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Весела Коледа!
Честита
Нова година!
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Къде е Диалогът? | мрежи
Сотир Гелев, Пенко Гелев.
„Илийчо, Август и Гергин“.
Издателство „Ентусиаст“,
С., 2016, цена 10 лв.
Илийчо се премества в нова къща и под кревата си
намира мърколак – нисичко
същество с гъста козина,
изпъкнало коремче, дълги,
клепнали настрана уши и
свенлива усмивка. И понеже
е 1 август, дребосъчето
Илийчо го кръщава именно
така – Август. Разбира се,
че двамата се сприятеляват, а ние, възрастните, се
колебаем дали въпросният
Август е онзи въображаем
другар, с който Илийчо споделя самотата си, или смело и наивно да влезем в
собственото си детство,
когато сме копнеели през
тайна врата в иначе познатата стая да пристъпим,
при това без много-много
обяснения, в друг, по-забавен
свят. Или пък за възможността да се смаляваме.
Или пък да полетим – далеч
от намусената сестра тийнейджърка. Или пък дремливата котка Гергин да направи вместо нас правилния
ход на шахматната дъска.
Или Август да напише
вместо нас домашното,
при това с нашия почерк...
Братята Гелеви пробуждат
митологичната ни памет.
Те пренаписват през Илийчо
всички онези невероятни
истории, „домашни“ на културата, които са ни създавали през годините.
Приказките, от които сме
имали потребност в справянето с възрастния свят.
И които сме забравили.
Както казва Август:
„Хората не могат да видят нещо, за което са убедени, че е невъзможно.
Мозъкът им отказва да обработи подобна информация.“ Затова и дядо Коледа
съществува – е, разбира се,
с тази подробност, че вече
е много уморен и не той
разнася подаръците, а долавя желанията на децата и
ги подсказва на родителите. Стига обаче те да вярват поне за мъничко в него,
нищо, че са вече възрастни.
Сотир и Пенко Гелеви са
направили уютна книга за
приятелството и въображението. Тя е третата от
поредицата за двамата герои, а с комикса „Илийчо,
Август и седемте джуджета“ през есента двамата
братя получиха наградата
„Перото“ за принос в детската литература.

Сещам се как в самата зора на интерактивната web
2.0 ми се привиждаха хиляди въображаеми Платони в
мрежата, причуваха ми се
хиляди диалози и вярвах, че
макар и не винаги еднакво
важни, взети заедно, те
представляват истината и
ще променят света.
Сещам се и как много скоро на мястото на тази
привидност се появи нещо,
което не знаех как да назова, но което странно
добре се вписваше в неологизма на Фуко „говернменталност“.
Говернменталност - тип
управление, при което правителството програмира и
фиксира идентичностите в
социалния диалог, преди да
ги инкорпорира в него.
„Говернменталност“ - не
толкова като менталност,
колкото като технология
за производство на политически партньори така,
че да не пречат на политиката на Държавата.
Мрежата обаче не е
Държава.
Преди седмица-две писах за
опасността за диалога в
Мрежата като страничен
ефект на пресяването и
персонализирането на потока информация.
Направих го в контекста
на няколко актуални събития. Проблемът обаче далеч надхвърля рамките на
злободневността.
Проблемът е… епистемологичен.
Когато през 70-те на
Никълъс Негропонте за
пръв път му хрумнала идеята за персонализирания
виртуален ежедневник
Daily Me („Ежедневният
аз“), това му се е видяло
като добра и гъвкава алтернатива на шумните
комерсиални платформи.
Развивайки я десетилетия
по-късно в книгата си “Да
бъдем цифрови!“,
Негропонте вече е съзнавал опасността от подобен проект за обратната
връзка с действителност-

