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До края остават 3 броя!
Анри Кулев, рисунка към филма
Имало една война, сценарист Влади
Киров, оператор Светла Ганева

Скъпи приятели,

Както знаете, вестник „Култура“ ще престане
да съществува в края на юли т.г.
Дори лишени от заглавието, на което повечето от нас са посветили десетилетия от живота си, ние ще опитаме да продължим да издаваме Култура – под друго име, но със същия заряд.
Мислим, че той е нужен на България, защото в
нея продължава да има твърде много политкомисари, заменили едно „тоталитарно“ верую с
друго – „демократично“ верую.
Продължаваме да смятаме, че българската интелигенция заслужава вестник на всички гледни
точки; издание, дом на оперативната художествена критика; средище на истински дебати за нашето развитие; една истински обществена културна медия.
Както разбирате, предстоят ни нелеки дни.
Затова се обръщаме към всички, които искат
– и могат – да помогнат.
Банковата сметка на Фондация Пространство
„Култура“, дългогодишен и бъдещ наш издател,
е:
„СИБАНК“
IBAN: BG93 BUIB 9888 1000 6561 09
Благодарим ви предварително.
P.S. В отговор на запитвания на наши приятели
уточняваме: Фондация Пространство „Култура“ е
юридическо лице с нестопанска цел. Тя бе учредена през 1999 година с цел да поеме издаването на
вестник Култура. След като през 2007 година
Светослав Божилов купи вестника, дейността
на фондацията бе замразена. Предвид новите обстоятелства, ние отново я активираме, за да
правим издание за култура, продължаващо редакционната политика на вестник Култура.
За да се избегнат недоразумения, отново
подчертаваме: фондация „Комунитас“, която е
собственост на Светослав Божилов, няма нищо
общо с бъдещите планове на сегашния екип на
вестника. Тя ще е издател на Тони Николов.
Екипът на вестника

Пак цензура

Никола Георгиев
Литературни
похождения
Автори, творби, анализи
Избрано, том 2
ИК Изток-Запад
Цена 33 лв.

в годините преди и след 1989 г., което ще бъде
напълно достъпно на сайта.
От месец септември „Култура“ става месечно
Убедени сме, че в новия си вид изданието, чиеиздание с нов облик и нов екип. Списание
то съществуване е много важно за българската
„Култура“ ще излиза 10 пъти годишно. Всеки
брой ще е с книжно тяло от 80 страници и це- култура, ще продължи да изпълнява мисията си
в
пълния си досегашен обем и със същата тена 3,50 лв. Годишният абонамент е 25 лв.
матика.
Промяната на „Култура“ е повече от наложителна в пост-Гутенберговия свят, в който жи- Очаквайте първия брой на новата „Култура“
веем. За целта фондация „Комунитас“ започва и в началото на септември!
Фондация „Комунитас“
пълно дигитализиране на хартиеното издание –

До читателите

В Брюксел, в края на интервюто за политиката
на ЕС за бежанците, премиерът Бойко Борисов започва да се гневи на „фалшива новина“ за гръцки остров, който си бил купил.
Гневът му прозвучава в
ефира: Лъжа, лъжа, лъжа!
На следващия ден предаването на Милен Цветков бе
свалено. „Нова тв“ потвърждава, че не е излъчено, защото не отговаряло
на правилата, дето телевизията винаги спазвала.
Сашо Диков прави извънредно предаване по
„Евроком“, като кани част
от гостите на Милен
Цветков от сваленото му
предаване. В „Евродикоф“
гръцкият остров се превръща в новина за 50 тона
злато от Тодор Живков,
дадени за ГЕРБ.
Първо в „Евродикоф“ говори не отишлият в „Нова
тв“ журналист Мирослав
Иванов. Следва реклама – в
един рекламен блок два клипа са на „Медикъл караджъ“, клиника за репродуктивно здраве в Турция.
След рекламите гости са
виновникът, може би, за
спирането на предаването
Николай Гацев и доц.
Йоаким Каламарис, за който се твърди, че също е
трябвало да бъде гост, но
по думите му, никой не му
се е обадил. С Николай
Гацев в студиото на Милен
Цветков е имало още един
гост, назоваван „гръцкия
гост“.
Йоаким Каламарис е доктор в Европейския колеж в
Пловдив. По-трудно е да си
припомним кой е Николай
Гацев – през 2015 г., като
общински съветник от „сините“, се появи в кадър с
индиански пера на празнична церемония в Деня на
София. После подкрепяше
референдума на „Шоуто на
Слави“, а сега беше представен като зам.-председател на „Добродетелна дружина“.
В предаването на Диков

Николай Гацев показва банков документ, от който се
видя нещо размазано.
Махаме, не се вижда – признава дори Сашо Диков.
Това е банков документ за
депозирането през 1982 г.
на 50 тона злато в европейска банка, обяснява ни
Николай Гацев и казва, че
всеки може да провери.
После научаваме, че Бойко
Борисов не бил точно телохранител на Тодор
Живков, защото, когато
Гацев ходил при Живков,
Борисов неведнъж му правил кафе. А Сашо Диков няколко пъти му казва, че олеква, ако обижда премиера.
Но Гацев е последователен
– заявява на Диков, че като мъж на Аня Пенчева,
сигурно знае, че младият
Бойко Борисов е бил на реда в Народния театър, отделен за „династията“ на
Живков. Сашо Диков пак
му напомня да не олеква.
Николай Гацев е разказал в
предаването на Милен
Цветков, че има документ
от досието на Бойко
Борисов в една голяма държава. Документът е от
1982 г. - това е началото на
българската перестройка, аз
така го нарекох, казва
Гацев. После ни посочва нещо, за което твърди, че е
заверка от немски нотариус на 1 август 2005 г. и че
в края на 2005 г. е направен
първият трансфер към
Фондация „Конрад
Аденауер“. Сашо Диков коректно пита как разбира,
че е направен трансфер. Аз
го твърдя!, казва Николай
Гацев. Фондация „Конрад
Аденауер“ пък изпълнява волята на дарителя да финансира политически проект и това е ГЕРБ. И е
убеден, че от фондацията
няма да отрекат, защото
са германци. В края на разговора Николай Гацев казва,
че „голямата държава“, в
която е досието на
Борисов, ще го подсети и
по друг начин.
Един гост с много мистификации в главата си

трябва да представи „истината“. „Аз твърдя!“ от
неговите уста звучи доста
индиански. За съжаление,
подобна проба псевдоплурализъм при Сашо Диков само допълва жалбите на
Бойко Борисов, който на
пресконференция моли медиите да се оправят сами
- да се цензурират, автоцензурират, каквото искат
да правят, само да не му
намесват името, защото и
неговото семейство гледа…
Медиите пък почват да се
самонавиват, че ако говориш на темата за гръцкия
остров, ти си свободна
медия.
Иван Бакалов, като гост
на Златимир Йочев в
„България он еър“, обясни,
че премиерът сам си разпространява фалшиви новини и сам си ги опровергава.
Това е PR ход. Следващия
път може да се появи новина, че е космонавт. Така, когато се разчуе, че е откраднал 50 милиона евро, никой
няма да повярва.
Ако има някаква поука за
журналистите и медиите,
то тя е, че „Нова тв“
трябва да си смени мантрата за „правилата“, като сваля предавания. Със
същите мотиви Анна
Цолова остана в гардероба
със скелети, скован от
друг пишман познавач на
документи, същите мотиви чухме при напускането
на Васил Иванов, записващ
колегите си, без да ги предупреди. Тръгна си и причината за целия панаир тогава – Дарина Сарелска, на
която е трудно да запомним роднините и връзката
им с ГЕРБ. Ако Милен
Цветков излъчи казаното
от Николай Гацев, той
има само един ход – на
следващия ден да търси
потвърждение или отхвърляне на казаното. И е подобре „Нова тв“ да го остави, за да не се произведе от една фалшива новина и втора.

Жана Попова

Петер Цанев, Опит извън
тялото, 2018

Марий Росен. „Каменните
хвърчила”. София: ИК „Пергамент”, 2018. Цена 8 лв.
Когато за първи път попаднах на името Марий Росен,
реших, че то наподобява хетеронимите на Пенчо
Славейков, населяващи
Острова на блажените; поет като Чавдар Подрумче
или Тихо Чубра… Не подозирах, че е театрален режисьор, фронтмен на група,
текстописец на видението
Андрония Попова… После
следях причудливите му
творби във фейсбук: колкото романтични, дваж по-болезнени, нежни, неясни, с начупени остри образи. Като
дом на страшно детство,
внезапно останал без стени.
Тези късички произведения
изискват работа от читателя. Защото са, ако го перифразирам, като нова кутия за Пандора, която празнува рожден ден в самите
нас. Защото нещо от нас не
съвпада със самите нас в навечерието на мъдростта.
„В килера вият/ вълци// от
кожите ни/ шият знамена”.

На 30-ия ден от месец юни,
в изпълнената с публика зала 1 на Националния дворец
на културата, Кралският
Концертгебау оркестър –
Амстердам представи своя
софийски концерт – „RCO
meets Sofia“, част от големия проект RCO meets
Europe. Солист бе известният български цигулар
Веско Ешкенази, а диригент - Даниеле Гати, който от 2016 г. е главен диригент на прочутия оркестър.
В едно впечатляващо по
своите мащаби европейско
турне, започнало през 2016
г., в рамките на програмата „RCO meets Europe”, в
продължение на два и половина сезона Кралският
Концертгебау оркестър ще
посети 28-те държави-членки на Европейския съюз.
Основната идея е да бъде
показана мощта, силата и
способността на музиката
да обединява хората, идея,
която спечели одобрението
на международната общност, както и изключителМаргарита Серафимова.
„Неразрешимостта на вели- но високата оценка от криколепието”. Поезия. Пловдив: тиката и аудиторията. И
ИК „Жанет 45”, 2018. Цена още нещо, което заслужава
адмирации! Това е програма13 лв.
та „Един до друг“ (Side by
На корицата на книгата
нейната редакторка е отбе- Side). Във всяка една от 28те европейски страни, коилязала: „Радост пред безто посещава оркестърът,
крайността. Спокойствие
пред собствената крайност.” първата творба от концерНапълно съгласен съм, особе- та се изпълнява от смесен
състав заедно с един от
но с второто изречение. И
младежките оркестри от
третата стихосбирка на
съответната страна.
Маргарита Серафимова изДо този момент, през сезоразява блаженство.
на 2017-2018, в рамките на
Вечността е постигната.
този великолепен проект,
Тук-таме стихотворенията
й са набраздени от учудване- оркестърът е изнесъл концерти в Берлин, където е
то пред факта, че това е
сътрудничил с Германския
възможно, но отново станационален младежки оркесват гладки и замлъкват.
тър; в Букурещ заедно с
Сякаш лирическото същеРумънския национален мластво в „Неразрешимостта
дежки оркестър и солист
на великолепието” стои обцигуларя Ливиу Прунару; в
нажено - да, обнажено е дуБудапеща заедно с младежмата - на гръцки островен
ката Зуглой Филхармония и
плаж. И плажът става дресолисти органистите
вногръцки, първобитен, рай.
Ивета Апкална и Ласло
Светът става кристално
Фассанг за световната пребистър. А лирическият аз е
войн, който най-после си по- миера на Multiversum от
чива, наивността му прииж- Петер Йотвьош; в Мадрид,
да. Самотността му стига. заедно с Мадридския млаТой се разтваря в простран- дежки оркестър и солисти
– клавирното дуо на сесството. „Не те виждам в
множеството/ на палубата./ трите Катя и Мариел
Лабек; в Лисабон, заедно с
Ти си корабът.”
Младежкия оркестър на
Академията към Фондация
„Основи на хайку”. Джейн
Гулбенкян, отново със сесРайкхълд. „Уроци по хайку”.
трите Лабек; в Прага, заПревод от английски Мая
едно с Младежкия оркестър
Любенова, Радостина А.
към Пражката консерватоАнгелова, Ваня Стефанова. / рия и солист пианиста
Алексей Андреев. „Що е хай- Даниил Трифонов; в Париж,
ку”. Превод от руски
заедно със студенти от
Илиана Илиева. София: ИГ
Pôle supérieur на Париж „АГАТА-А”, 2018. Цена 15 лв.
Булон Биянкур. Повечето
Тези два текста се появяот концертите са били изват късно, но са страшно
несени под палката на
необходими. Авторът на
Маестро Гати, тези в
съставителството
Мадрид и Лисабон - под
Владислав Христов заявява
палката на Семьон Бичков,
в предговора: „Наблюдавайки а концертът в Будапеща е
текстовете на българските бил с диригент Петер
автори на хайку през послед- Йотвьош. Програмите за
ните няколко години, често отделните турнета есси задавам въпроса: “Защо
тествено са различни и
са толкова далеч от свевключват богат спектър
товните образци, какво им
от симфонична музика, каклипсва да пораснат и да по- то и често творби от аввишат нивото си?”. Един
тори на страната „домаот отговорите несъмнено
кин“. Това е една прекрасна
се крие в ниската теоретична подготовка на пишещите хайку. Нерядко хайку
наричат всяко тристишие,
това девалвира жанра, оставяйки впечатление за леснота и лековатост”. Бих бил
доста по-груб: хайку е въпрос на духовно упражнение,
далеч не само магически
жанр (словесността е само
17 срички от великата идея
за хайку, която превръща думите в катализатори); много сурово упражнение, което
ни учи как на всяка цена да
избягваме да споменаваме
себе си. „И без свян да мога
да говоря/ с простите на
прост неук език”, ако изненадващо цитирам Далчев.
Неслучайно 24-ото правило
на Джейн Райкхърд гласи:
„Просто пишете за обикновените неща с помощта на
обикновен език”. Така дисциплиниращото хайку ще ни научи да живеем като всички
хора - отворени към чудото
на света.

М.Б.

Младият Селинджър

Знаменателен концерт
на Кралския Концертгебау оркестър
традиция, която може да
бъде обмислена от
Националния дворец на културата при бъдещи преговори за гостуване на световноизвестни оркестри.
Впрочем, 2019 година е 120годишнина от рождението
на Панчо Владигеров, с чиято музика и творчество
ние само можем да се гордеем.
Тази вечер програмата на
Кралския Концертгебау оркестър включваше три
творби: увертюра към операта „Дон Жуан“ на
Волфганг Амадеус Моцарт,
Феликс МенделсонБартолди – Концерт за цигулка и оркестър в ми минор и Симфония № 7 в ла
мажор на Лудвиг ван
Бетовен.
В традициите на проекта,
в изпълнението на увертюрата като партньор на оркестъра се включи
Младежка филхармония
„Пионер“. За да застанат
Един до друг с опитните си
колеги от Концертгебау,
младите български инструменталисти бяха подготвени в предварителни репетиции от своя диригент
Любомир Денев-младши.
Доколкото разбрах, само с
една едночасова репетиция
Даниеле Гати е успял да изработи съвършения резултат, който беше поднесен
на софийската публика.
Увертюрата прозвуча като
излята, с красива и единна
звучност и енергия.
Вълнението на младите
български музиканти от досега им с майсторството
на Концертгебау и от взаимното участие в „тайнството“ бе видимо, без това да се отрази на интерпретацията им. Те буквално
се вляха в големия оркестър под палката на
Маестрото и свириха с голям ентусиазъм.
И в увертюрата на
Моцарт, и в Менделсоновия
цигулков концерт, и в
Бетовеновата симфония се
открояваше изящното майсторство и лекота, с която Гати буквално извайва
формата на всяка отделна
творба - като звук, като
нюанси, като форма и като
разказ. А тук става дума и
за онзи абсолютен контрол
над организирането на звуковата тъкан във всеки
един миг над системата на
нейното протичане, над оркестровия апарат, който
работеше безупречно, като
един чудесно слят механизъм, като един инструмент. Оттук следва да откроя и онова невероятно
осъзнаване и владеене на
смислите, образността и
идеите на творбите, които владее Даниеле Гати, а
тези творби, впрочем, благодарение на своята огромна популярност, въобще
не са „лека хапка” за изпълнение.
Известният български цигулар Веско Ешкенази застана пред своите възторжени
почитатели като солист
на Менделсоновия цигулков

концерт. Ешкенази е концертмайстор на Кралския
Концертгебау оркестър от
2000 година, като това не
се отразява на активната
му солистична дейност. Той
е музицирал като солист на
Кралския филхармоничен оркестър и на Лондонската
филхармония и е работил с
такива колоси на диригентското майсторство, като
Сейджи Озава, Курт Мазур,
Колин Дейвис или Карло
Мария Джулини. Веско
Ешкенази е изработил партията на Менделсоновия
концерт до най-малкия детайл и изрядната му интерпретация бе основа за
артистичното взаимодействие, което постигнаха заедно с Маестро Гати.
Този път неговият прочит
на цигулковата партия наблягаше на фината нюансировка, на изящното филиране на звука и изработване
на отделните фрази – бягайки от показност и излишна виртуозност и постигайки мъдрост и дълбочина.
Втората част на концерта бе и неговата смислова
кулминация. Изпълнението
на Симфония № 7 от
Бетовен бе извършено като тайнство и би било
усетено на един дъх, ако не
бе очакваното, абсолютно
безсмислено ръкопляскане
на софийската публика
между частите. Симфонията на Бетовен найчесто е коментирана заради „безграничната й спонтанност“, заради вихъра на
протичащите и вливащите
се един в друг тонове; дори
Рихард Вагнер я нарича
„апотеоз на танца“. За мен
нещата са далеч по-различни. Аз винаги съм виждал в
тази творба един труден
за разгадаване и изпълнение
пъзел, който се намира далеч отвъд повърхността
на звуците и ритмите и
който може да бъде разбран само при вглеждане в
най-малките детайли, в
онези незабележими на пръв
поглед кодове, които
Бетовен е вплел в партитурата. Даниеле Гати наистина беше вникнал в тези загадъчни кътчета на
неспокойния Бетовенов дух,
в онези необозрими на брой
малки артикулационни и динамични нюанси, обозначени така стриктно и понякога по странно педантичен за епохата начин в ръкописа на автора. А това
са детайли, които организират една достатъчно
сложна музикална реторика,
наситена с особени акценти, прекъсвания и удължени
фрази, с фино изработени,
едва забележими „живописни“ фонове, реторика, водеща до дълбок философски
разказ, който беше поднесен блестящо от Кралския
Концертгебау оркестър и
неговия диригент Маестро
Гати.
Наистина знаменателно събитие за софийския концертен живот!

Георги Арнаудов

„Бунтовник в ръжта” (Rebel in the Rye), 2017, САЩ, 106 минути, сценарист и режисьор Дани Стронг (по книгата на Кенет
Славенски „По-горе към билото. Животът на Дж. Д.
Селинджър“), продуценти: Брус Коен, Тад Лакинбил, Трент
Лакинбил, Джейсън Шуман, Моли Смит, Дани Стронг; оператор
Креймър Моргенто, музика Беър Макриъри, в ролите: Никълъс
Холт, Кевин Спейси, Зоуи Дойч и др.

Естетическото 10 причини да
отношение като броим до 10
опит извън
тялото

Сотир Гелев. „Как Лора се научи да брои до десет”. София:
Ентусиаст, 2018. Цена 15 лв.

Петер Цанев, „Опит извън тялото“, +359 Gallery, 18 май- 17
юни 2018

В рамките на няколко месеца Петер Цанев показа
две изложби в София, които едновременно повтарят и доразвиват определени идеи. В „Екскурсивни
обекти“ в галерия Кредо
Бонум в центъра на залата
имаше композиция от два
обекта: стол и четка с
дълга дръжка, подпряна на
него, а на стените имаше
фотографии, принтирани
върху платно, на тази композиция от обекти в същата зала. Връзката с прочутата работа на Косут
„Един и три стола“ е очевидна, но има и съществени разлики. Цанев не се интересува от връзката
между название, образ и
обект. Не се пита кой е
референтът.
Фотографиите правят видима, подчертават чисто
естетическата функция на
композицията от обекти.
Вадят на показ изящната
скулптура в тях. Те ни показват как можем да се
отнасяме не утилитарно
към тези банални предмети от всекидневието.
Постепенно преставаме да
правим принципна разлика
между фотографиите и
обектите. Разликата между тях бива заличена в естетическото отношение.
В този смисъл, на въпроса,
който работата на Косут
задава: „Кое е реално?”,
Цанев отговаря – погледът
на художника, тоест, естетическото отношение.
Самата работа на Косут,
преди да бъде философски
въпрос, е добре аранжиран
естетически обект.
Цялата тази проблематика я има и във втората
изложба на Цанев в +359
Gallery, но там има и няколко нови момента. В известен смисъл, може да се
каже, че в тази изложба
има разгръщане на сюжет
и времева структура като
в музиката. На площадката на първия етаж имаме
композиция от три бели
предмета – маса, купичка
и лайсна. Композицията
внушава усещане за ста-

Проблемите на „християнството и политиката“ са в
центъра на новия 130 брой/Есен на сп. „Християнство
и култура“. На тази тема е посветена статията на
Атанас Славов за „двата политически свята“ на съвременното православие, анализът на Марк Седжуик за
„неоевразийството в Русия“, както и позицията на
главния редактор Калин Янакиев за „нашите нови ревнители“. В рубриката „християнство и истина“ можете да прочетете размисъла на Романо Гуардини
„Църква и догмат“, както и изследването на Светослав
Риболов „иконография и прочит на св. Григорий Палама
в късновизантийската и поствизантийската епоха“.
Темата е допълнена със статията на Калин Йорданов
за „поклонниците, кръстоносците и ловците на реликви“, както и с изследването на Лиляна Симеонова за
„българския въпрос“ и кризата на папството през последната третина на IX в. В броя още можете да прочетете философско-етическите фрагменти на Христо
Стоев и статията на Владимир Теохаров „Аналогия, религия и откровение при Карл Барт и Паул Тилих“. В рубриката „християнство и изкуство“ Слава Янакиева
прави анализ на филма на Илдико Ениеди „Симон
Влъхва“ (1999) като „приказка за един невъзможен
Адвент“. Броят е илюстриран с фотографии на Бойко
Йорданов от цикъла „Християнски Египет“.

