучи, които в днешно време се
преразглеждат като агресивни колониални пионки, станали инструмент
за експлоатацията на автохтонно
население, погрешно именувано „индианци“. Но съвременните млади хора
може би грешат, когато едностранчиво акцентират на неоспоримо присъстващите империализъм, робство
и жажда за злато. Защото освен
време на грешки, възбуда и грехове,
подпалени от Ренесанса и продължени от Реформацията, това е и епоха
на неутолимо любопитство, наука и
култура, които Едуард Уилсън-Лий
чудесно илюстрира в историческото
си изследване „Каталог на книгите
корабокрушенци“.
Докато Европа ври и кипи от войни и
политически съюзи, Испания и Португалия чертаят линии и се опитват да
поделят новите земи, без да предполагат мащаба на откритията. Покрай
географската шумотевица се прокрадва едно име, което не е вписано
в повечето учебници, но по влияние
стои наравно със споменатите по-горе. Става въпрос за незаконния син на
Христофор Колумб – Фернандо, който,
за изненада на околните, е бил луд по

книгите. Въпреки че пътува с баща си
няколко пъти до Америка и взима своя
дял приключения, младият наследник
развива библиофилска страст, неотстъпваща на амбициите на баща му.
Именно той е в центъра на настоящата история.
Вдъхновен от представата за книгите като кораби, които пътуват
във времето и вместо стоки пренасят знание през вековете, Фернандо
създава най-богатата библиотека в
света, като копнежът му е в нея да
има книга за всеки човек. Градинари,
монаси, философи и астролози ще се
стичат в това светилище, събрало
тайни ключове към стремежите им.
Фернандо събира над 16 000 екземпляра, което го прави първия европеец,
колекционирал не само християнски
автори, но и заглавия на чужди езици.
Купува безразборно от книжарници,
търговци и улични продавачи, които
предлагат книжки с поезия или сатирични пиеси. Всеки има място в бленуваната библиотека на всички неща.
Младият Колумб жертва личния си
живот, отказва се от наследство и
посвещава времето и парите си изцяло на новата мисия.
Фернандо е и първият човек, който се
сблъсква с кошмара на систематизирането, свързан с всяка огромна библиотека, като за случая изобретява
знаци, които да ориентират заинтересованите и да подсказват размера,
обема и формата на книгата, както
и категорията, в която е поставена.
Истински предвестници на картотекирането, които все още красят
надгробната му плоча. Когато един
от корабите му потъва, Фернандо
губи 1600 тома. Оттам и заглавието
„Каталог на книгите корабокрушенци“, което правдиво внушава обречеността на библиотекарската утопия,
осъществима донякъде едва днес, в
дигиталната ера на интернет.

Списъците на Фернандо му дават изкуствена памет, владееща огромен

набор от думи, идеи или предмети. На
какво ли още е способна тази странна
алхимия?
Едуард Уилсън-Лий изучава първите
библиотеки след изобретяването на
печатната преса и изследването му е
чудесен начин съвременният читател
да се пренесе в една от най-вълнуващите епохи за западната цивилизация, за да открие зародиша на любовта към колекционирането на книги.
От всичките 16 000 тома до днес са
запазени едва 4000, тъй като непосредствено след смъртта на Фернандо не се е намерил кой да се погрижи
за безценното наследство. Огромна
загуба – във времена, когато библиотеките се разпродават в полза на
по-удобни източници на информация,
тя гори с неотложна болка за всеки,
който вярва в бъдещето на физическата книга. Слава богу, че корабите
от миналото продължават да акостират на нашите брегове.
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Катя Атанасова

Вестителка

„

на утехата
„Смъртта още празнува
живота“, Нели Закс,
подбор и превод
от немски                         
Любомир Илиев,
Издателство                                
за поезия ДА, 2021 г.
През 1966 г. родената в Берлин в еврейско семейство и отрано започнала да пише Нели Закс получава Нобеловата награда за литература – „за
изключителните ѝ поетически и драматически произведения, които със
завладяваща мощ тълкуват съдбата
на еврейския народ“. А при връчването на наградата Ингвар Андершон я
нарича „вестителка на утехата“.
Зад тези думи обаче има нещо много,
много повече. Защото една обща съдба е и лична. Седем години, между 1933
и 1940 г., Нели Закс живее в „обиталищата на смъртта“, творбите ѝ са
забранени и благодарение на дългогодишната ѝ кореспонденция със Селма
Лагерльоф, от чийто роман „Сага за
Йоста Берлинг“, създаден в годината
на нейното раждане – 1891 г., е наистина впечатлена, успява да емигрира
в Швеция. С майка си, единствения останал ѝ близък човек от семейството. Другите загиват в концлагери.
В книгата, която сега можем да четем и за която – казвам го още тук,
в началото – трябва да сме признателни на малкото, но много силно и
безкомпромисно в поетическите си
избори издателство ДА и на подбора и изумителния превод на Любомир
Илиев, са включени стихове от шест
стихосбирки на Нели Закс, съответно от 40-те, 50-те и 60-те години на
миналия век.
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Въпреки първите ѝ стихове, посветени на природата и музиката, в които
предишен или съвременен читател би
открил нещо за себе си, в тази книга
няма да прочетете нищо, което да е
познато. И ще е трудно, но възвисяващо. В послеслова на „Смъртта още
празнува живота“ Любомир Илиев споделя казаното от Гюнтер Грас, който
му дава стихове на Закс – на думите
на преводача: „Не ѝ разбирам всичко…“,
Грас отвръща: „Аз също. Но и това,
което не разбирам, е голямо“.
Какво изрича гласът в тази поезия? За
какво скърби и как е възможно „адът“,
преживян лично, но и изстрадан чрез
съдбата на своите, на множество
хора – мъже, жени, деца, да бъде изказан? Да бъде трансформиран. И в
какво?
Гласовете, които звучат в тази поезия, са много – те са хор като в древногръцка трагедия – „на мъртвите“,
„на спасените“, „на сенките“, „на
дърветата“, „на утешителите“, „на
неродените“. Плач, скръб, дълбинни,
сякаш из недрата на цяло едно човечество. Но и жалост, едва доловимо
дихание на прошка, на надежда може
би – „Като пеперуди / ни ловят преследвачите на копнежите ваши, /
като песен на птица, продадена на земята – / ние, ухаещите на утро, / ние,
бъдещите свещи за вашата скръб“.
Може да се прочете на немалко места за връзката на поезията на Нели
Закс с възгледите на Мартин Бубер
и неговата „философия на диалога“.
И вече насочен, читателят може да
открие тази свързаност. Струва ми
се, че много важна тук е особената
връзка между човека и Бога. Мистицизмът на поетесата, библейските
мотиви, пророческите прозрения
са трансформирани през личното –
Бог е в човека и той има правото, а и

смелостта да прорицава. Да казва. С
чисто сърце. И с благословията над
изстрадалия. И да живее!
Красива е скръбта в тази поезия,
толкова е силна и толкова фина, казва
дори невъзможното за казване: „там,
където умират деца, / и най-тихите
неща стават безприютни“.
Много безприютност откриваме, а и
усещаме в тези стихове. Човекът не е
на мястото си, той все бяга, все е другаде… „И никой не знае накъде.“
„ТАКА ДАЛЕЧ на свобода / в съня си…“
В поезията си Нели Закс плаче. За убитите в лагерите. Със „соления поток
на сълзите“ – чрез които се изстрадват опустошените животи, но го
има и упованието в паметта, което,
ако не спасява, дава крехка, но невъзможна за отминаване и изличаване
твърдост. „Това са вкочанени от сол
пръсти, / от които капят сълзи при
молитва. /…Това е отливът ни, / съзвездие от скръб и пясък, който се разсипва.“
Тази поезия изстрадва страданието.
Тази поезия моли за милост. Тази поезия вярва, че „ухото на човечеството“
ще чуе. Гласовете, които могат да изговорят „плачещото сърце на света“.
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Митко Новков

Le Passé или Миналото
„Потребност                               
от рециклиране“,              
Амелия Личева, художник
Веселин Праматаров,
издателство „Лексикон“,
2022 г.
Чета рецензията „За новата стихосбирка на Амелия Личева „Потребност от рециклиране“ на Дария
Карапеткова: „Чудя се дали ще се съгласите с мен, ако ви кажа, че една
стихосбирка трябва да се чете като
речник. Имам предвид хартиен речник, от онези, които бяха дефицитна
стока в моите ученически години“ (ЛВ,
4/2022 г.).

ще мога ли от раз да възстановя
следите
на себе си от вчера?
Повторното в рециклирането в „Потребност от рециклиране“ – „боклук“
и „нов“: „машината за боклук“, „кофите/с боклук“, „нов улов и нови приключения“. Това повторително свързване на двете думички „боклук“ и „нов“
води до особен извод: новото е боклук,
боклукът е нов; докато старото не е
боклук, старото е свежест.
„Потребност от рециклиране“ е стихосбирка за свежестта на старото,
стихосбирка за свежестта на миналото. Le Passé като fraîche:

Съгласявам се и отгръщам речника (е,
не е хартиен, онлайн е, ама пак става):
Онлайн „Речник на българския език“ на
Института за български език: РЕЦИКЛЄРАМ, -аш, несв. и св., прех. 1. Преработвам отпадъци от хартия, метал,
пластмаса, стъкло и др., за да може да
се използват повторно. 2. Правя годно
за повторна употреба нещо старо,
използвано, обикн. автомобил, машина, уред и др., като го поправям, възстановявам, обновявам.
Думата, която се повтаря в двете
значения на „рециклирам“ – „повторно“: „да се използват повторно“;
„годно за повторна употреба“. Сега
от речника към поезията:
Стихосбирката „Потребност от рециклиране“ на Амелия Личева, стихотворението „Потребност от рециклиране“ на Амелия Личева:

Ако главата ми стане
като машината за боклук,
невинно монтирана в кухнята,
която след всяко най-малко действие
помита и заработва, смила и смесва,
или по-скоро стане
като камиона, в който се изсипват
кофите
с боклук за рециклиране,
за да се освободи пространство
за нов улов и нови приключения
и амалгамата от всички
непотребности
оформи бунището на остатъците,
които в случайните средства се
разпознават,

Не потъва
Венеция потъва безвъзвратно.
М. Томова, Венеция

Не потъва Венеция, не потъва,
залята е, но не потъва,
такава е, откакто съществува,
различна за да бъде, да се брани лесно,
да произвежда и търгува, без да
зависи от съседи.
Венеция е във вода – във времена
различни го
виждали еднакво
Вивалди, Тинторето, Голдони, Барбара
Строци,

в цвят, слово и бои била водата,
затова Венеция се разпознава...
Как да строиш във вода, как да
модернизираш?
И ето че Венеция не се променя –
старица, която помни себе си като
съзряла, млада,
невръстна, неродена…
И когато Модиляни рисува, а Солерс
пише,
и когато аз ходя и снимам, и гледам
всички ние вървим из водата на оная
Венеция…
и дори туристите по улиците,
и дори магазините за сувенири
няма да попречат на Тинторето
да намери пътя към къщи.
Там, в le Passé, е истинското; там, в le
Passé, е непотъващото. Не потъва,
защото паметта го изважда от дълбините, прави му изкуствено дишане,
рециклира го, сиреч прави го годно за
повторна употреба… Ритуализира се действието, ритуализира се и
се повтаря като свещен акт, който
възвръща одухотвореното минало
за сметка на бездуховното бъдеще.
Миналото е като брюкселска дантела
/ със фина, ювелирна изработка, / но
толкова отдавна произведена, / че за
такива фигури и шарки / се търсят
връстници на стария майстор („Памет“), докато в бъдещето в геномите
проникват и човъркат, / безсмъртие
очакват / медици, които като богове
излизат, / машини включват, нехайни
за етичното, / и няма смърт, компютри и съзнание се сливат, / роботи всякакви напредват… Le Passé е човешко,
le futur е нечовешко. Или постчовешко, ако решим да влезем в сленга на
днешните теоретици. Това постчовешко отблъсква, не го ще Амелия
Личева, ни да го види, ни да го чуе: Не
мога. / Не научавам / не възприемам,
/ не ми се получава. / Светът ми е
с размер / на твърде умаляла дреха
(„Двойкаджийка“).
Как се избавя? С повторение, с припомняне, със „Задушница“, когато:

твоят образ и моята душа / за миг ще
се видят.
Да, така е: Задушно е, но с le Passé се
диша…
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Петер Цанев

Изкуството
– теория и история
„Въведение в теоретикоисторическото изучаване
на пластическите
изкуства“, Чавдар Попов,
художник Буян Филчев,
НХА, 2022 г.

по отношение на вечно изплъзващия
се и възпиран от теоретичните аргументи характер на историческото
обяснение. Изследването се противопоставя на примамливата достъп-

Книгата на Чавдар Попов е дългоочаквано събитие за българското изкуствознание, в рамките на което открай време съществува голяма липса
на систематични антологии и изследвания, посветени на общотеоретични въпроси. Книгата представлява
опит да бъдат представени най-значимите теоретични идеи и подходи,
които изграждат мисловната мрежа
и институционална логика на изкуството като автономна система. Бих
си позволил да обобщя, че основната
тема на книгата е теоретичната
структура на историческото обяснение на изкуството.
Идеалната публика на този труд са
всички изследователи в областта
на историята на изкуството, които са изкушени да развиват своето методологическо самосъзнание.
В същото време вярвам, че книгата
ще се превърне в безценен ресурс за
докторанти и студенти поради своя
експлицитен стил на изложение, прецизирания подбор на основополагаща
литература, както и наситения с интригуваща информация съпътстващ
текст от коментари и контекстуални уточнения, който се съдържа в бележките под линия. По-голямата част
от книгата, както показва нейното
заглавие, е свързана с поставянето
на теоретико-историческите обяснения на изкуството под определен
методологически натиск и критична
оценка на използваните концепции
и понятия. Изследването предлага
много именно в този „въвеждащ“ аспект, който действа „осветляващо“
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ност на историческите желания за
обобщения и разкази, завъртайки се
върху собствената си неизбежна наративна структура, конструирана
като тристепенен модел.
Чавдар Попов организира своята книга в три взаимосвързани части. След
въвеждащите „Предварителни думи“
първата част обхваща процесите
на самоопределяне и легитимиране
на изкуството като самостоятелна
категория и сравнително автономен
обект на съзерцание в познатите му
значения, разработени в дискурсите
на Античността и Ренесанса; втората част разглежда изобретяването
на модерната система на изкуствата

и съпътстващата я терминологична класификация и идентификация;
а третата част, която е с название
„Светът на изкуството“, е посветена
на взаимодействията на теорията с
изкуството като своеобразна „суперсистема“ и многопластова социокултурна инфраструктура.
В първата част на книгата Чавдар
Попов разглежда въпросите около
формирането на самата идея за изкуството и възникването на концепцията за произведение на изкуството,
солидаризирайки се с тезите на Ернст
Гомбрих, Артър Данто, Ханс Белтинг
и Борис Бернщейн за ключовата роля
на моделите на репрезентация като
обособен обект на теоретична рефлексия и специфична артикулация на
визуалното при прехода от артефакт към творба. Втората част на
книгата е изградена върху прочутата теза на Паул Кристелер, извлечена
от възгледи на Юлиус Шлосер и Ервин
Панофски и доразвита по-късно от
Лари Шинер и други, че модерната
концепция за изкуство е изобретение
на европейската култура от XVIII век.
„Системата“ има ортодоксален статут сред историците на изкуството
независимо от множеството атаки
срещу нея през последните години.
В третата част историческите изследвания са разположени в контекста на света на изкуството като
израз на все по-силната зависимост
на изкуството от теоретичната
обоснованост на модерната естетика и философия на изкуството. Книгата остава реторично отворена към
спектъра от възможни въпроси за
универсалния характер на глобалната
съвременна парадигма и защитата на
теоретичната автономия и привилегии на изкуството като вид знание,
позиционирано в своя собствена история и дискурсивно поле.
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Архитектура и политика
го правят частниците и държавите
За Пекинския национален
с авторитарни структури. Ала освен
стадион, проектиран                  техническата страна има и съдържаот Жак Херцог                                  телни теми, които искаме да насъри Пиер дьо Мьорон                        чим с нашата архитектура. Разчитаи завършен през 2008 г.,                            ме на диалог – с поръчителя, но също
и с медиите, и хората на улицата. Чессе заговори покрай  
то има критика, съпротива, забавяне
зимните олимпийски игри. на сроковете. Ние на Запад – особено
в Швейцария – отдавна сме свикнали с
Защо архитектурното
това. Никога не сме имали чувството,
дуо от Базел не страни
че правим компромиси или че трябва
от авторитарни режими да следваме идеологическите възгле– с Жак Херцог разговаря
ди на някой инвеститор.
Забине фон Фишер                                              
от „Нойе Цюрхер Цайтунг“

Господин Херцог, интересувате ли
се от политика?
Архитектурата винаги е свързана с
политиката. За разлика от художника, който може да впише работата си
в политическа среда, но не е длъжен,
архитектът създава места, засягащи
и други хора. Затова архитектурата
подлежи непрекъснато на политически дебати.

Има ли значение дали работите в
авторитарна, или в демократична
държава?
Изпълнението на един проект протича най-добре, когато клиентът е
силен партньор с ясна йерархия. Държавни организации и управления на
строителната дейност се задъхват,
ако не избират и не сменят хората си
със същата педантичност, с която
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Небостъргачите на Roche са оспорвани. Не мислите ли, че предизвикахте гражданите на Базел с този
проект?
Кулите на Roche със своята височина и
разположение в центъра на града въведоха едно ново градоустройствено
измерение. Ясно е, че това провокира различни реакции и дискусии. Днес
срещам повече одобрение от хората.
Кулите и целият кампус са част от новата градска идентичност. Към тях
ще има много зеленина – по брега на
Рейн и по Grenzacherstrasse, където ще
има нов арт булевард.

А каква принадена стойност носи
Националният стадион в Пекин
за града?

