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Честит празник!

Ден номер 144
Преди няколко дни в.
„Култура” ме покани да напиша текст по повод националния празник на просветата и културата 24 май. Не
знам за кой път сядам да
пиша този текст. Отказвах
се от няколко варианта до
този момент – темата е
многопластова, лутах се в
нея и нищо не се получаваше.
Има толкова много да се
каже за този празник.
Откъде да тръгне човек,
кое първо да подхване – да
вземем славното минало, с
всички дейци на културата,
за да положим техния живот като пример и назидание за нас и нашите съвременници? Или да пеем
„Върви, народе възродени“,
да веем малките си пластмасови трибагреници и с ръка на сърцето да пускаме по
някоя сълза от патриотични
чувства, кланяйки се пред
светите братя Кирил и
Методий? Или може би да
седнем и да направим една
дисекция на днешното положение на просветата и културата, на образователната
система, на изкуството – и
да затънем до уши в кал, и
да си тръгнем от тоя
текст с лош вкус в устата?
Струва ми се, нито един от
тия варианти не е достатъчен. Не е достатъчен да
разгледа в някакъв по-сериозен контекст честването
на един празник, който съдържа в себе си фундаментите на народността въобще. Без образование и култура народността се заличава,
тя не може да оцелее в
днешния глобализиращ се
свят без тия инструменти.
И не смятам, че това са
празни приказки. Не смятам,
че толкова не можем да
идентифицираме процесите
на асимилиране на цели народи в името на това фабриките да продължават да
бълват продукти, а ние да
бъдем възпитавани в такъв
начин на живот, който да
подсигурява изкупуването на
тия безконечни боклуци, които днешната цивилизация
произвежда.
Темата за народността, темата за образованието, темата за културата на една
държава са, струва ми се,
твърде сериозни въпроси. И
ми е малко странно, че сега
сам посягам към обсъждането им. Не съм ли аз само
едно вчерашно момченце, че
да се нагърбвам с тия тежки проблеми, когато около

мен достопочтени господа,
с дълги черни ботевски бради и още по-сериозни очи, заемащи най-важни постове в
управлението и разработването на образователната и
културната система в тая
страна, имат гласа, имат
властта, имат професионалната подготовка и дългогодишния опит – гарант за
смислени предложения?
Точно това съм аз. Едно
вчерашно момченце, на което твърде често му е било
напомняно, че е такова всеки път, когато е посягало
към големите въпроси на нашето съвремие. Иди си играй, ние ще се справим, иди
си играй, момче, ние сме сериозните мъже на днешния
ден и от нас ще дойде решението.
Реших да не си играя. И където мога, да продължа да
се образовам, да развивам в
себе си критическото мислене и да попоглеждам във вехтите страници на историята, сигурен, че все ще намеря нещо, което може да
ми помогне да започна един
сериозен диалог с по ботевски сериозните господа и да
помогна, да дам на това общество нещо, с което то
някак по-целенасочено да
подхожда към множеството
проблеми.
От време на време хвърлях
по едно око към високите
катедри на господата, но
там се чуваше само някакво
хихикане и вулгарни вицове,
цинизъм и подигравки...
Виждах и едно огорчение в
сериозните очи на господата. Виждах спомени от
славното минало, когато пари са се давали за едно и за
друго, художниците са били
на почит, писателите са
имали силен глас, който е
достигал до широката общественост, театърът е
разтърсвал съзнанията на
мнозина, промъквайки се хитро покрай цензурата, а киното е вървяло рамо до рамо със световните тенденции на седмото изкуство. И
виждах тъгата по прекрасното минало и безсилието
на господата. И най-вече потреса и невъзможността да
приемат факта, че учителите вече нямат никакво значение, че никой вече не слуша писателите, картините
трудно се продават, а театрите и кината са затънали до шия във водевилни глупости. И никой вече не питаше тия господа какво да
се прави.

А когато някой питаше господата, когато имаше нужда от господата, те клякаха
и се скриваха зад катедрите
си и гледаха дума да не продумат, че кой знае, ако привлечем внимание към себе
си, колеги, може би няма да
е толкоз добре, може би ще
се присетят за нас и ще ни
заменят с други.
А другите неизбежно идват.
Времената бясно се променят, хаосът се засилва и безхаберността е цар. И в тая
ситуация, в която от едната страна до мен седи мълчанието и цинизмът, а от
другата - незнанието и алчността, какво трябва да направя, ако искам да помогна,
ако искам да дам, ако искам
да развия нещо? Ами как
какво – ще говоря! И го правя. Не за да заема мястото
на когото и да е било. Пък
и никога не съм си поставял
за цел подобно нещо. Не
трябваше ли някак да работим заедно, да има приемственост между зрелия разум и опит и младата креативност и разхайтеност?
Ще говоря, както мога и
каквото мога. Ще пиша
тъй, както умея. Нали така
беше цитатът? И ще надигна глас срещу кухата патетичност в честването
на всеки един празник. Ще
говоря, когато учителите
нямат пари да се усмихнат
и са мачкани от системата,
от безпросветните родители и невъзпитаните ученици;
ще обсъждам с хората около мен изпосталялото, мършаво тяло на изкуството и
ще търся начини да го захраня с прекрасните млади и
нови таланти на съвременните български творци. И
ако прегракна, тогава ще
пиша. И ще напиша, че 24
май не е нищо повече от
144-и ден в годината.
Защото в сегашната ситуация ние с нищо не сме показали, че зачитаме тоя празник, с нищо не сме показали,
че зачитаме завета на вечните български културни
дейци. И ще напиша, че е
много лесно да посочиш с
пръст и да кажеш: „Те са
виновни! Обезглавете ги!“.
Но е толкова по-трудно да
се погледнеш в огледалото и
да кажеш: „Аз се предадох.
Мога ли отново да се изправя на крака? Мога ли да направя нещо? И не е ли крайно време сам да поема отговорност за това, което
зависи от мене?“

Последната територия на Момчил Николов е

Юбилеи в Ямбол

носителят на Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ през 2017 г.
Председателят на журито проф. дфн Боян Биолчев съобщи
това решение на официална церемония в Литературен клуб
„Перото“ на 11 май т.г. Журито в състав: доц. д-р Борис
Минков, проф. дфн Боян Биолчев, Деян Енев, Здравка
Евтимова и доц. дфн Пламен Дойнов, предпочете изданието на „Сиела“ между шестте финалисти на конкурса. А те
са: „Екс орбита“, Васил Георгиев, ИК „Хермес“; „Аз още
броя дните“, Георги Бърдаров, изд. „Сиела“; „А Бог се смее“,
Мария Станкова, изд. „Лексикон“; „Камбаната“, Недялко
Славов, ИК „Хермес“; „Послепис“, Христо Карастоянов,
изд. „Жанет 45“.
Повече за „Последната територия“ – вж. бр. 35/ 2016.
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Портал „Култура“
www.kultura.bg/web/ нова територия за гледни точки, видео-интервюта и дебати с колумнистите Иван Кръстев,
Калин Янакиев, Теодора
Димова, Деян Енев, Тони
Николов, Андрей Захариев и Даниел Смилов.
Вижте: Европа – протекционизъм или свободен обмен? (Дебат с Дени
Терсен, Красен Станчев и Митко Хитов.)
Прочетете: Христиана Василева – „Аз бях момиче
с късмет“; Рей Бредбъри – „Току до Византион: вино от глухарчета“.

Иван Нешев, Просветители

Йордан Д. Радичков

Остатъчни образи
Режисьор -

Анджей Вайда

Кина: Одеон, Влайкова, Euro
Cinema, G-8
За филма – на страница 4

В края на април т.г. в
Ямбол се проведе ХХ
Национален куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник“. По време на
фестивала бе отбелязана
и 60-годишнината на
Ямболския Държавен куклен театър „Георги
Митев“ – главен организатор на форума.
В конкурсната програма
бяха включени 11 спектакъла (селекционер
Веселина Гюлева). Журито
в състав проф. Борис
Голдовски (Русия) – председател, Борислав
Петранов, Михаил Байков,
Никола Вандов и Ханна
Шварц присъди следните
награди:
Голямата награда
„Играещият човек“ „Момче и вятър“ на
Столичния куклен театър
(драматизация и режисура
Петър Пашов, сценография Енчо Аврамов, композитор Петко Манчев).
Специална награда на името на Георги Митев -

Петър Пашов за „Момче
и вятър“ на СКТ и
„Клоунът и неговите деца“ на Театър „Ателие
313“-София (в съавторство с Жени Пашова) и
за цялостния му принос за
развитието на българското куклено изкуство.
Награда за актьорски ансамбъл - Изабела Иванова,
Димитър Атанасов и
Петър Влайков за ролите
им в „Необикновената
принцеса“ на ДКТ-Хасково.
За мъжка роля - Георги
Спасов за ролята му в
„Клоунът и неговите деца“.
За женска роля - Ангелина
Русева за ролите й в
„Палечка“ на КТ-Ямбол и
в „Огнивото“ на КТСливен.
За кукли и костюми Свила Величкова за
„Палечка“ на КТ-Ямбол и
„Огнивото“ на КТ-Сливен.
За сценография - Крум
Крумов за
„Необикновената принцеса“ на ДКТ-Хасково.
За оригинална музика -

Владимир Джамбазов за
„Хензел и Гретел“ на
ДКТ-Пазарджик.
За актьорски дебют Цветелина Николова,
Никол Султанова и
Златко Василев за ролите
им в „Палечка“ на КТЯмбол.
Бяха присъдени и други
награди:
Награда на Съюза на артистите в България Куклен театър „Георги
Митев“, Ямбол, за усилията в провеждането на
Националния куклено-театрален фестивал „Михаил
Лъкатник“.
Награда на детското жури
- „Палечка“ на Куклен театър-Ямбол.
Награда на пресцентъра
(млади театроведи) Уличен куклен театър
„Мале, мале“ (извън конкурса).
Награда на името на
Стефан Марков - Стефан
Димитров за ролята му в
„Момче и вятър“ на СКТ.

K

Юго Вутен до скулптурната композиция
на Стефан Лютаков Тайната вечеря

Real Magic
„Часовниковата кула”.
Разкази и стихотворения
на 70 български автори от
три континента. София,
2017. Разпространява се
безплатно.
Този том - втори след
„Черга пъстроцветна” - съдържа както отдавна утвърдени и популярни имена,
като Здравка Евтимова и
Ивайло Балабанов, така и
имена, които се състезават
за вниманието в различни
читателски общности, а и
мнозина от тях вече имат
свои публикувани книги. За
мен „Часовниковата кула”
представлява знакова моментна снимка на съвременната българска литература – такава, каквато е,
без „високо” и „ниско”.
Затова трябва да се отнасяме с неподправено уважение към усилията на авторите да разкрият тайните
на словото. Редакторът
Мариана Христова е свършила изключителна работа.
Какви са нейните плодове?
Преди всичко, свидетели
сме на това как животът в
чужбина води до преосмисляне на житейския път на авторите - и най-крепката и
интимна връзка на емигранта с родината се оказва изкуството. На второ място,
ще отбележа любовта към
българската литература,
която събира на едно място професионалисти и любители, развиващи съкровищата на езика.
Искреността и честността на писането тук са основни ценности. Изповедта
е победила експеримента.
На трето място, да отбележа, че „Часовниковата кула” показва колко втвърдени
са представите ни що е национална литература или
що е емигрант; какво значи
за виртуалното пространство център или провинциален комплекс, какво изобщо
днес наричаме български
писател… Струва ми се, че
постиженията на сборника
са съсредоточени повече на
терена на прозата, отколкото в поезията. За мен
голямото откритие стана
творчеството на д-р
Хасан Ефраимов от
Добрич, чиито книги
„Дервишки караконджул”,
„Метаморфоза”,
„Събирачът на болка”,
„Паралелен свят” тепърва
ще стават предмет на
размисъл тук. Сборникът
„Часовниковата кула” показва колко точно е часът
в дълбините на съвременната българска литература, а подробните биобиблиографски справки за авторите ще покажат на литературните социолози кои
точно са гарантите за
оцеляващия авторитет на
словесността изобщо.
Кристофър Едж. „Как да
пишем страхотни истории!
Топ трикове и писателски
тайни от експертите на
Оксфорд”. Превод Юлия
Спиридонова - Юлка.
София: Софтпрес, 2017.
Цена 12 лв.
Да прелистим съдържанието на този богато илюстриран от Нейтън Рийд
наръчник: освен съвети, полезни при създаването на
героите, обстановката, сюжета, можем да се научим
как да напишем най-добрата
приключенска или криминална, или страшна, или смешна, или фентъзи, или научнофантастична, или шпионска,
или романтична история…
Или история за отминали
времена, или история тип
дневник, или с животни, или
спортна, или училищна, или
с трилър елементи, или пък
сценарий. Всички остроумия
са илюстрирани със съвременни четива, любими на
днешните тийнейджъри. За
мен голямото попадение са
показаните специфични мрежи/речници от думи, които
ще са необходими за изграждането на един жанров модел. “Най-добрите автори
познават всички литературни правила, но не се боят и
да ги нарушават”, казва
Едж.

М.Б.

„Real Magic“. Концепция Forced Entertaiment. Художествен ръководител Тим Ечелс. Сценография Ричард Лаудън. Осветление
Джим Харисън. Ръководител на звука и електрониката Джон
Ейвъри. Участват: Джери Килик, Ричард Лаудън и Клер
Маршал. Берлинска Театрална среща/НАU1. 11 май 2017

Фактът, че английската
трупа Forced Entertaiment
е поканена сред 10-те забележителни представления за този сезон на тазгодишното 54 издание на
най-важния театрален
фестивал на немскоезичния свят, няма, разбира
се, нищо общо с магията.
Представлението им Real
Magic е копродукция между берлинския театър
НАU1, Pact Zollverein,
Есен, и Mausonturm,
Франкфурт, и потвърждава както обичайната отвореност на немската
сцена към театралните
явления от света, така и
все повече налагащата се
политика на берлинската
Театрална среща да се
превърне във фестивал с
централно европейско значение. Колкото повече се
усилват клаустрофобичните настроения в европейските страни, толкова
повече театърът в
Германия държи да бъде
отворен към интегриране
на продукции на чужди
трупи. Става дума за
удържане на политики на
развитие с дългосрочен
ефект. Слава богу, че все
още това е възможно. И
не знам дали Германия не
остана, ако не единствената, то, със сигурност,
сред малкото страни в
Европа, които се грижат
да се удържат по-високи
перспективи за развитието на скъпо изкуство като театъра.
Трудно ми е да преценя
дали действително Real
Magic е сред 10-те найвпечатляващи представле-

ния на немскоезичния
свят, но е със сигурност
сред най-добрите на английската трупа Forced
Entertaiment, които съм
гледала от 1999 г. насам.
Все повече Тим Ечелс и
неговата трупа, основана
1984 г. в Шефилд, се концентрират върху основното, което от години ги
интересува. Става дума
за изследване на структурите на културата на забавлението, които в театралната ситуация могат
да се преобразуват във
форма, рефлектираща
жизнената ситуация на
човека в съвременния
свят.
„Имаме чувството, че идваме от място, което няма общо с континента“,
казва Тим Ечелс за
Шефилд, където основно
живее трупата.
Парадоксално е, че това,
което започват да правят
именно в това място, се
оказва толкова универсално, че прави групата популярна в театралния свят
както на континента, така и в САЩ. Някогашните
им 24-часови маратони са
преживели отдавна сериозни трансформации. Търси
се минимализъм на ситуацията и играта.
Усъвършенстват средствата си. Това представление трае само час и
двайсет минути и е напълно затворена ситуация. Тя
не достига пробив, не може да бъде отворена, нито преодоляна. Колкото и
да се опитват участниците да я тласнат към промяна.

Могъщо послание
Казано иначе, ситуацията
на живеене е редуцирана
до ситуацията на забавление. Или обратното. Така
тя изглежда точно толкова безизходна, колкото
тази на Владимир и
Естрагон, които чакат
Годо. Не случайно повечето рецензенти като един
определиха жанра на Real
Magic като stand up tragedy.
Без съмнение, Тим Ечелс е
вдъхновен от Бекет и
структурите на повторението в театралната ситуация, на завръщанетона-все-същото във всекидневието, на механиката
на езика, които актьорите разиграват с удивителна чувствителност
към нюанса и към дълбочината на преживянето
при всеки опит да се намери някакво решение, някакъв изход. Факт е, че
Forced Entertaiment стават не само все по-добри
в намирането на театрален израз на своите търсения, но и разработват
нещо като своя естетика
на повторението в съвременния театър.
Джери, Ричард и Клер
участват в шоу, което
може да се нарече
„Отгатни коя дума си
мисля“. Единият е водещ,
другите двама играят.
Всичко, с което разполагат актьорите, е един
микрофон, няколко костюма и перуки.
Съпровожда ги запис на
задължителния смях на
публиката. Играта е с
три думи. Човек се пита
дали този минимизиран
английски не е английският, който говори светът
в момента. Диалогът е
пестелив и сведен до повтаряемост на няколко
фрази с вариации върху

тях. Целият арсенал от
средства, с които се
търси промяна в „сценария“, е всъщност в ръцете на актьорите.
Джери Килик е с леко висящи панталони с тиранти и перука, напомняйки
клоун. Клер Маршал – с
ярко жълт костюм на пиле, а Ричард Лаудън носи
просто панталони до коляното и тишъртка. Зад
гърба им има няколко неонови лампи. Коя е думата,
пита Джери, за която
Ричард мисли? Усилието,
което полага Клер, за да
познае, е всеки път огромно. И никога, дори когато получава своя “нов“,
пореден шанс, не успява
да познае. Тримата се
сменят, но думите винаги
остават същите: „електричество“, „дупка“ или
„пари“. Кой не би се сетил? Но нито тя, нито
Джери, нито Ричард, кога-

то застанат на нейното
място, се сещат. Защото
другият винаги мисли своите три думи: „каравана“,
„наденичка“ или „алгебра“.
И нито един от тях, въпреки неимоверните усилия, които полага, никога
не може да се сети.
Скоростта, с която си
разменят костюмите и
местата, се увеличава,
умората им нараства,
отчаянието им също,
смехът на публиката звучи все по-кошмарно. Дори
когато Джери отчаяно
държи пред очите на сияещата в прозрението си
Клер написаната на картон дума „наденичка“, тя
пак казва „пари“. Понякога
отговорът е пред очите
ти и не го виждаш, се опитва да я ободри с клишето Ричард.
Идеята на Тим Ечелс и
трупата е да се проследи
дали е възможно разви-

тие в една ситуация при
положение, че правилата,
които човек следва, не се
променят. Така представлението започва на пръв
поглед като пародия на
тв-шоу, но се превръща
постепенно в игра на ръба между комедията и
трагедията, символизираща екзистенциалната ситуация на съвременния
човек. Който, вместо да
чака Годо, търси „верния“ отговор, стараейки
се непременно да се забавлява. Отговорът винаги
се оказва грешен. А забавлението довежда участниците в „играта“ до
смъртна умора.
Довършва ги. В това
„шоу“ има вече само губещи. А истински магичното остава единствено
във впечатляващата играта на актьорите.

Виолета Дечева
Берлин

Сцена от Real Magic

Европейците, Европа, тревогата за нея
Николай Табаков, „Ветровете ни мраморни“, София,
Издателство lexicon, 2017

„Ветровете ни мраморни“ е десетата авторска книга с
проза на Николай Табаков. Както си му е ред, тя демонстрира в най-висока до сега степен увереност, овладяност, избистрена позиция, ясно формулирана мисия, ако
щете.
Увереността и овладяността се виждат отчетливо още
в нивото на езика. С нараснала невъзмутимост, Табаков
въвежда в една и съща фраза банално и фантазно, битово
и невероятно, което в тази смес се преобразява във възможно, че и в действително. На това отгоре си позволява мимоходом да въвежда поетични стъпки в проза или
да цитира ритмики от легнали на душата му писатели.
Нека спомена само Йордан Радичков и Вера Мутафчиева,
но списъкът е много по-дълъг.
Езикът обаче е при него не цел, а средство, градиво, откъдето идва възможното привиждане на някакво хулиганско нехайство. Защото Табаков не желае да произвежда
четиво. (Поради това проявява твърде повърхностен интерес към епископите в храма на литературното, чиито
икони и утвар са четивата.) Той държи да създава литература. Нейното определяне изразява позицията му и
онова, което нарекох „формулирана мисия“.
За Табаков литературата е живот – нито повече, нито
по-малко. Тя е животът, наречен литература. Тя е вдъхновение и възторг. Високото питане и отговаряне за вчера,
днес и утре, за смисъла на живота и за смъртта.
Литературата е другото на бедността на ума. Без нея
не знаем да бъдем. Този колаж от негови настоявания
прави ясно едно: литературата по Николай Табаков е
собственото му автентично съществуване, привличащо
към точно такова съществуване. Тя е практикуването на
„да бъдем“, това е нейната мисия.
Както се полага на такова съществуване, то се разгръща

в сложна мрежа от истории и техните лица.
Композицията му е многоизмерна и многоетажна, многогласна. Само главните действащи лица са около дузина,
като сред тях е и самият автор с коментарите му на
ставащото и неставащото. Неговите крака постоянно
стърчат навън, колкото и да не се харесва на някои от
читателите. Внимателният поглед забелязва обаче във
всичко това един достатъчно строг ред с категорична
ценностна йерархия.
Носещите стени и върхът на тази йерархия са талантът, автентичността, самобитността, а посредствеността, мижитурковщината, скучнотията са боклукът,
насметен дълбоко в мазетата й. Във високите етажи на
този ред гениални селски чешити заедно с днешни български интелектуалци или артисти свободно съседстват с
жени и мъже, рязко променяли физиономията на света
през ХХ век.
Табаков се изхитрява да внедри в разказа си историите
на Екзюпери, Мария Кюри, Хайдегер, Пикасо, майка
Тереза, Джон Ленън, Жан Моне, Йоан Павел II, Айнщайн,
Шарл дьо Гол, а редом с тях - на певеца Борис Христов,
художника Иван Ненов, писателя Йордан Радичков, всички, които Боян Бенин, скулпторът, уж трябва да изобрази. Истории, досконално премислени и дълбоко преживени
от Табаков, с белотите и чернотите им, с техните падини, но и с устремните им възходи. При всичкото това
телесната смърт или актуалното физическото живеене
не са мярка за нищо. Защото става дума за живота на
духа. За европейския дух в неговия живот. Това е темата
на романа.
Темата е европейското, неговата същина, критериите за
наличието му и неговата сила. Геният на Европа, какъвто го извежда Табаков, може да бъде кратко описан. Той
стои в личната креативност, в уникалната градивност,
отиваща отвъд въобразените граници. Линията „регио-

Връзката между християнството и днешния свят е тематично ядро на новия 119 брой на сп. „Християнство
и култура“. Свободата е последната граница на човека,
заявява в интервю за броя литературоведът проф.
Иван Станков. А поетесата Олга Седакова по покана
на писателката Светлана Алексиевич, носител на
Нобелова награда за литература, разсъждава над дружбата със злото. Публикациите в броя, посветени на едно от лицата на Българската православна църква –
Великотърновски митрополит Стефан, роден преди 110
години, дават възможност да се осмисли битието на
вярата по времето на комунизма в България. На връзката между християнството и днешния свят са посветени и статията на Ник Спенсър за християнския произход на правата на човека, както и на Шон Кени за папа Франциск, Банън и неопелагианската криза. Темата намира продължение в речта на германския президент
Йоахим Гаук Европа: посланието на катедралите и в текста на Лари Зидентоп за идентичността на Запада. В
рубриката „Християнство и история“ може да прочетете статията на Васил Костов за артефактите на
ранната библейска история и анализа на френския историк Пиер Шоню Времето на реформациите. Броят е
илюстриран с фотографии на Великотърновски митрополит Стефан, предоставени от Борис Цацов.