тика и баланс. На следващата площадка имаме
композиция от тел и
снимка, принтирана върху
платно и поставена върху
бялото топче на пода. На
снимката се вижда същата площадка, развитата
тел по земята и самият
художник в бял гащеризон,
балансиращ трудно на единия си крак. Балансът е
разколебан, нещо хаотично
е нахлуло в работата. На
най-високата площадка
имаме отново снимка,
принтирана върху платно,
поставено на пода, и
пластмасова лайсна, опряна върху него. На снимката виждаме отново художника в бял гащеризон, легнал безжизнен на пода. Тук
балансът отново е възстановен, но по смущаващ начин.
В тази тричастна инсталация отново има игра
между реалното пространство, реалните предмети
в него и техните фотографски изображения.
Отново срещаме демонстрацията на естетическото отношение, заличаващо разликата между
обект и образ. Новото е
наличието на фотографски
образ без обект.
Художникът е на снимката, но не и в залата, за
разлика от останалите
предмети. От текста към
изложбата става ясно, че
в основата й е представянето на един специфичен
психологически феномен –
опитът извън тялото.
Този опит не е съвсем необичаен. Става дума за усещането, че сме извън нашето тяло и го наблюдаваме като предмет. В инсталацията на Петер
Цанев зрителят всъщност
е поставен на мястото на
наблюдаващия себе си „отвън“ художник. Така границата между художника,
зрителя и предметите е
заличена. Навлезли сме в
сърцевината на естетическото отношение, за което по-горе ставаше дума.
Това отношение е винаги
отчуждаващо и опредметяващо, то е излизане от
тялото, с което сме въвлечени пряко в действителността. Тялото е опредметено, отчуждено от
съзнанието, както всеки
друг предмет.
Утилитарната употреба
на предметите е начин да
се въвлечем телесно в света. Естетическото отношение, напротив, изисква
дистанция и обезтелесяване - както на предметите,
така и на съзерцаващия.
Тялото на художника, проснато на пода в последната
снимка от изложбата във
„Водна кула“, е цената за
постигане на естетическото отношение към света.
Модерното изкуство е едновременно рожба на това
отношение и същевременно многократно и по различни начини се е опитвало да излезе от него, да го
взриви.

Кирил Василев

Едно: Първото нещо, което доставя удоволствие в
тази книга, е усещането
за единство - между изразни средства, между
част и цяло, единство, което носи лекота и спокойно води детето през замисъла.
Две: Второто нещо е тактът. „Лора” се движи на
две крачки зад малкия си
читател, който явно вече
знае да брои до десет,
след като е способен да
следи дълъг текст. „Лора”
го кара да се чувства
умен във време на амбиции и бързане, когато едва
си научил нещо - и следващата лъжица знание вече
лети към устата ти.
Три: Тази книга си е за деца. В нея няма подхилкващ
се втори план, който оставя усещането за двойна
игра. Единствената външна препратка е името
„Сергей Есенин”, ама то
си е просто странно име
за котка. Женска при това.
Четири: „Лора” е много
смешна по един ненатрапчив, бъстъркийтънски начин. Текстът не е украсен
с шегички; тук комичното
следва от самата природа
на героите, от техния характер и характера на нашите очаквания.
Пет: Очакването, че всяка размяна трябва да завърши с печалба и тази
печалба трябва да е материална, остава безнадеждно излъгано. И слава Богу.
Ценността бива най-различна - зъбите от чудовище струват повече от диаманти, на златните монети не им пречи, че са
фалшиви - нали тази на
феите също е боядисана,
важно е да са точно колкото трябва на брой. И
да ги подариш, не е загуба
- нали си се научил да броиш до пет?
Шест: Илюстрациите са
класически, в два тона,
блестящи (в детския и
възрастния смисъл на думата). Няма нито грам
захар.
Седем: Както впрочем и в
цялата книга. Рай за всички преяли със захаросано.
Осем: Има рецепта. За супа. Звучи окуражително.
Освен това, иде реч за
вкуса на мухите.
Девет: Сюжетът, противно на класическите
схеми, преспокойно въвежда нови герои с всяка глава. Ако сте свикнали към
средата на фабулата всички свободни нишки да се
оплетат като чорап, налага се да отвикнете.
Книгата има своя схема;
девет числа, девет срещи,
а десетото те връща вкъщи.
Десет: Книгата не прилича на другите. Нито у
нас, нито другаде. Не запълва предварително намислена ниша, не догонва
концепцията си, не е „български вариант на еди-какво си”. Не изглежда да й е
в характера.

Зорница Христова

ният „Coming Through the
Rye“ (2016) на Джеймс
Стивън Садуит.
Наскоро ми попадна нов
игрален филм за писателяпризрак по „По-горе към
Джеръм Дейвид Серушава бащината забрана билото. Животът на Дж.
линджър (1.01.1919 –
и изненадва с биографията Д. Селинджър“, чиито пра27.01.2010) е може би най- му „Спасителят на мечва Дани Стронг е откузагадъчният от всички
ти” (2000), веднага след
пил. Никълъс Холт е в рописатели. Легендарният
смъртта му е публикувалята на Джери Селинджър,
автор на „Спасителят в
на „По-горе към билото.
а Кевин Спейси е преподаръжта”, „Семейство Глас” Животът на Дж. Д.
вателят му по творческо
и „Девет разказа” прижи- Селинджър” от Кенет
писане в Колумбийския
ве охранява строго лична- Славенски (изд. „Дамян
университет Уит Бернет,
та си неприкосновеност – Яков”, 2010). През 2013 из- издал в Story първия му
лиза и първият докуменот 1965 г. престава да
разказ срещу чек от 25 щ.
тален филм за него публикува, а от 1980 г. –
д. и вдъхновил го да напи„Селинджър” на холивудда дава интервюта и изше „Спасителят в ръския сценарист Шейн
общо да общува с медиижта“. В кадър му казва:
Салерно (1972), последван
те. Всеизвестно е вето„Холдън заслужава книга
то му върху екранизации- от мистификационната
само за него“.
те на неговите произведе- книга на Фредерик Бегбеде Филмът започва с писмо,
ния. След като дъщеря му „Уна & Селинджър“ (ИК
което Джери пише до
Маргарет Селинджър на„Колибри”, 2015) и игралУит по време на престоя
си в психиатрична клиника. „Холдън е мъртъв. Не
знам какво вече може да
ме спаси.“ Това писмо със
задкадровия глас на
Никълъс Холт се появява
неведнъж на екран.
Филмът разказва за младите години на
Селинджър, влюбването
му в Уна О’Нийл (Зоуи
Дойч) и ужаса, който изпитва, виждайки на първа
страница на вестник по
време на Втората световна война сватбата й
с Чарли Чаплин. Докато
гледах епизодите с нея, си
спомних, че в безмилостната си сатира на истаблишмънта „Сбъднати молитви” (1986) Труман
Капоти му отделя със
симпатия почти цяла
страница. „Той искаше да
става писател и докато
Кевин Спейси
беше войник, пишеше на
и Никълъс Холт в кадър
Уна писма от по десет
от Бунтовник в ръжта
страници. Нещо като лю-

бовни есета, много нежни,
не можеш да си представиш колко нежни. Което
вече е малко прекалено.
Уна ми ги четеше и когато ме попита какво мисля, аз й казах, че това
момче, изглежда, лесно се
разплаква. Но тя искаше
да знае дали го намирам
гениален и талантлив или
просто глупак, и аз казах:
„И двете. И двете заедно”. Та години по-късно,
когато прочетох
„Спасителят в ръжта” и
разбрах, че авторът е онзи Джери, гаджето на
Уна, пак бях на същото
мнение.
- Никога не съм чувала
някоя интересна история
за Селинджър – призна мисис Купър.
- Аз пък никога не съм чувала нещо за него, което
да не е интересно. Във
всеки случай, това не ти
е обикновеното еврейче
от Парк авеню“. (превод
Христина Кочемидова, КК
„Георги Бакалов”, Варна,
1989).
Но Уна все пак е само
епизод от мистериозния
живот на Селинджър.
Филмът изследва неговия
пословичен сарказъм и
сложното му пребиваване
в света, отношенията му
със семейството, Уит
Бернет, Дороти Олдинг
(Сара Полсън) и The New
Yorker, съмненията му,
медитацията, трескавото
писане и пушене, посттравматичния стрес от
войната, колосалния успех
на Холдън Колфийлд и
„Спасителят в ръжта“ до
отшелничеството му с
втората съпруга Клеър
(Луси Бойнтън) и първото дете в Корниш, Ню

Хепшиър. Разказани с усложнен флашбек, ранните
терзания на Селинджър са
интересни, но ужасно
омотани. Студената синкаво-зелена гама на епизодите с клиниката и войната контрастират на
златисто-кафявия уют в
цивилните години. Ако не
е толкова обстоятелствен и монтажно бъбрив, дебютът на Дани
Стронг (актьор и телевизионен сценарист) би бил
по-жив и въздействащ.
Доста сбъркан филм.
Но си струва гледането
–високият и красив
Никълъс Холт е неистов,
подобно на младия
Селинджър, а Кевин
Спейси, с очила, понапълнял и подпухнал, е невероятен. Героят му е завладяващ – проницателен и
ироничен, бохема и професионалист, затиснат от
безпаричието. След като
миналата есен заради обвинения в едновремешен
секс тормоз бе изгонен
от сериала „Къща от карти“, а сцените с него във
„Всички пари на света“ на
Ридли Скот бяха изрязани
и заснети отново с
Кристофър Плъмър, кариерата на един от най-значимите актьори на нашето време тръгна стремглаво надолу. Освен в този филм, Спейси участва
още в „Клубът на момчетата милиардери“ и в
обирджийския екшън „Зад
волана“ на Едгар Райт,
които би трябвало да се
видят.
„Бунтовник в ръжта“ и
тези два филма вероятно
са последните с негово
участие. Дано да греша.

Поетическите авангарди
в България и Украйна

И още много може да бъде
прочетено в антологията
„Български поетически авангард” (съставителство, предговор и бележки Михаил
Неделчев, Елка Трайкова, Мариета Иванова-Гиргинова),
публикувана току-що от Издателския център „Боян Пенев” при Института за литература към БАН. Изданието е двуезично - и на украински (преводът е на Надия Мискив, Олга Сорока и
Остап Сливински); то е финансирано от Фонд „Научни
изследвания” и не се разпространява с комерсиална цел.
В антологията със своите
емблематични български лирически въплъщения са представени следните авангардни направления:
Експресионизъм, Сюрреализъм, Имажинизъм, Футуризъм, Дадаизъм, Диаболизъм, Конструктивизъм, Мистико-религиозен авангард,
Митофолклорен авангард.
Има и дял „Манифести.
Критическа есеистика”. Има
я и следната знакова особеност: фигури като Ламар
принадлежат и на експресионизма, и на сюрреализма, и
на имажинизма, и на футуризма, и на дадаизма, и на
конструктивизма… Той не е
и единственият многовалентен персонаж. Хрумва ми
неуместната перифраза
тъкмо по Ламар, че българският поет всичко яде, като
есето… Много от шумните
някога и после потънали в
забрава имена са възкресени
от ласкавите съставители:
чували ли сте, примерно, за
българския сюрреалист Ясен
Валковски? Или за футуриста Георги Динев, който приветства Маринети: “ще караме ски със самолети,/ ще
се забавляваме,/ ще запалим
съзвездия от кокс,/ за да пиГеновева Димитрова
шем стихове/ и ще предизвикваме мачове по бокс”. И
действително, ако не мачове
по литературоведски бокс,
то поне много важни дискусии може да провокира антологията - като започнем
Лоренцо Мароне. „Изкушението да бъдеш щастлив”. Превод от
че героят Чезаре
кон пряко волята на Big
Наскоро писах за океана
форнийски GDPR“ се преиталиански Мария Добрева. ИК Колибри, С., 2018
с тезата на съставителите
Анунциата изважда на
Tech.
от законови, социални и
върна от проектозакон в
относно литературноистопоказ скритото лице на
Рядко се среща дебют,
във факта, че децата и
културни различия, делящ
закон, и изненадата, кояТретият в играта е Мери рическото (не)утвърждаване
типичния стар човек –
старците си приличат в
толкова успешен като
Стария континент от
то предизвика не само в
Стоун Рос – бивша служи- на българския поетически
първия роман на четири- начина на тяхната лите- онова, което литератуНовия, и за това, че в но- средите на бизнеса, но и
телка на ЦРУ и юридичеавангард.
ратурна репрезентация: и рата традиционно отказ- вовъведената европейска
десет годишния Лоренцо
сред потребителите, меко ски съветник на
Още повече, че можем да
ва да види, независимо
Мароне. От 2015 до днес едните, и другите са лирегулация на лични данни
казано намирисва. Каква
Комисията за разузнаване четем тази антология в
дали го идеализира, или
книгата има три награди, шени от „вътрешен
GDPR няма нищо изненад- ли машинация се крие зад
към Камарата на предконтекста на същевременно
глас“, те винаги са обект демонизира според услов- ващо. Но ето, че тия дни това?
четиринайсет издания в
ставителите, също от
появилата се по проекта анна
изображение
отвън,
ността
на
различните
Италия, преводи на петв САЩ, и то не къде да
Оукланд, и очевидно доста тология „Украински поетиЕто как Тhe Register проот гледната точка на
жанрове. Той е бъдещето е, а в родния щат на Big
найсет езика и успешна
веща в изготвянето на за- чески авангард”, съставителследява историята.
тези, които не са нито
на всеки от нас и ромаTech, Калифорния, бе прифилмова версия
кони, провеждането на по- ство и бележки Остап
В началото на 2016, в
нът ни дава шанс да се
ет, при това в рекорден
(„Нежност“) на режисьо- деца, нито много възСливински, Олег Коцарев и
литики и ползване на състолицата на щата
растни хора. Това найпримирим с него, да го
срок, закон близнак на евра Джани Амелио.
ществуващата система за Юлия Стахивска (предговоСакраменто и близкия
ропейския GDPR приемем по някакъв нарът е на последните двама).
Заслужавало си е нейният често ги превръща в екОукланд, неколцина разпо- прокарването им.
Законът за поверителавтор да захвърли профе- ран, на който се прожек- чин.
Тези тримата в продълже- Преводът от украински е на
лагащи с пари и законодаАлбена Стаменова, Влатират колективно мито- Ако беше спряла дотук
ността на потребителисионалното поприще на
телно ноу хау люде започ- ние на година привличат
те в Калифорния 2018
правист и да се превърне логизираните представи
обаче, книгата едва ли
привърженици от средите димир Колев и Райна Камват да правят координив професионален писател. за детство и старост.
щеше да спечели любовта (California Consumer Privacy рани усилия да осигурят
на юристите и техноекс- берова. За мен поне интересна е появата на още едно
Така погледнато, Чезаре
Act 2018). В обхвата му се на калифорнийците възСега сякаш не може да
на милиони хора. (Много
пертите, та до академич- авангардно направление в
озовава всяка компания,
спре да пише: за по-малко Анунциата е необичаен
читатели споделят в
можност да контролират ни среди и обикновените
Украйна - Сциентизмът,
старец: той не живее
държаща данните на пове- личните си данни.
граждани. И така, благоот три години е издал
Интернет, че са имали
представен от Юрий Паче от 50 000 души, а всеки Първоначалният импулс
чрез своите (вече порадарение на добре структу- лейчук, Валериян Полишчук,
още три романа, също
подтик да я затворят,
от
40-те
милиона
калиснали)
деца,
не
се
топи
рираната им инициатива,
успешни, но в по-умерени
идва от разработчика на
дори захвърлят след пърВолодимир Гадзински и
форнийци
вече
има
право
от
скръб
по
изгубената
професионално проведена
недвижими имоти
граници. Неизбежното
вите страници.) Само че
Олекса Слисаренко. Чета бипредизвикателство, с ко- съпруга, не обикаля пазара разказът има и сантимен- да знае какви точно данни Алистър Мактагърт. След политика и добър „тайографичните бележки на укс неизменната мушамена тален аспект, елемент на се събират за него, дали и случаен разговор с инжеминг“, успяват да съберат раинските авангардисти и
ето се сблъсква всеки
необходимата подкрепа и
нер от Google в Оукланд,
веднага се набива на очи, че
онова, което преживяваме как те се търгуват с
критик на „Изкушението чанта, не роптае срещу
трети страни и да изисполитиците и не изпитва като откровение. Нещо
през ноември 2017 инициа- мнозина от тях са просто
който му казал, че “Ако
да бъдеш щастлив“, е да
ква унищожаването им в
апокалиптичен стрес от се случва, идва момент,
тивата им е вече законо- разстреляни от съветската
хората разберат колко
дефинира по някакъв наслучай, че положението не много знаем за тях, те
проблемите на днешния
власт. У нас властите изпроект.
от който заклетият
чин причините за необисвят. Вместо това е ре- стар циник егоист започ- го устройва.
наистина ще се притесТова предизвиква очаквана- глеждат по-скромни, нали?
чайния и шумен успех на
шен да прекара остатъка ва да се променя въпреки Големият бизнес не крие
нят”, той решава, че е
та паника сред законодаМ.Б.
тази книга, още повече
от
живота
си
с
всички
безпокойството
си.
открил
кауза,
в
която
да
телите,
но
една
“ballot
себе
си.
Нещо
ново
навличе тя не е нито трилър,
На 4 юли в парка на
възможни радости, които за в отношението към
Говорителят на Google,
инвестира някой и друг
measure” може да се неунито жанров експериМузея на социалистическото
му позволява липсата на
например,
изрази
опасениямилион.
После
се
запознатрализира
единствено
с
децата му, към медицинмент, нито тематично
изкуство в София се откри
та си от „трудно предви- ва с бащата на дете от
социална и емоционална
друга “ballot measure”, а за
ската сестра-простиоткритие.
скулптурната композиция
димите усложнения“, коиобвързаност. „Аз съм
училището, в което учи
да се проведе такава,
тутка Росана, към мла„Изкушението да бъдеш
„Реконструкцията като
то ще последват приема- неговото - финансист на
стар и правя каквото си
просто няма време. Ето
дото семейство наематрагедия и фарс” на Петър
щастлив“ е разказ за един искам“ е неговият девиз.
нето на закона и как те
тели в апартамента от- ще накърнят иначе „закон- име Рик Арни, който пре- така, в рекордно кратък
Садофски и Дан Трантина
възрастен мъж от средВъзрастта е оправдание
ди това е работил в
срок, Законът за повериот чешката художествена
ната класа, живеещ сам в за много неща: за безраз- среща. Чезаре Анунциата ни бизнес нужди.“ Цялата
Сената в Калифорния, по- телността на потребите- група Pode Bal. Премиерата
се оказва изправен пред
апартамент, заобиколен
съвременна икономика се
личието към порасналите
ради което бил доста залите в Калифорния бе по- на творбата е през 2015
най-голямото изкушение:
от апартаментите на
крепи на данните, това е познат с необичайната
деца, за егоистичната
дписан от губернатора
пред централата на
да
обича
отвъд
себе
си.
други възрастни хора,
вярно, но е вярно също и
взряност в себе си, за цисистема на така наречеБраун миналия четвъртък Европейския парламент в
Дали ще бъде щастлив,
италианец от Неапол, но ничния прагматизъм в
това, че законното не ви- ната „ballot measure“1 –
(29 юни 2018), въпреки
Брюксел.
дали човек изобщо може
и типичен представител отношенията с другите
наги е легитимно.
система,
при
която
всеки
пълчищата
лобисти
на
Инсталацията
припомня
да бъде щастлив, когато Как изобщо се стигна до
на една все по-голяма
хора… Романът разказва
в щата може да предложи Google и Facebook в
съдбата на осемнайсетгогрупа от хора в днешния безжалостно, включител- прескочи навика да третози закон? По каква про- инициатива и ако тя събе- Сакраменто и милионите дишния източногерманец
западен свят. Чезаре
но в „срамни“ биологични пери над себе си – това е цедура е бил изготвен,
ре достатъчно много при- долари, приготвени специ- Хартмут Тауц, който през
Анунциата с други думи е подробности, битието на отговорът залог за успе- придвижен, приет и то
върженици, да участва с
август 1986 г. се опитва да
ално за това. Огромната
ха на този роман. И поседемдесет и седем годи- възрастния човек, макар
точно в Калифорния, без
емигрира от Братислава в
бюлетина на следващите
маса калифорнийци също
шен старец, но не мисли че натурализмът е лите- неже успехът му е твър- да срещне яростния отизбори и ако спечели глатепърва ще бъдат изнена- Австрия. При пресичането
и не се държи като ста- ратурно стоплен от спе- де голям, няма как да не
на границата се натъква на
пор на лобистите на
сове, да се превърне в задани, но така се творят
граничната охрана, която
рец, по-точно казано каСилициевата долина?
цифичния за Мароне иро- си помислим, че и отгокон. Понякога това се
закони – далеч от взора
ворът не може да бъде
то Стареца, който е фи- нично-комичен стил.
случва, понякога – не, но
на потребителя. Дори ко- изпраща кучета срещу него.
Има една поговорка, че
Тауц умира от раните си в
гура на нашите колек„Комичен и циничен“, то- необичаен, че милионите
гато е по правилата на
правенето на закони е ка- предвид силното влияние
доволни
читатели
са
поболницата.
тивни представи за ста- ва е определението, коепряката демокрация.
то правенето на салами – на Силициевата долина в
Произведението на чешките
рост и традиционен
то повтарят в различни лучили тъкмо това, коеСакраменто, подобен инискаш крайния резултат,
Райна Маркова
то
са
били
подготвени
да
артисти може да се види до
обект на литературно
изразни варианти всички
струмент на директната
но не и да знаеш как се
очакват.
изображение. Има нещо
публикувани отзиви. В
демокрация е единствени- 1 Най-вероятно „мярка за гла- 30 септември.
стига до него. А бързинаК
ят начин да се прокара за- суване“ на български.
Милена Кирова
симптоматично-иронично опит да обобщя ще кажа,
та, с която този „кали-

(Не)умението да бъдеш
щастлив

Вместо оркестър и солист радио и грамофон - машинна
музика. Машината е динамика, бързина. Дългият роман
трябва да отстъпи място
на късия разказ в телеграмен
стил. Философията трябва
да престане да съществува;
на човечеството са нужни
практически познания, а не
метафизически съдържания.
Религията е осъдена на изчезване. Вместо нея ще дойде
една рационална, логически
построена система. Всичко
принадлежащо на миналото
трябва да се унищожи. Самото минало не съществува.
Не, не, това не е писано
днес, през 2018 г. - времето
на „нашето забързано всекидневие”, свръхкратките разкази на Господинов и упадъка
на академичната философия;
време, когато в света на 19годишните всичко преди
тяхното раждане е равно
положено, в една и съща времева плоскост. Цитираният
по-горе текст е фрагмент
от манифеста „Конструктивизмът”, печатан в сп.
„Хиперион”, год. 9, 1930, кн.9,
с.391. Негов автор е 27-годишният тогава Александър
Обретенов, година по-рано
завършил архитектура във
Виена… Тепърва Обретенов
ще пише обзори на авангардизма през 20-те и 30-те години... След Девети септември обаче той ще се отрече
от своите твърдения и ще
воюва с „буржоазния модернизъм и формализъм”.
Същият Александър Обретенов през 1957 г. ще стане
основател и главен редактор
на вестник „Народна култура”. Ще си отиде от този
свят през септември 1990 г.
(Дали тези, които узурпираха марката „Култура”, изобщо подозират за този сюжет?)