Следователно тя е, на първо място, публично дело?
Не можеш да я затвориш в частната си градина, тя засяга и съседите,
квартала, града, страната. През последните четиридесет години Пиер и
аз преминахме през всичко: започнахме с малки проекти, а впоследствие,
с увеличаването на известността
на фирмата ни, работехме върху все
по-големи проекти, в които участваха и нашите по-млади партньори.
С тях също сме в постоянен диалог за
политическите измерения на проектите ни.

сме на път да създадем цял кампус в
Базел и процесът върви добре: като
време, разходи, качество. С нашите
проекти искаме да подобрим дадено място, да стане то по-достъпно,
по-зелено. Не само в проектите ни на
Запад, но и в Китай и Русия.

Националният стадион в Пекин

Казвали сте, че в една авторитарно организирана страна е по-просто да се реализират сгради като
Националния стадион в Пекин, за
разлика от държави, които винаги
търсят компромиси.
Говоря за едно чисто административно и организационно равнище. В това
отношение ние имаме по-добър опит
на Изток, отколкото в Европа. Ала
тук диалогът често е по-добър. Особено в частния сектор: в лицето на
Ricola, Helvetia, Novartis и Roche винаги
сме имали силни партньори. С Roche

В архитектурен план той продължава
да въздейства освежаващо и вдъхновяващо. Функционира като общодостъпен парк, място за контакти,
събирания… Много пъти сме ходили
там. Преди няколко години заедно
с Ай Вейвей (художник дисидент от
Китай, б.р.). Хареса ни това, което
видяхме. Така си представяхме още в
началото нашия принос: искахме да
създадем отворено пространство
за всички, атрактивна архитектура,
която да привлича хората. Птичето
гнездо в настоящия си вид и функция
не се отъждествява с представа за
изкуство и архитектура, повлияна от
идеологията.

Още при откриването художникът Ай Вейвей се дистанцира от
проекта. Все така несломим ли е
вашият ентусиазъм, както преди
14 години?
Вейвей никога не се е дистанцирал от
проекта. Не желаеше да се показва
там, защото като художник и активист беше срещу режима. Отсъствието му на откриването през 2008 г.
беше важно изявление. Би било смешно,
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ако архитектите от неутрална
Швейцария се дистанцират от своето произведение, за да покажат, че са
срещу политиката на Китай.

Вие отново строите в Китай?
Продължаваме да проектираме и да
строим в Китай. И за частни организации. За Hongkong Jockey Club построихме Tai Kwun Museum (Център за
културно наследство и изкуства, б.р.)
в бившия комплекс на Централното
полицейско управление, а сега строим хиподрум за конни надбягвания в
Гуанджоу. В Ханджоу проектираме
Музея на Великия канал. Тази поръчка
– както и Националният стадион – е
за държавна фирма. Великият канал е
най-дългият изкуствен воден път в
света, който свързва Северен Китай
с плодородния юг. Той е на повече от
хиляда години и днес е световно културно наследство. Един от онези инфраструктурни проекти, разкриващи
непонятните измерения и култура на
тази страна. Музеят разказва историята на този канал.

За Националния стадион бяхте казали, че е символ на китайската
висока култура, подобно на Забранения град и Великата стена.
Нуждаем ли се от такива символи?
Не съм толкова дързък да сравнявам нашите проекти с тези иконични исторически постройки. Исках да
подчертая значението на знаковите
проекти за идентичността на градовете. Ние имахме възможността
да създадем няколко – Тейт Модърн в
Лондон, Триъгълника в Париж (нереализиран все още небостъргач, б.р.),
Филхармонията на Елба (в Хамбург)
и Националния стадион в Пекин. Обръщането към иконичното започна с
международните архитектурни дебати през 90-те години. Съзнанието за
кризите на тази планета вече стигна
до архитектурата и градоустройството: изчерпващите се ресурси, въглеродният отпечатък, енергията.
Това ще промени напълно градовете
ни. Бихме могли да кажем: днес иконичен е целият град – неговите зелени
квартали, отвореността за всички,
достъпността и красотата му.

Жак Херцог и Пиер дьо Мьорон се познават още
от началното училище, следват заедно архитектура в ETH Zurich (Швейцарския федерален технологичен институт), през 1978 г. основават фирмата си в Базел. През 2001 г. получават наградата
Прицкер, най-високото отличие в архитектурата.
Преди да започнат да преподават в ETH Zurich,
са гост-професори в Харвардския университет.

При какви обстоятелства бихте
отказали да проектирате една
сграда?
Ние проектираме и строим само в
страни, с които Швейцария поддържа
икономически и дипломатически отношения. И както казах, само когато
имаме възможност да изразим нашите
убеждения относно архитектурата
и градоустройството също толкова
свободно, колкото и тук.

Други международно признати
архитекти не желаят да строят в Китай. Нямате ли морални
скрупули?
Почти всички се стремяха към големите проекти за музеи и спортни съоръжения, истинска златна треска.
Тогава имаше много алчност, днес има
много лицемерие. Тенденциозно се казва, че Китай иска да ангажира собствени архитекти. Това ще се превърне
в реалност по-бързо, отколкото си
мислим. И днес архитектурната сцена в Китай е много интересна. Въпросът дали ние, западните архитекти,
трябва да строим за чужда държава,
за да може тя да се представи в подобра светлина, е по-скоро смешен –
аз го намирам за арогантен.

Това е въпрос за характера на вашия ангажимент.
С Пиер желаем архитектурата да
допринесе за обществото и за начина, по който живеем. Дали това ще се
случи, или не – не определяме ние. Ала
не приемам, че не трябва да проектираме за Китай, когато целият свят
търгува с него.

Знае се, че красивото ви интересува.
Кого не интересува? Но няма рецепта
как се постига красотата. Не и в архитектурата. При успех въздействието ѝ върху хората е изненадващо, макар те да не мислят и усещат по един
и същи начин. Красотата привлича
хората, очарова ги. Красотата е еротична и може би точно заради това
има и политическо влияние.

Националният стадион е огромен.
Как влияе той?
Да, той е много голям, но не въздейства заплашително като други големи
сгради. Решетъчната структура внушава прозрачност и отвореност, не
само мощ. Затова и го наричат Птиче
гнездо – той е като съд за всички. Във
вътрешността, както и в Тейт Модърн, има ниши с малки размери и пейки, където можеш да се почувстваш
на сигурно място… Внимателно сме
разглеждали сгради от времето на
Хитлер, както и сталинисткото
строителство в Москва и ГДР. При
тях заплахата, която кара хората
да изглеждат малки и незначителни,
може да се проследи като съзнателна
стратегия. Всички те не са лоша архитектура, ала идеологически са насочени срещу хората. Аз лично много
съм научил, разглеждайки тези сгради. Затова зная колко е трудно да се
постигне обратното. Да задържиш
хората в големите измерения на един
град е много по-трудно, отколкото да
ги отблъснеш и сплашиш.

Със съкращения
Превод от немски Людмила Димова
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Климт

Соня Александрова

и Италия

Рим, специално за списание „Култура“

Густав Климт, „Младоженката“, 1917–18 г., © Klimt Foundation, Vienna

От няколко месеца
пред Музея на Рим                        
(„Палацо Браски“) се вият
опашки заради изложбата
„Климт. Сецесионът                    
и Италия“ (27 октомври
2021–27 март 2022).
Никъде извън Австрия
изкуството на виенския
майстор не се разбира
така, както в Италия
март 2022

Експозицията проследява всички етапи от живота и творчеството на Густав Климт, роден преди 160 години,
подчертава ролята му на съосновател на Виенския сецесион и за първи
път изследва неговите отношения с
Италия, разказвайки за пътуванията
и професионалните му успехи. Климт
(1862–1918) и художниците от неговия
кръг са представени с над 200 произведения – картини, рисунки, плакати,
скулптури, пощенски картички – от
музея „Белведере“ и фондация „Климт“

във Виена, както и от държавни и
частни колекции. От създаването си
през 2013 г. фондация „Климт“ работи
за съхраняване, изследване и разпространяване на неговото творчество.
Основното ядро на колекцията е съставено от наследството на първия
незаконен син на художника.
Четиринадесет секции илюстрират
художествената продукция на Климт
чрез 49 авторски произведения, както
и връзката му с Италия, произхода на
Виенския сецесион, творчеството на
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последователите на Климт и влиянието, което той оказва върху италианските художници.
Всичко тръгва от Виена. През 1857 г.
император Франц Йосиф разрушава
древните стени на Виена и създава
„Рингщрасе“ – улица с градини, кафенета и представителни сгради. Впоследствие „виновници“ за нейното
продължително изграждане са архитектът Ото Вагнер и художникът
Густав Климт.
Втората секция се фокусира върху
семейство Климт и партньорството
между двамата братя Густав и Ернст.
Заедно с приятеля си Франц Мач те
основават „Компанията на художниците“, специализирана в изрисуване
на стени и тавани. Получават важни
поръчки от театри, музеи и представителни сгради. След внезапната смърт на Ернст „Компанията“ се
разпада и през 1897 г. се полага началото на Виенския сецесион. Неговото
мото е „Всяко време си има своето
изкуство, всяко изкуство – своята
свобода“. Движението се стреми да
адаптира изкуството към съвременния начин на живот. Освен художници
в групата са архитекти, дизайнери и
сценографи. Неслучайно в експозицията има секция за дизайна от този
период. Густав Климт е назначен за
президент на Сецесиона и рисува
първия плакат – голия Тезей в битка
с Минотавъра. Изложбата показва
двете негови версии – оригиналната
и цензурираната от властите, които
налагат голотата на героя да бъде
прикрита от ствол на дърво. Стилистични различия, както и организационни спорове между „натуралистите“ и „стилистите“ стават причина
Климт и други негови колеги да напуснат Сецесиона през 1905 г.
Специална секция събира истории
и свидетелства за пътуванията на
виенския художник до Италия. Тя несъмнено е страната, която Климт
посещава най-често. В началото на
май 1899 г. той заминава за някои северни градове заедно със своя приятел, художника Карл Мол, и семейството му. Четири години по-късно,
през май 1903 г., Климт се завръща
във Венеция, пътува до Равена, за да

види мозайките, които събуждат искреното му възхищение. Оттам той
пише на майка си, че „мозайките са с
невероятен блясък“. За разлика от
други художници в неговата група
Климт никога не е рисувал Венеция,
за своите пейзажи той се вдъхновява повече от бреговете на езерото
Гарда. Художникът редовно посещава
Италия, за да проучи наследството
на Италианския ренесанс, изкуството на раннохристиянските и средновековни мозайки, муранското стъкло
и византийските емайли, от които
черпи вдъхновение за своите творби. Още приживе на Климт изложбите на картините му в Италия имат
изключителен успех сред публиката и
критиката.
Благодарение на пощенските картички, които художникът изпраща почти
всеки ден на спътницата в живота си,
дизайнерката Емили Фльоге във Виена, имаме информация за пътуванията му. От тях лъха нескрит ентусиазъм след посетеното и проученото.
На изложбата са представени такива
свидетелства от Венеция, Триест,
Падуа, Флоренция, Пиза, Ла Специя,
Верона, както и от Рива дел Гарда.
Тези пътувания са важни за развитието на творческите изследвания
на Климт и увеличават неговото влияние върху италианските художници.
Скоро той започва успешно да използва наученото. Доказателство за това
е емблематичната „Юдит I“ (1901 г.),
на която е посветена специална секция. Картината е един от женските
портрети с двусмислен чар, които ще
заемат важно място в неговото творчество. В периода между 1900 и 1910 г.
Климт е скандален художник, който
първи се осмелява да покаже очароващата го женска еротика. Юдит е
легендарна библейска героиня, която
обезглавява асирийския военачалник
Олоферн със собствените си ръце, за
да спаси еврейския народ. „Юдит“ на
Климт е типът „фатална жена“, стилизирана през визуалните изкуства и
литературата на онзи период.
Климт се посвещава почти изключително на женски портрети, докато мъжките са изключително редки,

и то създадени в най-ранните му
творчески години. Именно на женския
портрет са посветени следващите
зали. Представени са подготвителни рисунки и скици на женски фигури,
за да се стигне до съвършената поза.
Това се вижда от удивителния широкоформатен „Портрет на една дама“
(1894 г.), който демонстрира овладяване на почти фотореалистична техника на рисуване – детайлите на роклята и бижутата са впечатляващи. В
малоформатния „Портрет на дама в
червено“ от края на 90-те години на
XIX век той преминава към импресионистична техника. Навсякъде Климт
търси нови вдъхновения. Нито една
композиция не прилича на друга. Повечето от поръчителите на портретите са градски богаташи или принадлежат към интелектуалния елит.

„Портрет на дама в бяло“, 1917–18 г.,
© Belvedere, Vienna

Около 1900 г. Климт открива пейзажа,
който става основен елемент в неговата живопис, наред с алегориите и
портретите. Той идеализира природата, целта му е да създаде безоблачен и райски свят. Прекарва лятото
на 1913 г. край езерото Гарда в Северна
Италия. Резултатът от петседмичния престой са два градски пейзажа
– единият изгубен, другият в частна
колекция, както и слънчевата „Алея в
градина“.
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Римската изложба е ценна и с два необикновени акцента. През 1894 г. Густав Климт и Франц Мач получават
поръчка от Министерството на образованието да нарисуват монументални алегории за тавана на Aula
Magna във Виенския университет.
Климт прави композициите „Философия“, „Медицина“ и „Правосъдие“.
В тях той представя еротиката и
сексуалността така, както никой във
Виена не е посмял да направи преди
него. Още при първото си представяне творбите предизвикват всеобщото възмущение на обществеността.
Министерството отказва да ги окачи. Климт връща предварително платения му хонорар. Две от картините
попадат при частно лице, една влиза в
музейна сбирка. За съжаление и трите
са унищожени в края на Втората световна война. Днес ги познаваме благодарение на черно-белите снимки.
Цветно е снимана само фигурата на
Хигия от „Медицина“. Изследователска група използва най-новите технологии, за да извлече оригиналния цвят
от черно-белите репродукции. Резултатът е представен за първи път на
тази изложба.

за художника. Той участва за първи
път във Венецианското биенале с две
творби през 1899 г., после се завръща
там през 1910 г. с отделна зала в австрийския павилион. Успехът е голям.
Двойният портрет „Приятелки I“
(„Сестри“) е изложен отново в Италия
– 111 години след Венеция.

От април до юни 1902 г. Виенският сецесион посвещава на Лудвиг ван Бетовен своята четиринайсета изложба.
Най-сензационният принос е на Густав Климт със стенописен фриз с дължина над 34 метра, който се простира на височина около два метра върху
три стени на стая. Климт разработва сложна програма от образи, които
могат да се разглеждат като визуална
интерпретация на Деветата симфония на Бетовен. За щастие фризът не
е разрушен след изложбата, подобно
на стенописите на други художници.
Отстранен с труд от стената, попада в ръцете на частни лица. През 70те години на миналия век е продаден
на Австрия и след години на реставрация е в сградата на Виенския сецесион, където може да се види и днес. В
Рим е представена част от фриза.

Густав Климт, „Юдит I“, 1901 г., © Belvedere,
Vienna, фотография Йоханес Щол

Последните секции на експозицията са изцяло посветени на Климт в
Италия. Освен най-често посещаваната от него страна тя е и място за
изложби от първостепенно значение
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На следващата година – 1911, е Международната изложба в Рим, а Климт
е безспорният герой на австрийския
павилион, проектиран от архитекта
на Виенския сецесион Йозеф Хофман. В
пресата залата „Климт“ често е наричана „храм“ поради полукръглата
си форма и почти сакралната аура.
Художникът представя осем картини и четири рисунки – портрети,
пейзажи, алегорични сюжети. Сред
тях е „Целувката“, портрети на г-жа
Витгенщайн и на Емили Фльоге, две
сложни символистични произведения
– „Смърт и живот“ и „Справедливост“.
На 6 февруари 1918 г. на 55-годишна
възраст Густав Климт умира от инсулт. Неговият внезапен и преждевременен край оставя недовършени
някои картини, събрани в последната секция. Слабо известният му

шедьовър „Портрет на дама в бяло“
омайва със своята загадъчна усмивка. Невъзможно е да откъснеш поглед
и от последното му произведение,
„Младоженката“, което за първи път
излиза от фондация „Климт“. Това е
едно от най-големите платна, рисувани някога от художника. Главната
героиня спи, увита в синя мантия. До
нея е изобразен мъж, чиято фигура
е почти потопена и скрита в група
жени, които сякаш се носят в различни посоки. Изражения на удоволствието, чиито подготвителни рисунки
също са изложени. Те показват еротичните блянове на щастието, на
което младоженката сякаш се отдава
в блажения си сън. Силният колорит
на картината и смелите цветови контрасти доказват, че творбата е от
късния период на Климт. В израза на
лицето има нещо неразгадаемо. Какво
е искал да изрази Климт, никога няма
да разберем.
Кулминацията в изложбата е финалната зала „Преоткритият шедьовър“. „Портрет на една дама“
(1916–1917) е от последните платна
на художника. Мазките, нанесени някак набързо, издават по-емоционален
подход, близък до експресионизма. На
22 февруари 1997 г. тя е открадната
от галерия „Ричи Оди“ в Пиаченца по
неизвестен и до днес начин. Откриването на картината почти 23 години по-късно – през декември 2019 г., е
още по-загадъчно и от кражбата ѝ. По
време на градински работи по външната стена на музея в Пиаченца в едно
малко помещение, затворено с врата
без ключалка, е открит найлонов плик,
в който е „Портрет на една дама“.
Така тази картина, която радва римската публика, става една от трите
творби на Климт, налични в италианските музеи.
Положителните рецензии и репортажи, които се появяват във вестниците от онова време, и не на последно
място, купуването на две важни картини на Климт от италиански културни организации показват, че никоя
друга страна освен Австрия не разбира изкуството на виенския майстор
така, както Италия.
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Усещане за бедствие
Бедствието е неясно и всеобхватно
в изложбата на Красимир Терзиев
„Реконструкции на предстоящото“
(2 февруари–12 март 2022) в галерия
„Структура“. Усещането за него
идва от цялостното пространство,
от обектите в него, от филма, прожектиран на цялата отсрещна стена, а най-вече от една осезаема липса.
Човекът липсва, човешкото липсва.
Останали са само следи от неговото
съществуване.
За бедствието свидетелстват няколко черни пластмасови стола, огънати и частично стопени от незнайна стихия. Под покривало за лека кола,
също от пластмасова тъкан, кола
всъщност няма. А названието му пита – светят ли ти костите в тъмното… Асоциацията за радиация извика
детски спомени за неутронната бомба: обясняваха ми, че от нея разрушения почти няма, просто хората ще
изчезнат. Отдавна не съм чувала или
чела за нея, си помислих. И „питах Гугъл“, както се казва. Според английската Уикипедия последната неутронна
бомба е унищожена през 2011 г., според българската само Китай все още
я произвежда. Каква ли е истината, се
зачудих, особено в днешно време. Когато се „размахват“ заплахи с ядрено
оръжие, което изглежда почти конвенционално, а енергията за мирни
цели е доста спорна – не само заради
авариите, но и заради отпадъците…
Безбройни са начините човечеството да унищожи себе си, отделно от
възможностите на природата да го
направи – с обичайната си безжалостност.
Така или иначе, изложбата пресъздава свят след бедствие, а може би няколко или множество дори. Останали
са само следи от човешко обитаване,
както реални предмети, така и виртуални пространства. Във филма самата галерия е сполетяна от разруха
в неопределено бъдеще. Няколко фотоса напомнят убежището на художника по време на изолацията заради
епидемията от COVID. Но и това негово ателие е представено в разруха
– накъсано, фрагментарно, потопено
във фантазно виртуално пространство. Пустота и буквална безчовеч-