та. Умът ни има естествената склонност да поддържа хомеостазата си,
като се изолира от прекалено агресивния шум, но
комфортът, който си осигурява така, е винаги за
сметка на реалната представа за света. Деформира
я и я ограничава.
Факт е, че от 2001 насам
платформи като Amazon.
com, а после Google и
Facebook, персонализират
вместо нас. Те започнаха
да ни ограничават и нарекоха това не цензура, а
удобство – вече не ние
търсим желаната стока тя ни търси и ни намира.
Почнахме да се опасявахме
от „диктатура на мнозинството“, от някакъв гаден
болшевизъм на лошия вкус,
който ще стъпче нашата
изисканост, ще накаже нашата индивидуалност, ще
обезличи нашия талант.
По едно време усетихме,
че това е не само със стоките и забавленията, но и
с интелектуалните продукти, с новините... Но стана ли това наистина?
Огледайте се. Нима
Facebook или Amazon, или
кое да е приложение погълна създателите на интелектуално съдържание?
Погълна ги цифровизацията. Телекомите си подадоха ръка с производителите
на съдържание и се превърнаха във „влияеща машина“, която всмука интегрално и базите с данни, и
комуникационните канали,
и сървърите с всичко инсталирано на тях. Нима
тази „влияеща машина“ е
под контрола на мнозинството? Тя е на малцинството, на онзи „1%“, който определя какво да тече
по „тръбите“. И това вече се случва на такова неуловимо метаниво, че е
трудно да се установи, че
ограничение изобщо съществува. Напротив –
многообразието изглежда
неограничено!
Но проблемът е и полити-

чески. Ето, че тия дни
търпението на германското правителство към
Facebook се изчерпа и законодателството се втвърди – наказанието за „фалшива новина“ ще бъде премахване в рамките на 24
часа, а при съпротива глоба до 500 000 евро.
Мярката сигурно е продиктувана от предстоящите
през 2017 г. избори в
Германия и страха от
„руски атаки“. Въпросът
тук е кой ще определя кое
е истина. Някакво глобално „министерство на истината“? НПО-тата?
Кои НПО-та? Лобистките
НПО-та или тези, лицензирани от Европейския икономически и социален комитет специално за „диалог“ с властта?

М.Б.

В края на годината е времето за „обзора“ на случилото
се. Монтажът от събития, които сме наблюдавали, докато са били актуални, а сега вече се станали история, е
особен вид редакция на миналото. Не е ли по-необходима
обаче една друга равносметка – на репортажите, с които журналистите се опитват да променят нещо, да изправят институциите пред конкретни казуси и да предизвикат действията им, да влияят върху „системата“.
Струва си някой да проследи изобилието от екранни разкази по схемата след репортаж на … или по сигнал на телевизията… беше предприето… Но точно тук – при предприетото – възниква проблем. За част от журналистите е достатъчно да тръгне проверка, да бъде повдигнато обвинение, без да се съобщава какъв е резултатът.
Извадете „Господари на ефира“ и ще видите, че тази
схема работи безотказно в репортажите на конкуриращите се национални телевизии, на партийните телевизии, на регионалните канали. А когато журналистиката
наистина променя (към по-добро) всекидневието ни, този е най-важният обзор.
Когато отворим кутията с добрите намерения на журналистите, ще установим, че в част от тях схемата на
разказа е изкривена от нетърпение да демонстрират добре свършена работа. Защото повечето тръгват с ми-

Райна Маркова

Безмилостно
Ателие „Светлото бъдеще на битака“ (по „Време секънд хенд“
на Светлана Алексиевич), водещ Иван Добчев, сценограф Петя
Буюкова, музика Христо Намлиев. Участват: Свежен Младенов,
Йордан Ръсин, Иван Николов, Стилиян Желязков, Йордан
Биков, Гергана Кофарджиева, Дария Симеонова, Неда Спасова,
Виттория Николова, Василена Винченцо, Катерина Керемидчиева, Кристина Кулиш. ТР „Сфумато“. 12 декември 2016