Образцово саламопроизводство | регулации

Брой 26, 6 юли 2018 г.

Малеровата Осма симфония - момент от един личен разговор
Случва се така, че все
юни е месецът, в който
в София се представя
Осмата симфония, величественият opus magnum
на Густав Малер, защото
историята на изпълнението й е била свързана с
фестивала „Софийски музикални седмици”. Един
поглед назад във времето
ни връща към датите 22
юни 1984, когато
Константин Илиев показа симфонията, 7 години
по-късно, на 17 юни 1991,
своя пръв прочит на
Осмата направи Емил
Табаков, след което я записа (неговото интегрално издание на симфониите на Малер бе публикувано през 1996 г. чрез
фирмата Capriccio).

Трябваше да изминат 27
години и да се появи политически повод, за да
стане финансово възможно събирането на огромния изпълнителски апарат за представянето на
грандиозно реализираната
идея за Gesamtkunstwerk,
за синтеза между музика
и драма, в която властелин е човешкият глас.
През 1906 г. Густав
Малер пише на своя биограф Рихард Шпехт:
„Досега не съм правил нещо подобно, по стил и
съдържание симфонията е
съвсем различна от останалите и определено е
най-голямата, която съм
писал... Но и като форма
е нещо съвсем ново: можете ли да си представи-

те симфония, която се
изпява от начало докрай?” А в писмо до диригента Вилем Менгелберг
уточнява: „Това вече не
са човешки гласове, а кръжащи планети и слънца”.
Стремеж на Малер е да
възпее съзиданието, красотата и любовта в божественото намерение за
природата на човека.
Прави го чрез два текста
– на химна от XIX век
„Veni Creator Spiritu”s
(Ела, дух на съзиданието)
и финалната сцена на
втората част на
„Фауст”. Те са ядро съответно на двете контрастни части на симфонията, които могат накратко да се определят
като химнова и екстазна.

Емил Табаков дирижира
Осмата симфония на Малер.
Снимка Василка Балевска.

Композицията е необичайна – и в идейния си
порядък, и в структурата, и в състава си, и в
характера на тематизма, и в текста си, и
в комплицираната драматургия. И е огромно предизвикателство за диригента – и по отношение
на прочита, и по отношение на акустичния баланс в организацията на
предписаната огромна
хорово-инструментална
маса. В този смисъл, диригентът в това колосално събитие Емил
Табаков бе абсолютно
категоричен в личната
си реализация на творбата, основана на ясна архитектонична и звукова
визия в драматургичното
развитие, без никакво колебание в изграждането
му. Неговото дълбоко
разбиране за същността
и характера на
Малеровия свят, на посланията, които излъчва,
гарантира с непреклонност, с мощ емоционалното и интелектуално
въздействие на сложния,
величествен симфоничен
дискурс на Осмата.
Използва максимално възможния ресурс, предоставен му от съставите, с
които разполагаше, изгради промислена звукова
констелация, извая майсторски драматичната
форма. Нямаше и миг на
спекулация с ефекта от
масата и обема на звука;
прочитът му разкриваше
неочаквани възможности
за диференциране на драматургичните позиции и
ясно артикулирано нюансиране в поднасянето на
сложната текстура.
Музиката на Малер живее и се развива в сърце-

то и ума на големия диригент от десетилетия.
И в този най-плодотворен, мъдър, съзидателен
етап от творческия си
път, той раздава на музиканти и публика съкровени моменти от своя
личен разговор с австрийския гений. А когато на пулта стои личност с ясна способност
за тълкуване, тя издига,
извежда нагоре и музикантите, които ръководи, които води в красивата сложност на музикалното слово. Точно това се получи в тази паметна вечер, в която
всички на сцената с удоволствие се подчиниха на
креативната диригентска воля, за да вдъхновят
и извисят слушателя.
В този опус гласовете доминират в огромния изпълнителски състав – в
случая това бяха
Националният филхармоничен хор „Светослав
Обретенов” (ръководител
Славил Димитров) и
Смесеният хор на
Българското национално
радио (ръководител
Любомира Александрова),
Детският хор на БНР
(Венеция Караманова) и
Детският филхармоничен
хор (Славил Димитров).
Четирите състава бяха
добре подготвени и очертаха необходимия жанров
контраст: по-тържествена и дистанцирана емисия
в химновата първа част и
съвсем различна, динамически изпипана звукова
бленда с чувствително
тембриране и интересна
игра със светъл и по-матов звук в емоционалната, много по-близка до
Малеровия стил, втора
част. Звучаха в хомоген-

ност, с грижа за артикулацията на текста, с ясно открояване на отделните партии в сложната
философска система на
творбата. Детските гласове постигнаха чисто и
непосредствено„ангелския
ефект” във втората
част, а двата смесени хора пяха забележително в
естествената кулминация
на изпълнението си - уникалния заключителен
Chorus mysticus, промълвявайки „като дъх” - точно
както го е чул и указал в
партитурата Малер „Всичко преходно е само
притча...”. Беше такъв
миг от 90-минутната
драма, който не може да
се забрави...
Солистите Бианка Кох,
Елизабет Пратчер и
Колет Бушел – сопрани,
Лаура Оливия Шпенгел,
Валтрауд Винзауер – алти, Максимилиан фон
Лютгендорф – тенор,
Томас Вайнхапел – баритон и Андреас
Матерсбергер – бас покриха културно и дисциплинирано своите партии и
съумяха гъвкаво да преминат от концертно-ораториалната си функция в
първата част в ролите
на персонажи-символи от
финала на Гьотевия
„Фауст”. И все пак, имаше редица моменти – след
ариите на тенора и някои
вокални подстъпи на баса,
когато мисълта, че можеше да се отпуснат повече
средства за по-изявени
гласове, специализирани и
известни в този репертоар, пронизваше заедно с
притеснението от очакване на адекватна изразност, висок артистичен
капацитет и емоционален
баланс.

заключения се повтарят ненужно на различни места,
без да надграждат вече казаното (което може да се оправдае с преподавателския
профил на авторката), а в
някои случаи се срещат грапави повторения като: „заниманията с групови спортове като футбол, ръгби,
баскетбол, както и с лека
атлетика, стават достъпни
занимания за мнозинството
хора“.
По-същественият проблем е
на съдържателно ниво, където на места темата се
разпилява и губи из немалко
факти, интересни сами по
себе си, но отдалечаващи се
от заявения акцент. Това замъгляване на изследователския фокус е допълнително
усилено от усещането за
тенденциозност в интерпре-

тацията на данните, породена от неизбежното
втренчване в темата, за
което признава и самата авторка в началото на книгата. От една страна, текстът оставя впечатлението, че тоталитарното отношение към спортиста е
било всеобхватно, а това е
съмнително – аз лично познавам поне един „майстор
на спорта“ от онова време,
който не би се припознал в
наратива за диктат на националното над индивидуалното и чиято история би
била за успешно разгърнат
потенциал и множество лични постижения, материалните изражения на които още
заемат важно място зад една витрина в хола му. Това
не анулира твърдението за
политическите мотиви зад
популяризирането на спорта,

но пък поставя важния въпрос дали посочените в изследването примери са правило или по-скоро изключение. От друга страна, дефиницията на спортиста машина като инструмент за
пропаганда от време на време объркващо се разширява,
размива и разпада и на места не се прави разлика между спортист машина и спортист изобщо. Аз твърдя, че
това вече не са инструментализирани хора, както е в
рамките на тоталитарното
общество. Разликата е съществена – при едното
властта инструментализира
спортиста, за да натрупа
символен капитал, а при другото вече спортистът като
индивид инструментализира
спорта, за да повлияе на
властта (това впрочем се
случва и в много други дей-

ности, които през XX в. биват спектаклизирани и комерсиализирани – музика, литература, кино, наука – и
заради тази своя публична
конвертируемост предоставят трибуна за отправяне
на послания). И двете са резултат от популяризирането
на дейността, но в същността си са различни и е
объркващо да бъдат наречени с един и същи термин.
Такова разграничение прави и
самата авторка в заключението: “Най-голямата разлика между човека и машината обаче е, разбира се, в това, че човекът притежава
свободна воля и способност
за саморефлексия.
Спортистите имат съзнание и морал, а машините –
не.”

Фактът, че, поради интелектуална, артистична или
техническа недостатъчност,
същинската внушителност
на базисната текстова и
действена линия е замъглена
чрез странични шумове, не
отменя прозвучаването на
основните теми: доловим е
стремежът към тяхното
артикулиране. Направен е,
макар и не особено успешен,
опит за стоене в пространствата на високия театър.
Постарах се да разгледам
актуалния репертоар на театър „Гео Милев“.
Знаменателно, там не се
открива ни едно флагрантно
чалгаджийско заглавие. Да,
изглежда от Рейн и Майкъл
Куни, заедно и поотделно,
както и от сравнимите с
тях, вече няма къде да се
избяга. Впечатление прави
обаче, че по-голямото число
от постановките взимат за
основа силна, високо качествена драматургия.
Стара Загора е град със
стара и солидна традиция.
Позволявам си обаче хипотезата, че и той не е останал
незасегнат от процесите,
разрушителни за същинската
култура през последните
шест-седем десетилетия.

Няма как да нямам предвид
разместванията, предизвикани от демографски и миграционни фактори. Имам ги,
но на второ място.
Първото, което държа на
ум, е масовото и напоследък
официално прокарвано като
модел минимизиране на хоризонта, присъщ на действителните изкуство и култура, съпроводено от агресивни набези към негова подмяна с пара-културни форми.
Процеси, вкарвани в ход –
съзнателно или стихийно –
през всички възможни канали: от масово медийните и
сценични образци до правителствените програми за
структуриране на образователните и артистични сфери. Съществена роля играе и
неподражаемият личен пример за престиж и успех, натрапван чрез същите тези
канали и техните авторитети.
Не ми се струва, че
Старозагорският театър се
е захванал с революционни
промени на макро ситуацията. По-реалистично ми изглежда допускането, че – неизбежно съобразявайки се с
„новите условия на финансиране и новата театрална

среда“ – той мирно и кротко полага усилия да е верен
на основната си задача: задачата, принципно стояща
пред всеки поместен монополист в сферите на изкуството.
Описана съвсем накратко,
тя има две основни страни. Първата е отстояването на критериите за същинска култура, доколкото
стигат силите за това, заедно с практическото стимулиране на тяхното удържане. Втората е цивилизоването на театрално некултивираната публика чрез
не-ерзац образци: издигането й до базовите лагери за
подход към високите културни нива.
Че резултатът не винаги е
перфектен, не е страшно.
„Срещу допускането на гафове помага само смъртта“, пише не друг, а
Алберт Айнщайн по повод
на едно свое изследване
през 1922 г., оказало се, според него, „монументален
гаф“. Страшно става, когато професионалните бойни
знамена биват заменени с
белия флаг.

Големият оркестър, съставен от музиканти на
филхармонията и радиото, бе усърден, съпричастен в творческия акт,
особено в по-експресивните епизоди от симфоничното протичане. Найвпечатляващи бяха групите на виолончелите и басите (и соло изявите на
водача на челите Иван
Лалев, например), в
ефектно произнесения, едва ли не театрален пицикатен монолог във втората част, идеално разположен в музикалното време
от диригента, когато
„предсказаха” и еруптивните, чувствени и медитативни видения на автора.
В днешно време съществува риск в отношенията
между 90-минутна композиция и публика, чиято
способност за по-дълговременна концентрация
отдавна се е върнала към
детската възраст.
Въздействието и респектът, който предизвикаха
400-те музиканти на сцената, някак привлече за
дълго слушателското внимание. Тишината в залата
(с малки изключения) сякаш създаде пространство на единство и доверие, аура за посланията на
Малер в този музикален
екстрем за тържеството
на любовта, за вдъхновението и спасението на
човека. „Музиката на
Малер е космос, в който
намираме място и ние,
хората” – изковаването
на подобно послание заслужава огромния мъченически труд на всички музиканти, участвали в това
рядко събитие.

Екатерина Дочева

Зад възгласа Машина!
та си, и чиято стойност се
измерва единствено чрез
способността му да произЧесто срещана пречка при
гандна цел – новопоявилите
вежда някакъв вид капитал,
опитите за продуктивна
се международни спортни
в случая „символен капитал“
дискусия в нашата среда е
състезания се превръщат в
под формата на медали и
убеждението, че културата
своего рода символно повто- рекорди, често без оглед на
е само сбор от дадености, а рение на войната, в което
средствата и последствияне и градеж от изкуствени
държавите съпоставят спота. Така книгата разкрива
елементи. Затова е за отбе- собностите си да произвесмисловата и историческата
лязване появата на всяко
дат възможно най-мощното
конструкция зад възгласа
местно научнопопулярно изоръжие/тяло – тенденция,
следване, което обръща вни- достигнала трагични крайно- „Машина!“ и зад спорната,
но явно твърде устойчива
мание на някоя неизменна
сти в тоталитарните обвръзка между спортен успех
част от съвременната ни
щества, например, безогледобстановка и я представя
ни физически експлоатации и и национална гордост.
Увлекателното иначе изследкато властови конструкт в злоупотреби с допинг.
развитие, резултат от чове- Опирайки се на широка тео- ване страда от няколко
когенерирани обстоятелретична база и на разнород- формални и концептуални
ства, формулировка с не
ни документални материали, проблема, без които то моподразбиращ се статут, чес- авторката прилага в спорт- жеше да се получи много пократко, концентрирано и
то основана на гнили моти- ната наука философската
ви и следователно подлежаидея за човека машина – то- ефектно. Чисто технически,
ща на реформа или заличава- зи, който се възприема и
в текста има немалко смисне.
лови и лексикални повтореоценява не през личността
В своето разнищване на по- си, а през производителност- ния – някои вече направени
нятието спортист и неговата употреба в тоталитарните общества Боряна
Ангелова-Игова постига два- „Полет над кукувиче гнездо“ по Кен Киси, драматизация Дейл
та основни ефекта на фуко- Васерман, режисьор Стефан Спасов, сценография и костюми
Теодора Лазарова, музика Евгени Господинов. В ролите:
янската археологическа меСтанимир Гъмов, Диана Найденова, Христофор Недков,
тодика: от една страна, де- Димитър Митев, Цветомир Черкезов, Стефан Борисов, Георги
конструира нещото, така че Райчев, Стефан Делев, Димитър Карамалаков, Тодор Тодоров,
отношението към него и не- Жоро Райчев, Весела Петрова, Светослава Иванова, Мария
говите възможни проявления Пенчева. Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара Загора.
Премиера на 16 май 2017, софийски гастрол - на 26 юни 2018.
да премине от пасивно към
Виждам недостатъците на
стабилна в доминантната
активно; от друга страна,
фаза на сестра Речид и безстарозагорския „Полет над
посредством неговата
лична в периода след травмикроистория, доразказва ис- кукувиче гнездо“. Съглеждам
разтегления ритъм; нерядко- мата.
торията, добавя още един
то скършване на динамикамикронаратив към историЗабелязвам освен това спота благодарение и на тягаческия макронаратив, в слурадичните опити за развесета към масово заседяване по ляващо заиграване с публикачая този на българския тостолове, площадки и стълби- та (не само при Стефан
талитаризъм.
ща; недостатъчната овладя- Делев – д-р Спиви: там
Книгата, написана с рядък
ност на сценичното проспросто е най-явно). Не мога
баланс между изследователтранство, за което доприда си затворя очите за съзска хладина и любителски
плам, проследява развитието нася и сценографското реше- нателното ползване на разние.
познаваеми
щампи в инсцена спортната фигура в буквален и символен смисъл, ка- Не пропускам неизбистрения нирането на възлови ситуации, а още по-малко да пропрочит на по-малките роли
то се концентрира върху
нейните конкретни социални дотам, че някои да зазвучат пусна рушащото битовизиране на фабулата. То води не
като излишни (например,
и политически функции през
само до смислово разколебаперсонажите на Жоро
XX в. В историческата ливане на конкретни сцени
Райчев, Весела Петрова,
ния, очертана от Игова,
(например финала), но и на
професионалният спорт, как- Мария Пенчева). Отчитам
цялостното внушение, залоедноплановото четене на
то ни е познат днес, се зажено в текста. Жертва на
повечето от останалите
ражда вследствие на индустози уклон пада Станимир
действащи лица. Това засяга
триализацията и движенията за човешки права през
дори сравнително убедител- Гъмов.
XX в., след което става
ните Цветомир Черкезов
Мисля, че изборът му за ропродукт на засилващите се
(Били), Христофор Недков
лята на Патрик МакМърфи
по това време национали(Хардинг), Димитър Митев
е добро попадение. Гъмов е
зми, които инструментали(Вожда), че и Диана
убедителен, показва, че може
зират спортистите с пропа- Найденова – достатъчно
да я изведе на високо ниво.
Боряна Ангелова-Игова. „Изобретяването на човека-машина.
Тялото на спортиста”. София: ИК „Критика и хуманизъм”,
2018. Цена 14 лв.

Стефан Русинов

Виждам, виждам
Банализиращият фон отнема обаче от неговата внушителност; слага граници
пред осъществяването на
потенциите му. Той се вижда принуден да държи героя
си в кожата на биткаджия с
някаква тиранична старша
сестра и само като акцидентален план да разгръща същественото – отстояването на личната свобода в
схватка със системата: с
всяка система, погазваща
личната уникалност за
сметка на своите дисциплинарни нормативи.
Искам да кажа, че старозагорският спектакъл едва ли
ще заеме челно място в световния златен фонд на интерпретациите върху текста на Киси/Васерман, нито даже в историята на
българските му постановки,
включително в сравнение с
някои от 70-те и 80-те години на миналия век.
Виждам обаче и друго и то
ми се струва важно. Избран
е текст от висока класа и
към него е подходено честно. Не му се монтират „дообясняващи“ патерици.
Внимава се за недопускане
на елементи от ресурсите
на чалгата или кича.

Георги Каприев

О, в хубавата част от опита си с театъра натрупах много чудесни приятелства, няколко наистина удовлетворителни постановки и няколко въодушевяващи с коректността си сътрудничества. Плюс две-три покани да
присъствам на репетиция (не броя изпросените) и едно повикване на сцената за поклон редом с българския екип на постановката и автора (Трите
мечки, благодаря за „Дакота“!). Радостите не са малко и не си ги давам за
нищо на света. Но и те са все изживени извън очертанията на „действащия театър“. Думите на сцената са моите; моите автори до един аз съм
ги „внесла“ в България; актьори ми казват, че текстът ми е „вкусен“ (любимият ми комплимент)... но аз като преводачка на пиеси нямам призната
роля в цялата схема.
Националните награди „Икар“ на Съюза на артистите в България (САБ) се
връчват на Световния ден на театъра, 27 март. През 2018 г. това се случи
за 44 път, като категориите бяха следните: най-добро представление, режисура, дебют, водеща мъжка роля, водеща женска, поддържаща мъжка роля, поддържаща женска, сценография, майсторско техническо осъществяване, музика, критически текст, постижение в кукленото изкуство, куклен
спектакъл, съвременен танц и пърформанс, съвременна българска музика, дублаж (мъже и жени), вариететно и атракционно изкуство, цирково изкуство, почетна награда за чест и достойнство. През годините е връчвана и
награда за драматургичен текст – винаги на български произведения.
Внимание сега. Ако вземем първите седем, най-видими категории и погледнем каква е била в тях пропорцията преводен-роден текст през последните години, ще установим, че тя е малко над пет преведени текста към
малко под два български. Последното десетилетие беляза оживление в българската драматургия и въпреки това пропорцията е тази – 5:2 (и то, ако
закръгля в ущърб на преводното).