Красимир Терзиев, „Разходка в галерията“, 2022 г., компютърно генерирано видео, галерия
„Структура“

ност витаят и във видеата в малката
зала. Празен пътнически вагон пътува нанякъде, седалките се поклащат,
вратата се отваря и затваря. Банална сцена иначе, но със съспенса, който художникът умее да създава във
филмите си. Също както и уличното
осветление, което сякаш няма за кого
да осветява пространството зад Народния театър. И часовникът, свил
времето до няколко секунди напред и
назад…
Разрухата предстои, независимо кога
и по каква причина. Реконструира се в
настоящето като визия за бедствие.
И сякаш напомня, че вече живеем в
него, но може би просто не го виждаме
все още.
Бедствието е приказно, митично, но
и насъщно преживявано в изложбата
на Недко Солаков „10 + 1 картини“
(3 февруари–5 март 2022) в галерия
Credo Bonum. Господстват природни
стихии, а човечеството, представлявано от миниатюрни суетящи се
фигурки, си знае мястото сред тях. И
разказва истории за тях откъм своето подчинено положение. Понякога
не си дава сметка за това – като например в Storytellers, където малките
разноцветни човечета си разказват
може би страшни истории в окото на
ураган, без да го забелязват. Другаде човечеството се одързостява да
посети непоканено слънцето, за да
му зададе най-любезно много важен
въпрос. И неговият представител –

миниатюрна фигурка – напредва към
центъра на искряща светлина, докато се опитва да остане хладнокръвен.
Дали заради горещината, или заради
вълнението от срещата… Двусмислието на trying to stay cool в надписа,
така характерно за визуалния разказвач Недко Солаков, увлича в усмихнати тълкувания. А какъв е въпросът,
не знаем, но май и не ни интересува.
Човечеството винаги има изобилие
от много важни (според него) въпроси
– или пък си ги измисля. Картината е
важна заради дързостта и вежливото
отношение и е сред най-ведрите в изложбата.
Най-мрачната е сякаш тази за суицидното семейство, което се опитва да
общува със собствените си бъдещи
призраци в неопределено черно завихрено пространство. Защо е тази
макабрена история, пита в надписа
художникът. И отговаря: в реалния
и непоносим живот само клишетата
работят. В друга картина представя пък цветните животи в сивото
всекидневие. Блещукат като сияйни
„пламъчета“, изплуващи от завихрения, но безличен фон, а авторът уточнява в надпис по цялата картина, че са
23 на брой. И отново не е ясно, а и сякаш няма значение какви и чии са тези
животи. Важното е, че авторът ги е
откроил и преброил.
Взаимоотношенията между текста и
изображението в произведенията на
художника са „органични“, препращат
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Недко Солаков, Sinners, 2021 г., галерия
Credo bonum, фотография Галя Йотова

смисли и дълбочини едно към друго. И
така визуалният разказ се уплътнява в съзерцание от наглед баналната
история в надписа. Както е в картината за човека, решил радикално да
промени живота си, като се върне в
майчината утроба. Обаче е спрял за
малко на „входа“, за да се полюбува
на великолепната луна. Утробата си
го обича, не харесва луната, но макар
мърморейки, му дава още време. И
всички ние – човечето, утробата и аз
– съзерцаваме луната…
Красимир Терзиев и Недко Солаков
са сред художниците, представени
с произведения в изложбата „Имам
да ти кажа толкова много неща…“
(14 декември 2021–20 март 2022) в
НГ – Двореца. Тя е от колекцията на
Deutsche Telekom, ориентирана към
съвременно изкуство от Източна и
Югоизточна Европа. Кураторите Боряна Вълчанова и Мартина Йорданова
са избрали 70 творби от 37 автори,
свързани с темите „политика“ и „медии“.
В своята преплетеност и политиката, и медиите са способни да пораждат – а и понякога пораждат – бедствия. Но всъщност ги пораждат
хората, разбира се. И пак те са основните потърпевши от тези бедствия.
Войната е най-видимото и ужасно
сред тях. Отгласи от войните в разпадаща се Югославия през 90-те години са сред най-въздействащите
в тази изложба. Особено за зрители
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като мен, които не са ги преживели
пряко, но са се вълнували „по съседство“ за хората там. По време на войната в Босна столицата Сараево е под
обсада 1425 дни, пише в текста към
произведението „Зад кадър“ (2019)
на Шейла Камерич. Повече от две десетилетия са били необходими, за да
се върне художничката към тези свои
спомени. А самите кадри са правени през 1994 г. Помня добре първото
представяне на работата ѝ „Босненско момиче“ (2003) – с още пресните
спомени за войната. Надписът върху
фотоса с портрет на художничката е
от графити на холандски войник върху
стена на казарма в Сребреница. И гласи: „Без зъби…? Мустаци…? Мирише на
лайна…? Босненско момиче!“. Мислех
си, че бруталният и гнусен надпис неволно описва не момичето, а самата
война. Тя е грозното бедствие, което
хората (си) причиняват.
И ако не всички сме претърпели война,
то всички сме потърпевши от другите форми на политиката, пречупена
през медиите в безброй тълкувания,
интерпретации и манипулации. Всички те носят неясни заплахи за бедствия всякакви – реални и въображаеми, и откриването на истината сред
тях се оказва все по-невъзможна задача. В изложбата за това ми напомни
„Половин истина“ (1999) на Правдолюб Иванов. Буквално е прерязан през
средата надпис, горната и долната

му част са представени поотделно,
но надписът във всяка от тях все пак
се чете. Защото всъщност зрителят го „възстановява“ по наличната
му част. И както винаги, се замислих
за механизмите на четенето: какво
четем (каквото искаме или очакваме),
как четем (прав текст или между редовете), какво научаваме (факти или
интерпретации). А най-вече половината истина доколко е истина все пак.
Във време на fake news и плахи „неистини“ сякаш никой не се одързостява
да ги нарече „лъжи“. Може би защото
те съдържат потенциала на въображаеми истини в мисловния свят на
съвременния човек. Всъщност лъжа
видях само в трогателна картина на
Недко Солаков в Credo Bonum – там тя
обещава поне един ден да не лъже…
Медиите са средство за комуникация
включително и за художниците, разбира се. Сред силните произведения с
текст в изложбата в НГ – Двореца е
и communism never happened (2006) на
Чиприан Мурешан. Ето така, изписано
с малки букви, твърдението едновременно усъмнява (в миналото), тревожи (в настоящето), обещава, но и заплашва (в бъдещето).
Тъй че много имат да ни казват тези
изложби. За проблемите (ни) в съвременността, които се очакват или
привиждат като бедствия.

Ясмина Цибич, „Всичко, което желаеш, нищо, от което се страхуваш“, 2017 г., изложба
„Имам да ти кажа толкова много неща…“, НГ – Двореца
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Светлописците Пенкови

Фотоизложба и книга албум представят
уловеното от камерата на художника
Иван Пенков и неговия баща, фотографа
Георги Пенков. „Изпълних своята
задача в памет на сина Джони Пенков“,
казва инициаторът на двете събития                     
Иво Хаджимишев
„Нашенци…“, фотография Иван Пенков/„Архив Гипсън V“

Ръка. Груба, селска, мазолеста ръка с
изпъкнали вени и нащърбени нокти.
Уморена ръка. Полегнала сякаш за миг
върху протрити шаячни потури пред
преплетените клони на кошара за добитък. Казваща всичко ръка – няма
нужда от лице и торс, от подскази
или обяснения. Просто снимка, олицетворение на „Нашенци…“ – поредица

от черно-бели фотографии, запечатали обикновени хора от 40-те години на ХХ век: жена с бяла забрадка и
друга със закърпен сукман, приседнала на прага на кирпичена къща; баба
с виеща се от чекръка към пръстите ѝ тънка нишка вълна или друга с
кобилица и стомни; млад мъж по време на сенокос или седнал на трикрако

столче наперен дядо с бели терлици и
хайдушки мустаци; овчар и точилар,
майки, деца, дори достоен панчаревски конкурент на Чаплиновото хлапе…
Не са измислица. Не са художествена
възстановка, не са и арт фантазия,
макар автор на повечето от снимките да е именит художник. Част са
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от изложбата „Архив Гипсън V. Светлописците Пенкови“, (до 17 март в
столичната галерия „Средец“ (Министерство на културата). Там са и забележителни кадри с Владимир Димитров-Майстора и Дечко Узунов, акад.
Никола Михов и проф. Александър Балабанов, но и документални снимки от
Първата световна война; там са и фотографии на казанлъшкия род Пенкови
от края на XIX и началото на ХХ век,

„Нашенци…“, фотография Иван Пенков/
„Архив Гипсън V“

по които можем да „прочетем“ и модата, и бита, и културата на почти
забравена епоха…
Проектът „Архив Гипсън V. Светлописците Пенкови“ (експозиция и
съпътстваща я книга албум) представя фотографското майсторство
на именития живописец, приложник и
сценограф Иван Пенков (1897–1957) и
неговия баща, книжовника и професионален фотограф Георги Пенков (1864–
1913). Събраната колекция е заслуга на
синовете на художника – математика
Боян Пенков (1927–2016) и звукорежисьора актьор Джони (Георги) Пенков
(1933–2021), а цялостната организация и реализация на проекта е на фотографа и приятел на семейството
Иво Хаджимишев.
Всичко започва преди около 12 години,
когато Боян кани в дома си Хаджимишев, за да му покаже безценни реликви
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от предците си. „Беше успял да намери повече от 270 картини и рисунки на
баща си, който, за радост, си е правил
списък на хората, на които е подарявал и продавал свои творби – спомня
си Иво Хаджимишев. – Боян си беше
направил труда да обиколи всяко семейство и да събере нещата, за да ги
преснимаме. Преснимах ги. Боян се помина през 2016 г., но Джони много искаше да направим книга за творчеството на баща им. Двамата вече бяха
издали „Последната кибритена клечка“ (2006, Издателско ателие „Аб“),
прекрасно томче с почти целия дневник на Иван Пенков, на което се позовавам при създаването на сегашната
книга и текстовете към изложбата.
След смъртта на Боян обаче не се намери целият списък със заглавията
на картините и техните формати,
затова се обърнах към изкуствоведа
Красимир Илиев, който отдавна имаше желание да направи нещо за Пенков. Поканих го да работим заедно за
„Архив Гипсън V. Светлописците Пенкови“ и така да осъществим мечтата
на Джони. Това е първата книга в този
формат, с такава цветност и обилност – само студията на Краси Илиев
върху творчеството на Иван Пенков
е 52 машинописни страници. Сериозен труд, който казва много неща не
само за епохата, а и за художника Пенков. Моя милост прегледа всички налични материали при Джони Пенков
и заедно подбрахме фотографиите.
А семейство Нели и Робърт Гипсън
се съгласиха за първи път книга от
поредицата да не бъде само за фотография, както са първите четири от
„Архив Гипсън“, за да можем да покажем автора на фотографиите и като
художник.“ От няколко години българско-американското семейство Гипсън
подпомага създаването на колекция
книги, която едновременно проследява развитието на българската фотография от края на XIX до средата на
ХХ век и чрез нея говори за историята
на България.
Подобно „отклонение“ от формата
на цикъла „Архив Гипсън“ не е случайно поради безспорното място и
значимостта на Иван Пенков в българското изобразително изкуство
през първата половина на ХХ век. Не
минава ден, без да видим в новините

пресъздадената от него богиня Темида в мащабната мозайка от зала
„Тържествена“ на Съдебната палата
в София или от стъклописа в Министерството на правосъдието; негови
витражи съхраняват атмосферата
на времето в ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в БНБ и в Съдебната палата
в Русе; в Народния театър още витае
споменът за негови декори към постановки от 20-те и 30-те години на миналия век; в Националната художествена академия името му е завинаги
свързано с декоративните изкуства
и със създаването на ателието по
сценография…
„Безспорно Иван Пенков е голяма личност, която в ансамбъл с много българи, учили в Европа и по-специално
в Мюнхен, пренасят най-доброто от
европейската модерност след Първата световна война в България и
нейното изобразително изкуство
– продължава разказа си Хаджимишев. – Самият аз семейно се чувствам
свързан с фамилията Пенкови, защото
след обучението си в Австрия моята
майка (Ани Хаджимишева, сценограф
в Софийската опера, б.р.) за кратко
време е асистентка на Иван Пенков
в Народния театър. И двамата са
немскоезични, и двамата са формирани като художници горе-долу в една
школа и традиции, до степен, че когато след години човек гледа техни
сценографски скици, се вижда влиянието на единия от другия.“ И съвсем
естествено, бидейки близо да семейството, Иво Хаджимишев познава
историята на рода Пенкови – факт,
който го подтиква да представи и
фотографското им наследство в изложба и книга. „Георги Пенков, бащата на Иван Пенков, е виден интелектуалец от Казанлък, книгоиздател,
професионален фотограф, чиито наследници са съхранили част от стъклените му негативи. По онова време
Георги Пенков снима върху стъкло и
запазва портрети, които е направил
на най-близките си хора (в изложбата
виждаме няколко поколения Пенкови).
Като дете Иван непрекъснато е около
баща си и усвоява умението да фотографира. А след кончината на Георги
вече поотрасналият бъдещ художник поема към фронта на Първата
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световна война с един от фотоапаратите на своя баща. Чак до 1922–1923 г.
той работи върху парчета стъкло с
емулсия, чувствителна към светлината. Когато отива да учи в Германия и след завръщането си по-късно
в България, продължава да снима, но
фотографията не е основното му занимание. Както много интелигентни
хора тогава, Иван Пенков се увлича
от фотография, но за разлика от някои от големите ни художници като
Цанко Лавренов, Вера Недкова, Никола Танев или Златю Бояджиев, които
я използват като помощно средство,
като скицник, при него наблюдаваме
обратния процес. Първо виждаме рисунките му от 20-те и 30-те години,
а чак през 40-те той обръща камерата си към семейството и семейните
приятели, които често гостуват
във вилата на Пенкови в Панчарево,
както и към местни хора по време на
разходките си в околността. Бил е общителен човек, много добре приет от
панчаревци, усеща се пълното доверие на неговите модели, толкова непринудено застават пред камерата.
А фотографии, направени през 40-те,
потвърждават част от композициите, които Иван Пенков първо е създал
с четката върху хартия.“

Точно ден преди Коледа на 2021 г. книгата албум става факт. Изложбата
бе представена първо в Художествената галерия в Казанлък (от 5 до
20 февруари 2022 г.), преди да бъде
показана пред столичната публика в
края на февруари и началото на март.
Вдъхновяваща смес от чувствителен
поглед към живота на другите, артистичност, майсторство и често
прозиращо намигване. Защото приживе именно Иван Пенков обича да се шегува: „Изкуството е като гребена на
петела. Не е нещо съществено и все
пак без него петелът не е петел…“.