нално-глобално“ има своето място. Жизнеността на европейската цялост е в регионалното многообразие, в продуктивните локални отлики. Акцентът пада обаче върху
дистинкцията „персонално-безлично“. Европа е мрежата,
тъкана от персоналния обмен на енергии между ярките,
неповторимите, екстраординарните, съзидателно отстояващите се в първо лице единствено число.
Ако някой привиди в романа сериал от възторзи и екстази, значи чете нещо друго. През вътъка на цялата тъкан
тече будна тревожност. Тревога за битието на автентично живяната Европа. Тревога от настъплението на
лесното, интелектуално и морално ленното, на правенето по калъп, унифициращото, униформиращото – на всичко, което е не-животът на европейското, а е неговото
препариране, неговата смърт. „Ветровете ни мраморни“
е възхвала на същинските европейци, на европейското в
неговото най-високо. И за това, точно за това – тексттревога.

Георги Каприев

Награди на Международния конкурс
за пианисти и цигулари Панчо
Владигеров - Шумен'2017
Специалност пиано
Първа възрастова група - до
12 години
Първа награда - Ангел Ялъчков;
Втора награда и наградата за
най-добро изпълнение на произведение от Панчо Владигеров Борил Христов;
две Трети награди - Виктор
Вичев и Ранимир Павлов.
Втора възрастова група - от
12 до 15 години
Първа награда - Хасан
Игнатов;
Втора награда - Ибрахим
Игнатов;
Трета награда - Славчо
Тодоров.
Хасан и Ибрахим Игнатови получават и наградата за най-добро изпълнение на произведение
от Панчо Владигеров в тази
група.
Трета възрастова група - от
15 до 19 години
Първа награда - не се присъжда;
две Втори награди - Емануил
Иванов и Йоана Райчева;
две Трети награди - Анна
Гаалова (Чехия) и Георги
Василев (България).
Наградата за най-добро изпълнение на произведение от
Панчо Владигеров - Анна
Гаалова.
Наградата на името на Антон
Диков – Георги Василев.
Специалност цигулка
Първа възрастова група - до
12 години
Първа награда и наградата за
най-добро изпълнение на произведение от Панчо Влади-

геров - Баде Даштан
(Турция);
Втора награда – Ива
Маринова;
две Трети награди - Славина
Тенева и Боряна Желева.
Втора възрастова група - от
12 до 15 години
Първа награда - не се присъжда;
Втора награда - Петър
Владимиров;
две Трети награди - Христина
Коджабашева и Дзиаци Ванг.
Наградата за най-добро изпълнение на произведение от
Панчо Владигеров - Христина
Коджабашева.
Трета възрастова група - от
15 до 19 години
Първа награда - Юнг-Ю Хуанг
(Тайван);
Втора награда - Илгън Топ
(Турция);
Трета награда - Нана Мусу
(Холандия/Япония);
Четвърта награда – не се присъжда.
Диплом за участие във финалния тур: Давид Куртич
(Сърбия), Юрика Шима
(Япония), Ивет Мария Борего
Карбонел (България).
Наградата за най-добро изпълнение на произведение от
Панчо Владигеров - Юнг-Ю
Хуанг.
Наградата на името на Емил
Камиларов - Нана Мусу.
Майсторският лък, предоставен от известния български
лютиер Владо Тилев, получи
Баде Даштан.

К

Симфоничната общност в
София направи реален европейски жест към датата 9 май. Идеята на тази дата да се обединят
усилията на симфоничните и хорови състави на
Българското национално
радио и Софийската филхармония за изпълнение на
Военния реквием на
Бенджамин Бритън със
солисти Александрина
Пендачанска, англичанина
Магнус Уокър (тенор) и
германеца Карстен Мевес
(баритон) се оказа плодотворна. На пулта бе
главният диригент на радиооркестъра Росен
Гергов.
Разбра се, че идеята идва
от Пендачанска, която е
пяла сопрановата партия
във Военния реквием на
Петия международен фестивал „Ростропович“ в
Москва през 2014 с
Лондонската филхармония
под диригентството на
Владимир Юровски заедно
с Ян Бостридж и Матиас
Гьорне. Явно е била убедителна, защото у нас днес
посвещаването на подобна
композиция се счита за
рисковано занимание – и за
съставите (трудна и необичайна), и за осигуряване
на подходящи солисти, и за
все по-стесняващата музикалния си хоризонт родна
публика. Българският реквиемен слушател не се
втурва към точно този
реквием – в залата имаше
празни места, убедена съм,
че щяха да бъдат доста
повече, ако на подиума не
бе Пендачанска. Това е раздираща с драматизма си
антивоенна творба, която
тук не считат за привлекателна, въпреки че е заредена с могъща, невероятно
въздействаща музика, гениално послание на велик
композитор на ХХ век. Не
е изпълнявана повече от 30
години в София.
Причините са много, специфично родни и те засягат пак диригенти, оркестри, солисти, репертоарна
политика и финанси на музикалните институти.
„Всичко, което поетът
може да направи, е да
предупреди“ – пише
Уилфред Оуен. Негови
стихове избира композиторът за произведението
си и ги полага заедно с
традиционния латински
текст в тази тренодия
за всички загинали във
войните. Оуен загива в
Първата световна война
на 25-годишна възраст, а
пацифистът Бритън вплита гласа на поезията му в
тъканта на композицията, като го раздава на
тенора и баритона.
Особено е разпределението на състава в реквиема
– пеещите на латински
сопран и смесен хор се съпровождат от основния
голям симфоничен оркестър; на двамата солисти
– тенор и баритон - партнира камерен състав, за
да се постигне персонализация на гласа на английския поет, пресъздал личната трагедия на загиналите във войната; и детският хор (в партитурата хор от момчета), който също пее на латински,
съпроводен само от орган, „глас на невинността, съхранена въпреки
ужаса на войната“. В края
на творбата всички се съединяват в общо звучащ
финал. Ще добавя, че пишейки Реквиема, Бритън
има предвид рускинята
Галина Вишневска, англичанина Питър Пиърс и
германеца Дитрих ФишерДискау – така той подчертава, че музиката му
е трагичен жест към паметта на всички загинали
и своеобразен символ на
помирението. Посланието
на творбата, за съжаление, ще бъде актуално винаги. А в своите мемоари

„Галина. История жизни“
Вишневска разказва как
Бритън я пита дали някога е пяла на английски.
Отрицателният й отговор предизвиква решението му сопрановата партия да бъде на латински,
по текста на традиционната заупокойна меса.
Тогава композиторът решава специфичната, въздействаща езикова драматургия на композицията,
която дефинира и оригиналното за времето си
(1962 г.) разположение на
вокалните и инструменталните пластове във
фактурата.
Очевидно сложността на
задачата и поетият ангажимент са предизвикали
по-сериозната и дълготрайна работа. Този път
Гергов е положил сериозни
усилия, за да представи
достойно партитурата и
да обедини комплицирания
изпълнителски апарат.
Разбира се, тук не става
дума за шумно рекламираните 220 души на сцената, което намирам за нелепо, когато се свързва с
едно от най-значимите
музикални послания на ХХ
век, а създаването на обща артистична воля у
всички. Оркестърът също
имаше добра вечер със събран, монолитен щрайх, с
темброва характерност в
духовите, с прецизни солови изяви на медни духови,
с умерената експанзия в
ударните. С дисциплина в
звукоизвличането.
Забележително добре се
представи общият хор
(диригенти Любомира
Александрова и Славил
Димитров) – с балансираност, плътност, ясна артикулация на текста в

рамките на фразата, динамична гъвкавост, релефно изведени полифонични
линии с постигната мекота във форте и въздействащи спяти пианисими,
най-чувствително изваяни
от певците на Детския
радиохор (диригент
Венеция Караманова).
Ще се запомнят и солистите. Всъщност, трите
гласа бяха съвсем различни
– като тембър, но и като сила, обем и емисия,
което създаде богат колорит на звуковата картина. Пендачанска бе
екстровертно драматична, силно въздействаща. В
известен смисъл, нейната
партия тук звучеше не
само като оплакване, но и
като ритуално заклинание, което се наложи още
в Liber Scriptus, постигна
своята кулминация в пулсиращата Lacrimosa и диминуира в ритуално примирение в Libera me.
Впрочем, цялото произведение е някакъв вид диалог между ритуалния обред на оплакването на
предалия се Богу и човешката земност с баналните мисли и страхове на
все още живите, на които вечният сън предстои
скоро. Бе формулиран и
чрез контраста между
трагизма на оплакването
сега, в този момент, пресъздаден вокално с флуиден артистизъм от
Александрина, и мекотата, известната дистанцираност, която създаваше
ефекта на примирение с
обречеността и графичната емисия на тенора
Магнус Уокър. Той компенсираше неголемия си глас
с финес и изящен, съвършен дори щрих. Към тях

От ляво Александрина Пендачанска, Магнус
Уокър, Карстен Мевес, диригент Росен Гергов.
Снимка Василка Балевска

щедрият волум на баритона Карстен Мевес създаваше очаквания динамично-тембров баланс. В
самия финал на Реквиема
неговият следсмъртен
разказ постигна своеобразен „ефект на възнесението“ и с помощта на зловещите реплики-коментари на инструменти от
камерния оркестър – в арфа, в корна, в сул понтичело цигулково тремоло,
като последни жизнени
движения, с вслушване в
специфичното предписание
на Бритън към цигулките
в началото на епизода да
се свири „студено“ – нищо
не предстои, всичко е минало, „Сега да спим“...
В контекста на концертния ни живот и особено
на предизвикващото основателни въпроси програмиране и реализация на изтичащия сезон на радиооркестъра, самият факт
на изпълнение на
Бритъновия Военен реквием придава на сезона повече психологически смисъл, субстанция. Надявам
се Росен Гергов да е почувствал значението на
тази категория репертоар за музиканти и общество и да прояви далновидност в организирането
на втория си сезон като
главен диригент – както
по отношение на стойностни световни образци,
така и по отношение на
българските. То е и задължение на всеки ръководител на състав, който работи за реалното приближаване на музикалните
артефакти до хората, а
не само за уплътняване на
биографията си.

Екатерина Дочева

Меценатът
Юго Вутен (1940-2017)
По необикновено стечение
на обстоятелствата,
един белгиец ще остане в
историята като най-големият меценат на българското изкуство в годините след 1989. Пристигнал
в България като запален
ловец, от средата на 90те години насам Юго
Вутен се превърна в найстрастния и щедър чуждестранен ценител и колекционер на произведения
на български художници,
както и дарител за реализирането на различни прояви.
Когато идва в България,
Вутен вече е отдаден на
колекционерската страст,
като сред чуждестранните имена в сбирката му
днес са Франс Мазерел,
Арно Брекер, Фелисиен
Ропс, Огюст Роден,
Фернандо Ботеро, Ай
Вейвей, Аниш Капур... В
страната ни обаче открива нов извор на вдъхновение и постепенно създава
изключително стойностна
и богата, хронологически
издържана колекция от
българска скулптура, живопис, графика и рисунки
от началото на 1960-те
години до актуални неща,
включително на млади автори.
По времето на първите
си посещения в България
белгиецът развива частния си скулптурен парк в
Гел и решава да го насели
с произведения на български автори, които са истинско откритие за него.
Благодарение на подкрепата му, много скулптори
имат възможност да реализират в голям мащаб
свои идейни проекти, като в отделни случаи за
парка те създават нови
произведения. Акцент
стават знакови работи
на Павел Койчев, които
са заобиколени от творби
на Емил Попов, Крум

Дамянов, Иван Русев,
Георги Радулов, Валентин
Старчев, Иван Славов,
Божидар Козарев, Величко
Минеков, Альоша
Кафеджийски, Константин
Денев, Снежана
Симеонова и др.
През 2006 г. Юго Вутен
купува зърнена фабрика
от 50-те години на ХХ
век в белгийското градче
Херенталс, която реконструира и превръща в
Арт Център Юго Вутен,
открит през 2012 г. Там,
заедно с международни
имена от ХХ век, са
представени и творби на
Станислав Памукчиев,
Ванко Урумов, Десислава
Минчева, Генко Генков,
Владимир ДимитровМайстора, Свилен Блажев,
Йордан Кацамунски,
Атанас Яранов, Илия
Бешков, Дечко Узунов,
Милко Божков, Стефан
Лютаков, Георги Баев,
Пламен Аврамов, Томас
Кочев, Марина Маринова,
Бора Петкова, Камен
Старчев, Симеон
Стоилов, Калия Калъчева
и много други. Акцент в
експозицията са живописни работи на Жул Паскин,
проекти на Christo, както
и произведения от различни периоди на Светлин
Русев и Недко Солаков.
Меценатската дейност
на Юго Вутен в страната ни не се изчерпва само
с колекционерството.
През годините името му
е свързвано с някои значими за изкуството ни прояви. През 2002 г. неговата
колекция от съвременна
българска скулптура е показана в парка „Солвей” в
Брюксел като един от акцентите в програмата на
Фестивала Европалия –
България. След това
Вутен участва в създаването на Скулптурния парк
към МВнР, както и на
скулптурната колекция на

НХГ (чрез изграждането
на третия етаж и превръщането му в експозиционно пространство).
През 2007 г. е основен
спонсор на националното
представяне на България
във Венецианското биенале. Помага и за издаването на трети том на
Енциклопедията на българското изкуство. Освен
това е първият дарител
при набирането на средства за реализирането на
архитектурния проект за
дострояването на
Художествената академия
в София.
За трайната подкрепа и
отношение към изкуството, Юго Вутен е получавал различни отличия –
през 2004 е награден с орден „Стара планина” I
степен за „изключителен
принос в развитието на
съвременната българска
култура“, притежава също
и “Златна лаврова клонка”
на МВнР. Той е Доктор
хонорис кауза на
Художествената академия
– София, почетен гражданин на София, член на
Бюрото на Международна
Фондация “Св. Св. Кирил
и Методий”, член на обществения съвет на
НХА, а от 2009 и Почетен консул на България
в Кралство Белгия.
Ситуацията със скулптурния парк и Арт център
Юго Вутен е абсолютен
прецедент за страната
ни. Притежаването на
толкова мащабна колекция от изкуството на една държава обаче, освен
гордост, носи и голяма
отговорност. Днес не можем да не си зададем въпроса каква ще е съдбата
на тази колекция, кой и
как ще се погрижи за нейното съхранение и пълноценен живот в бъдещето...

Светла Петкова

Проправителствената телевизионна мрежа
Поредният конкурс за песен „Евровизия“ приключи успешно за БНТ – второ място за Кристиан Костов, определен
да представи България. Този път телевизия „Алфа“ хареса
участника, избран от БНТ, въпреки (а може би заради) условностите в произхода му. Конкурентната обществена
(по документи) телевизия не похвали БНТ, но пък съобщи,
че България постигна най-големия си успех на този конкурс.
Идва ново време за тази телевизия – на положителните
новини. И журналистите тренират. В друга от „присъдружните“ националистични телевизии – СКАТ, бяха заети
да оправдават влизането на „Обединени патриоти“ във
властта и не им беше до „Евровизия“.
Всъщност, и тримата лидери от Обединените патриоти,
които решиха да участват в коалиционно правителство с
ГЕРБ, имат свои телевизионни трибуни. Отрицаващият
патос, обвинителната риторика, телевизионната жлъч по
„Алфа“ и „България 24“ още преди изборите бяха заменени
с мекотата на изказа на водещите от СКАТ спрямо
ГЕРБ, които се преориентираха още при второто правителство на Бойко Борисов, подкрепено от Валери
Симеонов. Предстои да видим как три телевизии се надпреварват да отразяват дейността на едно правителство.
Една от най-видимите телевизионни метаморфози преживява водещата Магдалена Ташева, бивша депутатка.
Войнстващият плам е заменен от благо слово, чуваме как
нежно само споменава и забравя да продължи за гешефтите със санирането и частните кредитори. Даже е забутала
някъде из разни листчета възгледите си за световния ред
и поне за малко е оставила на мира темата за бежанците. Само от време на време припомня, че от „тази
катедра“ първа е разобличила мигрантите от Сирия като
обикновени мигранти, а не бягащи от войната хора. И
правилно отбелязва, че сега всички наричат хората от
Сирия „мигранти“, а не бежанци. Най-правилно било да ги

наричаме „мохаджири“… Магдалена Ташева се похвали още:
От пет години от тази катедра съм разпространила хиляди тома качествена литература. И изреди имената на велики публицисти, като Ориана Фалачи, Волен Сидеров, генерал Решетников…
Водещата раздаде награди на зрителите, познали верния
отговор на въпроса й от миналото предаване Кой е найголемият вносител на оръжие в света? Посочилите Индия
ще получат книгата на Волен Сидеров „Властта на
Мамона“. Само трябвало да изчакат малко, защото „първият тираж се изчерпа за броени дни“. От викторината
Магдалена Ташева преминава към зрителските писма.
После дълго спори с писмото на проф. Дееничин от
Пловдив за значението на словосъчетанието „червеният
площад“. Зрителят твърди, че е по-правилно да се нарича
„Красивият площад“, но тя разгръща историческите си
познания и се съгласява, че „червеното“ е „красив цвят“,
обаче има много доказателства, че преводът трябва да е
„червен площад“. Като пример даде английския превод „red
square“. Надмогнати са дори идеологически догми на патриотичното мислене и английският взе да служи за аргумент.
По телевизия СКАТ водещият на предаването „Паралакс“
Теодор Ангелов няма лукса да получава писма и едва се
справя с наплива от емоционални зрители на телефона,
които задават един и същ въпрос – защо Обединените патриоти предадоха пенсионерите и не вдигат минималната пенсия на 300 лева? Въпреки че водещият им е избрал
вълнуващата тема за историческите послания на
Априлското въстание и е поканил учителка, която да поведе разговора във вярната посока, щом отваря телефоните, народната паст зейва срещу него и аха да го погълне.
Водещите може да са забравили враждата между
Сидеровата и Симеоновата телевизия, която обемаше

доста телевизионно време само до преди година, но не и
зрителите. В състояние на телевизионна амнезия, Ангелов
трябва да отговаря на зрител, който смята, че ГЕРБ са
сгрешили, като са се хванали с тия шантави хора (от
„Атака“) и кънти по телефона: Те не са български, те са
руски патриоти. Водещият изтъква, че партия „Атака“ е
изоставила проруския път и вече се е трансформирала в
Обединените патриоти. Зрителят обаче му подсказва да
си включи „Алфа“, за да гледа руски филми (само вметвам,
че е по-вероятно да попадне на интервю с ген. Леонид
Решетников, отколкото на руски филм). Така, освен че
трябва да обяснява защо пенсионерите останаха излъгани,
водещият на „Паралакс“ има ново журналистическо амплоа – да защитава и ВоленСидеровата телевизия. На недоволен от предложеното повишение пенсионер, Ангелов
отговаря с думите на телевизионния си бос Валери
Симеонов: Вие искате 300 лева пенсия, но не сте гласували
достатъчно на брой, за да може те като първа политическа
сила да направят 300 лева пенсията. Но още следващият
зрител на свой ред ги обвинява, че са излъгали хората и са
хванали мазния кокал. Посланията на Априлското въстание потъват като тема. Ангелов трябва да брани шефа
си. И пламенно (доколкото може) твърди, че колкото повече един човек се изкачва, толкова повече се увеличава и
озлоблението срещу него. С територията идва и озлоблението!, казва той и призовава да няма такава злоба и такава жлъч помежду ни.
Може би смяната на езика в СКАТ, „Алфа“ и „България
24“ е от полза за политическото съглашателство в страната. Но ако за тези три телевизии, заради зависимостите на собствеността, се разбира от само себе си, че ще
хвалят министрите си и правителството въобще, къде
трябва да търсим причините за останалите, които го
правят сякаш „на доброволни начала“?