Сцена от Хамелин от Хуан
Майорга, превод Нева
Мичева, реж. Александра
Петрова, Сатиричен театър.
Фотограф Виктория
Караколева

Разпознайте ни като свои
Отворено
писмо
до Съюза
на артистите
в България
и Академия
Аскеер

Уважаеми приятели,
Отворените писма най-често се пишат с възмущение или огорчение по повод загубени каузи, а аз това публично послание от страниците на вестник
„Култура“ ви го изпращам в дух на обич. Защото наистина вярвам, че каузата е важна и готова да бъде спечелена по възможно най-простичкия и естествен начин от всички, свързани с нея.
Имам въпрос: защо няма награди „Икар“ и „Аскеер“ за преводачи на пиеси?
Имам и възможен отговор: защото въпросът не е повдиган. Ето, повдигам
го и го правя от само свое име, за да избегна разширяването на този
текст до нечетим обем (всичките ми колеги имат какво да разкажат по
това, с което ще ви занимая, и макар резултатът да е един и същ – нашата невероятна анонимност, – опитът е всеки път индивидуален).
Преди няколко години една страшно симпатична млада режисьорка ми се
обади да ме привика на тържеството след церемонията, на която нейният
спектакъл по мой превод току-що беше спечелил награда за дебют. „Бих дошла – казах, – но нямам покана.“ А тя настоя: „Ти ела, ще обясним на входа,
че си преводачката и може да те пуснат!“
Авторите, които превеждам (повечето каталонци и испанци), си ги намирам аз. След дълго четене (и по възможност гледане в Барселона и
Мадрид), пак аз подбирам кое да преведа. Преводът на пиеси ми е цел, която преследвам последователно през годините, защото обожавам театъра и
искам да вкарвам умни, свежи идеи в България. Когато превеждам драматургия, го правя на свой риск: влагам време, познания, въображение и труд
в нещо, което може никога да не се реализира. Предлагам на театри и режисьори текстове, които може никой да не хареса и за които не е изключено да не получа и стотинка. А ако се случи текстовете да се публикуват
на хартия, това става на мои и на издателя разноски – прави се от ентусиазъм, не за печалба. Грубо сметнато, от 25 текста, които съм превела
дотук, 15 са намерили кой да ги постави. Това означава – сред куп други неща, – че 10 пъти по две седмици от моя живот събират прах в чекмеджето, за което няма да получа дори едно „благодаря“.
Лошото е, че едно „благодаря“ не следва задължително и когато текстовете се реализират, когато за тях се заговори в публичното пространство,
когато тяхното поставяне доведе до получаването на награди. За първия
спектакъл по мой превод научих от плакат на улицата. Никой не ме беше
уведомил, че ще се поставя, камо ли да ме пита съгласна ли съм или да подпише договор с мен. За втория получих в мейла си прессъобщението от
театъра: в него творческият екип беше описан от режисьор и актьори до
сценограф и осветител, но от мен нямаше и помен (а аз бях разнасяла съответния текст две години да го предлагам гратис на кого ли не и го бях
изгладувала така епично, че трябва да напиша не писмо, а новела по въпроса). В злощастната част от опита си имам опит за плагиат; няколко
„присвоявания“ на текст без уредени права; няколко увещавания да се откажа от хонорар (защото, цитирам, „нали трябва да се плати на дърводелеца“); една заплаха по телефона, че ще се погрижат „никога повече да не работя в тази сфера“ (когато се разкри, че един театър втора година играе
без договор пиеса на мой автор и испанският агент ме помоли да посреднича въпросът да се реши извънсъдебно) и какво ли още не. За мен е очевидно: всичко това се дължи на системната грешка, заради която не само не
сме вътрешни – и външни не сме, въобще не биваме отчетени.
Моите колеги имат различни преживявания, както споменах, и подхождат
по различни начини. Голяма част от тях превеждат по поръчка, което означава, че не правят рискови изпълнения като моите и не влагат ресурс в
нещо, което може и да не се сбъдне... но не означава, че влагат по-малко
компетентност и хъс, нито че мястото и правата им се отчитат подобаващо. Някои от тях имат много десетки заглавия в биографията и спокойно може да се твърди, че са една от най-сериозните причини за развоя и
съществуването на театъра в България. Само дето същите тези хора и
досега не могат да разчитат със сигурност, че ще видят името си на плаката на представлението или в сайта на театъра, да не говорим някой да
изрази признателност към тях гласно или писмено по специален повод или
ей така. Проявите на почит са лични, редки, извънсистемни, но такова е
и най-делничното отбелязване на нашето съществуване.
Ако не е един преводач, ще е друг, ще кажете и ще сте прави. Точно така!
По същия начин, по който ако не е един актьор/режисьор/композитор/театър, ще е друг. С различни хора стават различни представления. И някои са
шедьоври, други – печално стечение на обстоятелствата. Точно като всички останали в тази игра, ние сме не един и двама, но не сме взаимно заменяеми: всеки има различни специализация, стил, предпочитания, познания,
търпение за детайлите, талант. И когато се разтърсите за нещо ново или
искате някой професионално да се справи с текст, който ви е попаднал на
друг език, се обаждате на онези, на които се доверявате, защото харесвате
работата им. Нашата работа е точно толкова измерима или неизмерима,
колкото и вашата, колеги режисьори, актьори, сценографи, директори на
театри. И неслучайно се казва (поне в Испания, откъдето си черпя текстовете), че преводачът е първият режисьор на пиесата и първият изпълнител в отделните роли. Защо тогава ние никога не сме в официалната
картина?

Националните награди „Аскеер“ се връчват от фондация „Академия Аскеер“
на 24 май от 1991 г. насам и през 2018 г. бяха разпределени в категориите:
най-добро представление, режисура, изгряваща звезда, водеща женска роля,
водеща мъжка, поддържаща женска роля, поддържаща мъжка, сценография,
костюмография, музика, съвременна българска драматургия и почетната за
цялостен принос към театралното изкуство. Отново вземам първите седем категории, изследвам внимателно последните десет години и установявам, че съотношението между преводни и български пиеси е малко под 6
към малко над 1. Тоест, от отличените представления на всеки шест преведени има по едно по български текст.
Търсих, търсих в двата сайта (http://uba.bg/награди_икар_архив/ и http://www.
askeer.bg/), но да се споменават преводачите не открих. За споменаване на
преводачите в материалите около церемониите по награждаването или от
сцената не съм чувала – вярно, има няколко представления по предложени и
преведени от мен текстове, които са печелили Икари и Аскеери, но мен не
са ме канили и не знам какво се говори, когато се говори за добър театър.
Преди десетина години по инициатива на Харалампи Аничкин (не се наемам
да цитирам подборка от творчеството му – няма да ми стигне мястото)
основахме Клуб на театралните преводачи. Благодарение на ентусиазма на
колегите и на гостоприемството на Младежкия и на Народния театър, започнахме да се събираме периодично и да предлагаме тематични подборки
от наши не поставяни текстове: три пиеси за войната, представени от
тримата си преводачи и четени от актьори доброволци... три камерни пиеси, три само с жени персонажи... На кого ги предлагахме ли? На режисьори
и хора от администрацията на театрите, от които зависи селекцията на
нови заглавия. Истината е, че както и да ги огласявахме, на срещите ни
идваха главно колеги преводачи и актьори. И малко се уморихме да си говорим сами.
Неотдавна в една социална мрежа чудесната ми някогашна „съклубничка“
Любов Костова („Авеню Q“, „Симулатор за чифтосване“, „Смъртта и момичето“) написа: „Честито на всички наградени и номинирани в Аскеер
2018! Специални поздравления на авторите на съвременна българска драматургия! Радвам се от сърце, че се изказаха благодарности за приноса на
сценичните работници и службите – без тях спектакли няма да има. Дори
за прическите на вечерта имаше благодарности. В този ред на мисли се
чудя кога ли най-сетне ще се каже и дума за театралните преводачи, които дават възможност драматургията от толкова много чужди езици да се
играе на сцените ни в професионален превод?“ Друга от нас, Снежина
Здравкова („Живот х три“, „Брачната илюзия“, „Г-н Ибрахим и цветята на
Корана“), коментира: „Няма надежда“. Трета, Златна Костова („Ало, ало“,
„Къде беше снощи?“, „Боси в парка“), реагира със стратегията си за справяне: дума за нас няма да стане, но ние позитивно да си мислим как повечето хубави неща започват от нашите усилия...
Мисля, че драматичното разминаване между реалния принос на преводачите на театър и практически несъществуващото му отчитане действа зле
на всички. Мисля, че е време да бъдем включени в общата картина. Мисля,
че е срамота през 2018 г. да трябва да се борим имената ни да се появяват до тези на останалите участници в театралния процес. Мисля, че може да ни пуснете, ако се появим на входа, но може и да ни поканите? Аз
например надали ще дойда, защото съм срамежлива и шумотевицата ме затормозява. Но може колегите, превели текстовете, които произнасяте,
слушате и награждавате, да се появят и да запълнят една тъжна стара
липса във вашите редици.
Мисля, че категорията „драматургичен текст“ е задължителна и за
Икарите, и за Аскеерите (даже ми е неудобно да се аргументирам: без пиесите – какъв театър?). Тя би следвало да бъде не фантомно появяваща се и
изчезваща, а ежегодна, и да включва и чуждестранната драматургия, на която се дължи огромна част от българската театрална продукция – както
буквално (чужди пиеси, поставени в България), така и всякак косвено (театрален опит, идеи, тактики, заимствани от други страни – опит, който се
внася през превода). В случай на избиране на най-добър текст от чуждестранен автор в тази категория, наградата би трябвало да бъде споделена
с преводача, чието е авторството на българския текст.
Мисля, че категорията „превод“ е задължителна и за Икарите, и за
Аскеерите. Мисля, че всяко споменаване на чуждестранен текст трябва да
върви с имената на автора на оригинала и на автора на превода. Мисля, че
ако текстовете са „вкусни“ на български, благодарността трябва да се изразява публично и поименно. Мисля, че ако някой драматург, когото сме
открили за вас, ви вдъхновява да се борите, да пораствате, да правите
красиви неща, честното е да не забравяте, че сме изходна фаза от процеса.
Мисля, че осъзнаването на преводачите като органична част от театралното цяло е за доброто на всички: няма добра система, която да е стъпила стабилно върху пълното пренебрегване на някой от носещите си елементи. Мисля, че „нас“ и „вас“ е едно крайно сбъркано деление в случая и трябва да изчезне.
Уважаеми колеги и приятели от САБ, „Аскеер“ и от всички театри в
България, разпознайте ни като свои. Благодаря!

Нева Мичева

Агонията
на епатажа
За първи път Антистатик показва и мащабна платформа от български
пърформанс и съвременни танцови представления. Селекцията събира знаковите работи от последните три сезона. Не случайно тук прибавям и
една копродукцията на Стефан Щерев с групата LIGNA.
Ако дотук във фестивалната програма можем да говорим преди всичко за
танцов пърформанс, то „Опиянение и гняв (Изследвания върху авторитарния характер)“ (Германия/България) е по-скоро концептуален мултимедиен театрално-движенчески пърформанс-инсталация. Той е дело на артистичния колектив LIGNA Оле Фрам, Михаел Хюнерс, Торстен Михалсен и
Стефан Щерев със звуковата картина на Емилиян Гацов и се състоя в
пространството около Младежки театър и неговата голяма сцена. Не за
първи път имаме възможност да се срещнем с тях - в изданието от 2011
г. те се представиха с провокативната работа „The New Man“, дефинирана като радио балет. И сега на изневеряват на стила си и смесват политически послания с концептуален пърформанс и интерактивна игра.
„Опиянение и гняв“ е виртуална симулация на възторжения човек-тълпа,
който лесно позволява да бъде заставен да се подчинява и следва безропотно чужди повели, като всъщност участва в реализация на цели, които
по никакъв начин нямат отношение към него. Посредством меката принуда на уж доброволното съучастничество, водещо до автоматично подчинение, Ligna всъщност се опитват да проникнат в основанията на актуалната политическа ситуация в Европа, където отново набират сили
крайно десни партии, пропагандиращи открито фашистки идеи. Явно нещо
в човека обича да се подчинява, да е в уюта на безотговорната, но силна
тълпа, чието зверство има чисто плътско естество, пробудено от стадния инстинкт. Интересното е, че изолацията на едно сетиво и неговото
структуриране – в случая слуха, чрез слагането на слушалки и следването
на заповедите на благи, но настойчиви артистични гласове, усилва сетивната прецизност на другите сетива – гледаш как реагират другите, доколко се отдават на играта, и как неволно потъват в ситуацията.
Страховитостта и заплахата идват тъкмо откъм тази неусетност,
игровост и весело безгрижие, който всъщност прикриват истината за
жестоките деформации на социалния организъм, за стеснения личен периметър в свят, където свободата би следвало да бъде най-значимата ценност. Работата е много забавна и оставя трайни впечатления именно защото ангажира всички сетива и форми на памет - моторна, зрителна,
слухова.
С обичайния нарцистично-невротичен персонаж ни среща пърформанса на
Иво Димчев „AVOIDING deLIFEath“ („Избягвай живота-смърт“), посветен
на онзи миг от егоманията, който води до саморазрушение. Токът в пърформанса на Димчев се ражда от сложното взривоопасно преплитане на
психологическите процеси на егополагането, комплексите и дълбоката философска криза днес на репрезентацията. Затова той проиграва техниките и чудатостите на „гениалното“ в рамките на своя персонаж – поп
икона, трансполов индивид, вманиачен селфи туитър, който пише, преподава, прави вариете концерт. Зад всичко това обаче проличава дълбокият
страх от смъртта на днешния човек, който чрез патериците на всевъзможните медии иска да удържи изтичащото битие на всяка цена и да
спре естествения ход на остаряващото тяло в неговия красив пик на
младост и безсмъртие. Затова са всички селфита, видео проекции, фотосесии и т.н. – непримиримото отхвърляне на смъртността и битката с
ужаса вътре в нас, скритата цъкаща бомба на времето, слята с реалността на тялото, което буквално се изплъзва от всички процедури на виртуалното си мумифициране и постепенно се преобразува в нищото на небитието. Пърформансът е задълбочена психограма на отчуждението на
човека в дигиталната епоха, едно оригинално тълкуване на основанията за
неговото безпътство и болезнената травма от неспособността му да
обича.
Като акцент на българската програма се открои и първото участие на
балет „Арабеск“, посветено на работите на младите хореографи Асен
Наков с „Моето второ аз“, Ангелина Гаврилова с „Пътят ми с теб“ (вж.
„Култура“, бр. 18 от 12 май 2017) и Филип Миланов с „Exit“ (награда на
публиката и на международното жури на ІХ конкурс за съвременна хореография „Маргарита Арнаудова“, „ИКАР“ за съвременен танц). И тримата
демонстрират ярък разпознаваем почерк, отлично владеене на съвременния танцов език и отчетливо умение да градят въздействащи кинетични
образи. „Exit“ на Миланов, по музика на Добринка Табакова, е елегантна и
въздействаща творба, за чиято енергия много спомага стилното изпълнение на Александра Савова, Виктория Петрова, Петя Колева, Таня
Кацарова, Валери Миленков и Васил Дипчиков. Тук Миланов изследва скритата репресия на взаимоотношенията, които пораждат особена свързаност, не рядко преживявана от индивида като ограничение, насилие и дори
бреме. Визуалната експресия търси драстични метафори, като обрамчва
фигурите с въжета, които те изопват и рухват изнемощели, или някой се
опитва да се спаси, като се изкачи-издърпа по висящо въже, но после осъзнава, че е невъзможно, защото влече след себе си тълпа от взаимозависимости и върху него увисват още и още тела... Смела, пластично разнообразна и движенчески много енергична е партитурата на „Exit“.
Танц-инсталацията „Синхроничност“ на Станислав Генадиев е удържана в
мярата на строгия техно-минимализъм и макар за нашата среда да е доста експериментална, като цяло оставя впечатлението за адаптиране на
чужди образци към нашата все още твърде неопитна сцена – като се започне от неординерните ярки работи на Брис Льору и се стигне до емблематичните техно-кинезии на Хироаки Умеда. В центъра на очертан с неон куб стои фигура, прикована като детска играчка войниче, която се
върти и клати ту напред, ту назад. Дълъг мрак, блясва светкавица, след
това отново дълъг мрак и нова светкавица – експозицията е твърде дълга
и затормозява сетивата, защото играе на границата на поносимост на
очите, които, свикнали с мрака, са разрязани от миг светлина. Формално
работата престава да въздейства на десетата минута, тъй като е изчерпала всичките си възможности, а от визуално-кинетичната повторяемост се постига само досада
„Невъзможност в най-чист вид | фрагменти в движение“ е действително
фрагментарен спектакъл с опит за смесване на театрално-движенчески
език и жива музикална импровизация на контрабас на хореографката
Стефания Георгиева и контрабасиста Добромир Кисьов. Скучновата изява
на множество пърформарски клишета, работата не казва и не подсказва
нищо ново или значимо.
В отегчението на постепатажното се движи „Саломе“ на Мирослав
Йорданов в изпълнение на Мирослава Захова. Йорданов използва техниката на пределната бавност и буто ступора, за да онагледи „християнската
традиция, изобразяваща Юдейската царица като икона на фаталната сила
на женската съблазън“. Хореографът обаче остава в стереотипното –
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Сцена от Саломе.
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женската власт е неустоима, защото подсъзнателното влечение е нерегулируемо. Фалокрацията рухва, оголена пред дишащата съблазън на танцуващата жена. Борбата е вечна и изконна – Саломе е с боксови шорти,
противник, който отдавайки се, побеждава. Между вулгарното и метафоричното стои играта с пластмасов самолет, чиито корпус и нос са галени
бавно с деликатна чувствена ръка, а после поети с уста. Финалът прави
опит за ироничен обрат, който обаче не успява да се състои – на сребърен поднос, вместо главата на пророка Йоан, е поднесено дистанционно,
което обаче не може да изключи рециклиращата се програма.
Доста по ироничен и забавен е пърформансът „Мадам Кифл`а“ на
Мирослава Захова, галерия „Етюд“. Четири момичета в бели престилки
като от психодиспансер сред благоухания и розовата светлина на спа център се разкрасяват с бюти продукти – червила, лакове, помади, като са
командвани от глас да изпълняват какви ли не задачи – да пеят, пълзят,
да се самонаказват с плесници по голо дупе и т.н. заради награда – нови
комплекти козметични разкрасители. Захариева умело и жлъчно пародира
бюти индустриалните механизми на естетическо поробване, в което тялото, вместо „дом на живота“, се възприема като „чиста стока“ с цена,
която зависи единствено от естетическия идеал на пазара, а именно „мадам Кифл`а“, празноглавата млада силиконка с подути устни, пълен сутиен
и празна глава. Празните погледи на четирите изпълнителки - Симона
Спаскова, Деница Даринова, Александра Манчева и Петя Пеева, изграждат
гротесковата картина на днешната невроза на красотата и фрустриращата култура на ювенилността, която превръща „младостта“ в емблема
на щастието, основна житейска ценност и нравствена мяра.
В майсторски театрално-ироничен тон, пак в галерия „Етюд“, фестивалът се закри с „Историята на вчерашния ден“ по идея на Галина Борисова
с цели 6 изпълнители. Идеята е вдъхновена от дневниците на Л. Н.
Толстой и лозунга й: „Никога спомените не действат така силно, както в
състояние на душевна слабост“. Борисова както винаги е много „наративна“, като така „парализира“ вниманието в серия битови/кинетични подробности и незначителни детайли, които неусетно се пресъграждат от
хаос в напълно различен макродискурс, поставящ доста по-тежки и претенциозни въпроси. Уютна стая с есенен фототапет и завеси на жълтозелени брезови клонки, кресла с книги, мокет-трева, лампи. Тела бавно се
редуват на горска пейка да съзерцават пейзажа на фототапета, раздаден
е и текст-манифест на публиката. Изведнъж, сгърчени, телата бягат
през прозореца и носят сухи клони, развалят декора, навиват тревата-мокет, завесите са свалени и сгънати, а фототапетът - навит на руло.
Уютът за миг изчезва - съзерцателите са и рушители. Допреди миг са
пускали мелодии от смартфон и са ахкали, а сега сцената се мие старателно с дезинфектант, ръкавици и парцал като в предприятие. Споменът
е удържал света, неговия порядък, правил го е близък и сроден, но без него
съществата се израждат във варвари, унищожители, които изконсумират
света, спомените, изкуството за своя угода и после делово напускат сцената.
Българската платформа показва, че съвременният български танц вече е
намерил своята публика и културно място, но все още търси оригиналните си внушения и постижения. Може би защото пърформансът си пробива
път у нас само от две десетилетия, а негова история е вече доста по-богата и релефна.
Пърформансът, такъв какъвто го виждаме и тук на Антистатик 2018,
сякаш се е сдобрил с табуто, почива си в точната мяра „неуместност“, в
поносимо сдружаване с грозното, отказал се е от ръбатото самодефиниране на истината през отвращението и ироничната хула към общоприетото лустро. Навярно, защото всички възможни граници на театрализиране на „театъра на живота“ са осъществени – нищо не учудва, не изненадва, не шокира. През вече десетилетната история на фестивала са показвани образци от най-дръзките до по-меките форми на ужас в буто, на
естетиката на безсмислието до крайно ексцесивните пускания на кръв
(Иво Димчев), пиене на пот („Viva Mandic“ на Марко Мандич и Боян
Яблановец, Словения, „Антистатик“ 2011), реално умиране (макар и не в
България), клизма-акции, уриноживопис и оргазъм кинетика (вж. „Paquerette“
на Сесилия Бенголеа и Франсоа Шeньо, Франция, „Антистатик“ 2010“).
Като че ли е изчерпана класическата формула на авангардното, според която чрез скандалното и провокацията се постига нещо ново и се разширява самото поле на художественото. Наместо да води до нови открития,
скандалът като че ли само досажда и уморява. Окото е привикнало, любопитството все по-трудно се провокира, а обичайността на скандалното е
клиширана. Може би всичко това показва, че тази форма вече е във фазата на своята пост-пост-модерна „класическа зрялост“, че е установила
езика и периметъра на своето художествено поле. Завоювала е и наградата си - правото да възвръща живота и изразността на самото тяло и на
неговата действителна, тежаща, но и експресивна плът.