„Архив Гипсън 1912–1913. Завръщане в
България 2009“, посветена на спасени и дарени по-късно на Държавния
архив стъклени негативи от научна
експедиция на проф. Богдан Филов по
време на Балканската война. Втората
– „Стоян Сертев (1906–1974). Една епоха в черно и бяло: Архив Гипсън II“, е с
фотографии, направени от именития
цигулар от Струнен квартет „Аврамов“. Следват „Крум Савов (1882–1949).
Места и лица от Родопите. Архив
Гипсън III“ и „Карастояновите. Основоположници на българската фотография. Архив Гипсън IV“. Дали след
					 фотографското наследство на рода
***
Пенкови ще последва и шеста изложба
„Архив Гипсън V. Светлописците с книга? „Имам идея, имам натрупване,
Пенкови“ е петата изложба (съпът- което трябва да обработя. Може би
ствана от книга) от фотографската след две години работа…“ Само толпоредица, носеща името на семейс- кова подсказва Иво Хаджимишев. Сега
твото спомоществователи. Начало- е удовлетворен, че обещаното пред
то е преди повече от десет години с приятеля Джони Пенков е изпълнено.
Хората от Панчарево се доверяват на художника с камерата. Фотография Иван Пенков/
„Архив Гипсън V“

Джони Пенков, който си отиде през
есента на 2021 г., следи целия процес
по създаването на „Архив Гипсън V.
Светлописците Пенкови“. Месец преди кончината си успява да види разпечатка на макета на книгата. Отпечатването ѝ леко се забавя заради
пандемията и кризата за хартия, но
може би е било и за добро. „В последния момент преводачът на английски
и редактор Герасим Й. Славов спомена,
че е приятел с внука на писателя Светослав Минков и че в личния му архив
се съхраняват две неизвестни карикатури, направени от Иван Пенков в
Мюнхен през 20-те години на ХХ век.
Беше невъзможно да се премакетира
цялата книга, затова направих послепис и добавихме тези две работи на
художника. Беше важно, защото повечето негови неща са известни за
познавачите, но за мнозинството
българи Иван Пенков е забравен. А
той е от хората, създали темелите
на това, върху което сега стъпваме“,
коментира Хаджимишев.
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„Тютюн“, постановка
Бина Харалампиева,
Варненски драматичен
театър „Стоян Бъчваров“,
фотография Росен Донев

Георги Каприев
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Георги Каприев

Варненският „Тютюн“
„Тютюн“, по романа на Димитър Димов,
драматургичен вариант Юрий Дачев, режисьор
Бина Харалампиева, сценография и костюми                             
Свила Величкова и Ванина Цандева, композитор
Асен Аврамов, участват: Диана Димитрова,                                                  
Калин Врачански, Стоян Радев, Пламен
Димитров, Христина Джурова, Свилен Стоянов,                         
Александра Майдавска, Веселина Михалкова,                                       
Валентин Митев, Николай Божков, Николай Кенаров,
Юлияна Чернева, Ивайло Иванов. Драматичен театър
„Стоян Бъчваров“, Варна
Спектакълът „Тютюн“ е драматургична версия, основана върху многострадалния роман. Нейният автор
Юрий Дачев е отдавна специализиран в театралния „превод“ на големи
прозаични текстове. Похвално усърдие, още повече когато става дума за
произведения от български автори,
съществено допринесли за обогатяването и елегантността на литературния българския език. Романът
„Тютюн“ е точно такъв. Силата на
Димитър Димов е тъкмо часовникарската му прецизност в детайла и нюанса – както в езика, така и във всичко
останало.
Юрий Дачев изповядва (за „Културни
новини“), че се опитва не да възпроизведе сюжетната структура на романа, а да съхрани и изведе магнетичния
чар на героите на Димов, претворил
тези саморазрушаващи се личности
в привлекателни и загадъчни образи. Затова именно той се опитва да
сгъсти до максимална степен историята, свеждайки я до нейни знакови
моменти. Партизанската линия е редуцирана до общо две сцени, втората от които си позволявам да гледам
като излишна от хоризонта на структурата, заложена от Дачев. „Изтървани“ са и други няколко „къси линии“,
вкарващи шум в нея.
Всички текстове на Юрий Дачев са
режисирани от Бина Харалампиева,
общността на търсенията им не се
нуждае от специално доказване. Тя
поставя в центъра „изследването на

човека и тъмните страни в неговата душа“. Фокусирайки вниманието
върху двата „уникални, много силни
характера – Борис и Ирина“, нейните
усилия, заявява тя пред Портал Култура, са насочени към тълкуването
на разпада на личността – при тях и
неколцина от спътниците им. Поставени в извънредна ситуация, военното време, решаващото рушащо зло е
все пак в тях, а не в обстоятелствата. И двамата, Харалампиева и Дачев,
подчертават, че работата им цели
интерпретация на явления, „важни
за обществото ни в момента и за нас
самите“. Следва да се потвърди, че те
постигат формулираните цели: нелеката задача е принципно решена. Което не е никак проста работа.
Харалампиева настоява, че от филма
„Тютюн“ ѝ е останал приятен спомен,
но го е забравила и съзнателно не се
е връщала към него. Това сигурно е
валидно за нея, но от интервюта се
вижда, че то не важи за актьорите
или поне за част от тях. Филмът на
Никола Корабов от 1961 г. остава и до
днес не просто гледаем, а силен. Сценария режисьорът създава съвместно с Димитър Димов. Амбицията е
да се представи цялата сюжетна линия, макар акцентът да остава върху главните действащи лица. Тъкмо
те са носителите на продължаващия
въздействието си чар на произведението. Невена Коканова, Йордан Матев, Стефан Пейчев, Волфганг Лангхоф, те най-вече, рисуват образите
си акварелно, полагат полутонове и

„Тютюн“, постановка Бина Харалампиева,
фотография Росен Донев

нюанси, деликатно надграждат плътността на образите. Играта им далеч
надхвърля стандартите на епохата,
в която правят филма. Стремежът на
актьорите във варненския „Тютюн“
да се отстранят от тези образци,
внасяйки собствена специфика, е естествен, което не значи, че е непременно ефективен.
На сцената има един актьор, който
изгражда образа си безукорно, и неговото име е Стоян Радев. Опрян на
физическите и психични характеристики на Фон Гайер, той постига силна
внушителност чрез мощно дисциплинирана, обрана моторика и хладно,
наглед „докладващо“ поднасяне на
текста. Останалите актьори във
водещите роли избират друг ключ,
който си позволявам да определя като
непасващ.
Те тръгват директно с „горно до“. От
първите минути още на сцената се
просват напрежение и нервност, силни децибели и прекомерна двигателна
активност. Това неизбежно свежда
до критичен минимум възможността
за надграждане на образите – вместо
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необходимо да са толкова дълги паузите между отделните сцени, в които се разместват мебели, изнася се
дребен инвентар, спускат се или се
вдигат щори. Пряката цел е да се внуши смяна на мястото на действието.
Ефектът обаче е допълнителното му
разкъсване и спад на силата на внушението. Изрядно изградената от Асен
Аврамов музикална картина не смогва
да компенсира изцяло този ефект.
Варненският „Тютюн“ прояви при
гастрола си дефицити, но заедно с
това демонстрира и неслучаен потенциал в отделните си елементи,
който би могъл да бъде актуализиран.
В това отношение непременно трябва да се направят две уговорки.

„Тютюн“, фотография Росен Донев

развитие във времето, следващите
сцени потвърждават почти при всички от тях показаното на старта.
Сценичното викане навярно успява
да прикрие актьорски ущърбности,
но препречва нюансирането. Видимият ефект – представянето на уж
големите български и немски бизнес
играчи като невъздържани грубияни,
не работи за заложената концепция.
Той кулминира в абсурдните пехливански боричкания между Прайбиш и
„аристократа“ Лихтенфелд. На Николай Кенаров и Валентин Митев е
добре освен това да се напомни, че
изричането на няколко известни им
немски думи е просто неуместно в
този спектакъл.
Масовото надвикване влияе върху
работата на Калин Врачански, който
без това е един от двигателите му.
Неговият Борис Морев е груб до недодяланост, лошо възпитан бабаит.
Няколкото му убедителни сцени стават факт в мигове, в които – пак немотивирано – се отдалечава от тази
формула. Фоновата истеричавост
повлиява и на Диана Димитрова. Тя
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тръгва, деликатно казано, неубедително, за да стигне все пак до сцени
(първата от тях – точно със Стоян
Радев), в които събужда убеждението, че действително има възможности да изгради образа на Ирина. Това не
ѝ пречи да се завръща към базисната
обща нагласа в моменти на вътрешна
несигурност. От нея тъкмо успяват
да се предпазят Александра Майдавска (Зара) и Христина Джурова (Мария), поради което и доминират над
Димитрова в общите им сцени.
Основният нервозен тон на актьорското присъствие довежда до насичане на действието, до нарушаване
на неговата логика. Споменатите
„къси линии“ в драматургичната основа, тоест страничните за тази
логика сцени и образи, допълнително
спъват динамиката и подбуждат тягостен усет, усилван от извънмерната продължителност на спектакъла.
Нарушаването на ритъма и затормозяването на темпото се усилват
и от друго. Свила Величкова и Ванина Цандева са се справили добре със
своите задачи. Не е ясно обаче защо е

Пак трябва да се подчертае, че казаното тук се опира на наблюдение
върху спектакъла по време на софийския му гастрол, тоест представен не
на сцената, за която е замислен и на
която е осъществен. Това неизбежно
предполага затруднения, особено при
построяването на сценографията, но
не само.
И още нещо, решаващо. Гледах представлението на 7 февруари. Залата
на софийския театър „Българска армия“ бе изпълнена предимно с млада
публика. Поведението ѝ беше, да го
наречем, специфично. Първите десет
минути преминаха при шумни маневри на втори балкон по масово напиране на жадни за изкуство люде и съответното пренареждане на места.
Гарнирано с реплики, равни по децибели на идещите от сцената. В хода
на спектакъла залата наподобяваше
по-скоро гарова чакалня. Неуморно излизаха и влизаха разни „зрители“. На
два пъти от първи ред покрай сцената дефилира снажен юноша в официален анцуг, завърнал се първо с бутилка
вода, а после с някаква закуска. Профучаваха реплики и междуметия. Нямаше минута, в която да не свети нечий
телефон, включително с прищракване
за снимки и селфита. Навярно с всичко
това трябва да се свиква вече като с
добър вкус. Засега обаче си позволявам
да го оценявам като ненормално спрямо мярата на култивирания театрален процес.
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„Три зими“, реж. Михаел Кох, © Armin Dierolf/
hugofilm
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Жанина Драгостинова

Фестивалът на жените

72-ри международен кинофестивал в Берлин,                   
10–20 февруари 2022 г.
„Алкарас“, реж. Карла Симон © LluisTudela

Казано накратко, нещата изглеждат
така: от осемнайсет филма в конкурса седем са на режисьорки, от девет
награди – шест са за жени. Политическото послание на „Берлинале“ е,
че професиите в киното не могат да
бъдат делени на мъжки и женски. Това
е и първият кинофорум, който премахна наградите за мъжка и женска
роля (главна и поддържаща) и остави
само едно актьорско отличие, като
практическото приложение беше за
първи път сега. Дотук добре. Проблемът е, че и двете награди отидоха
при жени. Но ако едната, например за
главна роля, беше дадена на актриса, а за поддържаща – на актьор, пак
щеше да се получи разделение по пол.
И двете да са при мъже – това май никой в момента дори не си и помисля.
Преиграването с женското има своето оправдание – дълго време мъжете са водещите в киното, в исторически план жените са чакали (понякога
кротко, друг пък бурно) да удари техният час. Изглежда, че ще е необходимо още време, за да може на всички
нива и във всички страни работата
на жените в киното да започне да се
приема като нещо естествено и половата принадлежност да не носи бонус.
Тогава, надяваме се, ще престанем да
броим мъжете и жените и ще насочим
разговора към филмите.
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Най-неочаквано той, разговорът за
филмите, беше улеснен по друга линия,
а именно заради COVID ограниченията
тази година фестивалът беше лишен
от традиционния си блясък. Нямаше
приеми, нямаше партита, където
вниманието да бъде привлечено от
присъствието на персони, които сме
свикнали да наричаме „звезди“. Съответно и медиите не се занимаваха с
тях, а единствено и само с кинопродукцията. Като всеки голям фестивал с много секции „Берлинале“ си отглежда „деца“, които през годините
се изкачват по стълбицата на успеха.
Карла Симон, режисьорката на филма „Алкарас“, отличен със Златна
мечка, е едно от тях. Първото ѝ участие в Берлин е през 2017 г. в секцията
„Поколения“ с дебютния ѝ пълнометражен филм „Лятото на Фрида“. В
следващите месеци филмът е показан на различни фестивали и печели
повече от 30 награди. Включването
на нейната нова творба „Алкарас“
в тазгодишния конкурс е естествено продължение на отношенията ѝ с
фестивала.
„Алкарас“ разказва за каталонско семейство селяни, което се изхранва от
плантацията си с праскови. От дядото до внучетата, всички са заети с

производството. Един ден разбират,
че това е последното им лято, защото, както обикновено се случва, едрите риби поглъщат дребните и на мястото на плантацията ще се изгражда
соларна инсталация. Филмът започва
с кадър, в който багер смачква стара
кола, която служи за място на игра на
децата, и завършва с кадър, в който
багерът поглъща плодните дръвчета.
Между двете сцени с багера наблюдаваме голямото семейство в неговия
делник и празник. Участват непрофесионални актьори, избрани в кастинг
от 7000 души от района, за съжаление на режисьорката, извън филма те
не са от едно семейство. Но това не
пречи да е съхранен духът на документалното кино, всичко, включително и
поведението на действащите лица,
стои автентично. Особено се отличават децата актьори, което е и
най-трудно постижимо.
Всички елементи в този филм са си на
мястото: историята, актьорите, начинът на заснимане (бърза, подвижна
камера, често преследваща героите
в гръб), „Алкарас“ е много добър, но
като че ли му липсва щипката лудост,
изненадата, която да го направи достоен за най-голямата фестивална
награда. Карла Симон обясни, че с „Алкарас“ иска да застане на страната
на малките култури, които съществуват навсякъде по света, да покаже,
че те имат своето право на място под
слънцето. В такъв случай би трябвало
да е различен подходът. За съжаление
Симон не успява да защити тезата си,
че дребното земеделие е за предпочитане пред едрото, както ръчното
производство пред техниката. Какво
губят героите ѝ освен начина на живот, с който са свикнали? Печелят ли
нещо? Въпроси без отговор. В „Алкарас“ има детайлно наблюдение на група хора, които изначално приемаме, че
са „добрите“, и които се сблъскват с
враждебна по волята на филма външна среда.
И двата си игрални филма Карла Симон
снима на каталонски език, което пък
даде повод за разразяване на скандал
в Испания в деня след церемонията в
Берлин. Каталонските сепаратисти
използваха наградата, за да заявят, че
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тя е за Барселона, а не за Мадрид, откъдето пък отговориха, че Златната
мечка е в испански ръце. Може би все
още се карат…
Много по-силен и сочен за фаворит от
журналистите беше швейцарският
филм „Три зими“ на Михаел Кох. Това
е също втори филм за 40-годишния
автор, дебютът му е от 2016 г., показан първо на фестивала в Локарно,
след това обиколил доста други състезания. Прилики освен в биографиите на двамата автори има и във вторите им филми. Действието в „Три
зими“ също е разположено в село, само
че в Алпите. Героинята Анна е самотна майка, живее с малката си дъщеря.
Влюбва се в появилия се от равнината нов работник Марко. Въпреки
неодобрението на селяните двамата се женят. Не след дълго идват и
трудностите. Оказва се, че Марко
има тумор в мозъка, това прави поведението му непредсказуемо. Селото
настръхва срещу него. Единственият човек, който вярва, че Марко не е
лош човек и че действията му са диктувани от болестта, е Анна. Социалната служба отделя Марко от семейството. До последния му миг, напук на
всички, до него е Анна. Любовта се
изправя срещу предразсъдъците. И
при „Три зими“ има дълъг подготвителен период – в продължение на години Михаел Кох наблюдава живота
на хората в това село. Две години са
му необходими, за да убеди селянина
Симон Вислер, който се занимава с
отглеждане на крави, да се съгласи да
влезе в ролята на Марко. Анна също
„Рубие Курназ срещу Джордж У. Буш“
© Andreas Hoefer/Pandora Film

се изпълнява от непрофесионална актриса – архитектка, която прочела
за кастинга, явила се и я наели. Снимките продължават десет месеца.
Малък снимачен екип буквално следи
всекидневието в алпийското село и
документира всичко. Както в „Алкарас“, така и в „Три зими“ природата е
един от героите – наравно с хората.
Разликата е, че в „Алкарас“ драмата
е изградена чрез мащабен сблъсък на
групата срещу багерите, докато в
„Три зими“ тя е в героите. В този смисъл филмът на Михаел Кох носи повече
вътрешен заряд и съответно трагизъм. За съжаление „Три зими“ получи
само Почетен диплом.
И Сребърната мечка за режисура отиде в ръцете на жена – Клер Дени, за
филма є „От двете страни на острието“. Пътят в киното на 75-годишната режисьорка е доказателство, че в
миналото жените далеч по-трудно са
били допускани до най-важната професия в седмото изкуство. В продължение на повече от двайсет години Дени
работи като асистентка на именити
режисьори, сред които Коста-Гаврас,
Вим Вендерс, Джим Джармуш, и чак
през 80-те успява да направи собствени режисьорски филми. „Шоколад“ е
първият, който ѝ носи веднага международен успех. В „От двете страни на
острието“ тя за трети път работи с
Жулиет Бинош, казва, че двете вече си
имат взаимно доверие. Филмът представя любовен триъгълник: жена и
двама мъже. Клер Дени обясни, че идеята за него се ражда в условията на пандемията, когато хората се откъсват
от външния свят и насочват погледа
към себе си, към собствените си неизживени и дори неподозирани трепети.
Свръхемоционалният момент обаче в
заключителната церемония на „Берлинале“ беше, когато на сцената излезе Мелтем Каптан, за да получи наградата си за главна роля. Каптан е с
турски корени, родена и израсла в Германия, авторка на книги, комедиантка, телевизионна водеща. Приемайки Сребърна мечка , тя се обърна към
публиката на турски и на немски език,
като каза, че подкрепя битката на
всички майки, които търсят своите
изгубени из дебрите на политиката

синове. Призът е за ролята ѝ в „Рубие
Курназ срещу Джордж У. Буш“ на режисьора Андреас Дрезен. Филмът се
опира на действителен случай – роденият в Германия турски гражданин
Мурат Курназ прекарва пет години в
Гуантанамо заради недоказани връзки
с ислямистите. Когато излиза на свобода, той описва историята си в книга. Филмът на Андреас Дрезен обаче
не се движи по документалната основа, а търси гледната точка на майката към същите събития. За сценария
Лайла Щилер също беше отличена със
Сребърна мечка. Образът на Рубие
Курназ е изграден с помощта на сатирата, на места дори гротеска, което
прави филма жив и най-вероятно ще
му донесе успех сред широката пуб-

„От двете страни на острието“ © Curiosa
Films 2022

лика. В същото време Андреас Дрезен
държи стабилно линията на обвинението си срещу германската политическа система, която не успява да
опази правовата държава и да защити
малкия човек. Мелтем Каптан обясни,
че говори на турски диалект, който се
говорел от хората покрай Черно море,
включително и от българските турци. Във филма с малка роля участва и
актрисата Жанет Спасова.
Гледах „Рубие Курназ срещу Дж. У.
Буш“ на прожекция не за журналисти,
а с редова публика. Дочутите на излизане разговори показаха, че филмът
вероятно ще има силен политически
отзвук сред зрителите – не толкова
заради половата принадлежност на
авторите, а заради техния талант,
кураж и в крайна сметка, че са курназ
хора.
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Виолета Цветкова