Жана Попова
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Exploited | хак
Exploit (произнася се „експлойт“) – дума в английския, едно от значенията
на която е свързано със
света на компютрите и
означава софтуерен код,
недобронамерено възползващ се от бъг в компютърна система за придобиване контрол над нея.
Веднъж публикувани в интернет, така наречените
експлойти могат и да са
полезни, като послужат за
разработване на подобрени
варианти на системите.
Злонамерените (Black Hat)
хакери обаче, нали не ламтят за публична слава, не
бързат да споделят експлойти, а като че ли и тези, от които те ги крадат,
не бързат особено. Това са
така наречените експлойти
тип „нулев ден“ (0-day
exploits). Един такъв доскоро беше EternalBlue
(Вечното Синьо), разработен от американската
Агенция за национална сигурност (NSA), откраднат
и модифициран от киберпиратите от групата Shadow
Brokers тази пролет.
Тяхната модификация се
казва WannaCry (Плаче ми
се). WannaCry е вирус. Вирус
изнудвач, искащ откуп, подобен на онзи на Андрю
Тиърни и Кен Мънро, който
взимаше под контрол „умните“ термостати в домовете на хората. WannaCry
криптира файловете на
компютъра ви и ги прави

неизползваеми, като иска в
замяна на декриптирането
им откуп от $300 в биткойни.
Но да се съсредоточим
върху самия EternalBlue,
Интересното при него е,
че експлоатира уязвимостта на масовия майкрософтски мрежови протокол, предоставящ споделен достъп
до файлове, принтери и серийни портове и различни
комуникации между възлите
в дадена мрежа, а също и
механизма за комуникация
между процесите в системите. През март Microsoft
вече бе решил този проблем и бе публикувал подобрена версия, потребителите на Windows обаче, които не побързаха да си я инсталират, съвсем наскоро
(на 12 май) бяха покосени
от WannaCry атака.
Че работата е сериозна,
стана ясно още петъчната
сутрин, когато вирусът порази мрежата на националната здравна служба в
Англия. Системите за резервация на часове блокираха и на екраните се появи
съобщение: „Упс, файловете
ви бяха криптирани“. Все
пак, хакерите са проявили
известна етика – няма блокаж в системите за спешни
случаи и няма признаци, които да сочат, че данните
на пациентите са пострадали. Поне това съобщи
NHS Digital, информационният център на английска-

та здравна служба, който
поддържа хакнатата платформа. От хака са пострадали 25 здравни заведения и
GP-та, а изводите са, че
Националната здравна
служба, която е уважавана
институция, ползвана от
всички безплатно, трябва
да помисли върху това как
орязването на бюджета й
се отразява на адекватната поддръжка на системата за сигурност.
В петъчния преди обед
възможността заразата
да се разрасне и да се превърне в пандемия се обговаряше само като възможност, но ето че към края
на деня стана ясно, че са
пострадали милиони компютри и сървъри в цял
свят и става въпрос за
може би най-мащабната
хакерска атака, виждана
някога. Най-зловещото е,
че освен огромното множество частни PC-та, са
пострадали и системите
на редица големи компании
със стратегическо значение, като електропреносни
дружества и дори мобилни
оператори. Пострадали са
и държавни организации:
системата на съда в
Бразилия, например, държавни органи в Швеция, в
Австралия, Белгия,
Франция, Германия,
Италия и Мексико, Русия,
САЩ, Канада, Китай.
Малко преди полунощ стана ясно, че има поражения

и у нас и че това са обекти от значение за националната сигурност.
Светът се е побъркал! ще кажете. Води се война!
Вече нямаме контрол над
нищо, дори на битово ниво. Как можем да се абстрахираме от всички тези прониквания или да се
предпазим от тях, без да
разбираме нещо от технологиите, които ползваме?
Води се война, така е, но
хакерите нямат нищо общо с нея. Замислете се
колко ли експлойти като
EternalBlue все още не са
се сдобили с публичност, а
поразените обекти дори
не подозират, че са поразени. Замислете се: щом
хакери успяват да блокират нещо в Бразилия,
Швеция, Австралия,
Франция, Русия или къде
да е, това означава, че
дълги години някой е владял нещо в Бразилия,
Швеция, Австралия,
Франция, Русия... Нещо като съдебната им система
или държавния им телеком... Хакерите, атакуващи системи с цел откуп,
поне действат директно и
благодарение на тях става
ясно, че експлойти като
„вечното синьо“ изобщо
съществуват. Въпросът е
защо съществуват? И защо сървъри с критична информация продължават да
разчитат на Windows?

Стилът, който през 70-те години беше наречен женско
писане, се появи и в българската литература през втората половина на 90-те, направи оригинален пробив в
белетристиката и след началото на новия век се разля
в общата еклектична картина на романовите посоки.
Сред славянските литератури на запад от нас обаче
той се запази и доразви в ясно изразена тенденция, която до днес пази своята разпознаваема „групова“ идентичност и очевидно намира добра рецептивна среда.
Таня Ступар Трифунович е млада писателка, родена в
Хърватия, но живееща и работеща в Босна и
Херцеговина; по подобие на много авторки, които пишат „по женски“, тя тръгва от поезията и след това
пренася в прозата лирично-есеистичния почерк, изработен до този момент. „Часовниците в стаята на мама“ е нейният пръв роман, получил Европейска награда
за 2016 г., а книгата, която се появи в България, е неговият пръв превод на чужд език. Преди месец самата
писателка пристигна у нас и сподели на дискусия в клуб
„Перото“ своите мотиви да напише точно такава
творба. А те са много „балкански“, много типични за
целия регион и е силно учудващо защо нашата литература престана да се вълнува от тях. Още повече че
„нейната“ тематика е занимавала въображението на
българските писатели (а това означава мъже) още преди век. В своите народоведски изследвания Антон
Страшимиров, например, заинтригуван от факта, че
„злата свекърва“ е специфичен персонаж в балканските
литератури, прави опит да навлезе в психологията на
омъжената жена от традиционния свят. Много любопитен е фактът, че Таня Ступар Трифонович достига
до психологически обобщения, които са близки до казаното от Страшимиров; може би наистина има нещо
като „балкански синдром“.
Драмата на патриархалната съпруга започва оттам, че
тя се отказва от жената в себе си, щом започне да
ражда деца. В творчеството на българските писатели
от началото на миналия век това произвежда лоши свекърви, но само защото им липсват очи за проблематизма на връзката майка-и-дъщеря. А Трифунович се интересува тъкмо от болезненото наследство на патриархалния свят, в който депресивни майки отглеждат нещастни дъщери, ненаучени да дават и да получават от-

Книжарница за
християнска литература „Анжело
Ронкали, свети
Йоан XXIII папа
Римски“
предлага
 християнска литература от католически,
православни и протестантски автори
в областта на богословието, философията,
историята;
 църковни документи, духовни трактати;
 християнска литература за деца.
В София
на ул. „Проф. Асен Златаров“ № 7
или в Интернет на www.roncalli-books.org

От книгите на
Фондация „Комунитас“
в книжарницата избрахме:
Вирджил Георгиу
„25 час“
Георги Марков
„Ходенето на българина
по мъките“, Есета, част 3
Сър Томас Браун
„Урнопогребение“
Св. Тереза Авилска
„Книга за основаванията“
Св. Иганций Лойола
„Поклонникът“,
Автобиография

Музикално в-образ-явени истории
Опит за препрочит на най-новото
творчество на Георги Арнаудов
(по повод 60-годишния му юбилей)

Пронизителното
завещание на Вайда
„Остатъчни образи“ (Powidoki), 2016, Полша, 98 минути, режисьор Анджей Вайда, продуцент Михал Квечински, сценарий
Анджей Муларчик (по идея на Анджей Вайда), оператор Павел
Еделман, музика Анджей Пануфник. В ролите: Богуслав Линда,
Бронислава Замаховска, Жофия Вихлач и др.
Разпространява 6А Медия Ентъртеймънт

Великият Анджей Вайда
(6.03.1926 – 9. 10.2016) работи до последно. Някъде месец, след като си отиде, на
Киномания гледахме последния му филм. И за него,
както за „Катин“, маестрото се е готвил дълго.
Филмът е разтърсващ,
Райна Маркова
както се случва обикновено
при Вайда. Посветен е на
талантливия и злощастен
лидер на конструктивискрито любов. Да родиш дъщеря, означава да отвориш
стара рана, казва романът, и ако дъщерята на свой ред ткия авангард в Полша
Владислав Стшемински
роди дъщеря, емоционалният провал се възпроизвежда в
затворен кръг, който заключва все повече травматично (1893-1952).
нещастни хора. Точно оттук, от желанието да се разчу- Той е роден в Минск. Баща
пи кръгът, да се разтвори вековно сключеният капан,
му е полски дворянин и
тръгва в своите намерения този роман: „Нервно късам подполковник в Руската
в главата си идеалистичните представи за майката.
императорска армия. По
Крещя, искам да знам коя си! Каква жена си била, не ми време на Първата световпука, че си ми била майка. Омръзнаха ми тези фалшиви
на война през 1916 е ранен
снимки и тъжни очи.“ На 45 години, главната героиня
тежко. Губи десния си крак
Ана напуска дома си, избягва от семейството си и се
и лявата ръка, а едното
затваря в селския дом на своята мъртва майка, за да се му око е повредено.
примири с нея и да намери себе си, като напише роман, Завършил Свободните атев който „късчета“ литература се смесват с „късчета
лиета (СВОМАС),
живот“. „Късчета“ в този случай е важен цитат, защоСтшемински се увлича по
то текстът е сглобен точно така: като мозайка от
авангарда. Сближава се с
разпилени парчета, като частици от счупено огледало.
Татлин и Малевич.
Това е типичната полифония (или полилог) на женското Кариерата му на художник
писане, която успоредява природата на женското прев Русия е доста успешна.
живяване. Сплитат се гласовете и гледните точки на
През 1921 се жени за скулпмайката, дъщерята Ана и на нейната дъщеря, а към
турката Екатерина
тях се добавя и гласът на повествователката. Идеята
(Катаржина) Кобро, поляда се отхвърли животът-като-порнография (този, койкиня с немски корени, и зато е фокусиран върху фрагментите, не върху цялото) и едно нелегално отиват в
да се замени с живот, който е като плуване във вода,
Полша. От 1923 до 1929
като вода във вода: разтваряне-взаимно проникване на
Стшемински е сред водесъщности без принудено ясни очертания и остри ръбове. щите имена в тамошния
Изцяло в традицията на тази естетика текстът се
конструктивизъм. През
стреми да изрази битието във форми на флуидното съ- 1924 формулира принципа
ществуване и самó да го уподоби с помощта на нарана «унизма» - конструктитивни техники като фрагментарност, полифонизъм,
вистка концепция за един„разтичане“ на индивидуалните граници и преливане на
ство на цвят, линия и риединичното битие отвъд самата идея за граници, към
тъм в живописта. Развива
„онова женско начало, което е текло като тиха река,
мощна авангардна дейност
неназовано и неопределено“, наречено някога хора от
– като художник, организаЮлия Кръстева. Силата на романа идва от личното,
тор, теоретик... Става
емоционално и силно лирично преживяване на самата пи- световноизвестен. От 1932
сателка. Оттам идват и неговите слабости: техникие член на международното
те на „женско писане“ са преекспонирани и понякога се
авангардистко обединение
изплъзват от контрола на младата авторка; читатеAbstraction-Creation. През
лят се чувства изгубен сред лабиринта на невинаги раз- 1936 се ражда дъщеря му
познаваеми идентичности/гласове, започва да се задуша- Ника. През 1940 заедно със
ва така, сякаш потъва, и все повече му се иска да имасъпругата си се регистрира
ше повече ред и логика, пък били те и мъжки-патриаркато руски политически
хални.
емигрант. След войната е
обвинен в предателство и
Милена Кирова

За майките и дъщерите
Таня Ступар Трифунович. „Часовниците в стаята на мама“.
Превод от сръбски Ася Тихинова-Йованович. София: ИК
Колибри, 2017

Богуслав Линда в кадър
от Остатъчни образи

е изправен пред съд. През
1945 е инициатор за създаването в Лодз на Висшата
школа за изкуство, която
днес носи неговото име.
Декан е на факултета по
пространствени изкуства.
Чете лекции по история на
изкуството, композиция,
организира пленери. През
1947 се развежда с Кобро.
В края на 40-те е художник
на Неопластичната зала в
Музея на изкуствата в
Лодз. През 1950 по заповед
на министъра на културата е уволнен от Висшата
школа и изключен от
Съюза на полските художници. Умира от туберкулоза.
Филмът „Остатъчни образи“, чието заглавие е по израз на Стшемински, е фокусиран върху периода 19481952 в Лодз и много от
миналите събития са споменати бегло. Хромият художник с патерици
(Богуслав Линда) е работохолик – преподава, рисува,
пише... И непрестанно пуши. Студентите му го
обожават. И той ги обича.
Радостта е неизменна по
време на срещите им – на
лекции, на пленер, в мизерното му ателие-стая-дом.
Тогава той рисува „соларистични” картини и им
обяснява феномена на остатъчния образ, идентифицирайки живописта с отражението на ретината.
Студентка, която му помага в писането на машина, се влюбва нещастно в
него.
Междувременно умира бившата му съпруга (Александра Юста) и се налага
той да се грижи за невръстната им дъщеричка
Ника (Бронислава Замаховска). Покрай работата
си Стшемински се противопоставя на комунистическата догматика с идеята
за свободния избор на ху-

Журито на Националната награда „Константин
Константинов“ за принос в детското книгоиздаване за 2017 г. Луизина Савкова (Министерство на
културата), Светлана Димитрова (община Сливен),
писателката Весела Фламбурари, художникът Борис
Стоилов и директорът на Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“ Росица Петрова-Василева, инициатор и организатор на XIX Национален фестивал
на детската книга (Сливен, 9-11 май 2017) обявиха
носителите на наградата в различните категории:
- категория „За цялостен принос“ – писателката
Ангелина Жекова;
- категория „Автор“ – поетесата Петя Кокудева за
книгата й със стихове „Питанки“, издадена от ИК
“Жанет 45“ през 2016;
- категория „Илюстратор“ – художникът Дамян
Дамянов за илюстрациите към книгите „Джелсомино
в страната на лъжците” и „Любими коледни истории”, издадени през 2016г. от ИК „Сиела“;
- категория „Издателство“ – награда не се присъжда.
Националната награда „Константин Константинов“ за
принос в книгоиздаването за деца е учредена през 2004 г. от
Министерство на културата, Национален център за книгата към МК, Регионална библиотека „Сава Доброплодни“Сливен, и Община Сливен.
К

дожника. Режимът го припознава като враг и му
отмъщава вероломно –
уволнен е, изгонен е от
Съюза, стенописите му са
унищожени. Колеги се
опитват да се застъпят
за него, ала напразно. За да
изкарва за прехраната, той
е принуден да рисува жалки
кооперативни реклами, да
аранжира витрини. И оттам е прогонен.
Студентите го посещават,
но животът е все по-непоносим – няма пари за хляб,
за бои, за цигари... Детето
отива в мрачен интернат.
Последните дни на
Стшемински са ужасяващи.
Самият Анджей Вайда споделя в интервю:
Стшемински, този непримирим творец, отдавна ми
се струваше подходящ за герой на филм. Реших, че ще е
добре да припомня съдбата
му. Да се види какво става,
когато изкуството е под
надзор, контролирано, когато е подчинено на властта
и цензурата. Точно такъв е
бил животът на
Стшемински. Наистина реших да снимам филм за него
преди 20 години, но по различни причини все не успявах. Накрая стигнах до извода, че е време да говоря
за това.
В „Остатъчни образи“ патриархът на полското кино за пореден път постига
изключителна сугестия –
от средата и детайлите
през актьорите до внушението. Разстилайки ситуации и преживявания, филмът представя търсаческия дух в картините на
Стшемински, неговия уникално здрав дух в покосено
тяло, зловещи полски реалии и репресивни модели
от края на 40-те и началото на 50-те. Без никакви
опити за новаторство,
Вайда майсторски изважда
изключително експресивно
битката между авангард и
примитив, между личност
и догма. Паралитично е изпълнението на Богуслав
Линда – неимоверно трудно и завладяващо, а измъченото му лице със светнал поглед е неизтриваемо
от паметта. Прочее,
Вайда не би бил толкова
грамаден киномислител,
ако през заниманието с
конкретната човешка съдба в сблъсъка й с властта
не визираше и актуалната
ситуация в Полша.
Неизменно безпогрешен камертон на националната
съвест, той алармира за
опасност пред свободното
изкуство.
С този филм Вайда доказва, че за таланта и за
гражданската позиция няма
възраст. Повечето от
произведенията му от десетилетия са класика - заради безкомпромисната
честност, енергийната поетика, несравнимата емоция. Но „Остатъчни образи“ е неговото пронизително завещание.
Филмът най-сетне е по екраните. Задължителен е.

Геновева Димитрова

Макар и композиращ все по-бавно и все по-малко, сякаш бунтуващ се срещу
все по-забързания ни живот (и шегувайки се, че пише толкова бавно, че дори сам не знае кога и дали въобще пише), с всяка своя нова творба Георги
Арнаудов провокира завиден обществен интерес, оправдавайки очакванията
за поредната разказана в тонове и обрисувана с тембри фантасмагорична
история, плод на чудатото му въображение и по детски неуморното му
любопитство към всяка другост, противостояща на буквалното, делничното, тривиалното и баналното.
В първата декада след житейското преполовяване на век, Арнаудов все побезапелативно демонстрира с всяко свое произведение особено яркия си и
лесно разпознаваем индивидуален стил в днешната епоха на пасивни мимикрии и хамелеонски практики, на еклектичен творчески плурализъм и често
прекрачващи границата на тоталния кич (уж) художествени явления.
Разсъждавайки тъкмо по въпроса за стила в контекста на съвременността,
от позицията и на музиколог (с придобита докторска степен по специалността), той дефинира понятието стил в музиката като съвкупност на
формалните принципи (закони, правила) и практическия им израз в творчески
решения, които се създават в индивидуалните и груповите практики, в резултат на което се потвърждават или обновяват устойчивите модели на една
самостоятелна културна среда, която е основа на смисъла на живеенето (вж.
Арнаудов, Г. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от
края на ХХ и началото на ХХI век, Българско музикознание, бр. 3–4/2013, с.
185.).
Четейки текста на Арнаудов (с не по-малък интерес от този към музиката му), се замислих как бих описал характеристиките на неговия стил, как
бих скицирал системата от творчески избори и решения, задаваща перспективата и устойчивия модел на културната среда, към която той ни приобщава с произведенията си, разкриващи ни и въвличащи ни в хоризонта на
едно пълноценно в смислеността си пребиваване, на едно съвместно вживяване и заживяване в света и времето на творбите му. Какво прави разпознаваем облика на творческия свят на Арнаудов, първоначално озадачаващ ни
с привидната си еклектичност, сякаш съответстваща и съзвучна на разноликата ни съвременност? Как да обрисувам с думи неговия музикален език,
силно повлиян от литературния изказ на Борхес – на славещия се с прозвището „алхимик на словото“ писател, към чиито текстове Арнаудов се отнася с настървение и опиянение (както многократно сам отбелязва в свои
интервюта и писания)? Дали тоновият свят на Арнаудов не е тъкмо музикалният еквивалент на онази Борхесова вселена, представена като
Вавилонска библиотека във вечността с безкрайни шестоъгълни пространства с вентилационни шахти, безбройни томове на всевъзможни езици в
безчетни варианти и спираловидна стълба, виеща се нагоре и надолу, изчезвайки в далечината? Дали Арнаудов не е едновременно и библиотекар, и читател, и писател, пренареждащ, препрочитащ и пренаписващ томове с истории, възникнали в творческото му въображение от провокиралите го
текстове, образи, звуци, места, случки и какво ли още не сред откритото
из етажите на историята нагоре и надолу по витата стълба или из посоките на света по неизбродимите пространства с рафтове на тази вселенска
библиотека? Дали в акта на пренаписващия препрочит, пречупен през личния светоглед и индивидуалния изказ, не са възможни сюрреалистичната среща на личности от различни епохи, хомогенната амалгама от тоново разказани текстове и темброво изрисувани образи, както и съчленяването на
прецизно работещи художествени механизми от технологични средства на
разнородни творчески практики? Навярно тъкмо в
подобно пренаписване е възможно притеглянето
на феномени от бездната на времето и безкрая
на пространството в една непосредствена актуалност тук и сега – в близостта на нашата
собствена културна среда; феномени, споделени
като личен размисъл върху смисъла на преживяното в прочита. Въображаемите и музикално в-образ-явени истории на Арнаудов са увлекателни в
своята неповторима чудатост и магнетични с
ярката си звукова аура. Разказани с изкусна реторика, категорична жестика и богата фигуративност, те въвличат в своя имагинерно-фантасмагоричен свят и подтикват към нови и нови
препрочити.
Поддавайки се на изкушението, но и съзнавайки
риска, грозящ всеки размисъл за музика, към която човек е пристрастен, реших да направя свой
препрочит на някои от най-новите (от последната декада) произведения и съпътстващите ги авторски текстове на Арнаудов, стремейки се, от
една страна, да запазя дистанция и да не звуча
апологетично в обговарянето на творчеството
му, а от друга – да откроя в своя препрочит
тъкмо онези симптоматични характеристики, които правят така, че разноликата му музика, разказваща по разнороден начин за разнообразни времена и разностранни места, да бъде чувана и разпознавана винаги като несъмнено негова.
Избрах за начало на краткия си ретроспективен
препрочит написаното преди десетина години (а
впоследствие допълвано и ревизирано) произведение Concierto barocco (Бароков концерт) по едноименната новела на Алехо Карпентиер, чието литературно творчество е навярно също толкова
повлияно от музиката, колкото музикалното на
Арнаудов от литературата. Вдъхновен от сюрреалистичния разказ за въображаемата среща във
Венеция на големите барокови майстори Вивалди,
Хендел и Доменико Скарлати с мексикански благородник и неговия слуга, а също и с призраците на
Вагнер и Стравински, Арнаудов „чува“ тези невъзможни извън творческата фантазия събития в
колоритния град – лабиринт от пространства,
цветове, аромати и звуци – като непрекъснато
изменяща се звукова тъкан, в която „проблясват“
детайли, орнаменти, жестове. Противно на очакванията, в произведението не звучат цитати от
музиката на гореспоменатите фигури в контекста на заиграването с формата на бароковия инструментален концерт. Сравнявайки творбата си
със звуков палимпсест, в който са записани чути-

В повечето случаи
кръглите годишнини
се превръщат в повод
за сякаш измиващо
ръцете на гузната съвест пред забравата
припомняне на нечие
присъствие в културния живот, в почти
безнадежден опит отново да бъде чут нечий глас, позволил си
лукса и дръзнал със
смелост да говори за
истински стойностните неща в едно време
на проглушаващи ушите ни вторични (псевдо)културни продукти
и виртуални (квази)
творчески симулакруми, агресивно запълващи все по-оскъдното
ни свободно време в
един изнемощял от
смазващите талази
на информационните
потоци живот на нарастващ свободен достъп и намаляващ личен интерес. Случаят
с Георги Арнаудов със
сигурност не е такъв
– неговата музика не
се нуждае от възпоминателно актуализиране на спомена за нея,
защото, противно на
отчайващите тенденции на съвременния
свят, в който сериозното творчество е
безпощадно обречено
на забвение, неговите
произведения не спират да звучат, включително по световните сцени.