Сигурно не е привично да се пише за междинен театрален продукт, за суровия резултат от едно ателие.
Още повече, че Иван Добчев и екипът му ясно прогласиха: показваното не претендира да бъде завършена творба, то е „чернова на един бъдещ спектакъл“.
Разчитането на тази чернова си струва обаче усилието.
Обемният том на Алексиевич сбира документални
разкази на граждани от бившия Съветски съюз за живота през и след социализма. Каквито и да са гледните точки, оценките на миналото и настоящето, каквито и да са обертоновете, общо изповядан е един
– даже не мощен, а жалък – антропологически срив.
Безмилостно се изследва днешният облик на homo
sovieticus, продукта на маркс-ленинските „лаборатории“, създали нов човешки вид. Същество, уверено, че
живее в перманентно „военно положение“, в което
трябва да оцелява. Щедро проповядваният гордо звучащ човек няма как да съществува в тази „природа“.
Оцеляването предполага тотална концентрация върху
себе си (в режим на минимализъм) и безжалостна
липса на солидарност. Двигател на оцеляването е
страхът, а цената му е животът и достойнството
на другите, които живот и достойнство не струват
всъщност нищо.
За това създание бъдещето никога не си е на мястото, а миналото е винаги наново измисляно. И официалният, и „тайният“ му, „интимен“ живот в настоящето са закономерно изградени от голи, но екстремОт признателните потомци (2016, 54 ми- ни абстракции. Той схваща сам себе си абстрактно и
нути) е новият документален филм на Стефан
в екстрем, при което самостоятелното мислене е
Командарев, изпълнил за премиерата си Дома на киното
противопоказно. „Естественото“ състояние е разпана 14 декември. След миналогодишното разочарование
„Моряшки истории“, експедитивният режисьор отново е дането на естествеността: липсата на нормалност,
девалвирането на базовите ценности чак до тяхното
направил вълнуващ филм. Пак е с чувствителния млад
зануляване. Свободата става звуков набор без значеоператор Веселин Христов. Но този път автор на сцения.
нария е Димитър Стоянович.
Отсъствието на собствено антропологически критеФилмът ни запраща в Централния гробищен парк в
рии в структурите на оцеляването провокира самоОрландовци. В тамошната църква пее пенсионираният
химик Георги Шопов. И тъй като не всички опечалени
съзнание, в което всеки брои себе си за жертва, а
искат хор за опелото на своя покойник, той има доставсички останали за палачи. Понеже пак става дума за
тъчно свободно време. И от години го оползотворява,
представи, градени през „обективирани“ абстракции,
Мария Донева. „Любовта
почиствайки от шума и забрава гробовете на велики бъл- разликата между „жертва“ и „палач“ се замазва до
идва“. ИК „Жанет 45“, Пд, гари: артисти, писатели, държавници. Независимо от секрай, което пък замазване се инструментализира.
2016, цена 10 лв.
зоните, този възрастен човек безвъзмездно и постоянно
За така нагласения антропоид, обичащ единствено
Закачлива и безапелационна, изгребва листа, клони, бръшляни от камък или мрамор и
абстрактните си мечти, социалната промяна е всичМария Донева прошепва:
разкрива имената на покойниците. Издирва в архивите
ко на всичко „смяна на декора“ – действащите лица и
„Любовта идва.“ Но и не
имена, изчегъртани от вандали. Мисията му отива още
спестява бодващите депо-надалеч – установява контакти с училище и наследни- изпълнителите остават същите. В ход е привидно
радикален преход на абстракциите от „идеи“ към „котайли на самотата и угри- ци, за да се възстановят две важни паметни плочи: на
жеността, и противоречи- Адриана Будевска и Димитър Талев. Извисен човек. Щеше мерс“, разбиран като директно обслужване на епидермалната органика.
ята, и самоиронията на
ми се повече да науча за него, но авторите са се съсресподеления живот, когато
доточили само върху пеенето му в църковния хор и кауТези уж различни „цивилизации“ имат срещата си на
чувството пристигне.
зата му да „съживява“ занемарени гробове.
„пазара“, където колабиралите идеи, редуцирани до веКато че ли щипка ежеднеСкромен и деликатен, „От признателните потомци“ е
щи-символи, се продават за жълти валутни стотинвен акмеизъм се разтваря
документален филм с ценна мисия, адекватна на прекрас- ки. Видиотени покупко-продажби на битпазарски бокв поетиката на Мария –
ния му герой. Не пропускайте да го видите на 26 декемлук, генериращи идиотски „носталгии“. Носталгиите
един от най-физиономични- ври по БНТ от 14.00.
на генетично смачкани същества по един смачкан
те автори в иначе доскучаГеновева Димитрова
живот.
ващата вече българска пое-