26-и Златен ритон
Отложеният фестивал
на българското
документално                            
и анимационно кино
„Златен ритон“ смени
екрана от Пловдив
в София; авторите
се вглеждат повече                           
в миналото и по-рядко
намират темите                       
на днешния ден

„Авантюриста“, реж. Анна Петкова

Едва петнадесет документални и
осем анимационни филма, почти всички подкрепени от Националния филмов център, се състезаваха за статуетките Златен ритон в 26-ото
издание на едноименния национален
кинофестивал (17–24 февруари). Само
четири от тях напипват парещи
теми от съвременния ни живот, други пет дълбаят във все още недостатъчно осмислени моменти от националната ни история. А героите на
останалите документални творби са
родени от миналото и все още са тук,
сякаш за да разказват за последствията от него, променили съдбите им.
Като че ли увлечението е по филмови
портрети, макар че през съдбите на
героите повечето режисьори успяват
да очертаят или поне да подскажат
реалността, в която са се случвали
личните им трагедии.
Конкурсните филми могат да се разделят и по друг критерий – безспорни фаворити и съпътстващи заглавия, на чиито автори по нещичко не им достига, за да бъдат сред
наградените. Щях да бъда изненадана, ако „Авантюриста“ на режисьорката Анна Петкова (продуцент „Гала
филм“, сценаристи Анна Петкова и
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Константин Петров, оператор Христо Ковачев, композитор Борис Чакъров) не бе спечелил Златен ритон за
най-добър документален филм. Мотивите на журито: „За дълбочината и
чувствителността, с които осмисля
мястото и ролята на индивидуалния
бунт срещу статуквото в условията
на различна политическа конюнктура“. Оценката обаче не издава истинската дълбочина на филма. Осъзнаваш
я само като съпреживееш 99-минутната история на Григор от село Парамун и неговата любима Ванина, двама
аскети, стигнали един до друг по неведомите пътища на съдбата.
Нищета, мизерни условия за живот,
сред които един мъж и една жена се
чувстват щастливи. Той е Григор Симов, роден преди 9 септември 1944 г.,
с ярки спомени от частното стопанство на своите родители и наложеното им по-късно ТКЗС – дотук картинката ни е позната. Какво обаче кара
17-годишния Григор да тръгне към
границата и неуспял да избяга първия път, да се опитва пак и пак? Как
един млад мъж запазва желанието си
да живее след последвалите издевателства над него в Бойчиновци, а после и в затвора – той, който по-скоро

от чист авантюризъм тръгва към
различния свят? Какъв е пределът
на човешката психика, който го води
до идеята да избоде очите си с надеждата слепотата да го извади от
затвора? Как след 10 ноември 1989 г.
се включва в организацията на Румен
Воденичаров за защита правата на
човека, но десетина години по-късно осъзнава, че мечтите му са били
излъгани? Защо живее без лични документи и се отказва от медицинска
помощ? Защо той, непознаващият на
младини вярата, решава да се замонаши? И как съдбата му изпраща сродна
душа чак от Бургас.
Режисьорката Анна Петкова не доживя своята награда. Отиде си по Коледа, а така мечтаела да покаже филма,
за който се е борила и страдала, на
фестивала през декември 2021 г. Тогава форумът беше отложен заради
поредната COVID вълна.
Филмът бе отличен и с наградата
на Асоциацията на хабилитираните
преподаватели по екранни изкуства
„Академика 21“. Официалната премиера на „Авантюриста“ е на 22 март в
рамките на София Филм Фест.
Не съм изненадана и от Наградата
за най-добър режисьор на документален филм, присъдена на Стефан
Командарев за „Живот от живота“
(„Арго филм“, сценаристи Командарев
и Теодора Дончева, оператор Веселин Христов, музика проф. д-р Вилиян
Платиканов) за „позицията и решителността, с които превръща остро
актуалния проблем за донорството в
обществена кауза“. Автор, съчетал
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душа на лекар с око на кинематографист и с гражданска позиция, той е
от хората в съвременното българско
игрално и документално кино, които
успяват в събирането на минало и съвремие като причина и следствие на
живеенето ни. При Командарев посланията са ясни и болезнени, темите
– толкова болни, колкото са героите
в най-новия му документален филм.
Пациенти и лекари са в общата борба, наречена донорство от отиващ си
живот в името на продължаващ друг
живот.
„Сестро, днес синът ми Калоян навършва пет години. Моля ви, направете всичко възможно следващия си
рожден ден да празнува заедно със
своя биологичен баща…“ Думите в началото на филма са на хасковския репортер Георги Пеев, първия българин
с два трансплантирани органа. Именно след срещата с него покрай снимките на „Посоки“ се ражда и идеята
за „Живот от живота“. Филмът вече
има своя фестивална съдба (Голямата
награда на Международния фестивал
на червенокръстките и здравни филми, Варна 2021) и срещи със зрителите
(на голям и малък екран), затова мнозина разпознават героите пациенти –
журналист, рекламен агент, студент,
фитнес инструктор, фермер, всеки
зависим от живота/смъртта на друг
човек. Разпознават и лекарите, разполагащи с умения и техника, но отчаяни от неразбирането. Статистиката за България, в която през 1986 г.
е направена първата трансплантация на сърце в Източна Европа, днес
е жестока: към 4 юни 2021 г. броят на
чакащите за трансплантация български граждани е 1041; оперираните са
малко. Картината става още по-жестока, когато Командарев допълва и
факта, че на хемодиализа у нас са повече от 5000 души, тоест поне 4000
от тях все още не са регистрирани в
списъка на чакащите. „Живот от живота“ е безмилостен филм – безмилостен не към обречените и хората около тях, а към системата, която някак
банално вече казваме, че убива.
Журито присъди своята Специална награда за документален филм на
„Тихо наследство“ на режисьорката

Петя Накова („Контраст филм“, сценаристи Огнян Стателов и Петя
Накова, оператор Димитър Костов,
композитор Георги Стрезов) заради
„вълнуващо и майсторски изградената документална драма на едно семейство в криза“. Две жени, майка и
дъщеря, превръщат в залог личната
битка за оцеляване в името на доброто за другите. Онкологичното заболяване на жестовата преводачка Таня
Димитрова (всички я познаваме от
малкия екран) поставя 20-годишната
ѝ дъщеря Катя пред огромно изпитание – да продължи да води уроците
за глухи деца в училището на своята
майка и да се грижи за малката си сестра, докато Таня се бори за живота си
в чужбина.
Още два филма на доказани майстори
документалисти съвсем заслужено

няма изненада – съвършено боравене
с архивния материал, превръщайки го
в разказ, върху който зрителят може
само да мисли. Много да мисли.
Защо е така? Отговорът даде режисьорът Светослав Овчаров на пресконференцията след прожекцията на
новия си филм: „Изкуството не трябва
да създава нови митове, а да разказва с вълнение за хората, които са ги
създавали“. Правилно, имаме си стар
мит, от който се ражда и заглавието
на „Второто освобождение“ („Омега филм“, сценаристи Светослав Овчаров, Евелина Келбечева, оператор
Светла Цоцоркова). Именно проф. Келбечева разказва на режисьора за документи, които „допреди четири години никой не бил виждал“. Става дума
за архивни материали от септември
1944 г. и последвалите събития; за

„Гео Милев
в лабиринта
на времето“,
реж. Костадин Бонев

получиха Наградата на Гилдия „Критика“ към Съюза на българските филмови дейци: „Гео Милев в лабиринта
на времето“ на Костадин Бонев („за
проникновения анализ на вечно актуалния проблем относно сложните
и противоречиви взаимоотношения
между представителите на интелигенцията и властта в България“)
и „Второто освобождение“ на Светослав Овчаров („за гражданската
смелост и доблест да демитологизира най-новата българска история
отвъд познатите идеологически клишета, представяйки малко известни
факти от близкото минало“). И тук

„съветската окупация“, за която десетилетия наред бяхме обучавани,
че е нашето второ освобождение от
„братската армия“. Документ след
документ, хроника след хроника водят зрителя през действия и факти,
за които може и да се е досещал, но
едва ли е предполагал размера им.
Само една цифра: над 133 млрд. лева
струва на България издръжката на
съветската армия тогава при национален доход 140 млрд. лева. „Второто
освобождение“, отличен и с приза на
Българската национална филмотека,
е заснет с подкрепата на Министерството на образованието и науката
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Наградите за анимация от „Златен ритон“ 2021
Златен ритон за най-добър анимационен филм: „Любовни черупки“ („Мирамар
филм“, сценарист, режисьор и аниматор Свилен Димитров, оператор Калоян Николов, композитор Петко Манчев) – за оригиналната еклектична форма и умелото владеене на разнообразни изразни средства от обемната до 2D анимацията.
Специална награда на журито за анимационен филм: „Небесният Анри“
(„Мирамар филм“, сц. Мира Арнаудова, Свилен Иванов, оператор Станислав
Евстатиев, аниматори Мира Арнаудова, Евелин Генов, Тодор Игнатов-Тони, реж. Мира Арнаудова) – за творческата енергия, позитивното послание и чувството за хумор, въплътени в класическа обемна анимация.
Награда за художник-постановчик на анимационен филм: „Седем смъртни
гряха“, („Метаморфоза-Н“, сц. Екатерина Чурилова, Милко Лазаров, аниматор
Димитър Димитров, реж. Димитър Димитров и Милко Лазаров) – за вътрешната пластичност и мрачната поезия в анимационната интерпретация на
разкази от Ф. М. Достоевски.
Награда за дебют в анимационното кино: „Зимни вечери“ („Канцелария филм“,
сц. Невелина Попова, Гергана Симеонова, аниматор/художник и режисьор
Гергана Симеонова) – за майсторски стилизираната и силно въздействаща образност в духа на поетичното творчество на Христо Смирненски.
Специален диплом: „Любовта, без която не можем“, реж. Господин Неделчев-Дидо – за деликатността на художественото послание за топлина
и съпричастност, предадено с пестеливи, но точни изразни средства.

с идеята да се превърне в помагало
за учителите по история в средните
училища.
Ако Светослав Овчаров е избрал аскетичния киноразказ, то при режисьора
Костадин Бонев съвсем обосновано
има повече артистизъм в повествованието. „Гео Милев в лабиринта на
времето“ („Тривиум филмс“, сценаристи Константин Петров и Костадин
Бонев, оператор Алекс Самунджи) ни
връща към размириците от 20-те години на миналия век, когато едно от
най-талантливите пера в българската поезия става жертва не само на
политическите страсти и безскрупулността на времето, но и на влиянието на анархиста Шейтанов и вероятно на собствената си наивност.
Филмът е вдъхновен от книгата
„Една и съща нощ“ на Христо Карастоянов. В 76-минутния документален
разказ умело са вплетени актьорските превъплъщения на Ованес Торосян
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и Милена Ерменкова, пронизващият
дикторски разказ (гласът на Койна
Русева), както и коментари на самия
Карастоянов и режисьорите Маргарита Младенова и Иван Добчев.
Магично пиршество за сетивата
предложи филмът „Родени от огъня“
на режисьорката, сценаристка и продуцентка Саша Хаджиева, отличена
с Наградата за дебют в документалното кино: за „оригиналния и свеж поглед към изкуството „да си играеш с
огъня“. Без излишна претенция, но с
откровена любов към това, с което
са занимават героите и самата тя,
Хаджиева разказва за явление, появило се у нас преди двайсетина години.
Те танцуват с огън. Дали е театър с
огън, танцувална практика, модерен
цирк, или дори начин за себеусъвършенстване – героите трудно дефинират своето изкуство. Но пък им
вярваме, че то ги прави свободни.

Интересен поглед към свободата дава
и отличеният със Специален диплом филм „Гладиатор“ на режисьора
Николай Василев („Меджик Шоп“, сценаристи Петя Тетевенска и Свобода
Маданска, оператор Борислав Георгиев, композитор Георги Цветков)
за олимпийския шампион по борба и
колекционер на картини Боян Радев.
Спорна личност (отказва например да
коментира връзката си с ДС), но от
друга страна, той е обичан от хората
на изкуството. До такава степен, че
скулпторът Павел Койчев се съгласява по време на снимките да извае огромна фигура в прослава на младостта на бореца.
С интерес гледах и филмите портрети „До дъно изпий тишината“ на режисьора Михаил Венков („Доли медия
студио“) за скулптора Никола Станчев, преобразил пейзажа на Бургас с
красивите си пластики; „Добрият
ад“ на Николай Василев (БНТ) за Теодосий Спасов и неговия поглед към
мита за Орфей; „Малката маркиза“ на
Станислав Дончев („Геополи филм“) –
артистичен разказ за превратната
съдба на писателката Фани Попова-Мутафова; „Съдбата на скитника“ на Ана Китанова („Арт фест“) – за
75-годишния чешит Пави от Трънско,
чиито приключения от соцвремената
са на ръба на истината и измислицата; „Екатерина“ на Бояна Топчийска
(„Фул Мун Улф“) – опит за разгадаване на личността на Екатерина Каравелова. Смесени чувства вероятно
ще предизвика у зрителите филмът
„Стражите на нашата съвест“ на
Станислав Дончев („Динамик Артс“,
сценаристи Петя Александрова и Теодора Дончева) – не поради своите
качества, а заради заниманията на
героите. Те са „омразни“ контрольори
в градския транспорт или „закопчаващи“ със скоби неправилно паркирани автомобили. Псуват ги, удрят ги,
защото глобяват. Понякога плачат,
защото са хора. И са като всички нас,
просто такава им е работата.
Нямаше усещане за фестивал и причината не е в отлагането на „Златния
ритон“. Като че ли общата картина
от „нулевата“ година на българското
кино лишава от живец и малкото събития, свързани с него.
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Радичков се превръща в Бекет
„Януари“ е вдъхновен               
от всичко, което обожавам
в киното – от Куросава                
и Тарковски до траш
хорър филмите от 70-те.
Всичко това е забъркано
в лично мой коктейл и е
там, за да бъде открито
от този, който има
желание.“ С режисьора                                    
Андрей Паунов, автор                  
на игралния филм „Януари“,
разговаря Деян Статулов
Защо след толкова успешни документални филми решихте да се
насочите към игралното кино?
Не бих нарекъл филмите си документални, а по-скоро хибридни (с изключение на работата с Кристо, която е
чисто „директно кино“). Това са филми, които използват истински герои,
ситуации и истории, но се стремят
да достигнат метафизични измерения. Този подход има своите граници и
рано или късно се сблъскваш с етични
дилеми и естетически ограничения.
Игралното кино дава възможност да
създадеш своя собствена реалност и да
носиш лично цялата отговорност. Това
е естествен процес, който може да се
наблюдава в работата на майстори
като Кешловски, Бела Тар, Улрих Зайдел,
Сергей Дворцевой. Рано или късно всеки
стига дотам. Същевременно винаги
съм се стремил да „унищожа“ жанра, в
който работя, и там някъде в пепелта
да намеря своя собствен път.

Дали вселената на Радичков и „Януари“ е най-добрият избор за дебют?
Не е ли твърде рисковано?
Радичков е изтъкан от образи и видения, които са изключително и само
български и същевременно универсално сюрреалистични. При него съвсем органично се смесват социалистически и магически реализъм. Тези
светове ни дават възможност да се
давим в нашите сънища, надежди и
страхове. Харесвам това пространство и се чувствам комфортно в него.

По време на снимките на „Януари“, фотография Боряна Пандова

„Януари“ е най-чистият му текст.
Аз го разглеждам като петактова
структура, в която всеки акт се повтаря. В това има красива симетрия.
Навремето режисьорът и преподавател проф. Владо Икономов ми каза,
че не може да стане на кино, че много
са пробвали, но са се отказали. „Невъзможно е!“ Това е едно от най-опасните неща, които можеш да кажеш
на 20-годишен студент, който мечтае да „взриви“ киното. Това ми запали мотора.

От всички опити в българското
кино според мен има само три добри филма по Радичков – „Горещо
пладне“, „Привързаният балон“ и
„Последно лято“. Сякаш киното се
препъва в текстовете на писателя. При вас какви подводни камъни
имаше?
За мен лично е само „Привързаният
балон“ – там кучетата си говорят!
Не знам, но може би проблемът идва
от опита да бъде екранизиран текстът, а светът на Радичков е някъде между думите и светогледа на
героите. Там някъде се крият картини, които на пръв поглед ги няма
в текста. Проблемите идват от битово-туристическия прочит. Моят

филм е направен само от подводни
камъни.

Работите с чуждестранен драматург – Алекс Барет. Как той се
обвърза с философията и специфичния наратив на Радичков?
Имах нужда от страничен поглед. Не
локален. Удоволствие беше да наблюдавам някой без какъвто и да е контекст да се лута из „суматохата“.
Същевременно ми трябваше човек,
който свободно плува в Бекет и Пинтър. Писането е самотно занимание.
Обичам да работя в колаборативна
среда. Да има винаги опонент. Обикновено хвърлям огромно количество
идеи на масата и после бавно отсявам
това, което ми върши работа. Затова е задължително да има партньори.
Топчето не трябва да пада от масата.
Какво разбра Алекс от Радичков, така
и не знам до ден днешен, но със сигурност много се забавлявахме.

Опитът като документалист до
каква степен повлия върху работата над игралния филм?
Предимно ми даде кураж. Свикнал съм
да завършвам филми. Да знам, че има
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Андрей
Паунов

Режисьорът Андрей Паунов влиза категорично в българското
документално кино с филмите
„Георги и пеперудите“ (2004),
„Проблемът с комарите и други истории“ (2007), „Момчето,
което беше цар“ (2011), „Да ходиш по вода“ (2019). Миналата
година неговият дебют в игралното пълнометражно кино
– филмът „Януари“, получи Специалната награда на журито
на фестивала „Златна роза“ във
Варна, както и тази на гилдия
„Критика“. Той е в конкурсната
програма на международния София Филм Фест 2022.