Ерик Десмазиер, илюстрация
към Вавилонската библиотека

те и преведени квазицитати от анонимни манускрипти от испански манастири, авторът сякаш ни подсказва характеристиките на начина си на работа, който в различна степен ще остане валиден и до днес – въобразяването на небивали истории, родени в диалога с различни художествени творби, и записването им като звуков пергамент, на който проличават напластените в хода на историята музикално лексикални фосили от някогашни
композиторски езици, разчитали на майсторска реторика. Така в звуковия
калейдоскоп в Concierto barocco на фона на непрестанни средновековни бурдони се вият плетеници от ренесансови звукореди и барокови фигурални пасажи, задаващи рамката на класически тонални центрове, съпоставяни в романтически терцови и секундови хармонически отстояния, като всички тези елементи са съгласувани в един типично модернистичен диалог с музикално историческото наследство, проведен в постмодернистичен игрови маниер. И тъкмо синоптичната едновременност в този тонов палимпсест на
наслагващите се масиви от музикално лексикални фосили, свидетелстващи
за различни исторически пластове, формира звуковия облик на индивидуалния
композиционен език на Арнаудов, с който той препрочита, превежда и пренаписва чудати истории, в които зад парафрази са замаскирани възможни
цитати и чрез непрестанни вариации без тема се случват невъзможни събития.
Този подход е симптоматичен и за следващите мащабни опуси на композитора в жанра на инструменталния концерт. Такъв е Фантасмагории I –
концерт за цигулка, струнни, ударни и тастови инструменти (2008 - 2010,
преработена за голям симфоничен оркестър през 2012 със заглавието
Фантасмагории II), в чиято последна част различни фрагменти от разгърнатия в предходните части звуков палимпсест са мозаечно прегрупирани, за
да съчленят нови хибридни като композиционен материал дялове, съответстващи с хетерогенната си форма на Борхесовите невероятни твари, описани в „Книга на въображаемите същества“ – поредния том на словесния
алхимик, провокирал в този случай въображението на Арнаудов за още един
причудлив звуково в-образ-явен препрочит.
Още по-небивал е тоновият палимпсест в Концерт за чембало, хамерклавир, пиано и оркестър Barocus ex Machina (2011 - 2014), където в музикалния
препрочит се преплитат серия картини на Ясен Панов, романът „Гьодел,
Ешер, Бах: една гирлянда към безкрайността“ на Дъглас Хофстатър и прословутата история за посещението на Бах при пруския крал Фридрих II в
Потсдам, където старият майстор на контрапункта изпробвал и импровизирал на всичките 15 еднакви прототипа на съвременното пиано, произведени от Готфрид Йохан Зилберман – поредното сюрреалистично иносказание,
разказано под музикалния съпровод на сякаш нарисувани от бароков художник машинарии от бъдещето. В центъра на този имагинариум, сред разточителното количество музикално лексикални фосили, в случая сглобени в
поддържащи perpetuum mobile движението на звуковата маса сложни композиционни механизми, сякаш изскочил от машинарията в сюблимния момент
на музикалната перипетия се появява друг бароков майстор – това е отново Хендел, но тук като своеобразна Алиса в Огледалния свят, защото една
от най-популярните му оперни арии (Lascia ch’io pianga) се провежда с огледална посока на мелодическите ходове.
Пренаписващият препрочит на музика от други автори е също симптоматичен композиторски похват за Арнаудов през последното десетилетие.
Пример за това е Le rappel des Rameaux (2009) от поредицата Опаковани
звуци, в чийто замисъл е инкрустирано и отдаването на почит към творчеството на Кристо и Жан Клод. Отвъд играта на думи в заглавието с
името на Жан-Филип Рамо (Rameau), с пиесата му за клавесин Le rappel des
oiseaux и с френската дума за върбовите/палмовите клонки на Цветница
(Rameaux), Арнаудов тук заиграва и с формалната структура на въпросната клавесинна пиеса, използвайки включително цели фрагменти от нея за
основа на първата част на своя препрочит, в който, напластявайки отделни музикално лексикални
идиоми от оригинала, до- и пре-композира в нови
звукови смисли използвания материал. Във втората част, озаглавена От другата страна на звуковото огледало, оригиналният музикален текст на
Рамо е деконструиран до съставните си граматически единици, за да бъде съграден от тях един
съвършено нов, вече типично арнаудовски разказ.
В друга образна сфера е положен пък музикалният
разказ от края на 2011 г. за срещата на Арнаудов с
Влахернската Света Богородица – първото иконично изображение на Светата Дева, което се счита
за изографисано от самия евангелист Лука с рядък
вид живописна техника – т. нар. енкаустика, при
която използваните в изобразяването пигменти и
восък са размесени с прахта на загинали християнски мъченици. Като музикално съзерцание на тази
икона и тонов размисъл върху преданията, свързвани с нея, Арнаудов композира Влахерна – Покров
Богородичен (2012), реорганизирайки типичните за
музикалния си език синтактични елементи в един
мащабен наратив за симфоничен оркестър, вдъхновен от идеята за монодийното начало и осъществен като релефно звуково платно с впечатляваща
гъстота и плътност, из която непрестанно изпъкват или потъват в пластичната тонова маса
тембри и мотиви – сякаш живописни багри и нюанси, озарени от загадъчна светлина като в тайнствено съновидение.
Подобно музикално „звукографисване“ е поредният
симптоматичен похват, търсен в някои опуси на
Арнаудов, като например Вратите на съня – тихи
и приглушени симфонии за струнен оркестър и
пиано. В програмните си бележки към произведението авторът споделя: Творбата бавно придобиваше своите очертания, отделните звуци се подреждаха в своите контури капка по капка, а линиите израстваха и се разклоняваха бавно, при това
много тихо. Пишейки – не само тази творба, поскоро се усещам, че рисувам звуци - като художник,
нанасящ бавно, при това без всякаква последователност, отделните щрихи, нюанси и образи. Връщайки
се отново към не по-малко живописното слово на
Георги Арнаудов в края на този кратък опит за
препрочит на най-новото му творчество, оставям финала отворен и притихващ в своята недоизказаност, очаквайки с нетърпение следващия повод за размисъл върху поредната въодушевяваща
въображението музикално в-образ-явена история.

Илия Граматиков

През април 2016 г. президентът Иванов реши да спре всички съдебни преследвания, които бяха започнали, срещу 56 политици заради скандала за масовото подслушване. Решение, от което по-късно и след сериозен натиск се отказа. Засега
изход от кризата като че ли не се вижда – заради недемократичния характер
на партиите в редица държави в района и култа към един политически лидер с
неограничена власт. Бихме могли да намерим исторически обяснения за това
състояние. По-важното е обаче, че това е линия, по която отсъствието на
вътрешнопартийна демокрация се пренася на по-широката политическа арена.
На 2 май турският президент Реджеп Тайип Ердоган се върна в Партията на
справедливостта и развитието (ПСР) – той е неин съоснавател през 2001 г., а
през 2014 г. я напуска, когато беше избран за президент на Република Турция. С
умерена или по-малка предпазливост, в света и у нас се коментира плъзгането
на тази съседка на България към еднопартийно управление, дори може би към
авторитаризъм. Колебанията дали няма скрит ислямистки дневен ред, които
съпътстваха ПСР от появяването й, постепенно изчезват и се спори само кога точно след 2007 г. започва това. Сред различните отговори като че ли натежава свързаният с края на 2013 г., когато избухна корупционен скандал на високо равнище. Това наложи Ердоган, тогава министър-председател, да направи
смени в правителството, включително да намери заместници на подалите оставка трима замесени министри. Замесени се оказаха и синове на министри,
включително единият син на премиера. Но Ердоган настояваше и продължи да
настоява, че това е конспирация, идваща отвън. Така дългогодишният му
съратник Фетхуллах Гюлен стана противник номер едно заедно с цялата мрежа
„Хизмет“, а по-късно името влиза в абревиатурата ФЕТО (от Терористична
организация на Фетхуллах). Мнозина и тук съзряха жестока схватка за власт
между Ердоган и някогашния му близък съюзник Гюлен.
Възстановяването на членството на Ердоган в неговата партия, която вероятно той скоро ще оглави отново, беше първата последица от референдума,
произведен на 16 април 2017 г. Като се връщаме към сходството между
Македония и Турция, може да отбележим, че референдумът за конституционни
промени разкри дълбокото поляризиране на страната. В подкрепа на промените
в Турция гласуваха 51.4% от участвалите в референдума, а 48.6% казаха „не“.
След корупционния скандал от края на 2013 г., властите започнаха сериозни
чистки сред полицейските служители, в правосъдната система, училищата, университетите, медиите. Според достъпни данни, от 15 юли 2016 до 1 май 2017
г. уволнените са 138 040 души (държавни служители, учители, включително и
такива, на които лицензите са анулирани от Министерството на образованието, служители в администрацията, представители на академичната общност,

Турция и Македония - опасни
симетрии
Могат ли да си
приличат две
очевидно неравни по основните
си характеристики държави?
В Македония
около 2.1 млн.
души живеят на
малко под 26
хил. кв. км
площ. Турция е с
малко над 80
млн. души население и повече
от 783 хил. кв.
км територия.
Поставянето
на въпроса предполага наличието на отговор.
Въпреки огромните различия
по географски
размери и населения, между
двете страни
има сходства.

освободени с правителствени постановления), 101 127 са задържани, 50 458 –
арестувани, закрити са 2099 училища, общежития и университети, 7787 представители на академичната общност загубиха работата си, 4317 съдии и прокурори са уволнени, затворени са 149 медии, 231 журналисти са арестувани. След
1 май тези числа се промениха нагоре.
И Македония, и Турция са сериозно политически поляризирани. Резултатите от Събитията от края на 2013 г. бяха предшествани от антиправителствените
протести, чието олицетворение е „паркът Гези“. През следващата 2014 г.
отлаганите два пъти предсрочни парламентарни избори на 11 декември 2016 г.
Ердоган спечели първите общонародни избори за президент. През 2015 г. пропадв Македония отредиха 51 места в 120-местния парламент за коалицията
наха започналите обнадеждаващо преговори между държавата и Абдулах
ВМРО-ДПМНЕ срещу 49 места за коалицията „За живот“ на
Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ, наследник на Македонската Йоджалан, излежаващия доживотна присъда лидер на Кюрдската работническа
партия (ПКК), на които трябваше да се намери уреждане на дългогодишния
комунистическа партия). Останалите 20 места се разпределиха между
кюрдски
проблем. В края на същата година АКП си върна парламентарното
Демократичния съюз за интеграция (ДСИ, в който се превърна Армията за намнозинство след предсрочни избори. Кулминацията на събитията беше неуспешционално освобождение след Охридското рамково споразумение от лятото на
ният
опит за преврат на 15 юли м.г., приписан от властите в Турция отново
2001 г.) – 10, създаденото през ноември 2014 г. Движение Беса – 5, коалицията
на
Фетхуллах
Гюлен, след който чистките в редовете на армията и съдиите се
„Алианс на албанците“ – 3, и Демократическата партия на албанците – 2.
засилиха.
Партията с най-много депутати не успя да състави правителство, а президенПоляризацията в Македония и Турция се преплита със и преминава през малцинтът Георге Иванов отказа да даде мандат на втората по резултат партия
ствени (етнополитически) проблеми, ожесточена борба срещу политическата
въпреки натиска дори от страна на международни фактори, като ЕС и НАТО.
опозиция, силно партийно влияние в редица сфери, свързани с корупция скандали.
Блокирането на политическия процес в страната се задълбочава вече няколко
И двете държави изпитват икономически трудности. И в двете има много сигодини, далече преди предсрочните избори: продължителен бойкот на парламенлен натиск върху свободата на медии и журналисти.
та, скандал с незаконно подслушване, насилие в Куманово през май 2015 г.
Втвърдяването на тези противопоставяния през 2016 г., определяно доста чес- Те имат проблеми и навън. За Македония външнополитическият вектор е главно
по
посока на опасенията – реални или изкуствено раздухвани – от албанския факто като най-лошата след 2001 г. политическа криза в Бивша югославска репутор, от думите и действията на ръководителите на Албания и Косово. (Като
блика Македония, доведе до избухването на 27 април 2017 г. на насилие в парлавсе пак не забравяме, че Албания е член на НАТО от 2009 г. и се приема, че това
мента след избирането на Талат Джафери за председател на законодателния
е сериозен ограничител на поведението й.) Повече от две десетилетия продълорган. Световните и българските медии публикуваха една и съща снимка –
жава спорът с Гърция за името на Македония, който блокира перспективите й
Зоран Заев, с лепенки на челото, обграден от други хора с лепенки по лицата
за присъединяване към НАТО и ЕС. Развитие, което е свързано с международноили цели превързани глави, говори на следващия ден кой е провокирал насилието.
то признаване на Македония, с държавността й и националната идентичност. В
Определено малко, дори направо единични бяха гласовете, които твърдяха, че
спора с Гърция не се забелязват съгласувани действия от страна на ЕС.
може би д-р Зиядин Села, председател на „Алианса на албанците“, е бил мишена
Турция от 1987 г. е все на прага на ЕС. Отношенията между партньорите обана опит за убийство. Борбата за власт в Македония между двете най-големи
че се усложниха изключително много от страховете на европейците от мигпартии явно е на живот и смърт. И двете се опитват да използват в тази
борба още един фактор – страховете от албанското малцинство, което е око- рантския наплив и ЕС в края на 2015 г. се договори с Турция тя да спира потока срещу определени отстъпки, свързани с визовия режим и намиращите се в
ло 26% от населението.
застой преговори, както и срещу съществена финансова подкрепа. Въпреки че
Ако се върнем назад до планираните през 2011 г. преброявания на населенията на моменти отношенията по мигрантския проблем изглеждаха като опит за
на държавите членки на ЕС и държавите кандидатки за членство, ще си при- шантажиране на ЕС от Турция, в края на април Съюзът изрази намерение препомним, че преброяването в Македония беше прекратено няколко дни преди
говорите с Турция да продължат. Това става на фона на призиви (от Австрия,
края му, тъй като различните интерпретации на неговата методология не
Белгия) те да бъдат прекратени изобщо, като дори страната бъде извадена и
можеха да гарантират надеждни данни. Акцентира се върху неприемливите ис- от НАТО.
кания на албанската страна – в преброяването да бъдат включени и албанци,
С кюрдския проблем, който има както вътрешно, така и външно измерение, с
които повече от една година са в чужбина. Случаят на Македония не е изклюнамесата си във войната в Сирия, със зигзагообразните отношения с Русия, със
чение.
САЩ, с Израел, Иран и други държави, Турция също минава предела на външноТрудно е да приемем, че навсякъде се води само и единствено ожесточена борба политическите си възможности.
за политическата власт, става дума изобщо за разпределението на властта –
И в случая с гръцко-македонския спор, и в случая с кандидатурата на Турция за
между партии и политици, между мнозинства и малцинства, между етноси и
ЕС, той се оказва доста слаб играч с ограничени шансове за ефективно влияезици. Преброяването е статистическа процедура, която – осъществена кание. Ангажиран едновременно с „Брексит“, мигрантския натиск и неотложната
чествено и честно – може да предостави подробна информация за демографски- потребност от реформиране, търсещ начини за противодействие на подривноте характеристики, включително за състоянието на идентичностите – етнито влияние на Русия на Путин и за ефикасно партньорство със САЩ на Тръмп,
чески, религиозни и езикови, с които населението в дадена държава се идентизаобиколен от Украйна, Сирия, Либия и цяла Северна Африка, Европейският съфицира в определен период от време. Именно в този план преброяването е по- юз сякаш е пренапрегнал силите си по толкова много важни проблеми. И понялитически процес, който може да играе съществена роля в етническата поликога това води до парализа.
тика, особено когато властта се разпределя въз основа на числа. А числа са заНе толкова отдавна и Македония, и Турция бяха давани за пример – всяка в
ложени в Охридското рамково споразумение от 13 август 2001 г.
своя съответен геополитически район. Днес положението е променено. Трудно е
В Македония дълбокото партийно-политическо противопоставяне се прикрива
да пренебрегнем факта, че това са две страни с исторически кратки периоди
с крехка конструкция, с която е опасно да се играе. Което ни отвежда до т.
на демократично развитие (което се отнася за целия регион) – Македония от
нар. „тиранска платформа“ с най-важното може би искане в нея – албанският
появяването си като самостоятелна държава през септември 1991 г. (а може
да стане втори официален език в Македония. Ролята на премиера на съседна
би от края на 1998 г., когато бившите комунисти от СДСМ за първи път бяха
Албания в създаването й вече не се оспорва, докато колебания предизвикват
сменени във властта от ВМРО-ДПМНЕ), Турция реално от 1950 г., когато
мотивите – дали основната цел не е вътрешнополитическа мобилизация в сапрестава да бъде еднопартийната държава, създадена от Ататюрк.
мата Албания.
Структурни проблеми засягат всички демокрации в една или друга степен. Но
Последната, най-остра засега фаза на продължителната политическа криза в
проблемите изглеждат особено подкопаващи в Югоизточна Европа, където поМакедония се отприщи обаче по конкретен повод, свързан с фундаменталния за литиците възпрепятстват усилията за изграждане на действащи системи – поЮгоизточна Европа проблем – корупцията като част от цялостното подкопа- литически, икономически, социални, за сигурност. Използването на демокрацияване на демокрацията. Тя започна през 2015 г. от разкритията на лидера на
та като параван за истинските намерения и действия е опасно развитие.
СДСМ Зоран Заев за нелегално подслушване на повече от 20 000 македонски
Понякога се цитира една реплика, която се смята, че Ердоган е произнесъл няграждани – представители на политическата опозиция, журналисти и т.н. В не- къде в началото на кариерата си: „Демокрацията е влак, слизаш от него веднаго беше замесен лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, с чието продълга, щом стигнеш до дестинацията си“.
жително управление (от 2006 г.) се свързва високото равнище на корупция в
За нас остава отворен въпросът може ли България да бъде полезна на съседите
Македония и в по-широк план – подкопаването на демокрацията. Груевски е
си – като мъдър приятел на Македония и като опитен и доверен съветник на
свързван със сенчеста приватизация, с лошо финансово управление, тайни сдел- Турция.
ки за големи строителни проекти, с партийно контролирани обществени поръчки, със струващите много милиони паметници в столицата Скопие.
Мария Нейкова

Социалната скръб
на поета
Мотивите за бедността, за нищенстващото съществуване се явяват постоянно,
отново и отново, в почти всички стихосбирки на Иван Методиев. При това, тези
мотиви се разгръщат с едно особено подчертано съпричастие на лирическия аз от
тази поезия. Именно тази тематична особеност ме мотивира да употребя формулата за социалната скръб на поета, да възкреся тази формула по отношение на едно съвременно литературно творчество...
В литературната история отнасяме тази формула към втората половина на ХІХ
век; свързваме я с литературните изяви на народничеството, с онова прословуто руско „хождение в народ“ – отиване в народа, всред народа, при народа. Помним неговите многобройни отгласи и в българската поезия. Като някаква иронична рекапитулация на това високо тиражно и индивидуално същевременно умонастроение звучат
стиховете от „Песен на песента ми“ – въвеждащата, циклово обособена творба в
Яворовите „Безсъници“:

Етюд
за поезията
на Иван
Методиев

къде не беше ти, къде не бях/ подире ти и аз?/.../ На труженик ли дрипав, гладно бледен,/ в прихлупената изба ти не бе –/ и него ли, кажи, не лъга, беден,/ за празник, въздух
и небе?/ В полето ли при селянина груби/ не беше ти,/ край него дни ли не изгуби, сама
осмяла своите мечти?
Знаем, че това отиване в народа бе ярък жест, бе реална съдбовна форма на снизяваща като социален статус биографическа инициация за десетки и десетки пишещи
български интелигенти от тези десетилетия. Това бе наистина най-често прекъсване
на следването в университета, отиване в най-дълбоката провинция, в „глуши“, като
народни учители (или като съвсем дребни чиновници – по-рядко). Тези млади хора бяха
в една непрестанна мрежова кореспонденция, те споделяха своята социална скръб –
някак негласно противопоставена на философизиращата мирова скръб. А при техните
опити за съучастие в трудното, непосилно битие на селския труженик – срещнали
неразбиране и дори подигравки, оказали се неподготвени за своята мисия на социалнополитически и устройствено-трудови ограмотители и будители – те акумулираха
именно тази своя социална скръб. И насищаха с нейните мотиви нарастващото като лавина свое стихотворско производство.
Синтетичен разказ за тази колективна социална участ се съдържа в „Учителска песен“ на Иван Ст. Андрейчин от сбирката му с характерно заглавие „Любов и мъка“
(1898 г.):
Прощавай минало страдално,/ прощавайте тъжовни дни,/ прощавай поприще незнайно,/
що глътна мойте младини!// Прощавайте зимници влажни,/ де гинат младите сърца,/
де болести добиват страшни/ горките български деца!// Години много аз прекарах/ да
сея знане, светлина,/ с горчиви сълзи аз поливах/ тез скромни, нежни семена.// .../
Служител скромен на народа,/ аз бях отритнат и презрян;/ учих за волност и свобода,/
а сам останах грозно окован!...
Отгласи от тази някак обща социална скръб на поета намираме все още и в класическата ни „Българска антология. Нашата поезия от Вазова и насам“(1910 г.) на
Димчо Дебелянов и Димитър Подвързачов...
А припомням този сегмент от литературната ни история, за да съградя контраст:
близо сто години по-късно при Иван Методиев тези мотиви са ни дадени без тази
транзитивност, без това отиване, без преместване в социалното пространство. Но
също можем да говорим за социалната скръб на поета. Нещо повече: съдбата на бедняка се изповядва с пълно съпричастие, със съучастие – тя е своя съдба.
Предпочитам обаче да не мисля тази тематична доминанта като лично конкретно
автобиографическо свидетелство, а като могъщ художествен израз на една друга
етика на смиряването, оттеглянето, сливането с нищия друг. Може да се каже, както го е казал Светлозар Игов в предговора си към „Избрано“(2004 г.): „Мизерията и
унижението – съдбата на огромната част от българското общество – бяха съдба и
на поета Иван Методиев. Затова викът-плач на неговата поезия не е литературна
тема, а съдба. И именно защото страданието не бе само негово, и именно защото
бе и негова съдба, неговата поезия придобива класически смисъл.“ Но това твърдение
ми се струва крайно недостатъчно, за да се определят дълбините на тези художествени светове. Актуализирането на темата за бедността в тази поезия, отнесена
към българското общество от новия век, във връзка с евентуалното разграбване на
„националното богатство“ и с фаворизирането само на „галениците“ (които и да са
те), я елементаризира, обеднява и банализира. А и мотивите за нищенстващото съществуване се явяват още с ранните творби на поета и се усложняват, сплитат и
преподреждат. Социалната скръб се превръща във възможност да се даде пластичен
израз на високата визия за трагиката и на всекидневното битие – не само сега, но и
въобще. И през 80-те години на миналия век всичко това звучи, разбира се, алтернативно спрямо бодряческия, фанфарен дух на общото стихопроизводство; то е и една
критика на имитирането на живеене според нереалистично прогнозиращия идеологически постулат, но и на наивното повърхностно живеене, на вечната човешка алчност за притежания.
Мотивът за тази социална скръб на съпреживяването се сплита със също така натрапчиво изразяваната идея за бедността като възможност за възвисяване на духа,
за трудното щастие на изпитанията в бита. От стихотворението „За бедния“ и
кратката „Песен на бедняка“ („какво по-важно от това/ да опазиш бедността си.“)
през „Просякът“ с двата начални стиха: „Презирам мъдростта на този свят/ превърнал в плесен истинското слово“ и „Корона“ с дарения с корона скитник, споделил
своите открити в боклука четири свински ребра с уличния пес, със звучащото в
„Смет“ като стабилна паремия „бог потропва с тояжката/ на хей оня слепец.“ - ето
и други вариации с различна степен на абстрактност:
И мисля си,/ аз вече съм изстрадал греховете си.// И мисля си,/ че всичко е платено
предварително.// Аз извоювах свойто място на земята.
(из „Къщата на бездетните“)
Далеч от всяка земна суета,/ едно дете на пода си играе./ Навярно някаква игра това
е,/ а може би е просто бедността.
(из „Измерения“)
Да не би да е от тези, дето на бедняци се преструват,/ Че да съм богат./ .../ Да не би
пък, казвам,/ да е вярвал в нещо повече от вярата човешка,/ че да съм богат.// Нищо
няма той освен ръцете си.// Той като слънцето е беден – само/ светлината му принадлежи.
(Из „Възхвала на баща ми“)
Самотният самотен е роден./ Самотният е всъщност най-самотен/ в мига, когато бъде споделен.// О, ти човешка дива самота,/ наречена от някого вселена...// Звезди, частици, бог, треви, листа,/ какво сте вие –само плач сиротен/ на моята душа неприютена.
(„Вселена“)
И в мъки нека мине твоя ден,/ защото тъй духът се възвисява.../ Какво е дух – се питам оттогава?/ Да знаех, бих се чувствал извисен.
(из „Естетика на трите мухи“)
В цяла поредица от стихотворения мотивите за бедността се наслагват върху трагическата тема за сирачеството („Песен за сираци и сирачета“, „Ние! Вечни сираци
на тази земя“ – звучи в „Майчица България“, „Длан“ започва така: „В дланта на сирачето и Бог се побира“, невероятното стихотворение „Зайче“ с ето този финал:
„Зайче ще си има тя – как се радва само, / няма мама на кого / да прошепне мамо.“).
И в по андерсеновски трагически-приказното „Кажи ми“:

Кажи ми Луна,/ кажи ми Луна,/ какво е това Скитник, Луна,/ какво е това Дрипльо,
Луна,/ какво е това Маршоттука, Луна?// Няма я твоята майка, дете –/ тези от
думите само ги зная./ Няма я твоята майка, дете,/ на върба се превърна,/ на река
се превърна – / тези от думите само ги зная.)
Имплицитно съдържащата се при този мотив на социалната скръб етика е твърде,
твърде различна в поезията на Иван Методиев от толкова често бруталната етика на социалния критицизъм. Колкото и да е парадоксално, тук – в уродливото, бедняшкото, всред плесента и паяжините, при хлебарките и плъховете - наистина се
ражда и утвърждава чрез застиване във внезапна красота своеобразна естетика: „О,
грозен свят, сред който аз бродя заплeнен,/ във теб са началата на моята
естетика.“(из стихотворението „Бордеите на Европа“).
Можем след този непълен обзор на съдържащите мотивите на социалната скръб и
сродни мотиви стихотворения да се вгледаме в три очевидно инициационни за цялостното творчество на Иван Методиев големи стихотворения: „Дай ми“, „Към поетите“ и „Бордеите на Европа“.
Риторически молитвено оформеното „Дай ми“ е мощно обобщаваща притча на обсъжданата досега тематична насока. Според свидетелството на проф. Светлозар
Игов, стихотворението е мислено от автора си като творба-завет, но то е и въвеждащо, уводно произведение. Тук се гради цяла семантична полоса по оста пари,
безпаричие, плата-заплата, тържище. И отново като неизбежност след извършеното
насилие в името на хляба за детето звучи познатата тема за сирачеството:
„Отвори се земьо! Отвори се земьо! / Приеми сирака, баща на сираци“.
Инициационната творба се отваря смислово към цялата поезия на Иван Методиев с
грандиозната тема за смъртта и така вече в поемата „Нови приливи“ четем:
„Смърт! Смърт! Навсякъде смъртта, каква утроба! / Така да е – чрез нея ще изпитам любовта...“ След Яворов това е най-мощната концентрация в българската поезия.
В сбирката „Майка на вселената“ от 1990 г. се явява голямото, директно публицистично стихотворение „Към поетите“, което можем да четем като реплика на така нашумялото през 70-те стихотворение на Петър Анастасов (с мотива: с народа
сме, ние, поетите, но той дали е с нас), което също беше една реплика. Но тук обобщението за изричаната колективно от стихотворците социална лъжа е още посилно: „коя от думите не беше омърсена!.“ И пак мотива за изпитание чрез страдание, за необходимостта и актуалността за България и българите точно тогава, в
годината на голямата социална промяна, от поетически глас, „който в глъбините е
мълчал“. Не е редно това също инициационно стихотворение да се пренебрегва в едно
„избрано“ на Иван Методиев.
И третото, ранното „Бордеите на Европа“ – с глобализиращото „бедняците еднакво сънуват по земята“, с декларираната принадлежност към света на бедните:
„Бордеи на Европа, във всички вас живях, аз ваш поет съм, няма народности душата“ – и отново отказ от радикален социален критицизъм, с вечния мотив за социалната скръб: „милиони майки вият в бедняшките вселени“. Немаловажно свидетелство
и за неговия инициационен характер е обстоятелството, че през 2002-2003 г. стихотворението е преработено от автора си. Така „Аз в грозното проникнах“ става засиленото „В най-грозното проникнах“; стихът „о, грозен свят, сред който аз бродя
запленен“ също приема една по-остра форма: „ти, свят от ужас, в който блуждая
запленен“; „една оса безгрижни сонети съчинява“ ескалира в израза „с див блясък на
богиня, една оса изгрява...“; а „Аз в ада срещнах рая“ става „Аз съм пророк на ада.“
Убедителна категоричност...
В рамките на цялостното творчество цялата тази оркестрация на мотиви чрез
етиката на смирението и оттеглянето, но и на потапянето в световете на бедността и нищетата, съвсем естествено се отлива в целите книги, цикли и отделни
творби на демонстративната източна спиритуална дистантност, на преките препратки към будизма в религията и литературата. Тя ни води и към така и незавършения в пълния му обем нава-експеримент. В най-изразителните произведения на
Иван Методиев всъщност темите и мотивите за социалната скръб и за мировата
скръб (за страданието по непознаваемостта на света и за трагическата обреченост
на човека) се сливат.

Проф. Михаил Неделчев
НБУ
14 декември 2016 г., София

Бел.ред. Текстът е доклад за националната юбилейна конференция „Проекти за свят“,
15 декември 2016 г.

Брой 19, 19 май 2017 г.

Монументалист по призвание
Ретроспективна изложба
на Иван Нешев
(1927 – 1987)
в галерия
Академия
Иван Нешев не успя да направи самостоятелна изложба приживе.
Предвиждаше експозиция за 60-годишнината си, която се състоя,
уви, посмъртно.
Той напусна този
свят внезапно –
още радостно възбуден от работата си и от успеха
- само два дни
след откриването
на току-що завършения монумент
на летящ кон
край Благоевград.
Десет години покъсно беше показана сбирка избрани
творби от ателието му.
Кавалетните работи насочиха
вниманието към
личния творчески
свят и по-интимни страни на акта, към кръга от
мотиви, междинни етюди и опити
- още в гипс.

Иван Нешев, входен знак на
Благоевград, 1987 г.

Третата поред ретроспектива в галерия „Академия“ по случай 90-годишнината от
рождението на автора (съвпадаща с 30 години от смъртта му) бе най-представителна. Тя разгърна творческото наследство на скулптора със стремеж да обедини
повече аспекти на неговия пластичен изказ. Графично издържани настенни табла с
репродукции на знакови, етапни в развитието творби, бяха „прорязани“ от експозиционните поанти – мащабни фотоси на монументи, заснети в едър план и в ракурс.
Те като че доминираха над сам по себе си затворения в пластическата си цялост, с
по-меки внушения, свят на кавалетното - десетки фигури, декоративни и малки пластики, портрети, макети, множество скици и рисунки. Докато човек обхожда непосредствено с поглед такъв кръг от скулптури, същевременно съзнанието му възприема и изображенията на импозантните, перспективно съкратени монументални форми на фона на откритото пространство. Така двата вида художествена трактовка
на тримерното – с различни способи на изразяване, две образни разновидности - се
наслагват в цялостна представа за създаденото от автора.
Иван Нешев е от поколението, започнало пътя си в края на 50-те, заявило себе си в
началото на 60-те години на ХХ век и вляло свежи сили в обновлението на пластическия език на нашето изкуство. Той навлиза в художествения живот, уверен в стабилните си пластически умения, усвоени в ателието по декоративно-монументална
скулптура на Любомир Далчев. Мнозина от художниците бунтари в ония времена, да
споменем само Никола Терзиев, Величко Минеков, Галин Малакчиев, Альоша
Кафеджийски, Крум Дамянов, Владимир Гиновски, носят белезите на същата – модерна и строга – далчева школа и нагласата към новаторство. Творческото развитие на
тяхното по-смело и синтетично виждане за скулптурата достигна върхове, съизмерими с европейските постижения.
С младежки отворена сетивност Иван Нешев поема тягата към новите тенденции.
Години по-късно неговият учител си спомня: Иван Нешев беше един от одарените студенти, които изучаваха с жар човешкото тяло […] не с едно повърхностно копиране,
[...] което неминуемо оплита студента в подробностите, а с усвояването му като
строеж и възможности. [...] Преминали през неговия поглед и трепета на сърцето, образите се променят, пресилват и придобиват нови форми – винаги жизнени и убедителни.
[...] Неговото изкуство е последователно и логично; то има цел и посока, то е постижение.
Над 30-годишният творчески път на скулптора върви в няколко отличими, но и преплитащи се – пластически, съдържателни, стилови – линии, възходящи към все посмела еманципация на чисто пластичните стойности на формата, към декоративномонументална архитектоничност и по-драматична тематика. Не следва една единствена насока на интерпретацията или обикнат, повторяем и заучен похват.
Напротив, през всичките години авторът търси, проявява интерес към различни, дори противоположни изразни възможности. Ранните му творби са с камерни мотиви
и размери, с жизнерадостни теми и младежки типажи, носещи елементи на житейската конкретност. Третирани са в спокойни обеми, с обли, деликатно и точно
дава редица скулптури,
моделирани форми. През 60-те години художникът съзпрекрачващи границите на кавалетното, предназначени за паркова украса. Други способи - втвърдени обеми,
изявени плоскости и по-дълбоки сенки - се
проявяват в тези по-комуникативни като тип работи, чиито пластични контрасти се
възприемат в разсеяната
дневна светлина.
Отделни малки пластики
от шамот или
теракота пък
набелязват насоката към по-декоративен синтетизъм, който идва и от
материала, чиято груба структура
предполага лаконична форма.
Същевременно
авторът прави няколко изящно стилизирани обобщения на животински форми
от кована мед, търсено естетизирани като материалност и вещ. Тези примери подсказват една
основна черта на творческия му метод. Не са
много българските скулптори, проявявали толкова
задълбочен интерес
към естетиката на
техническото изпълнение, към специфичната изразителност на материала
и тъй надарени с усет за декоративните му възможности.
(Малцина работят в толкова широк диапазон – различни породи камък, железобетон, дърво, теракота, шамот, кована мед, бакър и
емайл, бронз, как-

то и съчетания помежду им.) Интересът към мощта на материята като изобразителен материал, към нейните структурни свойства и характер при Иван Нешев не
е самоцелен. Конкретните формоизграждащи закони на материала са винаги отправна точка на концепцията за формата.
Характерът на по-зрелите работи в кавалетен размер на художника се определя от
по-засилен психологизъм и принципите на по-сурова скулптурност от уедрени и заострени, дори огрубени форми, стегнати обеми и ясна, динамична пространствена организация на елементите, прилагани като осъзната система.
Непрестанното изпитване на изразните възможности, средства и способи през годините, разнопосочните опити, резултатите се проследяват в изложените - различни
по тема, психологическо състояние и жанр – пластики - тела в движение или покой,
торсове и голи тела, отделни фигури и фигурални композиции. Виждаме как в едни художникът изследва степените на енергичната, на места експресивно форсирана деформация, в други търси динамичните контрасти на обемите, противопоставяйки
издуто напластените конвекси на силно свитите навътре - стапяни или изсечени конкави, или как варира ефектите на фактурата, използвана като допълнително образно средство. Може да се проследи интерпретацията на човешкото тяло, която, с
течение на времето, клони все повече към метафора, знак и към самостоен полуабстрактен образ в доведена до край условност – глава, сведена до обозначение, освободени от наподобителност пропорции, телесни обеми, разплавени в течащи маси, изява на конструктивния строеж за сметка на моделираната форма. Портретът обаче, типизиран или конкретизиран, запазва през годините емоционалния регистър на
жанра, класическата съсредоточеност и живите особености на модела. Всички образи, при все различния си характер, са поели сякаш нещо от човешката деликатност и
вглъбеност на своя автор.
В изложбата привличат вниманието две серии (края на 70-те, началото на 80-те)
алегорични женски фигури в ритуални костюми, декорирани с мотиви, почерпани от
старата дърворезба и кованото желязо или с акценти от вплетени растителни орнаменти. Те се възприемат и като самостоятелни декоративни пластики, и като
преходен етап към бъдещ монументален формат – отличителна черта и на други
творби независимо от темите. Фронталитетът, търсената статуарност, опростената линия на силуета и тектониката на масива, която напомня градеж от каменни
блокове, придават внушителност и вътрешен монументализъм на кавалетния размер. В много от зрелите работи на Иван Нешев архитектоничните различия между
камерна и монументална форма са едва различими.
Финален и ярък пластичен акорд е цикълът „Човек и природа“ (1986) – драматичен
естествен
размисъл за колизията между човечеството и естествената
среда. Патосът на експресивните мъжки фигури – болезнено оголени метафори на трагичното – достига
върховата точка, в която кристализира ново пластично качество на формата.
Зарядът на тези творби щеше навярно да отведе в нови орбити художника, ако пътят му не бе тъй рязко прекъснат.
Експозицията показва няколко от зрелите монументални произведения на автора фотосите запознават съвременния зрител с примери
прим
от най-значимите за
времето, днес позабравени, достижения на българ
българската скулптура в руслото
на декоративния монументализъм.
Характерният за 70-те – 80-те години стремеж къ
към синтез на изкуството с
архитектурата изразява стилно вписаният във възро
възрожденската аркада паметник
на уста Кольо Фичето (1979). От фигурата лъхат твърдост, целокупност и сидяланите, едро обобщени форла. Здраво поставена, тя тежи на мястото си с дя
ми и равновесни обеми, симетрично центрирани по вертикалната ос.
събужда суровата му природа,
Светлосенъчната игра по грапавините на камъка събу
която подсилва усещането за истинска скулптурност. И
Идентичен по характер е паметникът на Захари Стоянов (1980), където пласт
пластическата конструктивност
ритм
е допълнена с графичен елемент от ритмичното
напречно-линеарно
фи
членение на фигурата.
То придава четливост на форм
формите и декоративност, която
нюансира общ
общия лапидарен стил.
и лаконичната й, пестеКаменната твърд
т
ливо скулптирана
скулптира форма придават категоричност на утвърж
утвърждаването на значимостта
на историческите личности.
ли
Иван Нешев е не само
сам култивиран монументамонумент
лист, той е монументалист
и по призвание. Вижда
формите без излишни подробности, мисли ги организирани в ця
цялост и проецира профилите
им в открито
открит пространство, както в
„Цар Симеон и книпреславския ансамбъл
а
жовниците“ ((1983), където привдигнатите рамене и полусведени глави на аскетите контрастн
контрастно рисуват неравноделно начупен, ъгловат контур на хоризонта. Там
ритъ на фризовата композиция
единният ритъм
е изграден чрез острите вертикали помежду
възвисяващите се като стълбове гранитни
фигури. Отчетлив
Отчетливо се редуват пространствените планове - осве
осветени обеми и сенки в рязко
вдълбаните отстъпи и отвесни прорези. Насечените пов
повърхнини, правите ъгли и експресивно оголените ръбове са пластично раздвижени от бегло прокрадващи се писмечувство материя, фигурите в
ни знаци и орнаменти. Слети в единна, дишаща общо чу
неподвижно, в безвременна стастрога „средновековна“ фронталност са застинали непод
просвещение.
тичност – стожери на идеите за държавност и просвещ
Последната работа на художника се издига над магистра
магистралата край Благоевград
траверса са извисени устремени(1987). На върха на висока, косо поставена метална тра
емблема на града, а темата за поте - напред и нагоре - кон и колесница. (Конят е емблем
лета е разработвана от автора неведнъж.) Изпълнената с напрегнато движение животинска фигура е моделирана пластично обемно, а коле
колесницата е просто подсказана
- фрагментирано и плоскостно-геометрично. Динамичният
Динамичния образ, сякаш преодолял
гравитацията, обединил проекции на античността и съв
съвремието, бележи творчески
скок за художника. Органичното съчетание на деликатно,
деликатно естетско отношение към
формата и същевременно зареждането й с устремна ене
енергия придават особена дръзновеност и прочувственост на творбата. С нея пресекв
пресеква още недоизказаната на
пластичен език авторова мисъл.
Пълноценното представяне на Иван Нешев е донякъде о
ощетено от отсъствието на
преподавателската му дейност. Защото тя не
експозиционен материал, посветен на преподавателскат
разбирането на творческото му
само е неделима част от личността, а и ключ към разб
развитие. Както отбелязва неговият колега, съмишленик и монограф Стоян Николов
(1927 – 1983): Няма съмнение, че ръководейки задачите по скулптура на специалността
„Промишлени форми“, [...] Иван Нешев сам се е обогатил под плодотворното влияние
на една про
облематика, която акцентира върху съзнателнот
проблематика,
съзнателното, рационално боравене с
формата. Т
Така [...] е формирал в себе си един артистичен р
рационализъм.
Наред с др
руги ентусиасти, художникът е един от основа
основателите на специалността
други
различните, още непознати за тогавашдизайн в средата
ср
редата на 60-те години, тъй като различните
академична
професия налагат да се разработи
ната акаде
емична практика изисквания на новата профес
концепция за аналитичен и едновременно синтетичен подход, насочен към разкриваобщите логически моменти на формата. Рано доказаната в творческата
нето на об
реализация пластическа култура, дарбата да извлича синтетичните стойности на
к
формата, както
и още свежото, не закостеняло мислене на Иван Нешев го правят,
по думите на „апостола на българския дизайн“ Васил Стоянов, „щастливото открипреподавател в този профил. Скулпторът се превръща в практическия създатие““ за пре
тел на една специализирана методика по моделиране на българска почва. Над двадесет години той усъвършенства собствената си програма за възпитание на органичен
и рационали
рационалистичен възглед за формообразуването и остава знакова фигура в историяна Академията, тачена и днес от стотици някогашни студенти.
та н

Ирина Мутафчиева

наречената „библиотечна инфраструктура“. Те трябва
да могат да я осигурят на читателите, да знаят откъде и при какви най-изгодни условия да я поръчат. Това
са изисквания, за които много от настоящите директори на библиотеки не са подготвени, защото, когато
са следвали, тези неща все още не са съществували. Но
освен технологичните предизвикателства, съществуват и други. Днес читателите все по-често възприемат библиотеките като място, където могат да създават, а не само да консумират култура. Ето защо
библиотекарите трябва да умеят да организират богати културни програми – с поетични четения, с представяния на нови автори, с литературни конкурси и
т.н. Освен това, в по-малките населени места те
трябва да могат да убедят местните политически лидери да започнат да се срещат със съгражданите си не
само по време на предизборни кампании.
- А какво прави ИФЛА, за да подпомогне библиотекарите на това първо ниво?
- ИФЛА организира и съставя темите на курсовете.
Федерацията ни има различни секции, като всяка една
от тях подготвя обученията, които ще са полезни за
нейните членове. Ние намираме специалистите, които
обучават представителите на отделните национални

те области са свързани с дигитализацията, където
библиотекарите срещат редица предизвикателства.
Едно от тях е, че докато дигитализират огромния
обем данни, библиотекарите трябва да измислят начини как, след като качат информацията на сайта си,
тя да заживее в интернет пространството и читателите да научат за нея, за да я използват. Второто
сериозно предизвикателство е свързано с един по-скорошен проблем, предизвикан от възхода на социалните
медии - „фалшивите новини“. По този повод ИФЛА
разпространи „указание“ „Как да разпознаем фалшивата новина“. То е на сайта на федерацията, преведено
на 15 езика, включително на български. А „фалшивите
новини“ са изключително опасни. Да вземем например
случаите, в които хора отиват в библиотеката с очакване библиотекарят да им намери допълнителна информация около заболяването, с което преди малко
лекарят е диагностицирал детето им.
- Има опасения, че един ден новите поколения ще
имат проблеми с четенето на книги, защото ще могат да усвояват информация единствено от екран.
Споделяте ли ги?
- Не. Продажбите на книги в САЩ вървят нагоре и
мисля, че това важи и за страните в Европа. В мо-

Библиотеката като лидер
Разговор
с Дона
Шийдър
Дона Шийдър е
президент на
Международната федерация
на библиотечните асоциации и
институции
(ИФЛА) в периода 2015-2017.
Тя бе в София
по повод официалното откриване на 12ата Национална
библиотечна
седмица. Това
стана на 9 май
в „София Хотел
Балкан“.