Петър Пламенов

Лъчезар Бояджиев. Gazebo,
1996. Инсталация в конкретна
среда

В рамките на последния месец на книжния пазар в България се появи една
дългоочаквана книга – „Въведение в българското съвременно изкуство 1982 –
2015“ от Весела Ножарова. Тя беше представена първо в Софийска градска
художествена галерия (на 11 юли) и веднага след това в рамките на фестивала „Пловдив чете“ (17 юни). Издадена от ИК „Жанет 45“ и фондация
„Отворени изкуства“, книгата бързо намери разпространение в книжарниците в страната, а през личния профил на Веселина Сариева във фейсбук видяхме как нейното преводно английско издание вече е в ръцете на кураторка от „Тейт Модерн“ и критик на „Арт Ривю“.
Често се е случвало през годините на малката сцена на съвременното изкуство в страната да се говори за „първи“-те и „единствени“-те. Имало се е
предвид нови художествени формати, институционални практики, тип професионални организации и др. Ето че книгата на Весела Ножарова отново
дава повод да се говори за „първи“. Това в случая значи – първата популярно
написана, адресирана към широката публика, изцяло преведена и издадена на
български и на английски книга, която се отнася за историята на съвременното изкуство в страната и показва важни процеси от развитието на средата в последните повече от 20 години. Разбира се, не може да се каже, че
тази книга е „единствена“. Тя се появява много след публикациите на
Свилен Стефанов и Галина Лардева, след създаването на „Хронология на съвременното българско изкуство: 1982 – 1995; 1996 – 2006“, след големи изложби от ретроспективен и исторически характер на групите XXL и „Ръб“,
както и „Нашите 20 години в съвременното изкуство“ (2010) на
Института за съвременно изкуство-София, „Изкуство за промяна“ (2015) с
куратор Мария Василева в Градската галерия, представянето на архивите
на „Изкуство в действие“ в САМСИ, възстановките, лекциите и много
други събития в последните почти 10 години, които създадоха едни или други исторически разкази за съвременното изкуство в страната.
Всъщност, ако се върнем назад, ще видим как още от началото на 90-те
историята е вътрешен хоризонт, постоянна перспектива, в която работят самите художници, критици и куратори. Тя се пише в крачка и обуславя индивидуалните разкази на сцената, които често са се разминавали и са
пораждали различни конфликти през годините. Книгата на Весела Ножарова
успява сякаш да примири тези различия и да разказва по-цялостно и с множество гласове. Това се вижда и на нивото на самия текст, в който има
много цитати и който се опитва да остане близко до събитията.
Авторката избира да даде предимство на описанията за сметка на анализа
и изкуствоведския прочит. Книгата се отличава от направеното досега
още и с богатия илюстративен материал, съвременния дизайн и макетиране, както и с това, че се появява в контекста на платформата „Въведение
в съвременното изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“ и Галерия
Сариев. Именно в рамките на „Въведението...“ в последните години се проведоха едни от най-интересните публични лекции на художници и критици,
които спомогнаха за натрупването на знание и представянето на съвременното изкуство у нас. Книгата на Весела Ножарова също е резултат на
цикъл от лекции в рамките на платформата, които авторката прави в
Пловдив и София. Нещо, което личи и в самата структура на изданието.
То е разделено на четири хронологични части. Обхваща края на 80-те години на XX век, първата и втората половина на 90-те и времето след 2000
година. Читателят преминава през разказа за различни събития, спира се
върху конкретни автори и произведения, запознава се с художествени групи,
организации и процеси, докато постепенно си създава една по-цялостна
представа за това, че съвременното изкуство не е просто художествена
форма, но и среда, в която се реализират различни идеи, развиват се художници, поставят се проблеми, отстояват се ценности и се заявяват гледни
точки към света.
В самото начало на разказа са художествените експерименти като начин
да се избяга от конюнктурата на деня, стандартите и функциите, с които
е натоварено изкуството по времето на късния социализъм. Бягството е,
първо, бягство от центъра (първите опити се случват на различни места
в провинцията), след това, бягство от формата, което понякога е свързано и с бягство към природата не само като терен, но и като място на
проявление на митични сили и стихии (една много устойчива, оказва се,
тенденция в цялостната история на българското изкуство). Първоначално
спорадичните художествени „отклонения“ постепенно се превръщат във
все по-осъзнати акции за предефиниране на езика и (обществената) позиция
на изкуството. Не случайно първите по-мащабни изложби - вече на софийска сцена, като „Художникът и театърът“ (1986) и „Авторски отпечатък“
(1987), предлагат, освен нов подход на правене и по-експериментални художествени форми, също и различен тип послание към публиката, търсейки
по-близък контакт и комуникация с нея. Една тенденция, която ще се запази и по-късно и която е свързана с различните хепънинги, пърформанси, акции и инициативи в публичното пространство. Изкуството иска да излезе
извън залите, далеч от стените на институциите и да живее собствен жи-

вот отвъд платното. Да си спомним, че предизвикателството, отправено
от Филип Зидаров към художниците от група „Градът“ за едноименната
им изложба през 1988 г. на „Раковски“ 125, е да не създават картини! Зад
добилото бързо популярност около началото на 90-те название на всички
тези художествени практики – „неконвенционално изкуство“, се крият
всъщност различни опити с формата, които в един по-широк план, макар и
недиректно, се отнасят към авангардите на XX век. На първо място, към
дадаизма и конструктивизма, както и техните по-късни наследници в лицето на флуксус движението, акционизма, връзките между място (site), архитектура и изкуство, развитието на пърформанса, концептуалния обрат и
разширяването на представата за произведение заедно със съвременните
медии и технологии. В книгата обаче тези препратки към „голямата“ международна история на изкуството почти не присъстват. Дори за самите
художници, те се появяват постфактум, без да са непременно търсени, като резултат на възможностите за намиране на информация, четене на забранена литература, спорадични пътувания зад граница и отделни публикации
в малкото достигащи до България западни списания. В книгата водещо остава желанието на авторката да приближи читателя до художника, давайки представа за времето, в което се случват описаните събития, както и
за мотивите, въображението, желанията и идеите на самите „герои“ на
разказа.
Дали обаче препратките към „голямата“ международна история на изкуството са необходими и какво, от днешна гледна точка, би ни дало това?
Четейки книгата на Весела Ножарова, си мислех, че тя изглежда започва
там, където свършва въпросът какво е съвременно изкуство и нима не е
съвременно всяко изкуство, което се създава в настоящето. Един дебат,
битка за съвременността, който понякога се превръща в ожесточен спор
на сцената в страната и в основата на който всъщност стоят различни
мащаби на оценка на изкуството: единият, вгледан по-скоро в хоризонта на
границите на страната, и другият, опитващ се да ги надскочи. Макар
Весела да е избрала да не коментира този проблем, начинът, по който е
композиран разказът, неговата скрита „политика“ съдържа и определен отговор. Историята на съвременното изкуство в България, подобно на тази в
Централна и Източна Европа, и Балканите, е свързана с процесите на демократизация на страните, тяхното „отваряне“ преди и след Желязната
завеса и търсенето на идентичност и позиция в световните процеси и история (на изкуството). С един или друг аспект на тази голяма политическа
промяна са свързани критическите и исторически текстове на поколения
източноевропейски куратори, историци и теоретици, както и платформите на големи международни изложби, като „Отвъд вярата“ (Beyond Belief,
1995), „След Стената“ (After the Wall, 2000) и др. Препратки към някои от
тях присъстват на места и в книгата. В „Изкуство и демокрация в посткомунистическа Европа“ на полския историк Пьотр Пьотровски промените
в изкуството са разгледани като част от трансформациите на публичното
пространство (самата конституция на публичността). Нима отварянето
към публиката, търсенето на нови, нерегламентирани места за изкуство –
покриви, градинки, стари фабрики и др., описани във „Въведението...“, не
представлява именно желание за преодоляване на „страха от агората“, както го нарича Пьотровски? Да не забравяме, че пърформансът-акция на
Любен Костов „Падане на Член I“ пред Археологическия музей се случва на
същото място и в същата година – 1990 г., в която на площада там се
разполага и палатковият лагер „Градът на истината“! Така една важна, недоизказана, но присъстваща между редовете на книгата на Весела
Ножарова теза може да бъде обобщена по следния начин: българското съвременно изкуство представлява не само опит за промяна на формата и художествения език, то е исторически свързано с желанието за политическа промяна, свобода на изразяване и търсенето на нова роля и позиция на изкуството в обществото.
Какво обаче се случва с тази „политическа“ заявка, остава до голяма степен неясно (между редовете) и по-нататък в книгата. След средата на 90те разказът продължава, като описва създаването на различни групи, организации, механизми, професионални практики, форуми и т.н., които формират средата (сцената) на съвременното изкуство: развиването на частен
сектор и галерии, международните дарителски и спонсорски програми, меценати като Гауденц Б. Руф и подкрепата от страна на западните културни
институти в страната, стратегиите на „оцеляване“ и осмисляне на българския контекст в дейността на организации, като Институтът за съвременно изкуство, кръгът и галерията XXL, Центърът за съвременно изкуство в Пловдив и др. Макар и да се опитва да се придържа към хронологията, разказът в книгата непрекъснато се връща назад, започва отново,
поемайки в различна посока, за да опише колкото се може по-цялостно разрастването на една сцена, зародила се по пленери, покриви и градинки, която постепенно създава нови пространства и институции. Големият залог
на тази промяна (на промяната) са институциите. Продължавайки и след
2000 година да говори за това набъбване и разширяване на сцената, колкото по-близо до съвременността, толкова по-сгъстено, с по-малко описания,
споменавания на конкретни изложби и разкази за събития, книгата сякаш
пропуска да коментира директно именно въпроса за институциите.
Отчасти този проблем е поставен накрая в главата за Венецианското биенале, в която дефакто личи голямото разминаване на културните хоризонти на съвременното изкуство и, от друга страна, на официалната културна политика на българската държава. Спорадичните участия на България на
този най-стар и представителен международен форум показват липсата на
разбиране и оценка на съвременното изкуство, а може би и въобще на изкуството и културата в непосредственото политическо настояще.
Достатъчно ли е това обаче, за да кажем, че залогът за (институционална) промяна на съвременното изкуство е напълно провален? Създаването
на награди и програми за млади художници, малкото, но все пак, постепенно
увеличаване на бюджетите най-вече на общинско ниво, изграждането на механизми за подкрепа на проекти, включването на съвременното изкуство в
публични колекции и др. са споменати в книгата, без върху тях да е обърнато сериозно внимание. Сякаш в стройния, обстоен и увлекателен разказ
продължава да витае риториката от 90-те за радикалността на съвременното изкуство и „вредата“ от неговото институционализиране. Един сложен проблем, но и парадокс на мисленето, който върви редом със създаването на нови институции и битката за авторитети, представителност и
пазар. Оценката обаче за това, какво се случва днес, къде сме сега и как
тази постепенно създадена нова среда от организации и институции е изградила мрежа и продължава да влиза във взаимодействия с публичните културни институти, както и какви са значимите трансформации в тях, е оставена отвъд страниците на книгата, за времето след 2015 г.
В заключение вярвам, че „Въведение в българското съвременно изкуство
1982 – 2015“ в важна книга, която стои едновременно в края и в началото:
в края на дългия период, в който една развиваща се нова сцена се опитва да
каже всичко за себе си, борейки се за видимост и разбиране, и в началото на
различни исторически и културни анализи, които изследват отделни аспекти,
теми и идеи от огромното съдържание на всичко направено.

Владия Михайлова

Брой 26, 6 юли 2018 г.

Софийският Мамардашвили:
средата на 70-те, началото на 80-те
Жанрът на тази кратка статия е междинна равносметка; а тя тръгва от
философското учудване, което ни връхлетя през средата на 70-те и началото на 80-те години от миналия век: връхлетя ни чрез философското инакомислие на Мамардашвили и онази магическа сила, която излъчваше онова, което – може би от него, може би от самите нас, докато го обсъждахме – бе
наречено “некласическа аналитика на съзнанието” (така, както предишното
поколение бе връхлетяно от Бахтин). Това бе времето, когато четяхме и
обсъждахме до среднощ статията му „Превърната форма”1: тя предлагаше
нещо съвсем ново за нас – не само в сравнение с идеологическата машина на
философските апаратчици, но даже и с „Идеалното” на Илиенков. И не само:
тогавашните млади видяха – видяхме2 – в нея шанс да се мисли философски
за неща, които дотогава бяха изтласкани от обсъжданията и в двете философски столици, към живота в които бяхме съпричастни (не само в идеологически окупираната
Москва, но и в Париж, философската столица на
дистинкциите и конкуренцията).
Освен чрез официалните си публикации,
Мамардашвили достигаше до нас и самиздатски:
като магнетофонни записи на лекциите му, както
и като машинописни свитъци, белязани от онези
смислови измествания и пропуски на слушателите
му, невинаги разпознаващи полуцитиранията на
философите, с които той диалогизираше. (През
90-те години издадох някои от лекциите му по
анализ на съзнанието в списание „Критика и хуманизъм” под редакционно заглавие „Лекции по европейски рационализъм”, оправдавайки се, че макар и
донякъде да губим автентичния Мамардашвили,
все пак печелим досег с не по-малко автентичния
Мамардашвили, който оттогава съмисли с нас:
печелим археологически поглед към нас самите.)
Още оттогава за нас, от Марксовия семинар
(както, според мен, и за самия Мамардашвили от
70-те години), залогът беше преди всичко шансът
на некласическия рационализъм пред предизвикателствата на така ирационалния „кратък ХХ век” и
философските ирационализми, избуяли от него.
Хетерогенните философеми, които изискваха от
нас неимоверни генеалогически усилия (например,
разбирането на символите като „произвеждащи
произведения”, на „превърнатите феноменалности”
или на „сингуларните точки на съзнанието”), бавно ни въвличаха в неговата некласическа онтология на непълното битие. Разбуждаха у нас „философско учудване” към бъдещето.
Така че, още от 80-те години на миналия век
Мамардашвили бе интересен за нас не само сам
по себе си, не само като лаборатория за експериментално философско мислене, т.е. не само като
възможност за експериментални прочити на
Марксовата критика на политическата икономия,
на Фройдовата психоанализа, на Хусерловата
трансцендентална феноменология чрез несъстояли
се никога, но инсценирани от Мераб
Константинович критически диалози между тях.
То беше и възможност за „мислене чрез” него. Но
нашият идиолект “да се мисли чрез
Мамардашвили” (самият той казва, че Сезан „не
мисли ябълките, а мисли чрез ябълките”), значеше
едновременно да се разшири обсегът на собственото ни мислене чрез неговите философеми, както и неговото – чрез нашите. Всичко това може
да се каже може би по-добре чрез политическия
език на онова време: чрез Мамардашвили всеки от
нас – от Марксовия семинар – измисляше своето
собствено инакомислие (което не значи „дисидентство”).
„Какво беше този Марксов семинар (освен че не беше – заедно с това – и
„Ленински”)? Кои бяхте вие?”3, понякога се интересуват днешните млади
от Института за критически теории на свръхмодерността. Бяхме, казвам
аз, единомишленици, които не мислят едно и също, но могат да мислят – да
инакомислят – заедно; въпреки че някои от нас бяха „акционисти” (като
Деян Кюранов), а някои – „апаратчици” (по едно време Андрей Бунджулов дори беше първи секретар на ЦК на ДКМС). Немалко от нас бяха имали щастието да учат в либералния за онова време Философски факултет4, в който
не беше забранено да критикуваш Маркс или да следваш Хусерловия трансцендентализъм (несъмнено тези ни мисли не можеха да стигнат до официалните издания); а наши учители бяха философи, като Добрин Спасов, Исак
Паси и Петър Митев, които ни импулсираха да мислим срещу идеологическия мейнстрийм. Политически бяхме преди всичко вдъхновени от ветровете, все още веещи откъм Дубчековата Прага (която изживявахме като несъстоялата се наша 1968-ма)5; същата Прага, която малко преди това е била и градът, в който е живял и Мамардашвили, до един идеологически злополучен, неразрешен от съветските служби завой през Париж, заради което бива удостоен с наистина достойното за онова време (и може би неразбираемо сега) звание „невыездной”.
Тук не мога да не се отклоня. Към Прага на левичарството „с човешко лице” – под веригите на съветските танкове, но все още живо, Прага, на която Александър Дубчек беше за всички около мен символът. Сега забравена
или пренаписана от много от онези, които тогава живееха, макар и скришом, с нейния идеологически пулс; пренаписана от АБСКМ (от активните
борци срещу собственото си комунистическо минало). Тук ще оставя всеки
от тогавашния Марксов семинар – ако реши – сам да разкаже за себе си.
Лично аз, 15-годишно хлапе, което тогава може би се интересуваше повече
от левичарките с женски тела, син на „врагове на народа”, без да си дам
сметка за това, се формирах политически под влияние на тази Прага, на
тази 1968-ма (а не толкова на Парижката); и заедно с това се формираха
мисловните ми органи, които ме тласкаха, отново без да си дам сметка за
това, към Философския факултет. Там – без дори да съм му чувал името –
ме срещна Мамардашвили (с неговите превърнати форми от страниците на
култовата за нас тогава съветска философска енциклопедия); а малко след
това – до голяма степен чрез него – се срещнахме с Андрей Бунджулов и
Андрей Райчев, с Деян Кюранов и Кольо Коев, с Лиляна Деянова и Емил
Коен. И въпреки че силно се интересувахме от парижките мислители от
онези десетилетия, заложихме на една критическа теория, вдъхновена от
един московски мислител, който сам не бе критически теоретик (и таяхме
– както по-добре го каза десетилетия след нас Момчил Христов – че София
е „философска столица в сянка”). Явно сме били доста нахакани.

(Марксовият
семинар
на 40 години)

Връщам се към онова, от което се интересуват днешните млади: „Какво
беше този Марксов семинар? Кои бяхте вие?”. Теоретическите ни практики
(ще се въздържа да разказвам за това как те преминаваха в бохемски) могат да се обобщят съвсем кратко: Вдъхновяващо е да измислиш сам, да имаш
собствено хрумване, но още по-вдъхновяващо е да мислиш заедно с останалите.
Това, на което държахме, беше критическият диалог (който понякога беше
повече критически, отколкото диалог – бяхме остри с острота, която сега
ще звучи като лош тон, но общо взето не се обиждахме)6. Към мислителите от миналото, макар и възпитано да казвахме, че „мислим чрез тях”, понякога бяхме не по-малко остри, все едно че са седнали на масата до нас:
„Добре дошли в 62-ри кабинет, професор Хусерл, ще ни бъде интересно с
вас; дано и на вас да ви е интересно”. Мисля, че за формата на теоретическите ни практики това стига; а съдържанието
им?
В теорията Мамардашвили (а и Илиенков преди
него) ни беше открил един съвсем различен Маркс
– различен и от този на ортодоксалния съветски
марксизъм, и от онзи на западния: за нас противоречивото наследство на „Капиталът” се мислеше
през забравените преди това проблеми за „ирационалните превърнати форми”, за „посредниците, които се самоопосредяват”, за „обществено валидните, следователно обективни мисловни форми” (за
да стигнем – в диалектическата логика – дори до
силогистиката на критиката на политическата
икономия). В този хетеродоксален Маркс се открояваха следователно некласическите мотиви, които ни даваха шанс да мислим критически немарксовото време, в което живеем. (Открояват се и
сега.) Така стигнахме до заниманията си с теорията на посредническите структури (а емпирически
– с посредничеството на Гарфинкеловата етнометодология – до всекидневния живот).
Интересуваше ни преди всичко дали, следвайки тези некласически мотиви (и в диалог с Хусерл и
Фройд, с Вебер и Лукач, с Фуко и Алтюсер), не
могат да бъдат мислени като посреднически
структури не само икономиката, но и политиката, науката и технологията. Следствие на тогавашното ни мислене сега е мисленето на заобикалящия ни, връхлетян от екологически колапс,
свръхмодерен капитализъм през исторически граници; а с това и мислене, измисляне на нови форми на революционна практика – тогава, когато
барикадните очевидно са изживели времето си.
Време е за още едно отклонение. Може би тук,
връщайки се към „грапавата земя”, съм длъжен да
добавя, че „проблем с литературата”, общо взето,
не сме имали – библиотеката на Философския факултет и Народната библиотека бяха добре снабдени с онова, което ни интересува; в спецфонда
беше само Ницше (и очевидно, по досадно за логиците недоразумение – „Принципи на математиката” на Ръсел; а на Витггенщайновия „Трактат”
пък, който не беше в спецфонда, съветският издател бе сложил предупреждението „Только для научных библиотек!”. Онова, което го нямаше, можеше
винаги да бъде доставено чрез „Международния
библиотечен фонд”. Когато книгата пристигнеше,
я ксерокопирахме в „Народната библиотека” – това беше тягостна процедура, тъй като ксероксът
беше един, заставахме на опашка от 6 часа сутринта, а всеки от нас можеше да копира до 15
страници; при това, съвестта ни се измъчваше,
тъй като в очите на западните библиотекари, които изпращаха книгите, заниманията ни бяха очевидно незаконни; така или иначе обаче, с „Надзор
и наказание” на Фуко, да кажем, семинарът можеше да се сдобие за една сутрин. Активните борци срещу собственото си комунистическо минало не
обичат да се сещат за всичко това.
Ще ми се завършекът на тази междинна равносметка да бъде по-обобщаващ. От 1989 година сме обсебени от полубезсъзнателния импулс да забравим обществото, което ни е белязало – не да го мислим, а да го обговаряме
с идеологически клишета (също толкова скучни и не по-малко застрашаващи
от тогавашните). Но това е общество, което ни е белязало не само с
травмите на историческото и биографичното безсъзнавано, но и с онази –
ще го кажа и тук по Мамардашвили – „мускулатура на ума”, която ще ни
помогне да се излекуваме. Затова мисля, че е дошло време на нещо като
критическа история на съветската философия – не само на съветската философска машина и на нейните апаратчици, не само на идеологическите клишета (според които марксизмът не можеше да не бъде и ленинизъм), но и
на съветското философско инакомислие. Имам предвид не само на професионалната философия (каквато е тази на Илиенков и Библер, на Подорога или
Риклин), но и на това, което Мамардашвили нарича – съвсем уважително –
дилетантска философия, философията, просветваща през „Доктор Живаго”
на Пастернак, през „Сталкер” на Тарковски или през шеста симфония на
Шостакович. Дошло е време за нещо като критическа история на съветското
– както и на нашето собствено – философско пространство в неговата многомерност.

Деян Деянов
1 И несъмнено "тройната" му
статия – статията на
Мамардашивили, в която съавтори бяха Соловьов и
Швирьов.
2 Имам предвид преди всичко
т. нар. Марксов семинар
(Андрей Райчев и Деян
Кюранов, Андрей Бунджулов и
аз, Кольо Коев и Лиляна
Деянова и т.н.), който между
1978 и 1986 години – вдъхновен от Мамардашвили – предложи една нова форма на критическата теория, т. нар.
теория на посредническите
структури, която понастоящем се развива в Института
за критически теории на
свръхмодерността. Но не бива
да забравяме и онези, от
които – общо взето възпита-

но – тогава се отграничавахме: Асен Давидов, Стефан
Попов и Димитри Гинев. Като
мисля за онова време в жанра
на междинната равносметка,
няма как да не сме им дълбоко
благодарни.
3 Може би тук е редно да
вметна кратко разграничение
– при мисленето на „нашето
време“ отпреди 1989-а – между
мен и Миглена Николчина: според мен това, което тя нарича „Семинарът“, е интелигентска идеологема. Това, което тя
в книгата си за 1989-а (година,
която изобщо не мисля като
революционна), с тънкия си
усет, нарича „хетеротопна
омонимия“, го имаше още
между тогавашните семинари.

4 Събирахме се в култовия за
нас 62-ри кабинет в
Софийския университет
„Климент Охридски“ или в
градината зад Народната библиотека „Кирил и Методи“
(тогава светиите не бяха на
мода).
5 Не мога да кажа, че ДС
изобщо не се интересуваше от
нас; но не мога и да кажа, че
бяхме подложени на някакви
гонения – искаха да се осведомяват само дали възнамеряваме да сваляме властта (не
възнамерявахме). Дързостта
ни стигаше, общо взето, до
това – както, например, в
една наша статия с Деян
Кюранов и Кольо Коев – да
критикуваме държавата си
чрез езоповски прочит на ста-

тията на младия Маркс за
пруската цензурна инструкция.
6 Този ни почерк в науката стана почерк и на срещите в Гьолечица, които Марксовият семинар инициира през 1983 година,
като разшири критическия диалог, поканвайки Цочо Бояджиев
и Здравко Попов, Александър
Кьосев и Ивайло Дичев, Миглена
Николчина и Владислав Тодоров
(и далеч не само тях). Когато
предадохме срещите в Гьолечица
в ръцете на Цочо Бояджиев,
почеркът на теоретическо хулиганство с политически нотки макар и бавно - отстъпи пред
почерка на вежливите разговори; и тъкмо затова, макар и да
чувствам Цочо Бояджиев като
мой близък, Гьолечица вече ми е
далечна.