зия. Като че ли през бистрите й рими ликува, въпреки всичко, дори въпреки
стихотворението
„Зануляване на греха“, оптимизмът, че близостта е
възможна, че е естествена
и непреодолима - като сезоните, които диктуват
подредбата на нейните последни книги. Мария Донева
знае как с думи се правят
неща. Ето: Любовта идва.
Никой не може да я спре.
Зимата идва. // Студенотопло-горещо в бърз ритъм.
Червено вино. Коледа! Ти си
ми подаръкът. Червено и
златно. Всички кокали болят, разпукват се ставите,
нарове пълни с кръв, изобилие, плодородие, целувка
пред огън. Всеопрощаваща.
Дълга. Любов. Не е утеха за
смъртта, нито награда за
живота. Любовта е любов.
// Никой не може да я спре.
Любовта идва, след като
Мария е казала.

След журналистиката…

Ролф Ласгард в кадър
от Човек на име Уве

Напоследък и в съвсем
тесни интелектуални среди витае едно опасение няма автентичен обществен субект на социална
промяна, няма Диалог. Така
е, Диалогът е мъртъв, но
все по-успешно може да
бъде симулиран, а субектите в него – конструирани
изкуствено. Има си професионални организатори на
граждански мобилизации,
има си и професионални
граждани. Можем да ги видим както по протестите,
така и във Facebook, така
и сред статистите по
снимачните площадки в
Бояна. Къде се случват диалозите, истинските и не
режисираните? Къде евентуално могат да се случат
в бъдеще?

Историческата тематика е в центъра на новия брой 115 на сп.
„Християнство и култура“. В броя може да прочетете разговора с
отец Ангел Величков, свещеник в енорията на Руския екзархат към
Вселенската патриаршия в Стокхолм, където той излага мнението си
за „За православната мисия, етнофилетизма и зилотстващите в
Църквата“. Историческата тема е представена със статията на
Венцислав Каравълчев „Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и
изповедникът“ и е допълнена със спомени за митрополит Борис от
Българския патриарх Кирил и Христо Огнянов. На атеистичната пропаганда в България през 20-те и 30-те години е посветен анализът на
Румяна Лечева, озаглавен „Църква на прицел“. Проблемът за секуларизацията е разгледан в статията на католическия църковен историк
Кристофър Доусън, озаглавена „Бъдещето: Пълна секуларизация или
завръщане към християнската култура“, а в рубриката „Християнството
и философия“ е представена статията на Жан Гитон „Християнският
морал и човешката участ“. „Свидетели на вярата“ е посветена на
живота на Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки), като в тази рубрика е
публикувано неговото „Обръщение до всички мои съпастири и съслужители в Кримска епархия“, както и негова „Характеристика“, изготвена
през 1948 г. от пълномощника на Съвета по въпросите на Руската
православна църква Я. Жданов. В рубриката „Хоризонти“ е представено официалното посещение на сръбския патриарх Ириней във
Великобритания, както и полемиката във Франция, разгоряла се по
повод изказването на папа Франциск по въпроса за „джендъра“. В броя
са публикувани и откъси от книгата „Последни разговори“ между
Петър Зеевалд и почетния папа Бенедикт ХVІ, както и от
Автобиографията на св. Игнаций Лойола „Поклонникът“, както и размислите на Калин Михайлов за „Утопичните проекти и институцията
на семейството“. Броят е илюстриран с едни от най-ранните български фотографии, заснети в Атон върху стъклени плаки през 1910 г.