- Преди да станете президент на ИФЛА, вашият
професионален път преминава през Конгресната библиотека, където в продължение на 30 години сте заемали различни постове както в Центъра за конгресни
проучвания, така и в Юридическата библиотека. Кой
е най-яркият ви спомен от тези години?
- Обичах да работя за Конгреса, защото процесът на
работа не е като днес – светкавичен като интернет
връзка. Тогава едно проучване можеше да продължи
седмици, но след това удовлетворението бе огромно.
Свършеното имаше както краткосрочен, така и дългосрочен ефект. Човек оставаше с усещането, че работата му е повлияла на членовете на Конгреса да
вземат най-доброто решение. Днес ситуацията е различна. Имам чувството, че Конгресът приема решения, които не са основани на конкретни данни, а са
чисто идеологически.
По мое време в Конгресната библиотека работехме
около 500 анализатори – изследователи, които при запитване по конкретен законопроект, излизахме със
становище каква трябва да бъде финансовата формула зад него – как той да допринесе полза за най-много
хора при най-малко публични разходи. Разбира се, предлагахме различни варианти, така че Конгресът да може да избира. И това беше основната ни работа.
Имаше и други задачи – във връзка с аферата
„Уотъргейт“ ние събрахме информацията, необходима
на специалната комисия, разследваща случая, която
доказа, че по време на кандидат-президентската кампания Ричард Никсън наистина е извършил голям брой
закононарушения. При друг случай - за номинацията на
съдия във Върховния съд, трябваше да проверя слухове
около кандидат от Южна Каролина за нещо, което
той бе направил десет години по-рано - през 60-те. В
крайна сметка, кандидатурата му отпадна.
- Имали ли сте усещане, че между вас и журналистите има конкуренция?
- Не. Ние бяхме като скачени съдове. Пак повтарям,
говоря ви за времето преди появата на интернет. В
работата си често сме използвали информацията на
разследващи репортери, а освен това, често ние сме
им предоставяли данни, така че в публичното пространство да има баланс в излагането на различните
гледни точки.
По онова време излизаше един вестник за библиотеките, който достигаше до по-широк кръг читатели.
Започнах да се срещам с редакторите, за да ги убеждавам, че мога да помогна на репортерите им, които пишат по едни или други проблеми, тъй като в работата си се срещам тъкмо с онези хора в Конгреса, които могат да ги решат. Разбира се, сътрудничеството
ми с тези журналисти не беше едностранно и те в определени случаи ми помагаха с информацията си.
- Как този ваш професионален опит повлия на работата ви в ИФЛА?
- Когато работиш във ведомствена библиотека като
Юридическата библиотека на Конгреса, виждаш мигновено полезния ефект от работата си – поставят
ти конкретни въпроси, ти им отговаряш, а после
ставаш свидетел как използването на твоите данни
засяга живота на милиони. В един момент в съзнанието ми започна да се избистря формулата за обществена библиотека, която не само е адекватна на ХХI
век, но и се превръща в институция – лидер за общността, в която се намира. И тази визия ми помогна
много в работата като президент на ИФЛА. От
друга страна, за тази ръководна функция се предполага, че човекът, който я поема, умее да държи убедителни речи, нещо, на което преподавателите в университета успяха да ме научат, полагайки доста сериозни усилия. (Дона Шийдър е завършила международни
отношения в университета „Джорджтаун“ – бел. а.).
- В първата си реч след вашето избиране за президент на ИФЛА вие говорите за преосмисляне работата на библиотеките на няколко нива. Можете ли да
ни разкажете нещо повече за тях?
- Първото ниво е свързано с разбирането, че библиотекарите трябва да приемат като част от професията постоянното усъвършенстване, защото, когато читателите влязат в библиотеката, те най-малкото ще
си поръчат електронна книга. В университетските
библиотеки служителите трябва да могат да работят
с оптични устройства и програми за тримерна визуализация на данни от научни изследвания. Това са скъпоструващи инструменти, които не всеки може да си
позволи да инсталира на компютъра си, но които днес
са задължителни както за университетските, така и
за националните библиотеки. Библиотекарите трябва
да са в час с различните компютърни програми, с така

библиотечни организации, а те по-късно предават
своя опит на останалите колеги по места.
Идеята за Второто ниво, на което библиотекарите
трябва да се развиват, пък идва от убеждението, че
днес библиотеките трябва да се променят по такъв
начин, че да могат да свързват читателите си тъкмо с онази информация, която им е необходима, за да
упражняват правата си и да са активни участници в
гражданското общество. Знам, че звучи шаблонно, заради това ще ви дам конкретни примери, които освен
това показват как библиотеките реализират
Програмата 2030 на ООН за устойчиво развитие.
В Хърватия Загребската библиотека организира безплатни обучения по компютърна грамотност за безработни и бездомни, като при 95% от случаите хората успяват да си намерят работа. В Словения
Градската библиотека на Любляна също предлага информационна услуга за търсене на работа и годишно
помага средно на около 1200 души. Освен това, тъй
като много от нейните бездомни посетители взимат
наркотици, тя работи в тясно сътрудничество с
Центъра за профилактика и лечение на наркомании
към Университетската болница по психиатрия в
Любляна.
В Румъния 100 000 фермери са получили субсидии в
размер на над 180 млн. долара благодарение на услуга –
помощ при кандидатстване за земеделска субсидия –
предоставяна в библиотеки из цялата страна, които
работят в сътрудничество с местните кметове.
В няколко библиотеки в Обединеното кралство потребителите могат да заемат монитори, които установяват кои електрически уреди в дома им консумират повече енергия. В Ню Йорк няколко библиотеки провеждат състезания за най-добър бизнес план и
предлагат консултации за участниците, от които половината са от домакинства с доходи, по-ниски от
средните за метрополиса.
В Хондурас една от обществените й библиотеки работи по проект за пречистване на водата и така
безплатно предоставя на цялата местна общност
безопасна вода за пиене.
В Меделин, Колумбия, обществени библиотеки стратегически се преместват в покрайнините на града,
където се превръщат в центрове за социално развитие с много културни и образователни инициативи. В
Националната библиотека на Уганда се предлага информационно и компютърно обучение за жени-фермери. В същата страна библиотеката на Университета
Макере периодично издава „Здравен дайджест“, който
се разпространява до 1500 здравни заведения в страната. В отдалечените райони той е един от малкото
източници на актуална информация за епидемии като
хепатит. В Ботсвана библиотеките също развиват
подобна дейност, тъй като по селата те са единственото място с достъп до интернет.
В Италия, до Милано, посетих библиотека, която по
желание на местната общност работеше и в неделя
следобед, за да може след литургия хората да се съберат в нея заедно със семействата си и да обсъждат
нови книги и инициативи, а децата им да си играят в
специалния кът за най-малките читатели. Същата
библиотека развиваше специални програми за самотни
възрастни в градчето. По вратите на седем езика се
четеше надпис „Добре дошли“, защото тя работеше и
с бежанци от няколко различни страни. Докато бях
там, на специалния й ксерокс двама млади дизайнери
принтираха 3D модел на лампа. Съвременни артисти
пък бяха изложили свои работи, които всеки можеше
да си вземе вкъщи, а когато му омръзнат, да ги върне. Разказаха ми как местната банка в ежегодния си
въпросник, попълван от клиентите, поставила въпрос:
В коя културна институция бихте искали да инвестираме? И сред изброените възможни отговори фигурирала библиотеката. И тъкмо върху нея паднал изборът. По този начин дори онези хора от града, които
не са влизали в нея, разбират за нейното съществуване и дейностите й. Така че, можем само да поздравим
библиотекарите, свързали се с банкерите, за страхотния маркетинг! Тук се сещам и за Националната библиотека на Китай, която през 2015 г. откри първата
библиотека в метрото на Пекин. В нея безплатно се
предоставят електронни книги и се популяризира традиционната култура.
Третото ниво пък е свързано с идеята, че националните библиотечни асоциации заедно със своите членове и с директорите на националните библиотеки
трябва да работят за промяна на законодателството в две основни сфери – електронно управление и
интелектуална собственост (авторски права). И две-

мента сред младите поколения в САЩ четенето на
книги се е превърнало в отличаващ белег. Това, в известна степен, е притеснително, защото как ви звучи
четенето да се превърне в лайфстайл? От друга
страна, наблюдаваме, че все по-често се появяват общински програми за финансиране на детската книга. В
едно семейство, където и двамата родители работят, най-добрият завършек на деня е, когато мама
или татко отворят книгата вечер и почетат на детето си. И колкото по-рано детската книга попадне
в ръцете на родителите, толкова по-вероятно е детето да запази траен интерес към книгите и когато
порасне. Разбира се, и библиотеките имат своята роля в изграждането на навици у бъдещите читатели и
по всякакъв начин трябва да се насърчава обособяването на детски кътове.
Но освен за работата с детски публики, библиотеките трябва да мислят и по други проблеми - ИФЛА
цели 10 години се бори, съвместно със Световния съюз на слепите, хората с увредено зрение да имат поширок достъп до книги. В резултат на усилията ни
през 2014 г. ЕС подписа Маракешкия договор относно
изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение. Процесът на ратифициране обаче все
още се отлага и борбата продължава. (Ден след интервюто – на 10 май – бе премахнато и последното препятствие пред ратифицирането на Маракешкия договор. Малтийското председателство успя да постигне
споразумение с Европейския парламент относно законодателството за прилагане на договора – бел. а.)
Все пак, ИФЛА е борбена по своята същност и основната й задача е да се застъпва за библиотеките по
целия свят, да информира обществеността за техните полезни и важни дейности и да помага на библиотекарите да бъдат далновидно активни.
- Казвате „далновидно активни“. И в други свои изказвания сте подчертавали, че библиотекарите трябва
да се информират за проблемите на своята общност
и да търсят начини как да допринесат за тяхното
решаване. Но реалистично ли е това в случаите, когато библиотекарите получават ниски заплати?
- Да. Като цяло, никъде по света няма да срещнете
библиотекар, който да ви се похвали колко богат е
станал заради високата си заплата. Онова, с което
трудът ни се възнаграждава, е усещането, че сме помогнали, предоставяйки информация, която променя
живота. Поне това е причината, поради която аз съм
в този бизнес.
- А необходимо ли е работещият в библиотека да има
библиотекарско образование?
- За да бъдете успешен библиотекар, ви е необходимо
едно умение – да организирате информация. В противен случай, като прекрачите библиотеката, ще се удавите в океан от данни. Днес много училища за библиотекари се наричат IS –school (висши училища по информационни науки), където, освен традиционното
библиотекарско образование, се преподава и мениджмънт на информацията. В същото време, не всеки,
който работи в библиотека, е длъжен да има специално образование. И човек, завършил журналистика, също може да работи в библиотека. Но в нея има дейности, които само един библиотекар по образование
може да извърши.
- Лесно ли библиотекарите прекрачват в зоната на
активната политиката?
- Да, сещам се за много такива случаи. Но не смятам, че целта на всеки библиотекар е да се превърне
в политически лидер. От друга страна е нормално, когато един човек години наред е търсил информация за
общността си и е забелязал, че никой не се заема с
решаването на проблемите й, да реши да поеме нещата в свои ръце.
Има много такива случаи в САЩ, в Европа.
Специално в скандинавските страни редица библиотекари са станали общински съветници. Това е обяснимо,
защото там библиотеките са в тясна връзка с местната власт – в тях се организират общински събрания, плащат се данъци, издават се шофьорски книжки,
предоставя се информация за правата на мигрантите.
В библиотека в датско градче, където ИФЛА провеждаше обучение, имаше окачена камбанка. В един момент тя започна да бие. Обясниха ни, че е свързана с
местната болница и сигнализира при всяко раждане.
Участниците в обучението веднага реагираха с аплодисменти и бурни възгласи. Все пак, библиотекарската
професия е тъкмо за такива хора - алтруисти.
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Катастрофалната Брекзит вечеря
На 26 април британският министър-председател
Тереза Мей и председателят на
Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер вечеряха
заедно. Тази „катастрофална“
официална вечеря
изкара наяве несъгласията между
ЕС и Великобритания. Германският вестник
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung първи съобщи подробности
около тази повече
от хладна среща.
Тук публикуваме
статията, която
възбуди цялата европейска преса.

1 На 29 април Европейският
съвет проведе специална
среща, посветена на
„Брекзит“.

Не за първи път Жан-Клод Юнкер участва във воденето
на много тежки преговори. В продължение на месеци председателят на Европейската комисия бе в желязна схватка
с Алексис Ципрас, само и само Гърция да си изпълнява задълженията. А след началото на бежанската криза, той
постоянно спори с Виктор Орбан по въпроса за европейската солидарност. В същото време, Юнкер е човекът,
който, дори и след подобни обсъждания, ще потупа успокояващо партньорите си по рамото, уверявайки ги, че все
пак решение ще се намери.
Но когато на 26 април вечерта председателят на
Европейската комисия напуска „Даунинг стрийт“ № 10,
той е силно шокиран и не го скрива. „Напускам „Даунинг
стрийт“ десет пъти по-скептичен, отколкото преди“ казва той на домакинята си, взимайки си довиждане.
„Десет пъти по-скептичен, отколкото преди“ – това дори
в обкръжението на Юнкер звучи изненадващо. Никога преди те не са чували началника им да говори по този начин.
Факт е, че целият екип е отишъл в Лондон с известен
скептицизъм. Но и с надеждата, че британското правителство постепенно ще започне да разбира до каква степен „Брекзит“ е радикално решение, което ще създаде огромни проблеми.
А причина за скептицизма е писмото, с което в края на
март Тереза Мей официално обявява скъсването с ЕС. За
първи път в него тя признава, че Лондон ще загуби много
предимства, след като страната й престане да бъде член
на единния пазар. Но когато после обявяват насоките по
преговорите за „Брекзит“ - насоки, приети на 29 април от
държавните и правителствените ръководители на 27-те
държави, почти без промяна от предишните, тя реагира с
по-умерен тон. Това били разумни предложения - дори и
тотално да се разминавали с нейните идеи. Нещо повече,
в многоуважаваната Civil Service, в която са най-добрите
служители на Короната, вече са свършили доста сериозна
работа и са подготвили досиета по всеки един от въпросите в бъдещите преговори. Дали всичко това означава, че
Тереза Мей променя начина си на действие и става по-прагматична и склонна да направи компромис?
Британската министър-председателка кани Юнкер на вечеря след изненадващото обявяване на предсрочните парламентарни избори. Това го поставя пред въпроса дали наистина да отиде в Лондон, след като до изборите остава
толкова кратко време. Но тъй като и срещата на върха
на ЕС също предстои твърде скоро, Юнкер приема поканата. Като председател на Комисията, той представлява
всичките 28 държави членки в ЕС, и в този смисъл няма
нищо нередно да нададе ухо какво се случва в британския
лагер преди събирането на останалите 27 в Брюксел. До
този момент Юнкер стриктно се придържа към линията,
която самият той е прокарал: никакви преговори по
„Брекзит“ преди писмото за скъсване с ЕС от Лондон. И
той прави така, че Мей ясно да го разбере. Това става по
време на един обяд през октомври, даден по повод първото посещение на Мей в Брюксел след встъпването й в
длъжност. Тогава и двамата се съгласяват, че най-малкото,
което могат да направят, е техните началници на кабинети да се срещат на всеки шест седмици, за да подготвят
неформално преговорния процес. От страна на Юнкер това е германецът Мартин Зелмайер, а от страна на Тереза
Мей - Оливър Робинс. И това е всичко.
Вечерта на 26 април, сряда, преди да започне вечерята, и
четиримата се озовават в една стая. Преди това пресаташето на Мей е информирало гостите, че тя смята да
обсъжда не само „Брекзит“, но и други глобални проблеми.
Юнкер иска да научи нещо повече за евентуалните приоритети. Но както по-късно се убеждава, такива няма. След
това той предлага тема, която, от негова гледна точка,
няма нищо общо с излизането на Великобритания от ЕС.
Лондон е блокирал важно решение в Брюксел. Става дума
за т. нар. „Средносрочен преглед“ – преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020.
Причината е, че когато тя е приета, никой не е предвиждал бежанската криза, заради която се пренасочват или
отпускат допълнително милиарди евро - например, за превръщането на Frontex в операция за наблюдение на границите и бреговата ивица или за установяване на сътрудничество с някои африкански държави. Преговорите по тези
въпроси отнемат месеци. Предвидено е на сутринта на 26
април страните от ЕС да се споразумеят за новите приоритети, но предния понеделник вечерта (24 април) от британското представителство изпращат до всички следното съобщение: поради очакваното избиране на нови членове в Камарата на общините, взимането на важни решения
е невъзможно.
Какво означава това? – пита Юнкер домакинята си. И
Мей започва да му обяснява значението на понятието
purdah [термин, използван в Обединеното кралство за периода, в който политическите институции са неактивни. Той
започва от момента на обявяването на изборите и завършва с публикуването на резултатите], но председателят на
Комисията вече знае значението му. Purdah има за цел да
възпрепятства правителствата да парализират своите
приемници точно преди изборите. Но към момента всички, начело с Тереза Мей, са наясно, че тя ще бъде наследена от самата себе си. Нещо повече, нейното правителство вече е одобрило важни точки от финансовата рамка
заедно с бюджета за текущата година.
Ето защо в европейските среди ударът от Лондон е интерпретиран по друг начин: става дума за “предварително
изваждане от строя“ преди преговорите за цената на британското оттегляне от ЕС. Започват да се зараждат
опасения, че с подобни действия единствената цел на Мей
е да подкопае ежедневната работа на другите – с цел да
заеме по-добри от досегашните си позиции в преговорите.
И тъкмо затова Юнкер веднага отвръща на удара. Ако
Мей наистина е толкова загрижена да остави развързани
ръцете на своите наследници, то тогава е щяло да бъде
по-добре тя да не обсъжда предварително условията около
излизането на Великобритания от ЕС: места, участници,
програми и т. н.
На „Даунинг стрийт“ № 10 времето сериозно напредва.
След това въведение по темата и на двете страни им
става ясно, че вечерта обещава да бъде всичко друго, но
не и безоблачна.
Тридесет минути по-късно вечерята започва. Дискусията
се разширява, за да могат в нея да се включат Мишел
Барние, ръководител на преговорите по „Брекзит“, и неговият заместник – германката Забине Ваянд. От страна-