светлина в тунела. Да вярвам в невъзможни неща дори когато всички наоколо твърдят обратното. Трябваше
да науча огромно количество нови
неща в движение за много кратък период от време, както технологично,
така и в посока на комуникацията.

Прави впечатление, че сякаш ви интересуват повече героите и това,
което стои като минало и настояще в тях, а историята остава на
заден план. Защо те са по-важни?
Обичам да следвам героите и да не
ги ограничавам със сюжета. Психологизмът и ясната структура на
разказване намаляват възможностите на героите да ни изненадат и
да достигнат нови измерения. Не искам да лимитирам героите си в литературни рамки. В киното един герой
може и трябва да обитава различни
пространства от тези в един роман
например.

Използвахте ли някакви референции и ли вдъхновени я от
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световното кино при изграждане
на визията и персонажите?

световната литература. За мен лично Радичков и Бекет са близки.

Разбира се. „Януари“ е вдъхновен от
всичко, което обожавам в киното – от
Куросава и Тарковски до траш хорър
филмите от 70-те. Всичко това е забъркано в лично мой коктейл и е точно там, за да бъде открито от този,
който има желание. Изключение прави „омажът“ на „Сиянието“ на Кубрик,
който изпълнява съвсем различна
функция. Той е съвсем директен и „нахален“, но разбира се, в съвсем различен контекст и език от оригинала. Когато писахме филма, си дадох сметка,
че най трудното е да завършим историята. От самото начало бях убеден,
че в кулминацията филмът трябва да
се разпадне като смисъл и съдържание. Героите да не могат да комуникират и самият филм като форма да „изгуби разсъдъка си“. И тогава се роди
идеята за „Сиянието“. Да се направи
препратка към един от най-известните и познати филми в историята
на киното. Да е толкова открито и
откровено, че да има иронични измерения и да стои като коментар към
самата структура на киното като
постмодерно занимание. Копие на копието в копие. Сън в съня. Зрителят
е нападнат с всички средства – звук,
ритъм, цвят, абсурд, Стенли Кубрик и
разбира се, Емил Димитров.

Как осъществихте кастинга и как
премина работата с актьорите?

Филмът сякаш започва по Радичков и продължава в стила и идеите
на „В очакване на Годо“. Къде е мястото на Радичков в европейската
култура и театър и в абсурда?
По скоро „Януари“ бавно се превръща
във „В очакване на Годо“, но съвсем естествено, чрез опростяване. Бекет
не е залепен върху Радичков, а намерен
в него органично. Колкото повече махаш от театралната орнаментика на
едната пиеса, намираш в скелета другата. Оголих текста „до кокал“ и когато се „вслушах“ в героите отново, те
започнаха да ми говорят по различен
начин. С по-малко думи и големи паузи.
Оттук започна да се появява Пинтър.
„Рожден ден“ е също там някъде. Особено в Захари и Леонид. Не съм литературен критик, за да размишлявам
за мястото на един или друг автор в

Нямаше кастинг. Просто се обадих
на актьорите, които си представях
във филма. Първо беше Йосиф Сърчаджиев, много преди да започна работа
по сценария. Всичко е писано лично за
него. Голяма част от неговия текст
е базиран на лични разговори и истории. За разлика от мен Йосо е ходил до
оня свят и се е връщал и общуването с него много ми помогна в писането. Санчо Финци се появи също много
рано в главата ми и го поканих, преди
да има сценарий. Впоследствие той се
превърна в един от най близките ми
съмишленици и също участва в писането на някои неща. Захари Бахаров,
Леонид Йовчев, Малин Кръстев бяха
просто перфектни за това, което си
представях. Борко Чучков се появи в
последния момент, но се справи чудесно. Много съм им благодарен, че ми
се довериха и се впуснаха безрезервно
в това приключение. Няма да забравя, на втория или третия ден Захари
Бахаров ми каза: „Тоя влак май че няма
спирачки“, и се ухили доволно. Тогава
разбрах, че съм събрал правилните
хора и всичко ще бъде наред.

Как ви хрумна идеята за песента
на Емил Димитров. Това ли е връзката между живота и смъртта
или миналото и настоящето?
Емил Димитров е златното момче на
социализма. Той олицетворява онова
безгрижно минало, в което „светлото бъдеще“ беше сякаш на една ръка
разстояние. Разбира се, това минало
е само една илюзия. Много от най-известните му неща са написани и изпълнени първоначално на френски.
Любовни песни, които впоследствие
са инжектирани със соцпропаганда,
като „Моя страна“ например. Обожавам френския му период. Сега, след
толкова години, тези френски песни
крият някаква поетична несъвместимост с последвалия му образ, който така добре познаваме. А „Нашият
сигнал“ е нашият сигнал. Въпросът е:
кои сме „ние“ и какво си спомняме?
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Деян Статулов

Пиратска държава
Пиратството                               
в България има традиции
още отпреди прехода.
Първият пират е самата
държава, която отказва
да наложи категорична
политика за защита                   
на авторските права               
на творците
Още през 1979 г. в кино „Одеон“ се
правят незаконни прожекции на филми като „Междузвездни войни: Нова
надежда“ или „Нощ след тежък ден“.
Опашките на „Попа“ в София привличат вниманието на посолствата на
САЩ и Великобритания и прожекциите са прекратени. Практиката
продължава, но прожекциите стават
затворени. По това време чуждестранният дистрибутор на филми е
предоставял копие на тогавашното
държавно предприятие „Разпространение на филми“ за одобрение (съобразно идеологическата цензура) и
евентуална продажба. Българските
чиновници са копирали филма и са го
връщали с отказ за покупка. Западните партньори разбират измамата
и започват да пращат свой представител на място, за да се предотвратят подобни порочни практики. Ние,
разбира се, намираме друга схема и
колкото и да звучи като шега (но е
истина), по време на тези прожекции
изкушаваме западния партньор с добра българска ракия, докато филмът
се копира. Така, благодарение на този
необичаен за западния свят „иновативен подход“, в родния филмов фонд
попадат десетки филми, много от
които копирани на черно-бяла лента
(цветната е скъпа). Затова и първата
ми лична „среща“ с „Полет над кукувиче гнездо“ беше черно-бяла. По-късно
тази практика от средата на 80-те
години на миналия век продължава с
видеоклубовете в областните градове, известни с абревиатурата „КВК“
(Кино-видео клуб). По това време много българи са се завърнали от Либия с
т.нар. валутни левове и стават горди
притежатели на видеомагнетофони,

„Челюсти“, реж. Стивън Спилбърг

така постепенно започва разпространението на нелегални филми. Сред
най-популярните бяха унгарският екшън сериал „Линда“, комедиите на Бъд
Спенсър и Терънс Хил, както и екшъните със Силвестър Сталоун, Арнолд
Шварценегер, Джеки Чан. Един бърз
поглед към някое стрелбище можеше
да покаже кои са най-популярните герои и филми. Сред тях на интерес, макар и по-ограничен, се радваха и „Декамерон“ на Пазолини или „Челюсти“
на Спилбърг.
След началото на прехода вече хиляди
граждани на демократична България
имаха видеоплейъри, а незаконното
разпространение на филми се разрасна до апокалиптични размери. Броят
на кварталните видеотеки се изравни
с този на кръчмите. Това спря, когато
западните компании взеха контрола на филмите си в свои ръце и делегираха правата за разпространение
на свои представители в България.

Иронията е, че най-големи пирати
станаха тези представители, но
това е друга тема. Постепенно бизнесът излезе на светло, а зрителите съвсем легално срещу заплащане
наемаха филми или гледаха най-новите заглавия на голям екран едновременно със световната премиера. За
определен период съществуваше и
т.нар. улично пиратство (на записани CD и DVD -та), но всичко приключи
с навлизането на новите технологии,
когато и интернет комуникацията
стана достъпна навсякъде. През последните три десетилетия киномрежата чувствително намаля – в много
градове под 40 000 жители липсва киносалон. От една страна, държавата
не успя или не пожела да осъществи
политика за запазване или разкриване
на нови киносалони, а от друга, частният предприемач не припозна пазарната ниша. В тази ситуация българският зрител намери възможност да
се наслади на многообразие от филми
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и друго аудио-визуално съдържание
съвсем безплатно. Появиха се торентите. Това е технология, която позволява на всеки притежател на дигитално съдържание, без значение дали
е придобито законно, или не, да го сподели с всички останали потребители.
В дигиталната епоха много от характеристиките на индустрията
за забавление се промениха. През последните двайсет години филмовите
дистрибутори и киносалоните многократно сезираха т.нар. компетентни
органи в държавата относно пиратските сайтове, но не последваха ответни реакции. Липсва и законодателна инициатива, която по-строго
да криминализира пиратството. В
Япония още през 2012 г. приеха закон,
според който непозволено сваляне на
филм, музика или софтуер от интернет се наказва с две години затвор
или глоба от 25 000 долара.
При филмопроизводството една от
промените е във формата за съхранение и възпроизвеждане на аудио-визуално съдържание – вместо кинолента
вече има файл. Киноиндустрията се
намира в „цифрова“ ситуация, която
създаде две основни тенденции: поява на нов пазар за аудио-визуални продукти и на нов тип потребители, наречени „поколение на мрежата“.
През последните десетилетия наблюдаваме как големите компании в развлекателната индустрия се стремят
да опазят своите печалби, а новата
среда на интернет им отнема тази
възможност, свързвайки творците
директно с техните потребители.
Контролът върху доставката на съдържание, упражняван и чрез авторското право и сродните му права, не
може да бъде осъществен в онлайн
пространството. Според д-р Стойко Петков, преподавател в НБУ, интернет предоставя възможност за
радикален обрат на дългогодишната практика за разпространение на
аудио-визуално съдържание. Днес с
право говорим за „залез на посредниците“ или по-скоро за залез на традиционната форма на посредничество
при доставянето на аудио-визуално
съдържание.
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В тази ситуация телевизиите откриха празна ниша, която запълниха
със съдържание. Десетки отлежали сценарии за сериали и филми бързо намериха възможност за снимки.
Това беше печеливш ход за всички, но
до един момент. Телевизиите си „отгледаха“ достоен конкурент в лицето
на стрийминг платформите. В началото започнали само с препредаване
на чуждо и вече видяно съдържание,
тези платформи бързо разбраха, че
цената на успеха се крие в собствената идентичност. Затова с лекота и
мотивиращ финансов ресурс подадоха
ръка на утвърдени режисьори. Всеки
от тях имаше поне по един проект,
който Холивуд бе отхвърлил. Катализатор на тези процеси в последните
две години, разбира се, е пандемията.
Кината бяха затворени, публиката се
отдръпна, а всички премиери бяха отложени. Единственото легално място
за гледане на филми се оказаха телевизиите и стрийминг платформите.
Това е тяхната „треска за злато“.
Всичко това дава още хляб в ръцете
на филмовите пирати: два дни след
премиерата на филм в платформите той вече е качен в торентите.
Пиратството, разбира се, не е само
български патент. Броят на посещенията в пиратски сайтове за кино
в световен мащаб нарасна средно с
40% за месец. Такава е равносметката от проучването за 2020 г. на компанията Muso. Този ръст е „безпрецедентен“, коментират от фирмата.
Пиратството се е увеличило с 41% в
САЩ, 43% във Великобритания и 45%
в Канада. Сред „шампионите“ по нелегално теглене на филми са Италия
и Испания – двете европейски страни,
които бяха най-тежко засегнати от
новия коронавирус. Там посещенията
в торент тракерите за месец са скочили със съответно 66 и 50%. В Индия
този процент стига до 63. В Португалия той е 47, във Франция – 41, Германия – 36. „Пиратството, или нелицензираното потребление на филми, е
пряко свързано с легалните платформи за онлайн гледане. Ръст на потребителите бележат както Netflix, така
и пиратските сайтове“, коментира
Анди Чатърли, изпълнителен директор на Muso.

Положението в България е повече от
притеснително. От една страна, държавата не прави нищо поне да намали
разпространението на пиратско съдържание, а от друга – да защити авторските права на местните творци. Страната ни е на последно място
по възнаграждения на автори – на
музика, филми и аудио-визуални произведения, сочат данните на „Филмаутор“ и „Музикаутор“. Сравнението
е направено със Северна Македония,
Румъния, Хърватия, Сърбия, Полша, Чехия и Словения. Един културен
продукт носи добавена стойност за
много бизнеси, затова в развитите
страни тези, които печелят от него,
споделят част от приходите си с хората, които създават съответното
съдържание. В България единственият изряден платец на авторски права
е БНТ, което е много обезпокоително
на фона на останалата (по-голяма)
аудио-визуална продукция, създавана
от частните телевизии. Неотдавна бе учреден Алианс за развитие на
творческите сили – обединение на
организациите „Музикаутор“, „Филмаутор“ и „Артистаутор“. Целта му
е да се защитят законните права на
творците, като се създадат ясни правила, законодателни промени и се осветли секторът. Остава неясно кога
разпространението на пиратско съдържание в интернет ще бъде ограничено, защото незаконният достъп
ерозира икономическата стойност на
аудио-визуалните творби, независимо дали са чуждестранни, или български. Така държавата работи срещу
собствения си икономически интерес
и сама се превръща в пират.
Не на последно място, проблемът е и
в самите зрители, които едва ли ще
пропуснат „безплатния обяд“. Има
обаче един сериозен проблем – производителите на филми рано или късно
ще започнат да търпят големи загуби, ще бъдат лишени от свежи финансови ресурси, които да инвестират.
Така ще се намалят бюджетите и
броят на заглавията, а това неминуемо ще се отрази на качеството, жанровото разнообразие и количеството филми и в торентите. Всъщност
„няма безплатен обяд“.
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Иначе няма да съм аз

„Всяко знание и всяка възможност са
безкрайни. А това важи за музиката
с огромна сила.“ С Антони Дончев за
албума „3uP“ и други обстоятелства
разговаря Марта Монева
Антони Дончев, фотография личен архив

Маестро Дончев, честит албум!
Преди няколко месеца с вашия
брат, музиканта Георги Дончев,
проведохме лаконичен, но съдържателен разговор и в пълен консенсус се разбрахме да помълчим,
защото мълчанието е много хубаво състояние. Вие по един крайно
очарователен начин прекъснахте
това с албума „3uP“, чиято първа
пиеса се казва именно „Мълчание“.
Винаги ли живее мълчанието у вас?
Кога му давате глас?
Всъщност мълчанието е много важна
част от каквото и да било общуване.
В случая ние се опитваме да общуваме, предоставяйки тези записи. В
музиката е важно да намериш точния момент кога да спреш, кога да
пропуснеш нещо. И в този смисъл аз
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май прекалено дълго мълчах, защото
всъщност това е моят втори солов
албум, излиза 21 години след първия.
Май бе редно да наруша мълчанието.
Искам да направя едно уточнение обаче, две от пиесите в албума са на Росен Захариев, „Мълчание“ е едната от
тях.

По-какъв начин мълчахте в тези
години?
По страшно много начини. Аз в музикален план изобщо не съм мълчал. Бях
доста бъбрив, през годините съм направил друга музика за театър, кино и
най-различни проекти, включително
импровизационна музика. Животът
ми е свързан с това да изпълнявам и
да създавам музика, така че всеки миг
от тези 21 години е бил свързан с музика, но мълчах за моите собствени

творчески усилия, за моята импровизационна музика.

Да преминем към втората пиеса
на този забележителен албум. Как
се справяте „При тези обстоятелства“? Въпросите се самонастаниха въз основа на заглавията на
албума.
В основата на албума всъщност е записът от един концерт преди три години. Прослушах материала и реших,
че заслужава да бъде показан, но преди това свърших доста обемна работа, която включваше редактиране и
основно добавяне на нови музикални
инструменти, електронни инструменти. Павел Терзийски добави някои
нови линии с гласа си и албумът претърпя доста голяма трансформация от първоначалния си вариант.
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Затова кръстих втората пиеса „При
тези обстоятелства“ – при обстоятелствата на един концертен звукозапис, преминал през допълнителна
музикална обработка, включваща редактиране и добавяне на нови музики
към нея.

Незабравимите български музиканти Румен Тосков-Рупето и Васил Пармаков също присъстват
в албума. Как си говорите с тях
сега, когато те телом вече не са
между нас?
Всъщност тези две пиеси някак си се
изляха. Те дойдоха и си ги написаха,
те ги подсказаха. Бяхме много близки с Рупето. Някъде след средата на
80-те години си спомням, че веднъж
отивах в апартамента на родителите ми, където живееше брат ми. Вече
бяхме съставили групата „Акустична
версия“, може би бяхме получили и първата награда. И качвайки се по стълбите, чух, че някой свири една моя пиеса от първия албум с Христо (Йоцов),
казваше се „Ветровете на времето“.
И я свири, сякаш аз я свиря. Вкъщи отварям вратата и виждам това кокалесто момче. Този е първият ми спомен. И оттогава до последния му миг
на тази земя бяхме заедно. Той беше
много чувствителна душа, много мил
и внимателен човек.
А първото ни запознанство с Пармака
е било през 1974–75 г., като ученици в
Музикалното училище. В едно междучасие свирех, макар че това ни беше
забранено, дирекцията се страхуваше да не се изпочупят инструментите. Бяхме група от няколко души с
Боян Воденичаров, един изключителен
пианист, професор в Кралската фламандска консерватория в Брюксел, и
Христо Йоцов, един от големите български музиканти и професор в Музикалната академия в София. Ние вече се
бяхме надушили, отваря се вратата и
се появяват две очи с огромен жив интерес. Това беше Пармака. И оттогава станахме много близки.
А Рупето е свързан със заглавието на
пиесата „Виждам птица да лети“.

А защо станахте музикант?

Станах музикант по принуда, защото
родителите ми решиха така, основно
майка ми. А то не е лесно да се стане
музикант, защото човек трябва да
върши една дейност, свързана с повторение, с упорство, докато в този
момент приятелите му си играят
някъде на улицата. Хич не е хубаво за
едно малко дете. Даже семейните истории разказват как за един от рождените дни съм искал да ми подарят
брадва, за да счупя пианото (смее се).
Ала бързо може би осъзнах, че това е
нещо, без което не мога. И всъщност
съм бил благословен от упоритостта
на майка ми да настоява да се занимавам с това.