Разговор с проф. Иван Илчев
- Връщате се от Китай. Не е ли потискащо за един европейски историк, който описва бързо течащи събития, да
общува с хора, за които оценка на Френската революция е
кви си двесрано да се прави, защото са минали само някакви
та години...
- Ние твърде често велеречиво се жалим, че сме
ме жертва
на предвзети стереотипи – най-често негативни.
вни. Но както личи и от въпроса, сами, дори неусетно за нас, се подругия“.
даваме на съблазънта да стереотипизираме „другия“.
Съвременен Китай вече няколко десетилетия има твърде
малко общо с вкоренилите се представи за него.
го. Той е динамичен, вторачен в бъдещето, без обаче да забравя
абравя и миналото си. Силно впечатление ми направи, че на последния
конгрес на Китайската комунистическа партия
я два от
най-важните проблема, които бяха поставени и обсъждани,
бяха за екологията – Китай, както знаем, има големи пропуски в това отношение – сериозен проблем в страна, където гъстотата на населението в много източни
очни и южни
провинции надвишава петстотин души на кв. км. Поразен
бях, че е създаден институт за културно-историческото
рическото
наследство, който обединява дейността на стотици
тотици институции, работещи в сферата на историята,, етнологията, обществената психология, който дири как
к да се
хвърли към бъдещето мост, здраво запънат в миналото. Включително с амбициозната програма да бъдат
намерени и разкопани най-древните градове в Китай,
които често на са 4 хиляди години.
Лошото е, че доста от нещата, които стават
т
там, научаваме от вторични източници, често
о изкривени съобразно интересите на една или друга
га
държава. В това отношение Софийският универсиерситет, в който от десетилетия има специалностт
тта „китаистика“, в който работи един от 14-те
те
най-добри (по китайска оценка за повече от 80000те институти „Конфуций“ по света) институути „Конфуций“, а почти е завършила и работа-та по създаване на първата дуална магистърска програма между китайски университет и
наш, може да предостави поне част от нужния коректив.
- Видяхте ли в Китай китайските ни корени? Напредва ли българската историография с търсенето на изворите на прабългарското – тук сме може би между гротеската и сериозното, но все пак няма да отречете, че всеки
и народ има
нужда да знае произхода си...
- Не съм специалист по отдалечените периоди на нашето
минало. Често се оплакваме, че моделирането на предстатическите
вата ни за близкото минало е жертва на политическите
процеси и политическата коректност, но, струва
ува ми се, че
и наченките на историята ни не са свободни от политически внушения. През какви периоди минахме? Славяни
лавяни с многобройни прабългари. Славянско море с шепичка
а прабългари.
Многобройна прабългарска орда с относително
о по-малобройни славяни. А и самите прабългари... Тюрки?
Не изглеж? Н
ж
да добре, особено, когато се вгледаме в съседите си.
Алтайски произход? Много близо до монголците, които не
са оставили добра памет за своето Средновековие.
Ирански произход? Като че това надделява сега, но се чудя
какво ще стане, ако САЩ вземат, че ударят Иран и го нарочат за основен противник на западния свят.
- Всъщност, българската историография възприе ли схващането на Бродел за „дългото време” (longue durée)? Ако
го е направила, проявява ли се вече някакъв „отстранен”
поглед в изследванията през последните години? Дилемата
на българските историци не е ли била винаги между „погледа отвътре”, себенадъхващ се и патриотично моделиращ събитията чрез специфичното им осветяване, и „поставянето в световната история”, което понякога изисква остри и недотам любезни оценки на случилото се по
нашите земи?
- Още като студент бях поразен от исихасткото вторачване в пъпа на нашата история, разглеждана често per se.
Влюбен бях в красотата на нашите възрожденски къщи и
алафрангата, без да си давам сметка, че традиционната
къща от Бейрут до Загреб има много прилики и съвсем
малко отлики и че нашата копривщенска и пловдивска къща са преки заемки от гръцката и турска градска къща, а
успоредно с нашата алафранга, подобни процеси се развиват в Латинска Америка. Колцина в България знаят, че едновременно с нашето Априлско въстание, избухва въстание
на дунганите в днешен Синцзян в Китай. И тук има харизматичен лидер – Бенковски, и там – Якуб хан. И тук се
води лъжлива пропаганда, че мюсюлманите ще изколят
християните, и там – че китайците ще изколят мюсюлманите. И тук, и там във въстанията се сблъскват външни
сили – най-вече Великобритания и Русия. Страхувам се, че
нежеланието ни да погледнем на процесите у нас се корени
в инстинктивното, дълбоко крито усещане, че на фона на
световната история, ще изглеждаме твърде малки, проблемите ни - твърде незначителни. По начало, изместването
на търговските пътища през ХIХ век рязко намалява
стратегическото значение на Балканите като цяло. Преди
години, вдъхновен, четях лекции по балканска история за
докторанти в САЩ. Един от тях – по-възрастен от мен
пастор, а аз бях неприлично млад тогава, се доближи до
мен със задължителния комплимент: „Много са интересни
лекциите ви, но не забравяйте, че за нас изворите на Нил
и Дунав са съвсем близо един до друг”.
- Днешното време като че ли е време повече на разказваните спомени, отколкото на всеобщо приетата история.
Как ще се реши спорът помежду им (ако има такъв)?
- Шопът, като видял жирафа, казал: „Нема такова животно“. Та и моето отношение към „всеобщо приетата история“ е такова. Не е имало, няма и не ми се вярва да стигнем до феномена „всеобщо приета история“. Може да стане, ако имаме общество без вътрешни различия, без противоречия в интересите, обединено в името на една цел. Вие
виждате ли възможност за такова развитие? Аз не. Пък и
колко скучно ще бъде тогава.
Много отдавна ми се е искало да дам като дипломна работа на студент (аз обаче не работя в катедрата по история на България) да направи сравнителен анализ на спомените на Вера Мутафчиева, Георги Данаилов и Илчо
Димитров. И тримата са връстници, и тримата – всеки в
своята област, стават видни интелектуалци, и тримата
рисуват радикално различна картина на своята младост и
зрялост, виждат и заострят вниманието на читателя върху различни неща, които често си противоречат едно на
друго. Докато имаме, а винаги ще имаме, такъв различен
поглед върху историята, всеобщо приета история няма да
има.
- Нека отделим подобаващо място за популярната псевдоисторическа история, която разпространяват медийни
фигури, между тях и историци... Има ли лек срещу нея?
Или противодействието е ненужно? Или е излишно?
- Преди петнайсетина години написах едно есе „Чалгата в

Македония, и войните - най-добре тюрлю гювеч от всичко
заедно – ва
важното е да се гъделичка националното самочувств
чувствие.
И в музиката, и в историята изпълнителите
търсят и често намират опора в рамото на пот
литиците. За тях този тип музика и този тип
лит
история са магистрала към сърцето на това, коеист
то те броят за народ, сиреч електорат.
Популярната история не е чалга. Тя е трудно дело,
Попу
достойно за уважение. Пишат я професионалисти,
досто
пишат я талантливи добронамерени популяризатори.
Чалга сса материали, които дирят сензация на всяка
които представят все още неясни, а в много слуцена, ко
неверни предположения във форма, която угажда
чаи и не
масовия вкус; които съзнателно или несъзнателно
на масов
апелират към и целят да окажат въздействие върху
сравнително необразованата част на аудиторията с вкус
сравнител
историята, към настроената “патриотично” част
към истор
читателската и зрителска аудитория, към тези, които
от читате
отчаяно се нуждаят от познат здрав пристан, към който
да закотвят во веки веков нестабилното си самочувствие.
Нека да бъд
бъдем ясни. Аз съм твърд привърженик на популяристория, на това, че трябва да пишем и да разказваната истор
широките маси, които нямат специфично истоме ясно за ш
познание, че не бива да се ограждаме от тях зад
рическо поз
стена. А подобни истории и фантасмагории има във
висока стен
макар в повечето от тях да са съсредотовсички държави,
държ
жълтата преса, която купуваш на касата в суперчени в жълт
маркетите.
баща, акад. Илчо Димитров, има голямата заслу- Вашият б
трудни години да бъде издаден дневникът на
га в едни т
Филов. На 2 февруари т.г. се навършиха 135 години
Богдан Фил
рождението на Филов. Никой не ги отбеляза. Не трябот рождени
поне историческата гилдия да напомни за него?
ваше ли пон
идва и по-общ въпрос: не трябва ли да преосмисОттук идв
лим отноше
отношението си (общественото, не гилдийното) към
политически укорими фигури с принос за развитието на
България?
- Въпросът е труден. Доскоро в месарниците висяха схетялото на телето, та клиентът можеше да си
ми на тяло
коя част да му отрежат – било за пържоли,
избере от к
котлети, било за задушено, било за друсан кебап.
било за кот
Можем ли да се отнасяме така към спорните фигури от
ни, към тези, които са със заслуги за развитиминалото н
ето ни кат
като народ, но същевременно са направили немалко, за да ни загробят като народ. Та и Филов – с неговия
принос в археологията и неговия дилетантизъм
неоценим п
политиката, който ни докара не само позорния Закон
в политика
за защита на нацията и готовността да бъдат изпратебългарските евреи в лагерите на смъртта, но и с нини българск
предизвиканата, самоубийствено обявена война на
що предизв
САЩ и Вел
Великобритания, която доведе до хиляди жертви
бомбардировките и третирането на България като пов бомбарди

Човечеството, а екипът на Култура е
част от него, винаги е намирало изход

В последните 10
броя, с които
Култура се прощава с читателите
си, се връщаме към
10 първи страници
на вестника – като мостра на един
медиен стил, който няма аналог в
българската преса,
и затова и няма
как да бъде продължен от другаде от
други.

историята“, насочено срещу явлението и най-ревностните
му проповедници. Наскоро го препечатах, което ясно говори, че особена полза от него не е имало.
С пренебрежение говорим за чалгата в историята и за нейните изпълнители, но не бива да я отминаваме, защото
тя моделира съзнанието на част от младите българи.
„Чалга” в масовото съзнание е явление популярно. То отговаря на най-низките вкусове на публиката. Чалгата в музиката отдавна предизвиква предимно отрицателна обществена реакция. А чалгата в историята? Замълчаваме я.
Гледаме я отвисоко. Подиграваме я, но тихомълком. Зер,
кой ще иска да си разваля отношенията с колеги.
Своеобразна чалга се роди още през зимата на 1989-1990 г.
Разискваха се теми, които преди бяха табу, затова обществото бе жадно да научи истината – Народният съд, лагерите след Девети, „възродителният процес”. Приноси бяха направени дотолкова, доколкото позволяваха разкритите
тогава документи. Сериозни историци, които и преди балансираха на ръба на разрешеното, внимателно опитаха да
нахвърлят мазките на една, все още неясна картина. Но
тогава изникнаха и първите майстори на чалгата. Не от
небитието. Някои от тези, които до девети ноември 1989
г. се задавяха от възторг пред историята на комунистическата партия и громяха монархизма, на единадесети се
обявиха за културолози или политолози и почнаха да хвърлят гръм и мълнии срещу Народния съд или отрицателите
на величеството.
Любопитно е сходството между нашумелите изпълнители
на чалга в музиката и в историята.
И в музиката, и в историята и най-некадърните творения
могат да видят бял свят. Трябват ти само пари за звукозаписно студио или за печатница или познат в някоя медия.
И в музиката, и в историята чалгата е по-популярна от
класиката. Не е за чудене – класиката е трудна, изисква
предварителна подготовка, за да я възприемеш.
И в музиката, и в историята чалгата прокарва граница
между сериозните и несериозните изпълнители. Изключения
не липсват. И в двете сфери изначално сериозни изпълнители са били подмамвани от лесна слава и известност.
И в музиката, и в историята авторът или изпълнителят
на чалгата е “наше момче”. Умее да се държи свойски с тези, които, поради незнание, оценяват високо творенията
му.
И в музиката, и в историята чалга изпълнителят се приспособява към вкуса на една социална категория, която се
появи след 10 ноември – новобогаташите. Понатрупали
имане, но чувстващи естетическата си или интелектуална
недостатъчност, те са поласкани, че могат да се отъркат, ако използваме израза на Захари Стоянов, о науката
или респективно - о музиката. Резултатът е, че понякога
подпомагат финансово това, което разбират – чалгата –
но почти никога класическата музика или история.
И в музиката, и в историята чалга изпълнителят може и
да е добре образован, да е бил специалист в определена област, но набляга на популярните шлагери. Ясно му е, че ако
изпълнява арията на Виолета от “Травиата”, да не говорим
за Онегер или Шьонберг, ще има значително по-малобройна
публика, отколкото ако извие трелите на “Имаш ме – нямаш ме”.
И в музиката, и в историята чалга изпълнителят съзнателно се насочва към сензацията, търси скандала.
И в музиката, и в историята за собствен вкус на чалга изпълнителя трудно бихме могли да говорим – става и сантименталният романс, става и рокът, става и рапът, дори и регето – важен е успехът сред публиката. Та и при историците – и археологията, и старата история, и

бедена в Парижката мирна конференция.
- И един още по-общ въпрос: в някои страни за обогатяване на чувството за историчност се издават официални
списъци с годишнини за честване на национално и регионално ниво, честванията се насърчават. Вие на какво мнение сте?
- Честно казано, не съм се замислял, а и не смятам, че е
необходимо да го правя. Не пречи да има подобни списъци,
но вече сме достатъчно чувствителни към историята си,
за да се нуждаем от остен, който да ни насочва в правилната посока. А правилната посока - това са дълбоки коловози, издълбани често от политиката на редица правителства.
- През последните 29 години България премина през много
изпитания. Мислите ли, че можеше да си спестим някои
от криволиците и задънените улици, в които попадахме?
Или това е горчивата чаша с лекарството, която трябваше да бъде изпита. Питаме, въпреки че, казват, в историята „ако” не съществува...
- Не съм привърженик на идеята, че „ако” в историята не
съществува. Защо във физиката, химията, биологията да
можем да променяме съотношението на съставките, а в
историята да не можем. И нека да дам няколко примера.
Какво щеше да стане, ако походът на Сигизмунд не беше
през 1396 г., когато Османската империя бе на върха на
могъществото си, а десетилетие по-късно, когато бе раздирана от междуособиците на синовете на Баязид? Какво
щеше да стане, ако папата бе приел искането на княз
Борис глава на българската църква да стане харесалия му
Формоза Портуенски (по-късно сам станал папа)? Какво
щеше да стане, ако България бе запазила излаза си на
Егейско море след Балканските война? Нямаше ли в навечерието на Втората световна война Съветският съюз да ни
спретне референдум по модела на тези в Литва, Латвия и
Естония, за да си осигури излаз на Средиземноморието, и
т.н., и т. н. А що се отнася до близката история, можеше
да не разрушим селското си стопанство, ако следвахме
примера на Чехия, а не съвети, давани отвън, от дейци на
държави с фермерско селско стопанство.
- В момента оглавявате организация, която подкрепя научните изследвания в България. Да се надяваме ли, че нейната дейност ще помогне на малка България да се задържи
на повърхността в областта на науката, а и на културата и образованието?
- Като гледам колко трудно вървят нещата, имам съмнения. Но все пак, смисълът се крие в създаването на значителна научна инфраструктура, която да позволи на участниците в нашия консорциум в обозримо бъдеще да кандидатстват за големи научни проекти.
- Когато есента вестник „Култура“ спре да излиза, как
трябва да продължим?
- Отговарях на въпросите, докато съм на конференция в
Китен. След заседанието се излегнах на плажа, както си му
е редът, и се зачетох в книгата, която си носех. По едно
време ме заговори непознат мъж. Каза ми: „Знаете ли, че
докъдето погледът ми стига, вие сте единственият, който
чете книга“. Загледах се. Действително, доста бяха вперили
поглед в телефоните си, неколцина в таблетите си – никой
не четеше дори вестник. Явно е, че трудно можем да си
представим мащабите на революцията в комуникациите
през последните десетилетия. Трудно ми е да давам рецепти какво и как трябва да се направи. Остава ми надеждата, че човечеството, а екипът на „Култура“ е част от него, винаги е намирало изход. Пожелавам ви успех.

Въпросите зададе екип на Култура
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Не ги пускайте!

Баща ми, Хайнрих Бьол

За наградата и лауреата
На 19 април 2018 г. в Москва се състоя тържествената церемония по връчването на Международната обществена награда на името на Алексей Комеч. Според резултатите от
проведения конкурс и решението на журито, тази година лауреат стана известният български учен, професор по опазване на архитектурното наследство, докторът по архитектура Тодор Кръстев. Името на този забележителен изследовател, предан защитник на паметниците и тяхната автентичност, спечелил световна известност с експертната си
дейност, включително на обектите на Световното културно наследство, е добре известно в Русия.
Наградата „За обществено значима гражданска позиция в защитата и опазването на културното наследство на Русия“
се връчва ежегодно от 2008 г., а от 2011 – в две номинации:
„За личен дългогодишен принос в изучаването и защитата на
паметниците“ и „Градозащитно движение“. Тя е учредена в
памет на изключителния руски изследовател на древно руската и византийската архитектура Алексей Илич Комеч
(1936–2007). Рязкото влошаване на ситуацията със съхраняването на паметниците го принуди от академичен учен и
експерт да се превърне в публична и обществена фигура, гръмогласно сражаваща се за ценностите на наследството. Той
стана основател не само на научна школа, а и лидер на
гражданско движение. Често изявявайки се публично, защитавайки паметниците от вандализма, безкултурието, комерсиалния натиск и чиновническия произвол, Алексей Комеч обичаше да повтаря: „Ако не обичаш, няма как да съхраниш“.
Затова неслучайно за девиза на Наградата са избрани думи
от любовната лирика на древноримския поет Овидий:
„Щастлив е онзи, който смело е готов да защити каквото
обича“ (Felix, qui quod amat defendere fortiter audit, лат.), а неин знак е скулптурно изображение на Ноевия ковчег.
Учредители на тази независима награда са водещи руски хуманитарни институции, както и семейството на Алексей
Комеч. Един от партньорите на Наградата е гражданското
движение „Архнадзор“. В предишни години с Наградата са
удостоени много руски изследователи, реставратори и архитекти, проявили в защитата на наследството професионализъм, мъжество и принципна гражданска позиция.
Тодор Кръстев получи наградата на името на Комеч в първата номинация: „за дългогодишно самоотвержено служене

на изучаването и защитата на паметниците, обезпечаване
на международна поддръжка за съхраняването на най-значимите обекти от културното наследство на Русия“.
Независимо от ясната формулировка, тази оценка се нуждае
от пояснение. При това, не толкова за „дългогодишно самоотвержено служене“, което в България е широко известно,
колкото за приноса му за съхранението на наследството на
Русия. Именно тази позиция е мост към Наградата. Проф.
Кръстев многократно идваше в страната ни с международни мисии на ИКОМОС, с който десетилетия са свързани
професионалният живот и съдбата му. Под негова опека се
оказаха шест важни руски обекта на световното наследство, в това число два исторически града: Ярославл на Волга
и най-големият градоустройствен обект в списъка на
UNESCO Санкт Петербург с крайградските му ансамбли,
няколко уникални манастира, като Новодевичият в Москва
и Ферапонтовият край Вологда, природно-културният ансамбъл на Соловецкия архипелаг на Бяло море заедно с манастира-крепост, Московският Кремъл и Червеният площад.
Всъщност, от 2000 г. до 2018 г. Тодор Кръстев е изпълнил 30
международни мисии и технически оценки на руските обекти от Световното наследство! Много от тях той посещаваше по няколко пъти, ставайки познавач и защитник на паметници със световна слава, а неговите експертизи изиграха решаваща роля в защитата им от деформация.
Разбирането на ценността и уникалната специфика на руското наследство и твърдостта на позицията помогнаха на
Кръстев да извоюва няколко много важни победи. Сред тях
е забраната за строителство на 400-метровия небостъргач
„Охта-Център“ в Петербург, който щеше за разкъса „небесната линия“ в историческото ядро на града. Успя да пресече
идеята за преразглеждане на границите и радикалното съкращаване на територията на северната руска столица, охранявана от UNESCO. Изиска да се демонтира недостроеното здание на музея в охраняемата зона на Соловецкия манастир, което деформираше историческата панорама и брега
на Святото езеро. Призова за отказ от плановете по възстановяването на разрушените манастири на мястото на
премахната сграда от съветския период в Московския
Кремъл, създавайки на това място археологически парк, не
фалшифицирайки наследството с ефектни копия. Даде прин-

ципни оценки за строителството на парка „Зарядье“ и за
монтирането на паметника на княз Владимир в Москва в
буферната зона на Кремъл (за съжаление, отхвърлени).
Няма как да не изразя впечатленията си от Тодор Кръстев
като личност. Той се отличава с такива професионални и човешки качества, като обективност, без да отстъпва на каквито и да били внушения на властите, висока степен на
компетентност и научна добросъвестност, изследователски
талант, преданост към делото, огромно трудолюбие.
Забележително е чувството му за хумор, без което е невъзможно да оцелееш в сраженията за наследството, изумителен е графичният му талант, позволяващ да създава бързи
работни скици, мигновено разкриващи същността на проблема и правещи го разбираем за най-широката аудитория.
Въпреки че гласът му не е силен, а речта – сдържана, той
успява да покори слушателите със своята интелектуална сила. Консултациите, които Кръстев провеждаше по време на
мисиите си в Русия с представителите на ведомствата,
отговорни за наследството, могат да се възприемат като
най-ценни образователни и културни инициативи, в буквалния
смисъл отварящи очите на чиновниците за значението и
смисъла на механизма на Световното наследство.
В навечерието на церемонията за връчване на Наградата,
проф. Кръстев прочете лекция за слушателите на „Училище
за наследството“ - открит културно-просветителски проект. На следващия ден със свой доклад той откри кръглата
маса на тема „Световното наследство – развитие чрез
опазване“ в Държавния институт по изкуствознание, която
продължи до късна вечер. Заключителният акорд бе церемонията по награждаването с много публика. Заедно с Тодор
Кръстев, който произнесе забележителна реч, във втората
номинация - „Градозащитно движение“, Наградата получи
Московският областен отдел на Всеруското общество за
защита на паметниците на историята и културата
(ВООПИиК) в лицето на неговия председател Евгений
Соседов и заместника му Ирина Трубецкая. Залата бе пълна
с енергия, побрала професионалния опит и младежкия ентусиазъм. Всичко това бе пропито с искрена любов към делото
и с надежда, че трудностите са преодолими. Стана истински празник. Благодаря, Тодор!

Проф. арх. Наталия Душкина

Разговор с Рене Бьол

Наталия Душкина е професор
в Московския архитектурен
институт (Държавна академия) и в Московския държавен
университет по геодезия и
картография; вицепрезидент
на ИКОМОС/Русия; експерт
на ИКОМОС по Световното
наследство; научен ръководител на проекта „Училище за
наследството“; лауреат на
Наградата „Алексей Комеч“ за
2008.