та на Мей сяда Дейвид Дейвис, британският държавен секретар, отговарящ за преговорите с ЕС за „Брекзит“. По
време на вечерята Дейвис прави впечатление на своите
гости, след като три пъти се хвали с голямото си геройство – имал успех, след като подал жалба в Европейския
съд по правата на човека срещу британски закон за наблюдение в интернет. По онова време той е само депутат
от Консервативната партия, седящ на задните банки, а
за закона отговорност носи Тереза Мей, която тогава е
министър на вътрешните работи. Възможно е Дейвис да
е предполагал, че като повтаря три пъти тази история,
той разчупва леда между присъстващите. Но началничката му не изглежда особено развеселена от споменаването
на този не особено славен епизод от нейната кариера.
Гостите се замислят дали Дейвис ще продължи да отговаря за преговорите, след като станат ясни резултатите
от предсрочните парламентарни избори. На това ги навежда фактът, че Мей изразява своите лични идеи за провеждането на преговорите. На първо място, тя държи да
станат ясни правата на трите милиона европейци, които
живеят на територията на Обединеното кралство, и на
единия милион британци, които живеят на континента.
Като за начало, това е добре, тъй като съвпада с основния приоритет на ЕС. И Тереза Мей предлага този въпрос
да може да бъде решен от края на юни, в рамките на
следващия Европейски съвет. С това тя изненадва гостите си – решението ще бъде взето само две седмици след
парламентарните избори?
За Мей не е никакъв проблем, по силата на британското
законодателство, гражданите на ЕС да бъдат третирани
като всички останали граждани на други държави. Но за
Юнкер, напротив, има проблем и той се изразява в това,
че те вече са облагодетелствани от редица специални права, с които трябва да могат, колкото е възможно, да се
възползват и в бъдеще. Това са щекотливи въпроси, които
не засягат само проблема с разрешенията за пребиваване.
Един пример е здравното осигуряване – до момента гражданите на ЕС са обслужвани от британските лекари без
допълнителни такси, така, както се прави за всеки поданик на Кралството. В замяна на това, и британците не
плащат нищо, когато отиват на лекар – нито в Берлин,
нито в Париж – и този, който урежда сметката, е британското правителство.
„Мисля, че подценяваш проблема, Тереза“, казва Юнкер.
След което изважда две дебели папки с документи от куфарчето си: споразумението за присъединяване на
Хърватия и споразумението за свободна търговия с
Канада – те са няколко хиляди страници, с общо тегло
шест килограма. Юнкер предупреждава Тереза Мей, че
Договорът за отделянето на Великобритания от ЕС и едно бъдещо споразумение за свободна търговия ще тежат
най-малко също толкова.
Но Мей възнамерява да се отнесе и към останалите въпроси по същия нетрадиционен начин: тя иска всеки месец
в Брюксел да се водят 4-дневни преговори, които преди
това са подготвени с публикуването на аргументирани доклади. И това трябва да се държи в тайна, докато не
приключат преговорите. Причината е ясна - във врата й
дишат таблоидите, които приветстват „Брекзит“. Но,
от гледна точка на Брюксел, това е напълно нереалистично. Договореностите по всеки етап трябва да се хармонизират както с всички държави членки, така и с
Европейския парламент. Ето защо Комисията незабавно
публикува документите си и ги прави публично достояние.
След това настъпва моментът за ябълката на раздора –
въпросите как ще протече самата процедура по
„Брекзит“. От европейска гледна точка, пътят е ясен:
първо, трябва да се обсъдят условията около разделянето,
а след това – по-нататъшните отношения между
Великобритания и останалата част от Европа. Тереза
Мей обаче предпочита да говори за едно бъдещо търговско споразумение, а чак след това да обсъжда цената на
„Брезкит“. А тя самата е тази, която нарисува многообещаваща картина за Обединеното кралство, веднъж само
да напусне ЕС – Великобритания ще просперира, ще е отворена към света и винаги ще е в тясна връзка с единния
пазар. С една дума, всичко ще бъде, както преди, но без
таксите и налозите. Нека превърнем „Брекзит“ в успех казва Тереза Мей на своите събеседници.
Юнкер далеч не вижда нещата по този начин. Да,
Великобритания ще напусне ЕС, но това не трябва да
предизвиква хаос. И, да, председателят на Комисията желае да поддържа добри отношения с Лондон, но занапред
Великобритания ще бъде третирана като трета страна –
т.е. една страна, която няма повече права от Турция по
отношение на митническия съюз, например. Утрешното
положение на британците няма да бъде по-добро от днешното - казва Юнкер и добавя: „Брекзит“ не може да се превърне в успех.
Тереза Мей не успява да скрие изненадата си. Може би от
доста време никой не й е говорил толкова откровено. Тя
се заема да защити позицията си, като се позовава на
един прецедент в отношенията между Лондон и ЕС, който е свързан с протокол 36, един анекс [към Договора от
Лисабон], който позволява да се променят много неща на
теория, но много малко на практика. В ушите на сътрудниците на Юнкер зазвънява аларма. Техните страхове започват да се сбъдват.
Протокол 36 включва в себе си различни изключения от
европейските договори, като едно от тях се отнася до
Обединеното кралство. Британците са си запазили правото да защитават своя, отделна позиция по въпросите на
правосъдието и вътрешната политика. По онова време
целта е да се запази британският суверенитет. И все пак,
от петдесетте юридически казуса, които има предвид
Тереза Мей, при две трети от случаите Лондон, в крайна
сметка, по-късно се присъединява към европейската позиция, без преди това да се е разграничил от нея – и всичко
това единствено в името на британските интереси.
Очевидно е, че това няма как да се превърне във водеща
новина, с която да се проглушат ушите на всички. Но
именно по този начин Тереза Мей си представя бъдещите
отношения с ЕС: официално тя обявява пълно скъсване, а
в действителност то ще зависи от нейните лични интереси.
Юнкер е изправен пред тежка дилема - да замълчи и да остави Тереза Мей да си прави илюзии или да й противоречи.
Той избира втория вариант: „Колкото повече ви слушам,
толкова по-скептичен ставам...“ - казва председателят на

Комисията. Наближава средата на вечерта. Става ясно,
че втората половина изобщо няма да е приятна.
На дневен ред е въпросът за парите. ЕС е изчислил, че
Лондон му дължи между 60 - 65 милиарда евро. Според
Тереза Мей обаче, това не е вярно и Обединеното кралство не дължи и пени на Съюза. Преди всичко, в нито
един европейски договор не се споменава, че в случай на излизане от съюза, трябва да се уреждат някакви сметки.
Юнкер контрира, че Лондон все пак е участвал в изготвянето на бюджета на ЕС и в средносрочните финансови
планирания, следователно Великобритания трябва да си
поеме последствията. ЕС не е голф клуб, където човек може да си избира дали да напусне или да влезе в зависимост
от настроението си (нещо повече – от голф клуба няма
да ви върнат депозита). А Европейският съюз е жива общност, създадена в името на мира. Неговите основатели
имат деца и след развода те трябва да поемат своите задължения.
Дейвид Дейвис, британският държавен секретар, отговарящ за „Брекзит“, веднага отхвърля европейските претенции с обяснението, че Лондон вече не е длъжен да се съобразява с решенията на Европейския съд. Добре, съгласен
съм - отговаря Юнкер, но в такъв случай би било по-трудно да се постигне споразумение за търговия с ЕС. Дори
нещо по-лошо, процедурата за „Брекзит“ ще претърпи коренна промяна. Съгласно европейските договори, само правителствата и Европейският парламент имат право да
одобряват напускането на една страна членка – и то, след
като мнозинството от тях гласуват за това. Но ако ходът на преговорите се промени, както предлага Дейвис, и
останалите страни членки трябва да решат дали да отпаднат неплатените сметки на Великобритания, то тогава всеки национален парламент следва да участва. И тогава депутатите в националните парламенти могат да решат да се водят от същата логика, която следват и
представителите им в Брюксел - защо трябва да плащаме
за Лондон?
Берлин вече даде ясно да се разбере, че той не е готов да
даде отговор на този въпрос. На една скорошна среща на
средно ниво холандският представител обяви, че страната му няма да плати нито цент вместо Великобритания.
И насоките, които бяха начертани на 29 април1, не дават
почти никаква свобода за действие на Мишел Барние при
воденето на преговори по темата – уреждане на сметки.
След час и половина вечерята е към своя край. Лаконичен,
Юнкер си взима довиждане с думите: Напускам „Даунинг
стрийт“ десет пъти по-скептичен, отколкото бях преди.
Няколко часа по-късно това заключение започва да кънти
като алармен звънец. Загрижен да не привлича прекалено
много внимание към казаното, на следващата сутрин
Юнкер задейства ново позвъняване, на което се отзовава
германският канцлер Ангела Меркел. Преди всичко, ако има
някой, когото Лондон не може да пренебрегне, това е лидерът на най-големия му търговски партньор.
За деня след вечерята, Меркел и Юнкер предварително са
се уговорили да се чуят по телефона в 15 часа. Но преглеждайки сутрешната преса, Юнкер научава, че канцлерката трябва да излезе с политическа декларация. Седем сутринта е. Юнкер звънва на Меркел и я информира, че Тереза Мей живее в някаква паралелна вселена и има големи
илюзии. Меркел веднага сяда и преработва изявлението си.
Час и половина по-късно германският канцлер е на трибуната в Бундестага. На първо място тя говори за Турция,
а после за „Брекзит“. Очертава три много ясни приоритета: да защитава правата на германските граждани в
Обединеното кралство; да избегне възможните вреди за
ЕС; да засили сближаването и солидарността между 27-те
страни членки. Точно същите точки, които Юнкер е споменал предната вечер: първо условията при „развода“,
включително и финансовите задължения, а чак след това бъдещите отношения. Една трета страна по договора за
ЕС не може да се ползва със същите права като една държава членка. А новият пасаж, който Меркел е добавила,
гласи: Скъпи колеги, може би всичко това е очевидно за вас,
но, за съжаление, нещата трябва ясно да се кажат, защото
ми се струва, че някои хора във Великобритания все още се
залъгват с илюзии. Илюзии, които биха били само загуба на
време. Като под „някои хора във Великобритания“ се има
предвид не някой друг, а Тереза Мей.
Посланието не остава незабелязано. То е широко отразено
в британските медии, които коментират „твърдата линия на Меркел спрямо „Брекзит“. Тереза Мей веднага реагира, като се включва в предизборната кампания навсякъде,
където лейбъристите все още държат мнозинството от
гласовете. „Вие всички чухте госпожа Меркел“ – казва
Тереза Мей. „Ще има моменти, когато преговорите ще
бъдат трудни“ – подчертава тя. А нейните вътрешнополитически опоненти, по-точно – тези от Лейбъристката
партия – вече се опитват да пречат на преговорите.
„Същевременно и 27-те страни членки са се обединили срещу нас“ - добавя британският министър-председател.
Така всеки глас, спечелен от кандидат на консервативната
партия - и в крайна сметка в полза на Тереза Мей - ще й
позволи да бъде по-силна и непреклонна на масата за преговори.
Тереза Мей срещу останалата част на Европа – ето как
британският премиер е тръгнал на лов за гласове. Но това е риск - както за Тереза Мей, така и за Европа.
Напълно е възможно парламентарните избори да й дадат
такова мнозинство в Долната камара на парламента, че
повече да не й се налага да привлича привържениците на
„твърдия Брекзит“. Но каква полза от това, ако започне
да подхранва същите илюзии като техните?
Юнкер се прибира от Лондон особено загрижен. В неговото обкръжение се говори, че вероятността преговорите
за „Брекзит“ да се провалят в момента е „над 50 процента“. Но все още има надежда – възможно е и британците
сами да си дадат сметка за някои неособено приятни истини, и икономическите причини да бъдат достатъчно основателни британското правителство да не вкарва страната си в хаос. Също така се надяваме, че и честото информиране на обществото за грижите около „Брекзит“ е
свързано с определена стратегия. Понякога алармата за
събуждане трябва да звънне повече пъти, за да извади спящия от дълбокия му сън.

Томас Гутшкер
По Courrier International, 03.05.2017

Превод от френски Иван Николов

Еманюел Макрон и Алексей Навални
са ново поколение политици
заплахи има. Какъв да бъде
отговорът? Изолационизъм.
И на това Макрон и хората
от обкръжението му, републиканци или леви, без значе- Трудно ми е да повярвам,
- Вие сте с „Отворен
ние, отговарят: не, това не
свят“. Гледате пряко излъч- че Макрон действително е
е решение. Те казват: вие си
ване от Лондон. След някол- независим човек, появил се
седите на село, но като си
от нищото, от когото за
ко часа ще научим името
имате интернет – независиполовин година направиха
на френския президент. С
мо дали селото е затънтено
президент. Да си призная
мен е Алексей Венедиктов,
честно, имам усещането, че и забутано, вие можете да
главен редактор на „Эхо
държите изпит за Оксфорд
Москвы“, който неведнъж е той хитрува, баламосва ни.
и да се запишете за джихад.
интервюирал президента на Интересно ми е защо френИма ли значение, че това
ският президент подкрепя
Франция. За кое интервю
него, а не кандидата на сво- става, без да напускате сеще ви е по-трудно да се
лото си? За каква изолация
ята партия - на социалисподготвите – с Марин Льо
говорите тогава? Вашето
Пен или с Еманюел Макрон? тическата – кандидата
решение е неефективно, а
Беноа Амон?
- Позициите на Марин Льо
Пен са ясни, тя не е труден - Първо, Беноа Амон е френ- ние сме тези, които предлагаме ефективност.
ският Бърни Сандърс.
събеседник. Познавам я отИ именно по тази разделидавна, идеите й са известни Президентът Обама също
телна линия елитът се разне подкрепи Сандърс, а поди за един журналист не би
цепва.
Заради това и целият
било проблем да се подготви крепяше Клинтън. И затова
елит
– десен, центристки,
е естествено, че Оланд не
за интервю с нея. Що се
ляв
– подкрепя Макрон.
можеше да подкрепи Беноа,
отнася до бъдещия презиЗащото
те знаят, че предкойто разрушава партията,
дент на Франция Еманюел
ложенията на Марин Льо
Макрон, той е същинска за- дълго оглавявана от него. В
Пен са неефективни. Без
този смисъл, Беноа беше
гадка. Наблюдавах всичките
значение
дали те са попуму изяви, гледах дебатите с крайно ляв за Оланд. Макрон
листки, ксенофобски, отчасе центрист и ние виждаме
негово участие и разбирам,
ти троцкисти и крайно лекак около него, още преди
че да вземеш интервю от
ви.
Те
са
неефективни.
Те нянего, е много трудна задача. първия тур, се насъбраха
ма да решат задачите, чийразлични хора, с различни
Той е много сложен човек,
то отговор французите очвъзгледи. Пак ще повторя,
много затворен и много
акват
и
които
се
страхуват
той е извън всякаква идеоловглъбен в себе си. Трудно е
да разплетат. Те просто няда го накараш да се разкрие. гия. Вие не излизате от
ма да го направят. Затова
рамките на предишната си
- Еманюел Макрон е на 39
елитът, който е в състояпарадигма: ляв–десен. Нея
години. Бивш съветник на
просто я няма. Счупена е. А ние да следи процесите, да
Франсоа Оланд. Бивш мичете между редовете, да
освен това, кого, извинете
нистър на икономиката.
разбира, казва: „Не, това не
ме, да подкрепя Оланд?
Казвате, че е затворен чоМарин Льо Пен? Фийон? Не, го искаме, то ще разруши
век, неразбираем. Във
страната. Те предлагат безФранция той се позициони- разбира се. Оланд като разу- смислици. При онези има нара като антисистемен кан- мен човек не се кандидатира, но той, без съмнение, ис- дежда, а пък при тези дори
дидат, но го упрекват, че е
надежда
няма“. Ето къде е
ка да реализира идеите, коиОланд номер две. Можете
линията на разкола.
ли да се съгласите с подобно то носи в главата си... А
- Ако всичко е толкова простова са глобалистки идеи,
определение?
то и очевидно, как стана
- Оланд номер две е, разбира идеи, че Франция заедно с
така, че в онзи момент в
се, преувеличение от страна Германия трябва да е начело Кремъл не прецениха добре
на Евросъюза.
на мадам Льо Пен.
ситуацията и заложиха на
Доколкото разбирам, възгле- Слава богу - мисли си Оланд Марин Льо Пен? Оттам
- Англия си отиде и сега ние
дите му се отличават от
дълго време отказваха да се
тези на Франсоа Оланд. Той можем да претендираме да
срещнат с нея, пращаха
действително е антисисте- застанем начело. А Макрон
Рогозин, някакви депутати.
мен кандидат в онзи смисъл, може да го постигне. Той
След като Фийон излезе от
в който днешната ситуация може да превърне Франция в играта, Путин се видя с
страна–лидер на Евросъюза.
ми напомня Франция от
Льо Пен в Кремъл, което бе
Така че, виждаме да се след1958 година, когато Де Гол,
един вид подкрепа. Но защо
ва напълно прагматичен поддошъл на власт след претрябваше да подкрепят
врат, разбиваше системата, ход.
един губещ кандидат, защо
- Марин Льо Пен на няколко трябваше да си цапат ръцеразбиваше елитите. На
пъти, без заобикалки, пита- те? Беше дори малко неприМакрон му предстои да изпълни горе-долу същата зада- ше Еманюел Макрон: „Кой
лично.
ще бъде вашият министърча. Може би не с помощта
- Да започна с това, че въпредседател? Кои ще влязат
на военните, а с помощта
просът не е дали е прилично
в кабинета ви?“. Според вас,
на хора отляво, отдясно и
или не, а дали е ефективно
има ли шансове Франсоа
от центъра, които ще му
или не. А освен това, нека
Оланд да се окаже отново
помагат. Знаете ли, казват
не забравяме, че от Кремъл
рамо до рамо с Еманюел
– крайно десни, крайно леви.
подкрепяха Фийон до края,
Макрон е крайният център. Макрон в Елисейския дводо първия тур. И това се
рец? Възможно ли е да си
И в този смисъл, той е цявижда от публикациите в
лостен, завършен, защото в сменят местата?
руската преса, от телеграекипа му има хора с десни, с - Оланд няма да играе никак- мите на руското посолство
либерални, с дясно-либерални ва роля в обкръжението на
във Франция. Франсоа
възгледи. Има хора със соци- Макрон. За Еманюел Макрон Фийон беше кандидатът,
ално-леви възгледи. Има битой е отпадъчен продукт.
подкрепян от Кремъл. При
вши троцкисти. Има и биЩе напомня, че Макрон наизбора между Марин Льо
вши десни радикали. А собст- пусна кабинета на Оланд
Пен и Еманюел Макрон
вените му възгледи не са
против волята на Оланд. И действат три фактора.
много ясни. И това, че той възгледите им са различни.
Същественото не е победаказва, че първите сто дни
Но пак ще повторя, сега не
та, а демонстрацията.
ще управлява чрез укази, „ор- това разделя политическия
Фактор номер едно: Кремъл
донанси“ (постановления –
елит. Онова, което го разде- винаги, в независимо коя
бел. прев.), свидетелства, че ля, е отговорът само на
страна, ще подкрепя онзи
Макрон далеч не е ляв, далеч един въпрос. И той е свъркандидат, който изразява
не е Оланд. Той е продукт
зан с комплекса заплахи, чие- антиатлантически позиции,
на един технократски, нов
то съществуване се призна- защитава идеята за антисвят, където е важна не
ва както от Националния
атлантическа солидарност.
идеологията, а ефективфронт, така и от движение- В САЩ това беше Тръмп,
ността. Мисля, че Макрон
то на Макрон, и от левите, който повтаряше, че НАТО
залага на ефективността, а и от десните, и от центри- вече не е онова, което е бине на идеологията. Той не
стите, и от кого ли още не. ла. В Холандия това бяха
слага етикети на решенията Още Фабиюс преди 30 годикрайно десните. „Брекзит“
си: това ще бъде ляво, това ни отбеляза, че
нанасяше удар по атлантище бъде дясно, това ще бъде Националният фронт задава ческата солидарност и занационалистическо, това ще правилни въпроси, но им датова ние го подкрепихме. И
бъде патриотично. Точни оп- ва грешни отговори. И това Фийон, а после и Марин Льо
ределения няма. За него е ва- е съвсем точно казано, заПен на втория тук изразяжен резултатът. Той е пред- щото на днешните заплахи
ваха антиатлантическа поставител на едно ново поко- – било в Америка при избора зиция. Това е първият марление. Погледнете Навални.
на Тръмп, било в Англия при
кер, по който преценяваме
Случаят е същият. Впрочем, решението за „Брекзит“ –
дали някой е подходящ да му
и той е четиридесетгодиможе да се отговори по два дадем подкрепата си или не.
шен. Ляв ли е или е десен?
начина. Единият отговор е
Вторият белег е отношениНикой не може да каже.
архаичен, изолационистки,
ето към Крим и санкциите.
Взима нещо от десните. По консервативен. Другият е
Винаги, в която и да е стравъпросите на миграцията глобалистки, модернистки.
на, ще подкрепяме онзи канот крайно десните. По от- Има заплахи и има начини да дидат, който изрази съмненошение на социалната поли- им бъде отговорено. Марин
ние, че Крим принадлежи на
тика – от левите. Това е
Льо Пен и поддръжниците й Украйна. Винаги, повтарям,
поколение, което разбира, че - онези, които се страхуват, ще дадем подкрепата си за
досегашният свят с протии онези, които изпитват
този кандидат, който гововопоставянето на леви и де- гняв – тъкмо те предлагат
ри за Крим и санкциите.
архаичен отговор на въпросни е рухнал и от кубчетаДали за отмяна или за смекса, а именно - страната да
та, с които разполагаме,
чаване - думата „санкции“
се затвори, максимално да
трябва да се строят нови
винаги трябва да присъства.
ограничи международните си Това е вторият маркер. На
пирамиди. В този смисъл,
Макрон и Навални си прили- отношения и по този начин втория тур видяхме, че
да се обезопаси. Накратко чат.
Марин Льо Пен говори за

Главният редактор на Эхо Москвы Алексей
Венедиктов в интервю пред Отворен свят
за изборите за президент на Франция

Крим по един начин, а Еманюел Макрон – по друг. Следователно, везните се наклониха в полза на Марин Льо
Пен. И накрая идва ред на
третия маркер – архаичният начин на решаване на
проблемите. Най-важното е,
че и самият Путин е привърженик на този начин. И
на него най-близки са му
тъкмо тези хора, които
предлагат архаични решения
от типа: да се забрани, да
се закрие, да се ограничи суверенитет. Онези, които издигат лозунга:
„Семейството, работата,
отечеството“. Затова глобалистките възгледи са нещо, отдалечено от него, нещо неорганично.
И както виждаме, и по трите пункта, в сравнение с
Еманюел Макрон, Марин
Льо Пен е по-близо до Путин. Но имайте предвид, че
Марин Льо Пен четири пъти искаше среща с него и
четири пъти получи отказ.
В крайна сметка, именно защото тя бе толкова настоятелна, срещата й се състоя. Но в Кремъл хората не
са идиоти: те бяха наясно,
че най-вероятно Марин Льо
Пен няма да спечели. Те бяха
наясно, че срещата с Путин
няма да й донесе допълнителни гласове. Но те я допуснаха, защото си правят
бъдещи планове. Нейният
досегашен успех означава, че
във френското общество съществува архаично движение, което се подкрепя от
40% от гражданите. А ако
погледнем напред? Ако помислим какво ще се случи на
следващите избори? Да си
припомним - кой беше
Фийон години наред? Никой.
Някакъв депутат. Но започнаха да го канят във
„Валдай“1, инвестираха в него внимание и подкрепа. И
ето, от редови депутат, после министър-председател,
той изведнъж – хоп, стана
кандидат за президент. Не
му стигнаха процент и половина, за да изпревари Льо
Пен. Процент и половина!
Представете си само, ако
имаше втори тур Макрон –
Фийон. За него не можем да
бъдем сигурни как би завършил. Но ако бе спечелил
Фийон, тогава инвестициите, вложени в редовия депутат, щяха да изиграят своята ролята. Щеше да му се
припомни: „Ние те подкрепихме, когато ти беше
трудно.“ Не е big deal да
подкрепиш президент на
страната, но да се обявиш в
подкрепа на редови депутат,
който после съвсем неочаквано става президент, си е
много сериозен успех. С
Марин Льо Пен е същото. В
Кремъл си мислят - ако не
спечели сега, ще спечели след
пет години. И ще помни, че
сме я подкрепили.
- Марин Льо Пен се срещна
с Путин, но пък Макрон се
обади по телефона на
Обама. И във Франция се
появи клип, който в САЩ
бяха превели на френски със
субтитри - Барак Обама
призовава французите да
гласуват за Еманюел
Макрон. Това пак е противопоставяне Владимир
Путин - Барак Обама от
онзи предишен свят или...
Какво беше това?
- Същото, за което ви говоря. Барак Обама е глобалист. Той гледаше на
Америка и Европа, и изобщо
на света, като на глобална
площадка. Затова възгледите
на Макрон са му близки.
Обяснението е толкова
просто. А на кого трябваше
да се обади Обама? Или кой
трябваше да му се обади?
Марин Льо Пен? Ще напомня, че във Франция има поговорка: „На първия тур избират, на втория – отхвърлят“. Въпросът е кого да
отхвърлят – архаиста или
глобалиста. Това е цялата
работа. Барак Обама, естествено, го тегли към