застрашава нещото, от което зависи? Ала е факт.

А какво друго поприще можехте да
си представите вместо музиката?

О, много тясно. Това, което основно
музикантите от САЩ и по-специално хората с различен цвят на кожата разбират под джаз, за мен е много
тясно. В днешно време джазът е всяка
друга музика.

Знаете ли, исках да изиграя Хамлет.
Когато бях на 6 или 7 години, присъствах на репетиции, а след това и
на представление. Един от големите
български режисьори, Леон Даниел,
постави „Хамлет“ във Военния театър с Наум Шопов в главната роля и
аз бях толкова впечатлен от всичко,
че това е другото нещо, което исках
да направя.

Моят баща пък е играл Хамлет в
ученическите си години, но е станал инженер. От кого все още се
учите в това, което правите? А
колко зелен сте? Последният въпрос е особено широкоспектърен и
дава възможност да го разлистите, както пожелаете.
Толкова зелен съм, колкото е вашата
рокля. Всяко знание и всяка възможност са безкрайни. А това важи за музиката с огромна сила. Що се отнася до
това, от кого се уча, от всичко и всяко нещо. Всяко нещо е един урок. Ето
този разговор също е вид урок. Всяко
нещо несъзнателно дава отражение.

Роклята е реверанс към албума и
заглавието на пиесата „Зелено“.
Винаги има място и за екологично
тълкувание.
Тази пиеса е втората на Росен в албума. Това е някакъв вопъл за това, че
зеленината ни е застрашена от нас
самите, което сега, като чувам себе
си, звучи абсурдно. Може ли човек да

А защо бихте живели на Пелионския полуостров?
От многото места, на които съм бил,
откривам най-голямата магия на
това място, вероятно идва от комбинацията на една не много скромна
планина с прекрасно море. Имам усещането, че това страшно много ме
зарежда.

Как боравите със съвременното
понятие за джаз? Тясно или широко
ви е в него?

Колко е голям кафезът и кой държи
ключовете му?
Предишното име на пиесата беше
Movement 101, породено от темпото
на пиесата, което според метронома
е 101, но като го свържем пак с тези
обстоятелства, при които има доста силна намеса в първоначалния материал, се получи пиесата, която е
вътре в клетката. А извън пиесата
всички неминуемо сме в някаква клетка, защото най-малкото трябва да
се съобразяваме със страшно много
неща. Въпросът е каква е големината
на клетката и дали вътре може да се
извърши някакъв полет.

Диригент сте на един от най-елитните български оркестри, Биг бенда на БНР. Как успявате да поддържате толкова високо нивото
му въпреки недотам оптималните
обкръжаващи обстоятелства?
Основно свързани с финансиране…
Най-голямото предизвикателство
е намирането и предоставянето на
музика, която да носи нещо различно,
ново, да е музиката на днешния ден.
За мен това е важното – един музикален състав като Биг бенда на БНР би
трябвало да бъде състав на днешния
ден, като това, разбира се, не отхвърля по никакъв начин факта, че се
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Антони
Дончев

Антони Дончев е композитор
и пианист. Роден е на 5 февруари 1959 г. в София. Завършва
Музикалното училище и Музикалната академия в родния си
град, специалност „Пиано“. Дебютира като пианист на джаз
срещата в София през 1978 г.
Свирил е в квартет „Фокус“, а
през 1985 г. заедно с Христо
Йоцов създава „Акустична версия“, с която печелят редица
международни награди. Между
1987 и 1989 г. преподава в Музикалната академия в София.
От 2010 г. е диригент на Биг
бенда на Българското национално радио. Под негово диригентство оркестърът работи
с редица световни музиканти,
сред които Джо Ловано, Кърт
Елинг, Том Харел, Кристиан
Елзесер и други. Антони Дончев
има множество изяви и записи
и се радва на голямо международно признание. Работи и в
театъра, особено плодотворно е сътрудничеството му с
режисьора Стефан Москов,
за чиито постановки създава
музика. Автор е и на музика за
игрални филми. За театралната си и филмова работа също
е многократно награждаван.

връщаме и към старите майстори и
класиците. И това е най-голямото
предизвикателство, защото струва пари. Това означава, че трябва да
бъде продуцирана музика за нашия
оркестър.

А защо е в бяло вашата рапсодия?
Ами тя не е моя, това всъщност е заглавието на филма на Теди Москов, на
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който аз правих музиката. Всъщност
това е основната тема на филма.

Наскоро телевизията излъчи запис
от феноменалната ви „Джазофония“ с участието на ромски виртуози. Може ли да се мисли за
продължение?
Да, разбира се! Има много изключителни музиканти.

А мъчно ли ви е за физическите албуми, които си заминават
безвъзвратно?
Може би до някаква степен ми е мъчно,
но в края на краищата времето е такова. И ни напомня, че всичко е временно. От друга страна, се сещам за огромния брой дългосвирещи плочи, от
които бях решил да се лиша, но жена
ми ги прибра.

Да, обаче през ум не би ми минало да
се лиша от дисковете си на „Акустична версия“.
Някак си обичам да разчиствам. Нямам
голям сантимент към запазването,
може би защото и напоследък не слушам толкова много музика.

А какво вълнуващо ви предстои в
музикален план?
Предстои издание с проекта „Джазът
пее на български“, поетесата Мария
Донева е написала текстове за някои
от известните джазови стандарти. А
съм и единственият музикален участник в проекта „Поетите“, в който някои от водещите български артисти рецитират стихове на български
поети, а аз се опитвам да претворя в
музика това, което те казват с думи.
След това с Биг бенда имаме поредния концерт от цикъла Биг бенд джаз
академия, в който ще се изявят млади музиканти. В началото на март
ще представим oще един нов албум
с певицата Лили Илиева, той също
е пандемичен албум. Представлява
един различен поглед към така наречените стандарти. Аз си позволявам
да ги третирам като свои, пипнати са
оттук, оттам и отвътре. Позволявам си да правя с материала различни
неща, да речем, изцяло нова хармония.

Въобще третираме чуждата музика
като своя. Позволявам си това, защото иначе не ми е интересно, няма да
съм аз.
След това има представление на живеещия в Германия Иван Пантелеев
в Народния театър, казва се „Капитална грешка“. После пък с Биг бенда имаме концерт с пиеси на Милен
Кукoшаров, аранжирани специално за
нас. Всъщност сезонът 2021/22 г. на
Биг бенда ни само с едно изключение е
посветен на музиката и е с музиката
на български музиканти, така че освен Милен Кукошаров, когото ще чуем
през март, ще ни гостува и Пепи Славов, чиято музика в момента се разширява за нашия оркестър. Това също
е много важен концерт.

Страхотно. Петър Славов също
доста дълго мълча, преди да издаде
миналогодишния си албум. А кои политически развития ви вълнуват
или притесняват?
Аз се интересувам доста индиректно
от политика. И чисто интуитивно
подхождам към това, което чета или
следя, не мога да бъда много изчерпателен по този въпрос. Това, което ми
прави впечатление специално в България сега, е новата енергия, с която
се подхожда към някакви промени, както се анонсират нещата, но лично аз
имам известно притеснение в себе си,
защото усещам интуитивно, че всичко, което се изговаря, стои повърхностно. Тоест като че ли се опитва да
затопли едно повърхностно усещане у
хората, свързано с тотална промяна и
отричане на това, което е било преди.
Това ме кара леко да съм притеснен,
още повече че вече мина и немалко
време, в което се чуват само приказки, а не се усещат реални резултати
в работата.
В световен план всичко, което се
случва, като че ли би трябвало да
допринесе за отрезвяване на човечеството, на което много бих искал
да се надявам. Обаче някакъв скепсис
у мен наклонява везните към това, че
по-скоро ще бъде поредното чудо за
три дни и ще го забравим.
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Африкански вибрации
С Лукас Кранцелбиндер,
контрабасист,
композитор и лидер
на австрийския джаз
колектив Shake Stew,
разговаря Цветан
Цветанов
Shake Stew са машина, бихме казали,
ако обичахме клишетата. Но не, Shake
Stew са туптящо сърце с два контрабаса, два сета барабани, брас секция,
гонгове и нещо, което неусетно раздвижва кръвта ви и съвсем не ви дава
мира, докато не станете от пандемичната си седалка в залата и не се
разкършите. И едновременно с това
музиката им не е танцувална в общоприетия смисъл. Сложна е и е радост
за ухото дори от чисто анализаторска гледна точка. Групата е едва на
шест години, а вече има пет албума в дискографията си. Можем да ги
припознаем и като континенталния
отговор на новата британска джаз
вълна около Шабака Хътчинс (който,
между другото, съвсем неслучайно
понякога свири с тях). Лидерът контрабасист Лукас Кранцелбиндер обича да свири високи тонове по грифа на
инструмента си, създавайки от самия
опън на струните едно доста африканско усещане, като африканската
жилка тук се преплита с мелодични
линии, напомнящи ни понякога за старата австро-унгарска музика от XIX
век, а и за нещо от Балканите. (Вторият баща на Лукас е македонец, а той
самият често е ходел в Охрид през ваканциите като ученик.) В септета, с
който се представиха на 40-ия скопски джаз фестивал, имаше и нови попълнения – сестрите Беате и Астрид
Вайзингер (съответно на втори контрабас и на алт саксофон), а новият
концертен албум (А)Live! тъкмо беше
излязъл…
Ние обаче, сякаш отдавайки дължимото на архитектурата на залата на
Македонската опера и балет (отвътре напомняща на творение на Дейвид
Линч), очаквано или неочаквано започваме разговора си с Лукас Кранцелбиндер от киното…

в сърцето на Европа
Свирили сте тук и преди.
Заедно с тромпетиста Марио Ром и с
барабаниста Херберт Пиркер имаме
и друга една група – Interzone, с която
също свирихме на Скопския джаз фестивал преди четири години. И тримата сме големи почитатели на Дейвид
Линч, чиито филми и начин на работа
са оказали огромно влияние върху нас.
Имаме няколко пиеси, за чието написване бях вдъхновен именно от Линч и
по-специално от „Туин Пийкс“. И дори
веднъж, докато бяхме на турне в Канада, пътувахме и до местата, където е бил заснет сериалът. Отскочихме до Сиатъл и оттам до Снокуалми,
където е големият водопад от въвеждащите сцени. И дори свирихме
джем сешън там, беше много приятно
изживяване. Случи се през 2017–2018 г.

Спомням си колко бях поразен, когато преди петнайсетина години
открих филмите на сънародника ви Михаел Главогер. Неговото
творчество спада ли към вашите
интереси в киното?
Да, много обичам филмите му и начина, по който той си отиде по време
на снимките на последния си филм, е
наистина тъжен. Но мисля, че точно
този последен филм – „Неозаглавен“
(довършен през 2017 г., три години
след преждевременната смърт на режисьора, от Моника Вили, б.р.), в който музиката е на Волфганг Митерер,
е невероятно произведение на филмовото изкуство. И макар да на е завършен, този филм е един от най-добрите, които съм гледал през живота си.

Очертахме един много интересен
и ценителски филмов контекст
за възникването на групата Shake
Stew. Нека сега да се захванем със
самата музика. Впечатляващ на
живо е огледалният ефект – с двама контрабасисти и двама барабанисти, които си подават много
интересно звуци, идеи, цялостни
масиви сякаш „от двете страни на

огледалото“, ако теглим една мислена черта в средата на сцената.
Започнахме с хората, а не с инструментите, на които свирят, но е очевидно и това, че съм очарован от възможността да имам още един басист,
който прави неща, различни от тези,
които аз бих направил. А и вероятно
понякога чувам басови линии, които
нямам възможност да изсвиря сам,
тъй като е невъзможно да се изсвирят на един контрабас. Така че такъв
състав на групата ми дава възможността да развивам по-цялостно музикалните си идеи и се получи така, че
откакто съществува Shake Stew, вече
почти шест години, сякаш винаги, когато започвам да пиша нова музика,
чувам втори контрабас или втори
комплект барабани. Или още духови
инструменти. И е наистина трудно
от тази позиция да се върнеш към
„нормален“ тип група с един контрабас, едни барабани и т.н. Пристрастяваш се към по-широката палитра
инструменти.

Как се получава така, че една група от Централна Европа може да
звучи толкова искрено и автентично „по африкански“, без да взима
директно и дословно структури,
ритми и мелодични линии от африканския фолклор?
Всичко идва от музикалния бекграунд,
от това, което си слушал през живота си и което те тласка нанякъде. Aз
открих за себе си доста отдавна, че
всичката тази музика от Мароко, от
Етиопия, от Южна Африка, от Мали,
от Нигерия ме докосва наистина дълбоко, често по-дълбоко и по-директно
от традиционния джаз, който бях слушал с години преди нея. Когато отидох в Мароко за първи път през 2012 г.,
открих гнауа музиката, към която напълно се пристрастих. Започнах да се
уча да свиря на гимбри, традиционния
марокански басов инструмент, и това
продължи с години. И в тази група го
свиря обикновено, но не днес, защото
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Лукас
Кранцелбиндер

Лукас Кранцелбиндер (род.
1988 г.) е австрийски контрабасист, композитор и бенд лидер,
създател на джаз колектива
Shake Stew и член на формациите Expressway Sketches и Mario
Rom’s Interzone. Издава първия си
албум със своя квартет Lukas
im Dorf (Лукас на село). Сърф
рок операта му Muchogusto е
представена през 2012 г. на
фестивала „Каринтско лято“.
Следва дебютният албум The
Golden Fang и съвместно турне с британския саксофонист
Шабака Хътчинс, с когото излизат извън Европа, стигайки
до Мароко, Мексико и Канада.

сме с различна програма тук… Но да,
всички тези влияния са дошли съвсем
естествено. Очевидно такава музика
не се прави много-много в центъра на
Европа и по-специално в Австрия. Има
я, но основно когато дойдат музиканти от Мали или от някоя друга африканска страна – пет пъти годишно
има такива концерти, примерно… Тук
обаче говорим за големите концерти,
а някак си ми липсват малките ъндърграунд концерти – например влизаш в
някой клуб и там свирят гнауа… В Париж е по-различно, но в Австрия това
го няма толкова. Но пък и няма от какво да се оплакваме, защото светът
се отваря и днес можеш да откриваш
нови и нови неща навсякъде. Така правя и аз – „ловувам“ нова музика от цял
свят.

Сега се сещам за едно много сериозно изключение на съвременната
австрийска афроджаз сцена – балафониста Мамаду Диабате от
Буркина Фасо, който вече второ
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десетилетие живее и работи във
Виена…
Вярно е, да. Мамаду е фантастичен
музикант. Но както и вие казахте,
той е добър пример, защото е изключение, очевидно единствен по рода
си. Това, което казвам, е, че можем да
чуем определени видове музика, разбира се, навсякъде, но афросцената в
Австрия не е много голяма. За щастие
имаме интернет и можем непрекъснато да откриваме. Което не отменя
факта, че е добре да пътувате колкото се може повече по света, следвайки
музикалната вибрация.

По някакъв начин, макар и от
разстояние, и ние отраснахме със
сцената на Джо Завинул, която ни
представяше една доста мултикултурна Виена – с марокански,
арменски, бразилски музиканти.
Как звучи Виена днес, повече от
десетилетие след смъртта му?
В момента има много и различни сцени във Виена. Има например много
музиканти от Иран, които създават
красива смесица от различни стилове
– някои клонят повече към джаза, други се изявяват в по-експериментален
контекст. Прекрасни неща стават
при тях. Има и силна фрий джаз сцена
в Австрия, ако говорим за Никелсдорф
и за някои други фестивали… И като
цяло това, което определя австрийската сцена в наши дни, е оригиналността на групите. Избуяха много
групи със свое собствено, виенско
звучене. Някои имат като отличителна черта свой виенски хумор, други се
разпознават по странния саунд. Има и
много добра електронна сцена и особено през последните години тези две
сцени често се сливат – музиканти от
електронната сцена често нагазват
в джаза или излизат на съвременната
поп сцена. Точно в момента Виена е
много добро място и за живеене, и за
свирене.

Разкажете ни малко повече за работата на Shake Stew с „папата
на новата лондонска (афро)джаз
вълна“ Шабака Хътчинс.
С Шабака е като с мароканската музика. Музиката му ме докосна още

при първото слушане. Начинът му
на композиране и на свирене направо
ме отвя. И просто го попитах иска ли
да направим нещо заедно. За щастие
той каза „да“. Поканих го за четири
концерта, направихме чудесно турне
с него и записахме албума Rise And Rise
Again (2018). До ден днешен продължаваме понякога да свирим заедно, когато изключително натовареният му
график позволява. Чудесно е, че дори
да не сме свирили заедно 3–4 години,
ни се получава съвсем естествено,
защото мисля, че начинът, по който
аз пиша и създавам музика, е доста
близък до неговите идеи и насоки, а и
емоционално. В началото музикантите от Shake Stew се чудеха защо ми е
втори тенор саксофонист, след като
вече имам толкова много инструменти в групата. Но не е до инструмента,
а до човека, който свири на него.

Шабака е известен и с пътуванията си назад към корените. Дори
съвсем физически. Една от основните му групи е южноафриканска.
Вие къде бихте отишли – разбира
се, сега са пандемични времена, но
по принцип… Къде бихте отишли,
за да създадете своя група в тамошен контекст, ако имахте тази
възможност?
Това не е лесна задача, защото изисква много подготовка, особено в наши
дни. Това, което ми се иска, е като
цяло да свирим повече в Африка. Подготвяхме участия за Shake Stew на
джаз фестивалите в Лагос и в Найроби, но дойде пандемията… Но пък
нещо прекрасно се задава тази година,
нещо, върху което работя от шест
години. И това е съвместен проект с
Даниел Варо от остров Реюнион, един
от моите музикални идоли. От много
години мечтая да направя нещо заедно с него и ето, най-накрая с триото
Interzone ще свирим на остров Реюнион през април, където ще го срещнем,
а после, през юли, имаме съвместно участие на фестивала Glatt Und
Verkehrt край Виена. Настина чакам
тази среща с въодушевление, защото
толкова много съм слушал песните му
през последните 6–7 години, че вече
живеят в мен. A да ги свиря с него ще е
невероятно изживяване.