Кръгла маса Световното наследство: Развитие чрез Опазване
Както е известно,
Списъкът на Световното
наследство включва върховите културни ценности, които притежават изключителна универсална стойност
за човечеството.
Конвенцията за Световно
наследство (1972) и
Ръководството за нейното
приложение регламентират
процеса на оценка и вписване на ценностите, както и
контрола върху опазването
им, за което съответната
държава е дала своите гаранции. В този деликатен
процес ИКОМОС има ключова роля, изпълнявана чрез
мисиите за оценка и мониторинг, експертизите и коментарите на неговите експерти в партньорство и координация с Центъра за световно наследство към
ЮНЕСКО. Последната дума
има Комитетът за световно наследство.
В своята вече 25-годишна
дейност като експерт на
ИКОМОС по ценности на
Световното наследство винаги съм установявал, че
най-острите проблеми в
тях произтичат от противоречие между Опазване и
Развитие. За да илюстрирам
това противоречие, ще си
послужа с няколко примера
от моята практика.
Културният пейзаж около
Котор, Черна гора (вписан
през 1979), представлява
синтез на природно и културно наследство, пейзаж с
уникална хоризонтална и
вертикална структура, както и с интегрираща зрителна ос, която обединява четирите залива. По време на
всички мои мониторингови
мисии там съм бил свидетел
на мощен натиск за туристическо развитие, който застрашава ценността. През
2009 бе лансиран проект за
изграждане на мост с височина 120 метра, който би
прекъснал обединяващата
зрителна ос на пейзажа.
През 2013 бе предложен проект за комуникационен „байпас“ около заливите, а миналата година – проект за въжена линия над Котор – все
заплахи за вертикалната
структура на пейзажа. През
цялото време продължава
стремежът за застрояване
на всяка свободна природна
зона по крайбрежието, с което се нарушава и хоризонталната му структура.
Соловецкият архипелаг, Руска
федерация (1992), е друг изумителен културен пейзаж,
също застрашен от урбанис-

тично развитие. Според
Генералния план, селището
Соловецкое, разположено
около централния
Манастирски ансамбъл,
трябва да нарасне близо два
пъти (без демографски мотиви за това); предвиждат
се строежи върху ценни горски зони. Лагерният комплекс на ГУлаг (паметник на
културата) е в процес на
компрометиране.
Деградират манастирските
пътища, както и мрежата
от канали, създадени в древността от монасите, за да
свържат многобройните
сладководни езера в уникална
хидротехническа система.
Историческият център на
Санкт Петербург и ансамблите около него (1990) е вероятно най-мащабната културна агломерация в
Списъка на световното наследство с изключителни
културни стойности, всред
които – „небесната линия“
на панорамата край река
Нева. По време на мисията
ми през 2009 установих, че
нуждата от градско развитие е довела до намерението на местните власти за
значително съкращаване на
защитената територия на
ценността в Историческия
център, както и до проект
за изграждане в него на 400метров небостъргач „Охтацентър“ на Газпром в остър
конфликт с „небесната линия“.
Храмът „Света София“ с
манастирския ансамбъл и
Киевско-Печорската Лавра,
Киев (1990), е изключителна
ценност на християнската
православна култура. Още
по време на първата ми мисия през 2009 и по-късно в
буферната зона на ценността можеше да се наблюдава
бурно и неадекватно ново
строителство, което поразява историческата градска
тъкан, компрометира манастирската панорама край
Днепър и застрашава самата ценност.
Историческият център на
Ярославл, Руска федерация
(2005), е друг забележителен
градски исторически пейзаж
в хармонично единство с река Волга и притока й
Которосл. По време на мисията си там през 2012 видях пример за друг неприемлив аспект на Развитието:
реконструкция на изчезнала
ценност, за която липсва
пълна и детайлна информация (стриктно изискване на
Конвенцията 1972). Нещо
повече, Успенският събор,

разрушен през 30-те години,
е бил „пресъздаден“ в размери, надвишаващи близо два
пъти оригинала. В резултат
е поразена автентичността
на прекрасната крайречна
панорама. Виждал съм и на
други места как подобен
стремеж към „възстановяване на историческата справедливост“, макар и движен
от добри намерения, може
да застраши ключовото качество на ценността – нейната автентичност. През
2014 бях шокиран, че това
може да се случи и в уникалния Московски Кремъл – съществуваха намерения за
пълна реконструкция (отново без достатъчна информация за оригинала) на два манастира, брутално разрушени през 1929-1930.
Старинен град Несебър,
България (1983), представлява забележителен многопластов градски исторически
пейзаж, включващ антична
археология, изключителни
средновековни църкви и образци на народната архитектура. Бурното туристическо развитие на черноморското крайбрежие след 80те години предизвиква силен
строителен апетит към
Старинния град. През 2010
мисия на ИКОМОС и
Центъра за световно наследство констатира неприемливи деформации в ценността, които застрашават нейната изключителна
универсална стойност: деградация на археологията,
нарушаване на градската
тъкан и на морските панорами, силна комерсиализация
на публичните пространства, компрометиране на
буферната зона. През същата година жителите на
Несебър подписват петиция
с предложение Старинният
град да бъде изваден от
Списъка на Световното наследство, за да може… да се
развива – вероятно, върхова
проява на противоречието
Опазване-Развитие.
Нима наистина трябва да
приемем, че това противоречие е непреодолимо? Нима
Опазване и Развитие са взаимно изключващи се антиподи? Световната практика
показва, че подобна хипотеза трябва да бъде отхвърлена. Цивилизованият свят е
открил политики, методи и
инструменти, които не само преодоляват противоречието между двете страни,
но и създават полезно равновесие между тях.
Предварително условие за

това е да схващаме развитието на средата като устойчиво развитие, което
щади нейните ценности,
нужни и на бъдещите поколения. Защото развитие не
е само застрояването на
нови и нови терени, изграждането на все по-високи
сгради, усвояването на все
повече фондове. Развитие е
и повишаването на качеството на средата, съхраняване и изява на нейната памет и културна идентичност. По силата на тази логика, развитието е неизменна част от живота на всяка ценност – била тя
Помпей или жив исторически град. То осигурява жизнеността на ценността,
включването й в съвременния живот. Нещо повече,
опазването превръща ценността в ценен ресурс за
развитие (например, в областта на културния туризъм),
а развитието, от своя
страна, създава нови възможности за опазване (например, чрез отчисления от
туризма). Следователно, можем да говорим както за
„развитие чрез опазване“,
така и за „опазване чрез
развитие“. Но за да бъде постигнато това, са необходими точно определени условия.
Част от тези условия са по
силите на държавата – основен гарант за съхраняването на една ценност
Световно наследство. Тя
трябва да приеме политиката, принципите, методите
и инструментите на интегрираната консервация1, а
именно: опазването да стане основен елемент на политиката в областта на културата, околната среда и
урбанизма. За тази цел държавата трябва да прилага
серия от взаимосвързани инструменти: юридическа защита чрез регламентирани
статут и режими - граници
и правила за опазване; устройствени и консервационни
планове; системи и планове
за управление, както и законодателство, което легализира тези инструменти и
създава ефективни стимули
за партньорите в опазването.
Ако проследим посочените
по-горе примери, ще установим, че тези условия са били
нарушени в различни посоки:
- Неефективна юридическа
защита: при културния пейзаж около Котор, както и в
буферната зона в Киев,
липсват диференцирани ре-

жими за опазване;
Соловецкият архипелаг, както и културната агломерация на Санкт Петербург, не
са защитени като интегрални ценности, а само като
отделни ценни фрагменти
(при това се допускат изключения от режимите –
именно такова е бил небостъргачът „Охта-център“),
целостта на Лагерния комплекс ГУлаг е компрометирана – той попада в два различни по сила режима; липсва правно изискване за защита на автентичността на
ценността; режимите за
опазване на Старинния град
Несебър са твърде остарели, а такива в буферната му
зона изобщо липсват;
- Урбанистична стратегия,
несъобразена с целите на
опазването - липса на интегрирана консервация: почти
навсякъде отсъстват цялостни устройствени планове, които да покриват общата територия на ценността и на нейната буферна зона; в Соловецкия архипелаг Генералният план диктува активна урбанизация; в
Санкт Петербург урбанистичното развитие застрашава незащитената „морска
фасада“ на Историческия
център; в Несебър все още
действа Застроителен план
от 1981, който досега е бил
преправян над 100 пъти;
- Неефективна система за
управление: в Киев съществува дуализъм в управлението на буферната зона с приоритет на
Муниципалитета, при либерален инвестиционен режим
и слаба роля на органите за
опазване; в Санкт
Петербург ценността се управлява от два субекта на
Федерацията, които не винаги се координират в политиката за опазване; в
Несебър държавата в значителна степен се е дистанцирала от управлението на
ценността, а местните жители са отчуждени от целите на Опазването; почти
навсякъде липсва ефективна
координация между участниците в системата за управление; в много случаи липсват планове за управление;
- Несъвършено законодателство: в Киев съществува реална колизия между Закона
за защита на културното
наследство и Закона за регламентиране на урбанистичната дейност; рестриктивният характер на
Закона за културното наследство може да обясни

отчуждението на местните
жители в Несебър; в някои
случаи не са законово регламентирани ключови понятия
и инструменти, като Обект
на Световното наследство,
Буферна зона, План за управление, Консервационен план
и др.
ИКОМОС, чрез своите експерти, последователно съдейства на държавите членки за осигуряване на посочените условия и инструменти, необходими за баланса
между Опазване и Развитие.
Например, по предложение
на ИКОМОС, 33-ата сесия
на Комитета за световно
наследство категорично отхвърли небостъргача „Охтацентър“ в Санкт Петербург.
Имах честта като експерт
на ИКОМОС да ръководя
там международна работна
група през 2011-2013, която
отхвърли намерението за
редуциране на защитената
територия на ценността и
прецизира нейните граници и
компоненти, приети впоследствие от Комитета за
световно наследство. Двата
субекта на Федерацията
сключиха споразумение за координация. В консултативната мисия на ИКОМОС в
Московския Кремъл през
2014 препоръчах да бъде изоставено намерението за реконструкция на двата манастира и да бъде създадена
археологическа зона на това
място, която да експонира
за пръв път богатата подземна стратификация на
Кремъл (зоната е вече реализирана). В Котор бяха
осуетени проектите за
мост, „байпас“ и някои неадекватни туристически
комплекси по крайбрежието;
със съдействието на
ИКОМОС бе изработен
План за управление, приет
от Правителството на
Черна гора. Консултации в
тази област бяха дадени също в Санкт Петербург,
Соловецки архипелаг, Киев,
където изработването на
планове за управление е в
ход. План за управление изработихме и за Старинен
град Несебър, приет от
Комитета за световно наследство (но не и от правителството).
Други условия за хармонизиране на отношението
Опазване-Развитие са в ръцете на Архитекта. Моите
наблюдения показват, че и
най-съвършената система за
опазване може да катастрофира в една единствена архитектурна реализация, за-

страшаваща ценността и
нейния контекст. Затова
съществува механизъм за
контрол върху новите проекти в ценностите, в който ИКОМОС, със своите
експерти, играе важна роля.
За мен тази по същество
анонимна експертна дейност, водена от името на
ИКОМОС, представлява истинско професионално предизвикателство. Един от
интересните случаи в моята
практика бе този с проекта
за музеен комплекс в
Соловецкия архипелаг.
През 2013 ИКОМОС отхвърли предложението на
Генералния план за изграждане на музеен комплекс в неприемлива близост до
Манастира. Отхвърлен бе и
архитектурният проект –
не мащабен и не контекстуален, застрашаващ ценността. Въпреки това, по време
на моята консултативна
мисия през 2015 установих,
че строителството на музея е вече в ход. ИКОМОС
настоя за незабавно спиране
на строежа, като препоръча
използване на изоставени съществуващи сгради в
Соловецкое за музейни и други културни функции. През
2016 аналогични версии на
проекта бяха също отхвърлени, а строежът бе спрян
при изградени вече три етажа. Накрая, през 2017,
ИКОМОС получи много интересна серия от предложения: за демонтаж на изградените вече конструкции и
дискретно пейзажно решение
на музейно фондохранилище,
достъпно за публиката; за
адаптация на изоставена бивша дизелова електростанция за Музеен комплекс; за
използване на мрежа от съществуващи сгради за културни функции, нов концептуален подход към Лагерния
комплекс. ИКОМОС препоръча предложенията да бъдат приети.
Виждаме как експертният
процес може да се превърне
в креативен диалог между
експерти и държава, който
стимулира намирането на
желаното равновесие между
Опазване и Развитие на културното наследство.

Проф. Тодор
Кръстев
(доклад на Кръглата маса)
1 Дефинирана в Европейската
конвенция за архитектурното
наследство (Гранада, 1985) и в
Конвенцията зо опазване на
археологическото наследство
на Европа (Малта, 1992)

Когато се представям с името „Бьол“, често ме питат:
„Бьол, като Хайнрих?“ Тогава отговарям: „Да, като
Хайнрих.“ После идва въпросът: „Ама не сте роднини, нали?“ Отговор: „Напротив, син съм.“
Рене Бьол е художник, един от четиримата синове на
германския писател и Нобелов лауреат за литература
Хайнрих Бьол, чиято 100-годишнина беше чествана през
декември миналата година. Рене Бьол, роден през 1948 година, управлява наследството на баща си и издава (съвместно с издателството Kiepenheuer & Witsch) неизвестни или забравени негови ръкописи, предимно документални сборници - като току-що публикуваният сборник
за Пражката пролет 1968 и Хайнрих Бьол – „Der Panzer
zielte auf Kafka“ (2018) („Танкът се целеше в Кафка“),
сборника с есета и фрагменти „Köln gibt es schon, aber es
ist ein Traum. Ein Autor und seine Stadt“(2014) („Кьолн съществува все пак, но иначе е сън. Писателят и неговият
град“), и особено нашумелите миналата година военни
дневници, писани от Бьол по време на Втората световна
война и непубликувани досега „Man möchte manchmal
wimmern wie ein Kind“, 2017 „На човек понякога му се иска да плаче като дете“).
Рене Бьол внимателно разделя ангажиментите, свързани
с наследството на баща му, и тези около собствената
му кариера като художник. Избягва потапянето в личното. Миналата година се срещаме няколко пъти, първо в
Бон, после в неговото ателие в Кьолн, после отново в
Бон, където той чете откъси от двете последни документални книги на Хайнрих Бьол, издадени от него. Този
разговор между нас продължава няколко месеца, от ноември 2017 до март 2018.

Д. Ив.

за ден до Бон, той беше подготвил план – какво иска да
види, кои улици. Снимах всичко това. Той използва снимките след това при писането на романа. Една снимка
особено го развълнува и впечатли, тя е и в романа – голяма къща на самата река, почти руина, с голям парк
около нея. Случайно я открихме, беше странна гледка в
този богат квартал. Той направи от това история в
романа - че тази къща е принадлежала на еврейско семейство, което е решило да я запази като руина, като
паметник за загубата, за упадъка.
- Какво изпитвахте при възможността да фотографирате за него?
- Доставяше ми удоволствие да работим заедно.
- През 1968 Бьол сам преживява пред очите си инвазията на войските на Варшавския договор в Прага.
Защо точно тогава е там?
- Бяхме заедно. Той беше поканен от Писателския съюз
на Чехословакия да види сам и да разкаже за развитията в страната, които той намираше за много положителни – Дубчек, Свобода, Пражката пролет, един посвободен социализъм, един възможен трети път… За
съжаление, твърде късно. Ние въобще не успяхме да видим тези положителни развития. Пристигнахме в
Прага вечерта на 20 август. И през нощта влязоха
танковете. Някой ни събуди сутринта в хотела:
„Окупирани сме.“ Ние не можехме да разберем какво
става. Тогава чухме изстрелите. Танковете бяха директно пред хотела, ние бяхме в самия център на
Прага, почти до Вацлавския площад. Това беше голям
шок за нас, никой не очакваше такова нещо.
- Какво разказва книгата, която току-що публикувахте – „Танкът се целеше в Кафка“?
- Това е заглавието на репортажа, който баща ми тогава написа за списание „Шпигел“ през септември 1968.
Снимките бяха мои. В книгата има откъси от негови
дневници оттогава, рисунки, бележки, текстове, които
е писал за Прага преди и след 1968 година. Също моите
снимки от август 1968, позиви, материали, които бяхме
събрали от улиците. Ние бяхме вътре в случващото се.
Останахме 5 дни в Прага, преживяхме много. Аз имах
една малка шпионска камера, доста снимах. Баща ми даваше нелегални интервюта за чешки радиостанции, за
съжаление, те са изгубени, не успяхме да ги намерим.
- Бьол има особено живо отношение през целия си живот към Източна Европа, към страните отвъд
Желязната завеса, помага на много дисиденти. Този
ангажимент как си го обяснявате, дали има връзка с
неговите преживявания по време на войната?
- Той беше популярен още през 60-те години във всички
страни в Източна Европа. Първите преводи на негови
произведения сапрез 1956-а и той става може би найизвестният западногермански писател. Особено в
Чехословакия. Произходът на майка ми е оттам, тя е
родена в Пилзен. Баща й е чех, майка й – германка.
Майка осиротява много рано, на 6 години, и се премества при немската си баба в Кьолн. Там се запознава с баща ми. Като деца, майка ми много обичаше да
ни говори на чешки и да ни разказва истории за тези
първи години в Пилзен.
- Каква е историята на другата част от фамилията,
на баща ви?
- Дядо ми е от Есен, няколко години пътува из различни градове и се установява в Кьолн. Дядо ми е майстор дърводелец, създава своя работилница за църковно
изкуство в Кьолн. И досега са запазени някои от нещата, които е правил - църковни пейки, олтари.
Известно време е много успешен и богат, но през 20те години на миналия век банкрутира, губи всичко.
- Имате ли личен спомен от него?
- Да, бях на 12, когато той почина.
- Хайнрих Бьол има една история за кашлицата на баща си, която е наследил. Спомняте ли си тази кашлица?
- Спомням си много добре кашлицата на баща ми, беше много силна.
- Вие често говорите публично за баща си, около неговата годишнина особено. Какво е вашето усещане –
има ли ново поколение, което чете Бьол днес по нов
начин, има ли нужда от Бьол днес?
- Повечето хора, които се събират на четенията, са
от средното или по-възрастното поколение. Но има и
млади, които забелязват, че всъщност е интересно да
се чете самият Бьол. Не за него, а него самия. Защото
за него има толкова много написано, също много глупости, дори от германисти. Но сега младите си задават въпроса – какво всъщност е писал той? Искам да
прочета. И това ми се струва същественото, че
именно писателят, авторът Бьол става все по-важен,
не политически активният Бьол, а авторът на литературни текстове. Защото именно това е било найважното за самия него.
- Не обичате да говорите публично за Бьол като за
баща, за вашата частна история. Все пак – какво бихте казали за всекидневието с него?
- Четяхме много. И имахме свободата да избираме
какво да четем. Четяхме много Бекет. Той никога не
обсъждаше или дискутираше своите текстове с нас. За
нас имаше само частният баща. Всички обществени
дискусии около него не ни интересуваха, не играеха роля. Известният баща е като всеки един друг баща. Той
много пътуваше. Често пътувахме заедно. Ирландия
беше любимата му страна, мисля, че там беше открил
спокойствието, което Германия не му даваше.
- Има ли още скъпоценности в архива, които биха могли да бъдат публикувани?
- Не. При романите си той има винаги прави по дветри версии. Но няма смисъл всичко това да се публикува. С книгата за Кьолн, военните дневници и Пражката книга всъщност публикувахме всичко, което трябва. Ще публикуваме още избрани писма и кореспонденцията с Ингеборг Бахман.