Макрон, те имат [общи]
възгледи за глобалните отговори на заплахите. Владимир
Путин го тегли към Марин
Льо Пен, защото те имат
архаични, еднакви [възгледи]
за заплахите, за миграцията,
за сигурността, за икономиката, за транснационалните
монополи, за ролята на
Русия и на Франция в света.
Нищо странно няма. Аз дори се учудвам защо това не
се случи по-рано.
- Ако бихме могли да си
представим отношенията
между Париж и Москва в
случай, че Марин Льо Пен
беше дошла на власт, то
как Владимир Владимирович
ще разговаря с 39-годишния
бивш банкер? Как смята да
решава с него въпросите за
Крим, за санкциите и т.н.?
Изобщо, ще разговаря ли с
него?
- Важно е да се разбере, че
президентът на Франция не
е за Русия някакъв си там
френски президент. Той е
член на „Нормандската четворка“. И това трябва да се
има предвид за уреждането
на украинския въпрос –
Донбас, Крим, санкциите.
Путин е наясно, че целият
западен свят, включително и
президентът Тръмп, му казват: докато не излезеш от
Донбас, нищо няма да се
промени. Никакви санкции
няма да бъдат свалени.
Крим е друг въпрос, отделен
казус. Но от Донбас Путин
трябва да си тръгне.
Решението за Донбас се взима в нормандски формат.
Донбас – това е канцлерът
на ФРГ, но и френският президент, който и да е той.
Затова за Путин е може би
не толкова важна позицията
на президента на Франция
относно двустранните отношения, колкото позицията
му за Украйна. Който и да е
френският президент, той
ще трябва да разговаря с
него – най-малкото за
Украйна. Това е очевидно. И
Макрон, и Меркел са ключови фигури – френски президент и германски канцлер.
Няма къде да ходим?
Земята е малка... и кръгла,
Украйна е в пламъци.
- Но така или иначе, ние
знаем горе-долу какво ще говори Еманюел Макрон...
- Изобщо не е ясно.
Еманюел Макрон тепърва
ще получи достъп до украинското досие. Не мисля, че
този въпрос е бил в приоритетите му. В президентската кампания изобщо не чухме дебати за Украйна, за
ролята на Украйна. Затова
Украйна е отделен казус,
нормандският формат е отделен казус. И Макрон ще
трябва да изработва позицията си от нулата. Нямам
предвид Минските споразумения, те си остават – но
той ще трябва да излезе със
своя собствена оперативна
позиция за Украйна, за
Донбас. В това отношение
смятам, че той ще се окаже
начинаещ. И не можем да
кажем каква позиция ще заеме. Освен да настоява за
формалното изпълнение на
всичките Мински споразумения. Но това досега не е дало никакъв резултат, което
означава, че трябва да се
помисли за друго предложение. Ще видим какво ще бъде то. Във всички случаи, от
страна на Еманюел Макрон
предложение ще дойде, стига
той да не го предостави на
германците или на американците, например.

Разговора води
Елена Серветаз
Превод от руски
Виржиния Томова
1 „Валдай“ е международен дискусионен клуб, създаден през
2004 г. Името идва от първата му конференция, която се
провежда близо до езерото Валдай. Традиционно, от момента
на създаването му, Путин се
среща с участниците в годишните му събрания.

Съвети към
начинаещия Макрон
Светът реагира с явно и оправдано облекчение на победата на г. Макрон. Всички измежду нас, които вярват
в прогреса, поставяйки глобализацията в услуга на възможно най-голям брой хора, желаят и имат нужда той
да успее. Но, както и той знае, без съмнение, най-трудното започва сега. Както беше казал американският
политик, „предизборната кампания водим поетически, а
управляваме прозаически“.
Когато човек стигне до властта в обстоятелствата,
при които Еманюел Макрон стигна до нея, има чувството, че всичко е възможно, но знае и за огромните
очаквания, които е породил.
Както и да се опитваш да ги минимизираш, очакванията присъстват, те създават някакво обединение около
вас, но те ви и плашат малко, защото знаете, че те
много бързо могат да се разбият в реалността. Тъй като самият аз съм изпадал в подобна ситуация, ето
уроците, които извлякох от нея.
Първо, най-важното е никога да не губим силата, която ни дадоха онези, които ни доведоха на власт.
Французите гласуваха за един нов и различен проект,
гласуваха за промяна, която не може да се дефинира по
стария начин.
Разбира се, когато обещаваш промяна, проблемът е, че
хората са съгласни с нея при общ поглед, но, за съжаление, често вече не са съгласни, когато се влезе в детайлите. Въпреки това, тази сила ще устои и трябва
да създаде основата, която да предпазва президента по
време на кризите, които без съмнение ще се появят,
когато започне реалните промени.
Вече повече от двайсет години Франция се приближава
до препятствието на големите реформи, но никога не
посмява да го прекрачи. Бяхме започнали да си мислим,
че тя ще продължи да отстъпва пред препятствието,
че това е един от непроменимите елементи на френския политически живот.
Но нещата могат да бъдат мислени и по друг начин че на всеки от изборите французите пожелаваха промяната, за която знаеха, че е необходима, и че след като
са опитали всички опции, те сега са готови да извършат тази промяна. Именно това разбиране движеше
Напред! по време на кампанията, именно то може да
му помогне да управлява.
Второ, новият президент познава реформите, които
иска да направи, но не знае все още как да процедира в
детайлите. Методологията на реформата е важна!
Първото нещо, което трябва да се направи, е да се
определи какво би раздвижило нещата наистина. Моят
първи мандат мина в правене на реформи, чиято широта не беше достатъчно обяснена на хората. По този
начин може да се разпилее голяма част от политическия капитал. От това си извлякох урока, че трябва да
се центрирам върху истински важните неща. Че трябва да съм сигурен – реформите трябва наистина да
имат ефект.
Истината е, че повечето хора знаят, че реформите са
задължителни за Франция. Френската икономика има
много козове, но тя би била много по-добра, ако държавата даде на предприятията автономия, вместо да ги
потиска. Такива реформи по никой начин не намаляват
значението на социалната справедливост, напротив, те
са единственият начин тя да бъде осигурена, като създават растежа и работните места, необходими за благополучието на населението.
Освен това, добре е да не се смесват стратегия и
тактика. Стратегическата цел е издълбана в мрамор.
Тактиката, напротив, може да е безкрайно гъвкава и
трябва да позволи тежестта на реформите да бъде
облекчена, за да бъдат те реализируеми.
Трето, една от най-любопитните черти в политическия живот на западните страни днес е липсата на
знак за равенство между проблемите, с които се
сблъскваме, и решенията, които предлагат големите
политически партии.
Новите развития при технологиите – по-специално революциите в изкуствения интелект и в мегаданните –
тепърва ще преобразяват нашия начин да работим, да
живеем и да мислим.
В същото време, дебатите около данъчното облагане и
обществените разходи засягат един ограничен диапазон
варианти, твърде отдалечени от реалността на съвременните общества. Нашите системи за социална защита сочат напразно големите разходи, те не успяват да
помогнат на онези, които имат най-голяма нужда. Найдобрите идеи всъщност не идват от традиционните
политически кръгове. Съществува световен пазар на
идеи, от който черпят интелигентните правителства.
Четвърто. Разбрах, че най-трудното, когато управляваш, е да „преведеш“ реформите във факти.
Администрацията е много надарена да управлява статуквото и много по-малко – да го променя. Открих, че
е много важно да определя приоритети и да създам
структури, натоварени специално да осъществяват реформите, с екипи, формирани специално за тази единствена цел.
И накрая – Европа трябва да бъде реформирана. Ако
програмата за реформите във Франция се впише в
рамката на една програма за реформи в Европейския
съюз, предложението става чувствително по-примамливо.
Това подчертава, че промяната във Франция е неотменна част от промените в целия континент и това
дава на европейските граждани чувството, че техните
терзания по повод Европа са чути и ще им бъде даден
отговор. Това е ключово предизвикателство, особено в
Обединеното кралство.
За новия президент със сигурност най-трудното започва. Но посоката е добра. Мнозина са онези по света в
ХХІ век, които тръгват в същата посока.

Тони Блеър
Le Monde, 12 май 2017

тък на държавната пропаганда, на самата държавност,
която е била и все още е базирана на трите кита:
Православие, Самодържавие, Народност. Като антитеза на Свобода, Равенство, Братство.
Съветският строй, произлязъл едновременно от руската община и крепостничеството, за кратко време е
пребоядисал два от тези китове, но не слиза от тях. И
нима сега „секуларизираното гражданство“, апелиращо
за обществен договор, има къде да се разгърне с пълна
сила? Освен като фронда. Макар че са видими процесите на формиране на такова гражданство. Просто, боготворейки столипинското „дайте ми двайсет години
покой“, властта смята, че остават още четири години
до „няма да познаете Русия“, в такава многообразна
страна е необходимо време. А мнозина, отново нетърпеливи, не искат да чакат. Пък и смеят дръзко да
твърдят, че в Кремъл изкуствено замразяват времето.
Наскоро патриарх Кирил, в разрез със съветската традиция, но напълно в духа на уваровските „три кита“,
хвърли вината за драмата на 1917 върху интелигенцията. „Всичко, което се случи през ХХ век, тази месомелачка, смляла цялата интелигенция, не е ли всъщност
органично следствие от страшните престъпления, извършени от интелигенцията срещу вярата, срещу Бог,
срещу своя народ, срещу своята страна?“, пита той.
Тоест, не са виновни нито управляващият режим, нито
безволевият в решителния момент император, нито
проклетият въпрос за земята и още по-проклетият национален въпрос и дори експлозивната демография,
тласнала селяните от фронта към поредното преразпределение на земята. Интелигенцията.
Тогава не е ли и днешното фрондьорство продължение
на политиката на „национално предателство“?
Продължение на противоречащата на интересите на
одухотворения народ-богоносец дейност на „чуждата
Солженицин и Путин, 2007 г.
интелигенция“, за която през 1878 г., по време на спада
на либералните реформи и в зората на консервативните контрареформи, пише публицистът Михаил Катков,
отчасти вдъхновил тези контрареформи. Ето думите
му, сякаш изречени днес от охранител в Думата:
„Нашата интелигенция се опитва с всички сили да се
покаже като колкото се може по-малко руска, смятайки, че това е същността на европеизма. Но европейската интелигенция не мисли така... Нашето варварство
не е в необразоваността на народните маси: масите
навсякъде са маси, но... никъде у народа няма толкова
дух и сила на вярата, а това вече не е варварство... Не,
нашето варварство е в нашата чужда интелигенция“.
И
кого да слуша, с кого да се съветва властта?
Възможно е да е по-прав Пьотр Струве, смятайки, че
Октомврийският преврат е резултат от реакцията на Бедната тя, бедната! Всичко трябва да си измисля сама.
Или да поръчва срещу заплащане на цинични полиархаичната страна на упоритите опити на властта да
я модернизира (в това число и да я европеизира). Колко тически консултанти „Каквото поискате“?
далеко от реалността са били почитателите на ранна- Що се отнася до „интелигентската фронда“, първо,
та съветска власт! А нашата власт винаги е умеела да друга опозиция „у нас за вас няма“. Второ, затова и не
хвърлят в затвора и търпят, което в тоталната образочарова побързалите да се очароват от нея.
ществена глухота, тъмнина и апатия е поне някакъв
Ще си спомни ли Манделщам по-късно своите думи от
1921 г., когато вече няма да му помогнат нито подмаз- тест за ефективността на предприетите отгоре
действия. Трето, двумислието съвсем не е изключителваческите стихове за Сталин, нито полузащитата на
Пастернак, за когото, също опитващ се да се намести на черта само на руската интелигенция.
до червения трон, „ласката“ на вожда също се е оказала Руските еснафи до едно време са почитали царя и Бог,
непостоянна? Както и за Булгаков, отровила го с циро- ходили са на църква, изучавали са Закон Божий в училище, кланяли са се на господаря. А после започнали да рузата на конформизма отвътре.
шат храмове, да бесят попове и помешчици, дори да са
Друг е случаят с Ахматова. За 70-тия юбилей на
били от „благодетелите“, разстреляли царя заедно с деСталин на 21 декември 1949 г. тя пише стихове (в
цата му и голяма част от предишния елит. Ако е бил
„Огоньок“): „И Вождь орлиными очами/ Увидел с высожив
през 1917 г. Лев Николаевич Толстой, току-виж и
ты Кремля,/ Как пышно залита лучами/ Преображенная
земля/ И с самой середины века,/ Которому он имя дал,/ това „огледало на руската революция“ да са обесили на
някоя
бреза.
Он видит сердце человека,/ Что стало светлым, как
Както пише руският философ Георгий Федотов в начакристалл“. И това се случва след известното „ждановлото
на
ХХ век, руснаците неведнъж са отдавали предско“ постановление на ЦК, фактически забраняващо я
като поет. И малко повече от месец след ареста (съв- почитание на общото равенство в безправието пред
свободата,
макар и за малцина. Затова тези „малцина“,
сем не първи) на сина й Николай Гумильов. Ето такъв е
относително по-свободни, но несвободни, са по-скоро
бил тогава моралният избор. Или ще прислужваш, или
презирани
и
от низините, и от върхушката, вместо да
отиваш в лагер.
В сравнение с онова време, сегашното е съвсем вегета- се вслушат в тях, когато те се осмеляват да „говорят
глупости“,
отказвайки
се да ласкаят.
рианско, разбира се. Последните 30 години са времето
А има моменти в историята, когато би трябвало да е
на най-великата свобода в Русия в цялата й история
обратното.
Ами
ако
интуитивно
те са прави? Макар и
(не се смейте).
да са „приспособенци“, разбира се. Както някога смахнаФрондьорите от церемонията на „Ника“ не бяха ответите, на които само били позволени несанкционираните
дени с камионетки. Съветът за сигурност на страната
акции на площадите.
(аналог на предишния ЦК на КПСС) не се събра на заседание на тема „за лишаването на гражданина Сокуров
Георгий Бовт
от съветско гражданство“ (както някога са обсъждали
Газета.ru, 03.04.2017 г.
Солженицин). След критичния си пост Владимир Познер
не беше настанен в психиатрична клиника и дори не бе
уволнен от Първи канал, когото той смъмри за информационната блокада на темата за протеста от 26
март. Макар че едва ли би се разминало критично отношение към работодателя от страна на водещ в CNN
или Fox News.
От друга страна, на церемонията по връчването на наСедмичник за изкуство, култура и публицистика
градите „Оскар“ тази година холивудските звезди също
си позволиха това-онова по адрес на техния действащ
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президент. И им се размина. А с какво нашите звезди са
1421 София, ул. Милин камък 14, VI етаж
по-лоши от холивудските? В този смисъл, дори са подобри.
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Актуално ли е и днес даденото още в предзастойната
1969 година от писателя Владимир Корнер определение
Главен редактор Копринка Червенкова
„двумислие“ на съветската творческа интелигенция?
Тогава той пише (за чекмеджето, разбира се, това е
Отговорен редактор Георги Лозанов
публикувано 20 години по-късно), че е недостатъчно „да
Зам. главeн редактор Христо Буцев
се изобличи поведението на интелигенцията като присКино Геновева Димитрова
пособенчество“. То, както конформизмът й и дори лаМузика Екатерина Дочева
кейството пред властта, са просто свойство на съзнаРегионална култура Любен Русков
нието, формирано от болезненото, ирационално, шизоЛитература Марин Бодаков
идно битие на интелигенцията, която „е принудена да
Театър Никола Вандов
живее при такава власт и заедно с това се стреми към
Пластични
изкуства Кирил Василев
благополучие“.
Политика Теодора Георгиева
При това, източниците на такова двумислие и такова
Художник Людмил Веселинов
шизоидно битие би следвало да се търсят не в късното съветско време, дори не и в сталинското, а далеч
Реклама Стефан Банков
по-рано. И за да се обясни, би трябвало да се има
предвид отсъствието на формално представителство
Вестник „Култура“, най-старото специализирано издание
за проява на разни граждански позиции.
в България за изкуство и култура, което съществува от 1957
Квазипарламентът в Русия съществува само десетина
г., се издава от 2007 г. от християнската фондация
години след първата руска революция до разгонването
„Комунитас“.
на Учредителното събрание от болшевиките. И в няВестникът е територия, свободна за дискусии. Той не налага
какъв момент системата, в условия на морално-нравединствено валидна гледна точка, а поддържа идеята, че културата е общност на ценности и идеи, на трите стълба, залегнаствена криза на обществото и неговия елит, е подлоли в историческия фундамент на Европа – античната филосожена на строго мъмрене.
фия, римското право и християнската традиция. Изданието не
И къде да зрее и да се формира обществената мисъл,
пренебрегва християнската гледна точка в дебаако не в полутайната фронда? Ако нямате нито парлата, с което приканва читателите си към по-дълбоки исторически и смислови паралели.
мент, нито свобода на словото?
Езикът на „Култура“ е език на диалога, не на
Ако цялата ви литература, а после и „най-важното от
конфронтацията.
всички изкуства“ – киното (заедно с цирка в пълната
ленинска фраза, което е символично), е всъщност израс-

За историята на
интелигентската фронда
Говори се, че
Лев Толстой получил писмо,
подписано с
„Гражданка“, където имало
следните редове: „Ако народът благоденства, какво ще
прави интелигенцията?“. И
наистина – за
кого публично
ще се грижи,
чии очаквания
ще изразява? И
от името на
кого внимателно ще апелира
към властта,
за да не се лиши, не дай Бог,
от привичния
си статус...

Не, това не е свободен преразказ на известната теза
на „вожда на световната революция“ Ленин, че „интелигенцията е л.....ото на нацията“. Но е опит да се разбере какво е „руската фронда“, доколко конструктивна
или деструктивна е нейната роля. Включително и в момента.
Ако някой колектив от автори (един автор с такава
задача не би се справил) се заеме да напише труд със
заглавие „Историята на руската фронда“, то като герои, мятащи се в търсене на вдъхновение и хонорари
едновременно, между желанието да бъдат по-близо до
трона и да бъдат почитани еснафи, би се оказала добрата половина на великата руска литература, практически целият роден театър, включително балетът, а
от световно признатите ще ни се премрежат очите
от почит.
Неотдавна на церемонията по връчването на филмовите награди „Ника“ стана конфуз. Режисьорът
Александър Сокуров се изказа в защита на арестуваните по време на протеста на 26 март. Подкрепиха го и
други. Актът на фрондьорството бе забелязан от
Кремъл, получавайки външно уважителен отговор. Но
не беше напълно ясно дали се подразбираше вътрешната реплика „ще ти припомним това“ или не се подразбираше.
Това по някакъв начин напомни известния перестроечен
конгрес на кинематографистите, откъдето (без постановление на ЦК на КПСС) гласността започна да се
разпространява първо дозирано, а после потече като
буен поток, удавяйки в края на краищата мнозина от
неволните й инициатори заедно със страната.
Други побързаха да защитят устоите, противопоставяйки се на интелигентския смут и призовавайки прекалено смелите да бъдат лишени от държавно финансиране и други държавни благини. Повтори се историята с
Константин Райкин, който дръзна да извиси глас срещу
цензурата, а в отговор му припомниха за държавната
дотация и ниската продаваемост на билетите за „смелите“ му спектакли.
И отново в цял ръст изникна един от вечните въпроси
на руската интелигенция: можеш ли да крещиш, след като се храниш от господарската ръка?
Обозначен в една или друга форма още по времето на
Пушкин, Чаадаев, Лермонтов и Гогол, на този въпрос
така и не се намери отговор, който да устройва всички. Отчасти през първата половина на ХІХ век той
намира отражение в модата на дендизма: ако царизмът
е за консервативната модернизациия или за застоя, ние
ще пием, ще се забавляваме и ще гуляем. Ако той е сериозен и патетичен, ние ще сме язвителни и саркастични.
После славянофилите се сблъскват със западниците –
заради това кой по-добре ще изрази загадъчната руска
народна душа и накъде трябва да се насочи тази душа в
нейните смутни (отново тази дума „смут“) мятания.
Докато накрая нетърпението на „най-добрите хора“ да
направят живота на народа по-добър не изважда на
авансцената бомбаджиите-терористи, болшевиките и
прочее маргинали, превръщайки ги в нов елит.
През 1921 г. в статията „Слово и култура“ симпатизиращият на есерите и положително посрещнал новото
време Осип Манделщам пише: „Процесът на секуларизация не прекъсна с отделянето на църквата от държавата, както го разбира Френската революция.
Социалният преврат причини по-дълбока секуларизация.
Държавата в момента проявява към културата това
своеобразно отношение, което би могло да се представи най-добре с термина „търпимост“. Но в същото
време се набелязва и органичен тип нови взаимоотношения, свързващи държавата с културата, както феодалната система на княза е била свързана с манастирите. Князете държали манастирите за съвет...
Извънпоставеността на държавата по отношение на
културните ценности я поставя в пълна зависимост от
културата“.
Търпимост! За съвет! Да се постави в зависимост!
Най-накрая е прекъсната вековната интелигентска опозиционност. Манделщам се е размечтал.