Димитър
Караниколов
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зад кадъра

Историята
Оля Стоянова
разговаря
с Димитър
Караниколов                
за любопитството
към света,                     
за масовия
туризъм                          
и режисираната
фотография

фотография Димитър Караниколов

Представяте се като травъл фотограф, но кое беше водещото – любопитството към света, към природата и хората или снимането?
Започнах да пътувам и снимането
дойде на по-късен етап. Аз съм от
поколението, което нямаше голям
шанс да пътува през младостта си.
На 25 години за първи път излязох от
България и може би затова исках да
си наваксам с пътуванията. Живях
десетина години в Лондон и в един
момент започнах да пътувам – навсякъде и по всяко време, където мога и
когато мога. Малко по-късно свързах страстта си към пътуването с
фотографията.

Отдавна ли снимате?
Започнах през 2015 г. Отидох на един
фотографски уъркшоп в Монголия и
тогава за първи път започнах да си
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задавам въпроса защо правя някакъв
кадър, какъв е смисълът, как да подходя към хората, които снимам. Преди
това снимането беше свързано с моята работа като архитект, но след
2015 г. е осъзнато и започнах да правя
пътешествия специално за да снимам.

Как се разширяваха темите, които
ви интересуват, през годините?
Докато гледах снимките, си казвах:
този човек обича да снима пейзажи,
но снима и много портрети.
Това до голяма степен е проблем, защото аз всъщност нямам тема. Откровено ви казвам – на мен всичко ми
е интересно. И това е доста проблематично за един артист или човек,
който иска по някакъв начин да бъде
в арт пространството. Повечето
артисти имат тема, която дълбаят,
изследват през цялото време. Докато при мен е хаос: снимам пейзажи,

портрети, снимам с дрон, снимам със
стандартни камери, експериментирам с филм.

Има една мисъл на Хосе Ортега
и Гасет, че истинската история
на човек е историята на странстването на неговото внимание.
Вашите фотографии показват
посоката, в която гледате.
Ние през цялото време сме бомбардирани от визуална информация и затова е много успокоително да откриете
страница, където да има фотографии, каквито очаквате – черно-бели
или пък само пейзажи, или само кадри
от дрон от една и съща гледна точка. Докато аз наистина не съм намерил моята тема – обичам да снимам и
изоставена архитектура, и соцпаметници. За мен фотографията продължава да бъде хоби.
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Казвате го много категорично.
Защото има много конкретна дефиниция дали си професионален фотограф,
или не. Когато участваш във фотографски конкурси, обикновено има
категории за професионалисти и за
аматьори. Ако над 50% от доходите
ти идват от фотография, ти си професионалист. Та по смисъла на тази
дефиниция аз съм аматьор. Не си изкарвам хляба изцяло с фотография. И
това ми позволява наистина да съм
свободен в онова, което правя.

Но пък за вас като архитект визуалното е много важно. Какво търсите в една снимка?
Да, визуалното е много важно наистина, защото живеем във време, когато захаросаните, перфектни кадри
са най-търсени. Мисля, че това не е
достатъчно. Днес всички имат достъп до камери, хората пътуват много и всеки може да направи визуално
издържан кадър. За мен обаче много
по-важно е какъв е смисълът на този
кадър, различен ли е от целия останал
визуален океан, който ни залива. Каква е историята зад този кадър, има
ли смисъл да занимаваме публиката с
този кадър.

Какво е най-важното при травъл
фотографията?
Търпението. Аз съм нощна птица, но
заради един кадър мога да стана рано,
да пътувам три часа, за да стигна до
някаква гора и там да чакам изгрева.
И още нещо – ако отидете на някакъв
интересен туристически обект, ще
видите хора, които независимо че е 12
часът на обяд, че слънцето е ужасно,
че светлината е неподходяща, щракат, генерират кадри. А професионалистите правят кадър само когато
знаят, че има смисъл. Когато знаят,
че могат да направят добър кадър. И с
годините, колкото повече се уча, толкова по-малко снимам и толкова повече премислям кога да снимам. Кога да
публикувам един кадър, с който да занимавам моята публика и хората, които ме следват в социалните мрежи.
Има ли наистина какво да кажа с него
и защо бих откраднал дори няколко секунди от вниманието на някого. Така

че фотографията ме учи на търпение
и осмисленост.

Имали ли сте случаи, когато се отказвате да снимате?
Да, много пъти се случва. За мен са
важни кадрите, които не сме направили или които сме решили да не направим. Този избор, който постоянно
правим, отсява добрите кадри от
посредствените, от стандартните.
Особено в травъл фотографията.
Великите географски открития отдавна са направени и целият сват е
картографиран, видян, всяко ъгълче
е заснето от всевъзможни ракурси. И
тук е трудността – да разкажеш нова
история по нов начин. Аз това търся.
Това прави цялото упражнение интересно. Това е играта, която аз играя.

Въпреки това кои са местата, които вие откривате? Защото всеки
фотограф прави свои открития.

знаем за нея. Там има 83 племена, които говорят 83 различни езика и имат
различна култура и обичаи, обличат се
по различен начин. За всяко племе ни
трябваше различен преводач. Миналото лято бях в Ливан, търсих да снимам изоставена архитектура. И съвсем случайно открих един комплекс,
международен панаир, създаден през
60-те години от известния бразилски
архитект Оскар Нимайер – цял изоставен комплекс с множество сгради,
а една от тях се оказа най-невероятното пространство, в което съм бил
през живота си. Искам да кажа, че както светът е познат и всичко е разказано и видяно, така и не е. Постоянно
излизат бисери.

Какво снимате обаче в България,
където живеете през последните
години?
Като човек, който не беше пътувал
много в младежките си години, търсех

Димитър Караниколов е архитект, пътешественик
и фотограф. Негови фотографии са публикувани от
National Geographic, Lonely Planet, Fubiz и Designboom, а
през 2019 г. печели конкурса на International Photography
Awards в категорията Travel Photography. През 2020 г.
става Aerial Photographer of the Year в категория Fine
arts. През 2021 г. в Созопол по време на „Аполония“ той
представи изложба на фотографии, снимани с дрон.

Наистина сякаш светът е познат –
живеем в глобално общество, всички
гледаме едни и същи сериали, всички
знаем за интересните места по света, знаем къде се случват някакви
партита. Или поне това е западното
разбиране на нещата. Въпреки че сме
на границата на западния и третия
свят, все пак сме част от западната култура. И аз колкото по-далече
пътувам, толкова повече си давам
сметка, че тази култура не е вездесъща – има паралелни светове, паралелни цивилизации. Бях миналия Великден
в Етиопия и останах поразен колко
голяма е тази държава и как нищо не

възможно най-отдалечени от България, най-екзотични места. До момента, когато един известен британски
травъл фотограф, който е правил
поредицата на „Хюмън Планет“ за
най-интересните изчезващи племена по света, ми каза, че иска да дойде
в България, и ме помоли да го разведа
из страната. За него България беше
най-интересната държава в Европа,
защото е абсолютно непозната. Той
имаше две седмици и искаше да дойде
точно тук, на границата между Ориента и Европа.

Тогава ли открихте страната?
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случи в Тайланд, Бали, в Мексико, сега
се случва в Коста Рика.

Дори един травъл фотограф признава, че от масовия туризъм
трудно може да се избяга.
Да, защото средната класа е все
по-силна и хората искат да пътуват.
Така се чувстват добре. Когато човек
задоволи основните си нужди, иска
да пътува и да опознава света. Това
е нормално, все повече хора започват да го правят и ние не можем да
ги съдим. Човек отива в Санторини и
вижда на всяка скала кацнал китайски
фотограф да снима двойка, която имитира, че се жени там.

А през тези две години, в които
светът уж спря?
Така се случи, че имах много пътувания
преди началото на пандемията. Бях
в Щатите, Боливия, Бразилия. След
това имаше няколко шокиращи месеца, в които никой не знаеше какво се
случва. Много е трудно да си травъл
фотограф и да си заключен на терасата си. Но миналата година бях в Ливан, Исландия, Етиопия, Намибия. Ако
човек иска да пътува, винаги може да
намери начин. Имаше и положителни
моменти – много места бяха пусти,
нямаше нито тълпи, нито други фотографи. Например в Етиопия бяхме
само трима фотографи на огромна
територия от стотици километри.

фотография Димитър Караниколов

Тогава се замислих, че за да търсиш
неизследвани територии, не е необходимо да изминеш осем хиляди километра със самолет. Всъщност има
полуизоставени родопски села, които
никой не е снимал през зимата. Защото никой не ги е виждал през зимата.
Има много интересни обичаи тук. Белите сватби в Рибново са невероятно
явление. И нашите кукери. Комбинацията от цялото това архитектурно
минало, което имаме. Бях публикувал
един кадър от пантеона в Гургулят,
който е само на 30 минути от София, и
стотици хора ме питаха къде е. Просто навсякъде има интересни места,
които си заслужава да бъдат преоткрити, заснети и тяхната история да
бъде разказана.
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Пътувате много и имате предимството да виждате как светът
се променя.

Кои са най-далечните места, на
които ви е завела фотографията?
Споменахте Монголия, Етиопия.
Това ли са вашите места?

Случвало ми се е да отида на някакво
място, което все още е в началото на
туристическия си метаболизъм, не е
много известно. След това винаги се
случват едни и същи процеси. Първо
пътуващите хипита намират интересни места, много евтини, далече от
цивилизацията, близо до природата.
След няколко години идват богатите хипита, които превръщат тези
места в бохемски рай, а след това се
появяват предприемачите, които
строят хотели и всичко става туристическо и суперкомерсиално. Това се

Монголия е най-екзотичното и интересно място, на което съм бил. Като
природа нищо не може да се сравни с
Исландия. Мианмар е много интересна държава. За съжаление там имаше
военен преврат, което доста затруднява пътуването. Тя също е огромна
държава, с различни култури и обичаи
– все едно си посетил пет страни, а
не една. Филипините имат интересна
природа. Мечтата ми е да стигна до
най-далечната точка на Антарктида.
Живот и здраве, надявам се и това да
се случи.
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Какво не бихте снимали? Към какви теми просто нямате интерес?
Нямам интерес към тривиални, познати неща. Правя фотографски лекции
на тема „Ужасът на травъл фотографията“ и много често разказвам как в
Камбоджа се опитах да направя кадър
на един много известен храм, който се
отразява в езеро. За да направи този
кадър, човек трябва да стане в три
часа сутринта, да се нареди на опашка, да изчака да отворят храма, да се
пребори с хиляди други фотографи, за
да има едно късче от първата линия
на езерото пред храма. Бях закъснял
само с 15 минути, а вече имаше тълпа
от стотици хора, които бяха сложили
стативите си, и нямаше къде да застана. На другия ден станах в два часа
сутринта, за да изчакам и да направя този проклет кадър. И след като
го направих, си дадох сметка, че той
изобщо не е интересен, защото хиляди хора имат точно същия кадър.

В такива моменти ли отказвате
да снимате?
Да, но за това решение се изисква
време. В Мианмар направих един кадър с млад монах, който чете книга.
Имаше много интересна светлина, а
наоколо се стелеше пушек от димящи ароматни пръчици. Всъщност кадърът сам по себе си е интересен, но
фотография Димитър Караниколов

фотография Димитър Караниколов

ако потърсите в Гугъл, ще откриете
стотици подобни. Дори със същото
момче, защото това е режисирана
фотография. Влизат фотографите на
групи в храма – всеки има половин час.
Плащат си, за да снимат тези деца,
на които също се плаща. Плаща се и
на храма. А един човек стои пред прозореца и пали пръчици, за да създаде
тази невероятна атмосфера. Това се
прави точно в часа, когато през прозореца влиза мека светлина.

И това не се случва само в този
край на света, разбира се.
Да, по същия начин рибарите в езерото Имле вече не ловят риба. Защото
те знаят, че идват хора с дълги обективи към пет-шест часа следобед,
преди залез, и ако им позират, ще изкарат много повече пари, отколкото
ако ловят риба. Мога да ви покажа
моите кадри оттам. Рибарите са с
много чисти, изгладени ризи. Виждаш,
че нещо не е наред с тая фотография,
защото няма как работещ човек да
изглежда така. В Куба по улиците съм
срещал най-интересните хора – виждаш някакъв възрастен човек, страхотно облечен, той просто е излязъл
навън, за да спечели пари като модел.
В това няма нищо лошо, разбира се,

ако това искаш да правиш. Просто в
един момент аз като фотограф реших, че не искам.

В каква посока гледате сега?
Знаете ли, смятам, че човек не трябва да се вживява много в това, което
има. Ако си учил за архитект или лекар, не е казано, че цял живот трябва
да работиш това. Според мен човек
трябва да се измисля наново – на всеки
няколко години да започва нещо ново.
Аз съм човек, на когото бързо му омръзват нещата, които прави. Искам
да правя артистични проекти, които
са свързани и с фотография, и с архитектура, но не са нито фотография,
нито архитектура.

Обичате ли да правите фотоизложби, или се съпротивлявате на
идеята?
Обичам да правя фотоизложби. Но ми
е трудно да избера кадрите, които
да представя. Миналата година ме
поканиха да направя изложба на „Аполония“, този път с куратор – Елена
Филипчева, която свърши страхотна
работа. Наистина е добре всеки артист да работи с куратор, защото е
трудно сам да оцениш нещата си.
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Юли Шумарев

Атомното сърце
на баба
Юли Шумарев е художник, израснал край Античния театър в Пловдив. Учил
се е от Георги Божилов-Слона, Кольо Карамфилов и Енчо Пиронков. Роден е
през 1969 г., когато Армстронг стъпва на Луната, а „Лед Цепелин“ записва
първия си албум. Има няколко самостоятелни и голямо количество участия
в общи изложби. Завършил е педагогика в Пловдивския университет, от
29 години е учител. Напролет ще излезе книгата му „Макгахански блусове
и балади“ („Жанет 45“).

Къде се крие сърцето на една малка
къщичка?
Дали е заровено в двора, близо до розите? Или подпира гробището за домашни любимци? Може би лежи скрито
в тайната колекция с изписаните от
дядо бели листчета? Или е запечатано в браздите от старите налъми,
които чувам посред нощ да тропат
по плочника? Къде е сърцето?
Долу в избата, при строените в редици компоти от вишни и праскови. В
дупчицата на канелката на дядовото
буре за вино. Или е под металния капак на нафтовата печка. В дъгата,
която свети в капката, сълзяща ден
и нощ от дворната чешма. Навярно е
уловено някъде в старите паяжини от
бараката. Или е старателно скрито в
плик с марка за въздушна поща, на който не е изписан адрес на получател.
Сърцето е във всичко това, мисля си.
Без значение дали е турска керемида,
газена лампа, дървена щипка за пране
или бронзов ключ за сандък със съкровище.
***
Последното нещо, което чух от баба,
преди да си отиде, ме боде и до днес.
Каза ми:
– Юлка, остани си малък!
***
Сега е зима. Вървя по пустите алеи на
Рогошките гробища. Стискам стрък
жълти хризантеми. Отивам при баба.
– Бабче, ти беше права. Останах си
малък. По-дребен от трохите. Незначителен като билетче от изпуснат
автобус или изгубени пет стотинки.
И много добре разбрах това, което искаше да ми кажеш...
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,,Остани си малък!“.
***
На връщане ме сполита спомен като
захапка на бездомно куче.
Хлапе съм в детската градина. Ходя
с манта на бели и сини квадратчета.
На краката – сандали. А баба си стяга
багажа. За първи път ще напусне макгаханския остров на спасението, за
да отиде за две седмици на почивка в
Хисаря. Сама.
Разбира се, че надух гайдата.
Закъде съм без баба? Че аз без баба
съм заникъде!
Тогава дядо ме подкупи с три лукчета,
а после изпрати баба до гарата.
С батко се спогледахме. Къщата опустя и нещо в атомното ѝ сърце се
скъса.
Първо изгоря крушката на нощната
лампа, която гонеше чудовищата от
съня ми. После батко вдигна температура и страховито се разкашля.
Игличката на майкиния грамофон се
счупи и плочата на Лудвиг ван Бетовен започна да прескача в неравноделен такт. Дядо изкипя млякото, а после изгуби някъде часовника си.
Времето спря в три без десет следобед и къщата на улица „Макгахан“ 10
замлъкна.
Аз единствен знаех, че причината е
липсата на баба. Големите не ме разбираха и се опитваха да оправят нещата по техния си начин. Нищо не помагаше. Нито сиропите за кашлица,
нито резервните крушки и новите
грамофонни иглички. А дядо напусто
ровеше из чекмеджета и гардероби в
търсене на часовника си.

„Макгахан“ 10 се килна и бавно се подхлъзна към дъното. Гледах с ужасени
очи и се примолих баба да се върне и да
спре разпада на детския ми свят.
И мина ден. И минаха два, без времето
изобщо да помръдва.
И къщичката започна да се срутва...
На третия ден, точно в три без девет следобед, портичката се отвори
и баба засмяна се върна.
Тогава сърцето ми изпърха и невидимите сълзи се прибраха обратно в
очите ми.
Баба стискаше в едната си ръка малкото куфарче, а в другата – плетена
дамаджана с полезна хисарска вода.
***
Когато влезе в къщата, всичко се
промени. Времето тръгна напред.
Нощната лампа светна сама, батко
спря да кашля. Грамофонът засвири,
а дядо си намери часовника в джоба на
жилетката, където го беше търсил
около сто пъти.
Баба отвори куфара и наизважда подаръци.
За дядо – сребриста табакера. Батко получи химикал, блок за рисуване и
кръгла кутийка с водни боички.
Аз ударих десетката – падна ми се метална количка – москвич.
Такава беше баба. Крепеше къщата.
Атомното ѝ сърце туптеше и всичко
си стоеше непоклатимо на мястото.
Всичко...
Още чувам последните ѝ думи:
– Остани си малък, Юлка!
Остани си малък.