- Как се стигна дотам, че именно вие се занимавате с
наследството на баща си?
- Ние в момента сме само двама братя. Брат ми живее в Южна Америка, в Еквадор. Аз и преди това се
бях занимавал с издателска дейност, имах дори собствено издателство, запознат съм с издателските
права. След смъртта на майка ми естествено поех
този ангажимент.
- Трудно ли се живее с такова огромно наследство - на
личност като Хайнрих Бьол?
- Свикнах. Разбира се, има много юридически въпроси,
трябва да се вземат решения – кое може да се издаде
и кое не. Това трябва да реша аз. Правя го, разбира се,
с много съвети и консултации. Около мен има сериозни
хора - германисти, специалисти. Например, решението
да се издадат неговите военни дневници не беше лесно.
Аз го взех едва сега, когато ги прочетох отново.
- Открихте ли нещо ново в тях за баща си?
- Да, тези военни дневници са писани непосредствено в
окопа, там, където той е бил раняван, до него са умирали хора…Или в лазарета. Това е много непосредствено, спонтанно писане. Неговите военни писма са известни отдавна, писмата от фронта, които е пращал
на майка ми и които тя после е преписвала, за да ги
запази. Но те са писани дни или седмици след случилото се. Тези дневници са нещо съвсем друго, писани са
на място. Баща ми преди не искаше те да бъдат публикувани. Но аз взех сега друго решение.
- Защо?
- Макар че той не беше предвиждал публикуване, той
също така не ги беше унищожил, беше ги запазил като
ценни за съхранение. След много дълго и внимателно
обсъждане и премисляне, ние, неговото семейство, решихме да дадем съгласие за публикуване. Направихме го
и защото си дадохме сметка, че дневниците са много
лични, но не интимни; и заради непосредствения си
език, веднага вкарват читателя в атмосферата на
времето. За мен беше много вълнуващо, успях да почувствам този млад човек, когото не съм познавал и
чието единствено упование тогава, по време на войната, са двама души – майка ми Анамари и Бог. Той мрази войната. Често дори дезертира, фалшифицира бележките за отпуск, нещо много рисковано тогава.
Баща ми е бил шест години на фронта. Дневниците,
които са запазени, са между 1943 и 1945 година, преди
да замине за Франция, преместването на Източния
фронт и демобилизацията. Той никога не ни е разказвал
за това време, за войната, за фронта. Може би, ако
беше живял по-дълго, щеше да стигне до там…
- Другата документална книга, която издавате преди
дневниците – „Кьолн съществува, но иначе е сън.
Писателят и неговият град“ – показва колко свързан е
бил баща ви с града, какъв прецизен наблюдател е на
детайли, улици, на неговото време…Каква роля играе
документалното при негово писане?
- Кьолн като материал е много често използван в неговите книги. Жилището в Хюлхратерщрасе, където
преди живеехме, например, е почти едно към едно описано в романа „Групов портрет с дама“. Но Кьолн също му остава дълбоко чужд, този разрушен първо от
нацистите и после така ужасно възстановен след войната град.
- Интересна е вашата съвместна работа, фактът, че
вие често фотографирате за него места и улици, които след това той описва в романите си. Кога се случва това?
- През 1983 г. за последния му роман „Жени пред речен
пейзаж“ (Frauen von Flusslandschaft). Действието се развива в Плитерсдорф, южната част на Бон. Романът е
доста депресивен, баща ми нямаше особено високо мнение за федералната република. Беше много недоволен, че
доста от старите нацисти продължават да са на
власт и че на тези хора не им се е случило нищо, че те
почти без никаква щета преживяват чак до 80-те години. Баща ми искаше да разгледа вилите, как живеят хората в тази част на столицата, задните входове, граРазговора води
дините, разположението спрямо Рейн, спрямо планината, ферибота, искаше да види всичко това. Отидохме
Бон-Кьолн, ноември 2017 - март 2018

Тръмп, рейтинги и избори
От изборите през 2016 година изминаха вече шестстотин дни, но много американски
избиратели и досега се отнасят с дълбоко недоверие, а понякога и с откровено презрение към резултатите от това политическо допитване.
Всъщност, резултатите от общонационалните сондажи на общественото мнение
през 2016 година бяха доста точни: според тях, Хилари Клинтън трябваше да победи
на национално ниво с около 3 пункта и тя наистина победи на национално ниво с 2
пункта.
Обаче тези резултати, които позволиха хората да си представят победата на
Хилари Клинтън като нещо вече решено, накараха привържениците й да се почувстват предадени, когато, благодарение на системата на избирателните колегии, посочени от отделните щати, президентският пост отиде при Доналд Тръмп. Днес за тези
избиратели недоверието към резултатите от допитванията се превърна в нещо свещено.
В същото време, въпреки че американците, които мислят, че Тръмп е вреден за тяхната страна, често се отнасят с недоверие към онези резултати от социологическите проучвания, които могат да се окажат добри новини за техните съмишленици, самите тези американци често бързат да вярват на цифри, които на пръв поглед свидетелстват за успехи на Тръмп, но всъщност преувеличават силата на политическите позиции на президента.
Когато миналата седмица Тръмп счупи личния си рекорд за популярност (в едно социологическо проучване на Галъп 45% от американците се изказват одобрително за неговата политика, а рейтингът на одобрение на Тръмп сред републиканците стига 90%),
много развълнувани противници на президента си задаваха въпроса как това може да
се случи.
Но нищо не е вечно: в понеделник, 25 юни, в резултат от поредното проучване на
Галъп, рейтингът на Тръмп се понижи до 41% и това беше свързано с факта, че американците разбраха подробности за неговата политика за разделяне на семействата
на мигрантите на американската граница. Всъщност, рейтингът на одобрение на
Тръмп беше невероятно стабилен: в границите между 36% и 43%, както отбелязаха
аналитикът Хари Ентън и други експерти.
В нормални условия рейтинг на одобрение, значително по-нисък от 50%, би означавал
край на кариерата на действащия президент и би изключвал напълно възможността
за преизбирането му. А вътрешнопартийната поддръжка от 90% в последно време не
е толкова необичайна.
„Не обръщайте внимание на резултатите от социологическите проучвания”, предупреждава 55-годишна ветеранка от армията на САЩ и привърженица на Хилари
Клинтън, която пише в туитър с ника @politicalppatty и която не иска да разкрива
истинското си име, защото се страхува, че ще загуби привилегиите си на ветеран.
„Даже ако казват, че рейтингът на Тръмп пада, че го заплашва импийчмънт, не обръщайте внимание. Демократите не могат да постигнат активно участие на привържениците си на изборите. Ние не можем да се обединим. Нямаме такава стратегия,
каквато имат републиканците. Затова не обръщайте внимание на резултатите от
проучванията. Ако не отидем всички до урните, ще загубим.”
На някои избиратели им е трудно да разберат как Тръмп успява да запази такава
мощна поддръжка сред републиканците. Обаче, въпреки че Тръмп е необичаен президент – като политически стил и поведение – определени характеристики на президентството му, например мощната подкрепа от партията му, съответстват напълно на историческите тенденции, както каза Лин Ваврек, професор по политология в
Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
„Струва ми се, проблемът се състои в това, че хората искат да мислят, че Тръмп
трябва да бъде друг и не трябва да има такъв рейтинг на одобрение като типичен
президент републиканец”, твърди тя.
„Но той е президент и републиканец, затова се появява въпросът: „а защо ние мислим, че той трябва да е различен?”. Отговорът е, че той се държи различно. Но в
същото време, партийният етикет все още има много голямо значение за обикновените хора.”
Ако трябва да говорим за добри за критиците на президента новини, то активната
подкрепа от страна на Републиканската партия може би вече не е такава като преди, защото числеността на партията е започнала да намалява. Напоследък демократите имат 7 пункта предимство като число зарегистрирани избиратели, според резултатите от допитване на Галъп; през ноември 2016 година те са изпреварвали републиканците само с 2 пункта.
Освен това, републиканците губят много влиятелни привърженици като Стив Шмит,
който през 2008 година ръководеше избирателната кампания на Джон Маккейн и който работеше в Белия дом при Джордж Буш-младши. В новата си колонка във
„Washington Post” влиятелният консервативен коментатор Джордж Уил призова републиканците да гласуват за демократите в предстоящите избори за Конгреса.
„Днес в Републиканската партия, която се превърна в играчка за президента, тон задава само той.” – пише Уил – „Затова, като гласувате против неговата партия, вие
ще възстановите достойнството на страната и ще го обречете на изолация.”
Но ако критиците на Тръмп, които все пак се интересуват от резултатите от социологическите проучвания, си задават въпроса как да се измери мащабът на растящата опозиция, те не трябва да се фокусират прекалено върху излизането от
Републиканската партия на влиятелни фигури. По думите на аналитиците, много поголямо значение за разгрома на блока на Тръмп на бъдещите избори имат такива фактори като участието на избирателите, принадлежащи на малцинствата, чиито гласове Тръмп загуби през 2016 година.
Другата голяма група избиратели ще бъдат белите американци от работническата
класа, които са гласували за Барак Обама. Според анализа на официални данни на избиратели от три щата, проведен от „New York Times”, почти всеки четвърти бял избирател от работническата класа, поддържал преди Обама, през 2016 година е гласувал
за Тръмп.
Ще останат ли на страната на Тръмп тези избиратели? Допитването, което са провели съвместно „Economist” и YouGov сред хора, гласували на последните президентски
избори, показа, че много привърженици на Тръмп са се разочаровали леко от него.
Рейтингът на президента е паднал със 7 пункта – от 48% на 41%.
Ваврек разказва за парадокса Тръмп, който пречи да се оценят мащаба и скоростта
на политическите ветрове, които се въртят около него. Бидейки необичаен кандидат,
Тръмп успя да създаде видимост на някакви необичайни избори, въпреки че в действителност те си бяха съвсем обикновени като поведение на избирателите.
„Изборите през 2016 година в много отношения наистина бяха обикновени президентски избори. Проблемът беше в това, че тогава ние не можахме да разберем това, защото се бяхме втренчили единствено в това колко необичайни са те”, обяснява тя.
„Но да казваме сега, че сме длъжни да игнорираме всичко, което изглежда необичайно
– не, не мисля, че искаме да правим това. Аз не смятам, че урокът от изборите през
2016 година се свежда до това: ако видите нещо, което излиза от рамките на установеното равновесие, не обръщайте внимание, защото това е то балансът.
Всъщност не е така. Ако видите пред себе си нещо, което не съответства на историческите норми, мисля, че трябва да спрете и да се попитате какво означава то?”
За някои американски избиратели – с най-различни политически пристрастия – отговорът на този въпрос е прост. Не е важно какво говорят числата, не обръщайте
внимание на резултатите от сондажите и гласувайте.

Том Маккарти

Диана Иванова
The Guardian, 01.07.2018

Пет пръста,
които
образуват
ръката

Разговор
с Жан-Люк
Годар

През май 88-годишният Жан-Люк Годар възбуди Кан, устройвайки пресконференцията на филма си „Книгата за
образи” чрез FaceTime. Той вече рядко напуска дома си, затова най-ревностните годароведи отиват при него в
Рол.
- Иска ни се да започнем разговора за новия ви филм
„Книгата за образи” от заглавието, тъй като е първото, което предизвиква със своята необичайност.
Известно е, че заглавието винаги възниква при вас преди филма.
- Да, но сега възникна след него. Истинското заглавие,
което сега е подзаглавие, дълго време си оставаше
„Образ и реч”. Важно е, че „образ” (image) е в единствено
число. Това не е книга с картинки (livre des images), каквито виждаме много – например, албумите с живопис, а
образ.
- Спомняте ли си откъде започнахте? Какво послужи за
отправна точка на филма?
- Истинското начало за мен бе моментът, когато си
помислих за петте пръста. Казах си: „Ще направим
филм, където ще има пет пръста, които заедно образуват ръката”. И чак после си помислих, че може да има
още една част на финала. Но това не стана веднага. А
петте пръстта се появиха доста бързо: първият са римейките, копията, вторият – войната (и тук попаднах
на стария френски текст „Санктпетербургски вечери”),
третият – стихът от Рилке „на цвете край релси,
клюмнало под ветровете”, четвъртият – книгата на
Монтескьо „За духа на законите”, а петият – филмът на
канадеца Майкъл Сноу „Централният регион” (1971), който съкратих... После ми хрумна, че централният регион
е любовта между мъжа и жената, които взех от „Земя”
на Довженко.
- От самото начало ли проектът ви беше свързан с
Близкия Изток?
- Не си спомням. Не, не мисля, че от самото начало,
но... И това беше Арабия, по-точно – Щастливата
Арабия, защото си спомних за... Освен това,
Щастливата Арабия е термин, използван активно от
френските писатели в края на ХІХ век - сенсимонистите
и т.н. И си спомних за книгата на един американец,

Фредерик Прокош, която е публикувана във Франция със
заглавието „Миражите на Щастливата Арабия”.
- Каква е, според вас, разликата между кино и филми?
- Всичко това идва от Cahiers du cin ma, от времето на
Новата вълна, когато, противопоставяйки се на филмите, които се правеха, и дори на киното, което се преподаваше, на нас лека-полека започнаха да ни харесват хора
като Епщайн и Флаерти. А Епщайн – и заради това, че
много пишеше за кино: периодично чета „Интелектът
на машината” и т.н. Но не знам добре всичко това.
Често знанието ми се ограничава до един фрагмент.
Достоевски, например, никога не съм го чел целия, но
помня отделни неща. Виж, Василий Гросман съм чел задълбочено, много ми харесваше. Но малцина го знаят.
Както и Бродски. Помня неговото „Пътуване до
Истанбул” – прекрасно есе. Винаги съм малко повече за
руснаците в сравнение с всички други. Но това идва от
романите, защото не познавам руската музика, както и
живописта...
- Питахте ни за какво пее Висоцки в песента, която
цитирате във филма. Казва се „На лов за вълци”.
Всъщност, той е много труден за превод, езикът му е
специфичен – може да се каже поетичен, но и напомня
за блатните песни. И все пак, ще се опитам...
- Не, не е необходимо, нека си остане така... Просто
трябваше да науча езика. А не го правя. Например, не
обичам субтитрите.
- Наистина?
- Да, защото не оставят време за следене на изображението, ако е интересно. Затова и ги правят на всичките
филми – просто не е интересно. Така че ти остава да
следиш историята. И тя е винаги историята на мъж,
който се влюбва в жена, помежду им започват проблеми
и т. н. От това идва и потребността от субтитри.
Винаги съм бил за дублажа – не задкадров превод, а именно дублаж, но направен добре. А това изисква почти толкова пари, колкото оригиналният филм. Необходимо е да
се подберат гласовете, всичко останало, но това никога
не се прави. Във Франция се прави за блокбастърите. И
тогава създават дублирана версия, която е още по-безинтересна от оригиналната.
- Но е нужно да се чува това, което правите със звука
– то е своеобразна музика.
- Да, като музика е. Хората не се тревожат, ако не разбират думите в операта. По принцип, не разбираме какво пее оперната певица. А в киното трябва да се разбира. Но в най-баналния случай, когато господин среща дама, така и така, забележително... това е съвсем безинтересно. Разбира се, от превода има полза. Наистина,
всичко, което чета... „Идиот” на Достоевски, например,
чета на френски, но разбирам, че губя много. Но той
притежава такъв талант, че, така или иначе, попадаме
в неговата мрежа.
- Да се върнем към Висоцки, как попаднахте на тази песен?
- Бях я чувал, тъй като едно време въздишах по актрисата Марина Влади, а тя беше негова съпруга. И това
ми напомни... Ето защо включих във филма кадъра с
Марина Влади и стария шейх. Тя не се вижда много добре, защото не исках да й навредя, но... често се карахме
заради това, че тя се снимаше предимно в лоши филми.
- Все пак е удивително, че не сте знаел за какво пее
Висоцки, тъй като тази песен е попътна на темата на
четвъртата част, „За духа на законите”, където се появява. В нея става дума за правилата и тяхното нарушаване в името на оцеляването.
- Да, но аз знаех за съществуването на руски певци и поети бунтари, знаех Маяковски, Есенин, Манделщам...И
всичките книги, писатели, принудени да напуснат Русия –
това много ме интересуваше, сякаш те ми бяха като семейство. И Висоцки беше един от тези бунтарски поети или певци. Така че, Влади тук няма нищо общо. И
освен това, реших, че тази песен е адекватна на образа

Берлин няма доказателства по случая Скрипал
След първите, очевидно
безсъдържателни и напълно
абсурдни клевети от страна на Великобритания срещу Русия - заради предполагаемото й участие в опита
за убийство на Сергей
Скрипал в Солсбъри - германските държавни телевизии ARD и ZDF дни наред
отделяха сериозно внимание
на случая във вечерните си
емисии. И провокираха обществено възмущение, почиващо на зле скалъпена…
правителствена хипотеза:
руската държава е отговорна за атаката, защото
преди десетилетия Москва
е разработила отровата
„Новичок”.
Няколко седмици след инцидента, когато се оказва, че
Лондон не е предоставил на
германското правителство
никакви доказателства срещу Русия, новината бе пусната единствено в интернет и то под формата на
суховато съобщение. А онези „новинарски” шоу програми, които страстно форматираха германското обществено мнение срещу
Русия, просто… млъкнаха.
По необясним начин остана
скрита и информацията за
резултатите от експертно
проучване на Бундестага.
Става дума за изводите на
научната комисия към германския федерален парламент по случая „Скрипал”,
разпространени с официален документ на 29 май
2018 година. Първо - в казуса с бившия руски шпионин
Русия е имала безупречно
поведение. И второ - спрямо Москва, действията на
Лондон са в нарушение на

Конвенцията за забрана на
разработването, производството, натрупването и
употребата на химическо
оръжие и за неговото унищожаване (накратко Конвенцията за забрана на
химическите оръжия).
Парламентарната комисия
започва своя доклад с описание на случката от 4
март 2018 г. и с уточнението, че към този момент
(т.е. писането на доклада)
Скрипал и дъщеря му вече
са изписани от болницата.
Според британското правителство, „Новичок“ е бойно отровно вещество, създадено от Съветския съюз
по време на Студената
война. И най-вероятно е
„пристигнало” в Солсбъри
от някакви руски военни
складове.
Британското правителство
извиква руския посланик на
12 март 2018 г. и му поставя ултиматум в двудневен
срок да даде разяснения по
казуса и да разкрие програмата „Новичок”. Руското
правителство отрича да е
отговорно за атаката.
Като реакция
Великобритания, а по-късно
и 23 други държави, експулсират руски дипломати.
Москва реагира по същия
начин.
По-нататък в доклада експертите от научната комисия към Бундестага разглеждат експулсирането на
руските дипломати като
класическо ответно действие в международното право, при което не е необходимо обосноваване на мотивите. В този смисъл -

независимо дали Русия е
отговорна или не за атентата срещу Скрипал - изгонването на руските дипломати не е укоримо деяние. Тук обаче се стига до
необходимостта да се изяснят потенциалните мерки
на противодействие срещу
поведение, противоречащо
на международното право,
приписано по необясним начин на определен субект.
На първо място, трябва да
се изясни целта на предприетите контрамерки: в конкретния случай може да бъде предприето експулсиране,
но само с една цел: на конкретната държава да й бъде попречено системно да
нарушава международното
право, т.е. тя да бъде върната на „правия път”.
Имайки предвид фактите, с
които до този момент
разследващите разполагат,
остава неизяснено едно
много важно обстоятелство: съществува ли конкретна „руска“ опасност за
повторно нападение с бойно отровно вещество.
Според чл. 51 от Хартата
на ООН, отнасящ се до
мерките за самозащита
срещу вече приключила химическа атака, и тук се изискват конкретни доказателства за предстоящо
повторно нападение (или
серия от атаки) с бойни
отровни вещества, т.е.
трябва да се очертае специфичен „модел на поведение”. Но дори и при доказано авторство на Русия в
случая „Скрипал”, такъв
„модел” трудно би се забелязал.
На второ място, стои въ-

просът в каква степен контрамярката трябва да съответства на извършеното престъпление – или каква (икономическа) санкция
трябва да се наложи при
нападение с бойно отровно
вещество, при което няма
загинали, така че отговорната за престъплението
държава повече да не го
повтаря на британска територия.
На трето място, разследващите от научната комисия на Бундестага разглеждат какви трябва да са тежестта и размера на доказателствата при случай на
нарушение на международното право, така че засегната държава да може да
реагира и „при условия на
недостатъчна сигурност”.
Накрая научната комисия
се занимава с въпроса възможно ли е в случая
„Скрипал” спрямо Русия да
е извършено нарушение на
Конвенцията за химическите оръжия?
За целта Комисията обръща внимание на задълженията за сътрудничество, залегнали в три текста в
Конвенцията за химическите оръжия:
Чл. 7, параграф 2: „Всяка
страна, подписала Конвенцията, работи заедно с
други страни по договора и
им предоставя в подходяща
форма правна помощ за
улесняване изпълнението на
задълженията им”.
Чл. 9, параграф 1:
„Страните по договора се
консултират помежду си и
си сътрудничат - пряко или
косвено - чрез организация-

на леко безумния селянин от „Земя”. Това е всичко.
- Изглежда, отдавна се стремите към този тип финансова организация, каквато имате в момента, към самоуправление.
- Не, това стана постепенно. Лека-полека се научих да
се разпореждам с парите... в крайна сметка да имам право да боравя с тях по собствена преценка, без да превишавам бюджета, да управлявам собствената си филмова
компания, но управлявайки тази компания, откриваш все
нови и нови правила – държавата и всичко останало – и
накрая стигаш до невъзможността да правиш каквото и
да е...
- И все пак, в днешния ви подход към производството
донякъде сте свободен да правите, каквото искате.
- Свободен съм да правя или да не правя. Или да нямам
възможност да правя. И още – изморен съм, нямам повече желание за каквото и да е. Защото... Ако ми се случи
да спечеля от лотарията, бих престанал да снимам филми.
- Наистина?
- Е, може някой малък филм, не знам. Настъпва момент,
когато трябва да се спреш, защото по-нататък вече не
е същото.
- Много се надяваме да продължите. Казвате, че предпочитате филмите ви да се показват в малки зали – поскоро в театър, отколкото в кино.
- Да, или културни центрове, в цирк, в музеи...
- На голям екран или на телевизионен?
- Не, не, на телевизионен екран, по-скоро голям, и непременно две тонколони на разстояние от него. За да няма
съблазънта, която все пак остава и е голяма, да отъждествяваме това, което чуваме, с това, което става на
екрана. Разбира се, когато показват филма по телевизията, хората ще чуват звука от телевизора, нищо не може да се направи. Така е тръгнало от времето на братя
Люмиер: вярваме, че това, което е на екрана, е реалност. И продължаваме да вярваме. Опитваме се да променяме изображението, правим 3D. Аз също използвах 3D
в предишния си филм, но се опитвах да постигна разлика
между речта и образа... Ако на екрана преминава кола
или линейка, няма смисъл да се дава съответния звук, а
да се потърси друг.
- Значи, вече не мислите, че на телевизионния екран никога не гледаме филми, а репродукции?
- Не, вече не мисля така. Това, което ме безпокои по
отношение на екрана, бил той телевизионен или компютърен монитор, е синхронът на звука с изображението и
нашата вяра в това, което виждаме. Така работи рекламата. Сега така е навсякъде – и в интернет, и където и
да било. Дори във фризьорския салон не можеш да се подстрижеш по свой вкус. Това е невъзможно. Бях част от
това, което се наричаше младо френско кино, а беше началото на възрастното кино – заради отношението към
старото и т. н. Но имаше още италианци, немци, канадци, бразилци – своеобразно братство на доброто кино.
Виж, руснаците почти не ги познавах, макар че в „Два
пъти по петдесет години на френското кино” се споменава една жена, забравих й името... Не, не, филмите по
онова време бяха доста лоши. Не обичам особено
Тарковски, например, или...
- И никога не го цитирате. С изключение на „Жертвоприношение”.
- Да, един план.
- Наскоро един от вашите филми от 80-те, „Величието
и падението на малката кинокомпания”, за първи път
излезе на екран. Ален Бергала го описва като своеобразен
филм-катастрофа, рисуващ предопределената безизходна
ситуация, но, заедно с това, той е филм на съпротивата. Към края има сцена, където питат статистите
кое е...
- Главното.
- Да. И персонажът Лео отговаря: „Главното са не нашите чувства и жизнен опит, а мълчаливата упоритост, с която ги посрещаме”.
- Не знам откъде е това, навярно от Фокнър. Не си спомням три четвърти от първоизточниците. Такива фрази
често се срещат... В много лоши романи можеш да се натъкнеш на някоя добра, дори много философска фраза.
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Вестник „Култура„, най-старото специализирано издание
в България за изкуство и култура, което съществува от 1957
Междувременно ОЗХО стиг., се издава от 2007 г. от християнската фондация
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ползваното отровно вещеВестникът е територия, свободна за дискусии. Той не налага
ство в Солсбъри наистина
единствено валидна гледна точка, а поддържа идеята, че култуе токсичното вещество
рата е общност на ценности и идеи, на трите стълба, залегна„Новичок”, но тъй като не
ли в историческия фундамент на Европа – античната филосоразполага с правомощия да
фия, римското право и християнската традиция. Изданието не
пренебрегва християнската гледна точка в дебапровери дали наистина
та, с което приканва читателите си към по-дълРусия стои зад атаката,
боки исторически и смислови паралели.
този въпрос ще остане без
Езикът на „Култура„ е език на диалога, не на
отговор още дълго време...
По propagandaschau.wordpress.
com, 18.06.2018

конфронтацията.