Добчев без милост зачертава масовизираната марксоидна визия, че социалната ситуация формира безостатъчно личността. Визия, подклаждаща фаталистични оправдания от типа: „Такова беше (е) времето“. Той обръща изцяло перспективата и показва, че
социалните отношения са производното, ефектът
от същината и действията на техните субекти. Тук
даже не става дума за оцеляване-неоцеляване или устояване-неустояване. А за две паралелно съществуващи humanitates. Homo sovieticus и homo humanus – съветският срещу човешкия човек, срещу човека човек.
Затова именно „Светлото бъдеще на битака“ не припява на биташките апокалиптици, проповядващи и
продаващи безнадеждност. Добчев знае, че „солта на
земята“ във всички времена е маргинализирано малцинство, което обаче не я обезсолява. Знае още, че
човечеството не се е изродило и няма да се изроди
тъкмо благодарение на това малцинство.
Ателието по Алексиевич е уцелило и формата, в която всичко това да добие сценичност. Добчев говори
за „пост-драматичен театър“. С това иска да каже,
струва ми се, че са загърбени традиционните, очакваните форми на театрално внушение. Че тълкуванията се правят не през заварени формати. Избрана е
една енергизирана „статичност“ на вербалната и телесната динамика, откриваща не напудрен хоризонт
към антропологическия ужас, за който иде реч.
На 12 декември Добчев беше безмилостен и към своите зрители. Представената от ателието груба чернова на бъдещия спектакъл бе с трайност три астрономически часа. Дори театралните гладиатори
бяха чисто физиологично доведени до такова състояние, че едва ли някой е успял да се концентрира върху
финалната – и без това проточена – поанта. Това не
бе единственото проблемно място. Представеното
прояви композиционни неравности, препятстващи
чистото звучене на акцентите повторения, пасажи с
изтърван ритъм, актьорски киксове и пропадания.
Казано накъсо, имаше шумове, надраскващи основната линия.
От програмата на ТР „Сфумато“ разбирам, че следващото показване е предвидено за 16 януари.
Познавам творческия темп на Добчев, способността
му да ускорява времето. Знам, че той вижда и постиженията, и излишното, и липсващото достатъчно ясно, за да дисциплинира чернови разкроения материал в плътна и единна структура. Знам, че вече работи по това.
Иван Добчев има силно сетиво за появите на вакуум
в социалното мислене и способност за реактивно
действие срещу дефицитите. „Постдраматичността“ идва от елементите на социална
педагогика в неговите реакции, съпроводени с покушения срещу текущия театрален език. Бих напомнил
безмилостните дисекции „Антихрист“, „Одисей пътува за Итака“, „Януари“ и „Суматоха“, „Животът е
сън“, „Господин Балкански“, програмите на ТР
Сфумато по Чехов, Радичков, Стриндберг… „Спомен
за една революция“, „Завръщане във Витенберг“, „Гео“,
колкото да спомена някои от емблематичните жалони. Имам основания да се надявам, че „Светлото бъдеще на битака“ ще влезе в този ред.
Георги Каприев

Портал „Култура“
www.kultura.bg/web/ нова територия за
гледни точки, видеоинтервюта и дебати
с колумнистите
Иван Кръстев,
Калин Янакиев,
Теодора Димова,
Деян Енев, Тони
Николов, Андрей
Захариев и Даниел
Смилов.
Вижте: Дебат за
културното наследство.
Прочетете: Бертран
Вержели – „Отчаяни
сме, защото сме
вярващи“; Ваня
Жекова – „Защо ни
се дава страданието?“

Чепатият
Уве
„Човек на име Уве” (En man som heter Ove), 2015, Швеция, 116
минути, режисьор Ханес Холм, продуценти: Аника Берандер,
Никлас Викстрем Никастро, Халил Ал Харбити; сценарий: Ханес
Холм, Фредрик Бакман (по едноименния му роман), оператор
Йоран Халберг, музика Гауте Сторас, в ролите: Ролф Ласгард,
Бахар Парс, Тобиас Алмборг, Ана-Лена Бергелин и др.
Награди: на Европейската филмова академия за комедия и др.

Пропуснах филма на Cinelibre, но наваксах. А миналата седмица бе оповестено, че е в деветката за чуждоезичен
„Оскар“. И така – втора поредна седмица пиша за скандинавска екранизация на роман.
Високият, попрегърбен и навъсен Уве (Ролф Ласгард) е на
59 (прочее, и актьорът е бил на същата възраст, когато се
е снимал филмът). Разправя се с цветарка за правата на
клиента. Отива на гроба на жена си Соня с два букета.
Там изглежда смирен. Уве живее в спретнато затворено
селище. Първата му работа сутрин е да обходи двора. Той
е сръчен и чепат педант – непрестанно въвежда ред. Я ще
се скара за зле паркирана кола, я ще събере фас от земята,
я ще наругае новодомци (швед и бременна иранка с две момиченца)... Уве е самотен – съседът-приятел-конкурент е
парализиран. Освен любовта към жена си и порядъка, има
една едничка страст – добрият стар сааб. Зеленоока котка
го дразни в двора. Всъщност, всичко дразни Уве.
Неочаквано младите шефове на предприятието, където работи от 43 години, го освобождават, защото е на възраст.
Изобщо, често обектите на неговата критика наричат
Уве „старчок“. И той се чувства стар. И непотребен.
Прави опити за самоубийство. Все някой му попречва.
Постепенно Уве се сближава със сърдечната иранка
Парванех (Бахар Парс) и съпруга й, дори забавлява децата.
В един момент приютява котката. Постепенно мрачният
особняк се разкрива като добър човек с травматично минало. Радостта на живота му е Соня – интелигентна, красива, ведра. Но, след като си има нови приятели и домашен
любимец, Уве може да продължи. Доколкото му е писано.
Филмът е скромен, смешен, тъжен – като героя си, измислен в блога на Фредрик Бакман. Но е по-ведър от Уве.
Историята му е разказана в два пласта: днешните настроения и спомените. Флашбекът е строен – от детството
без майка през нелепата смърт на бащата-машинист, срещата с бъдещата съпруга във влака, когато тя чете
„Майстора и Маргарита“ на Булгаков, до нейната кончина.
Трогателно е. И тримата актьори в ролята на Уве са добри: момченцето Виктор Баагьо и младежът Филип Берг
допълват харизмата на Ролф Ласгард. Ида Енгвол е очарователна в ролята на Соня, както и Бахар Парс – на
Парванех. Шведски и фарси се смесват в забавен дует.
Реалиите са въведени като значими сегменти от действието и най-вече саабът и влаковете. Живеенето връхлита
от екрана като невъзможност за общуване дори в социално хигиенична среда.
„Човек на име Уве“ се занимава с отношението към различните, към пришълците, към аутсайдерите. И още – с
криворазбрания хуманизъм на социалните служби. И най-вече – с потребността от близост. Прави го спокойно, психологически достоверно, лаконично. Парадоксалното скандинавско чувство за хумор спасява филма от сантиментализъм.
Симпатичен филм е „Човек на име Уве“, но не е комедия –
дори да се усмихваш на абсурдните случки, повечето от
тях са всъщност трагични. Непонятен ми е критерият, по
който е избран за европейска комедия на годината, но пък
скандинавските филми си струва да се гледат.

Геновева Димитрова

Три романтични
сюжета
Интригуващи артисти
гостуваха на Софийската
филхармония неотдавна.
Диригентът Адриан
Прабава е индонезиец.
Музикалното си образование получава в Германия,
негови ментори в дирижирането са Йорма Панула,
Курт Мазур и Бернард
Хайтинк. Живее в
Германия, дирижира интензивно, не се колебае да
„играе” между жанрове и
епохи, между оперен и
симфоничен репертоар, с
по-редки оперни заглавия,
като „Москва,
Черьомушки” на
Шостакович, „Възход и
падение на град Махагони”
на Курт Вайл или
„Въртенето на винта”
(Бритън), гастролира в
редица оркестри на
Европа.
Дебютният му концерт с
филхармонията бе с произведения под знака на романтичния изказ, с диференцирано третиране на
големия оркестър.
Прецизният му прочит на
Четири скици от
Димитър Ненов изведе на
преден план специфичната
чувственост на
„Въжделение” и „Копнеж”
с впечатляващи линии на
мелодичното изграждане, с
изискани нюансирани динамики, разкри възможностите на тембъра и удържа
стихията на движението
в „Гротеска” и „Танц”.
Последва запознанството
на публиката с изящен и
вглъбен цигулар – 24-годишния японец Тацуки
Нарита. Лауреат е на два
най-сериозни международни
конкурса – Лонг-Тибо
(Париж) и Кралица
Елизабет (Брюксел). Свири
на цигулка „Тартини” на
Страдивари от 1711 г.
Владее инструмента си по
силно впечатляващ начин пръстовата и лъковата
техника са зашеметяващи,
но са подчинени предимно
на неизчерпаемите му

идеи за звуковото преображение на текста. В случая
текстът бе на Александър
Глазунов, който предлага
на свирещия пар екселанс
романтично преживяване с
пълния набор от технически препятствия, които
често дават на творбата
определението „брилянтна”. Но концертът има и
предимството да „окуражи” тембровия подход на
солиста - при всяка негова
по-радикална стъпка в тази посока сякаш блендата
на мелодическото приношение става различна.
Допълнително идва и диалогът с оркестъра, който
Глазунов използва предимно
като спаринг-партньор на
солиращата цигулка, давайки й допълнителния шанс
да се самооцветява от него, стига да го усети, да
го грабне. Нарита го прави абсолютно, с извънредна чувствителност, с елегантност, която красиво
разширява периметъра на
въздействие, с неизчерпаем
звук/звуци, в ръцете му
цигулката се мени непрекъснато – прозрачна, матова, бляскава, приглушена, светла, тъмна, пробивна, деликатна, любовна,
отстранена. Толкова богат свят в 20 минути - с
лоялното партньорство
на Прабава и оркестъра,
които поеха с удоволствие
ролята на партньор в този разговор, предпочитайки
да слушат и да служат на
мощното въображение на
солиста. На бис Нарита
изсвири шлагерния 24-и каприз на Паганини в шеметно темпо. Но не това
бе най-забележителното, а
отново звуковите метаморфози на познатите вариации, реализирани с такъв размах, че нямаше как
да не си спомни човек именно този каприз
Паганини е посветил на
себе си. (Знае се, че всеки
от 24-те каприза той е
посветил на забележите-

Запрян Маринов (1954 – 2016) –
феноменалният дизайнер
Внезапно ни напусна Запрян Маринов – един от найталантливите и оригинални български модни дизайнери и художници! Създател и собственик на легендарната марка и модна къща „Егоист“, той се открояваше
със своите нестандартни послания и колекции, които
зареждаха модерния български мъж с ново културно самочувствие и естетическа увереност, а съвременните
български жени – с изтънченост, магнетичност и
стил.
Роденият в Стара Загора Запрян Маринов не правеше
разлика между художник и дизайнер. Може би и поради
това, че образованието му беше по живопис – най-напред в Художествената гимназия в Казанлък, а след
това и в Националната художествена академия, където бе студент на проф. Найден Петков. Вълнуваше се
много от интуицията, с която тийнейджърите улавят новите форми, новия стил и сарказма, с който се
надсмиват над демодето. Обожаваше възгледите на
Сократ, Хайдегер, Достоевски, Камю и Жан-Пол
Сартр... Когато създаде своя бранд „Егоист“ (вдъхновил и едноименното списание), той вече вярваше в
свободата на същинския избор на външност, отхвърляйки детерминираната личност от времето на социа-

сълта, че тяхната работа е мисия, кауза, дълг към обществото, а не всекидневна рутинна работа, която
трябва да даде конкретни резултати.
В „Нова тв“ и bTV особено очакването е „личните истории“ да се превърнат в публични и да доведат до
промени в законодателството, в отношенията между
институциите и потребителите на услугите, между лекари и пациенти. В това винаги има смисъл. Но той
определено се смалява, когато самите журналисти сякаш не се интересуват и не съобщават какво показват
проверките по техни сигнали. През ноември 2016 г. по
„Нова тв“ Марина Цекова прави репортаж за подкупите, които една жена от село Крива бара (на заплата
като приемен родител) е принудена да даде на социалната работничка в областта. Пред камерата жената
твърди, че е давала два пъти по 300 лева. Сутрешният
блок прави от „разследването“ новина – След репортаж
на Nova: Проверяват има ли злоупотреби с приемната
грижа. Сякаш подозрението, последвано от изобличаване на посочената социална работничка, е достатъчен
резултат. В репортажа на Марина Цекова има гласове
на „свидетели“, които са „сигурни“, че социалната работничка не се интересува какво преживяват децата
при приемни родители, защото тя навярно получава
подкупи от тях. Социалната работничка, от своя
страна, казва пред камерата, че не си спомня за какво
става дума. Депутат се обръща към главния прокурор с
искане за проверка. И дотам. По „Нова тв“ следва обобщение: Приемни родители са принудени да плащат на
социални работници, за да се грижат за деца, чиито биолен музикант от съвреми- логични родители не могат да се грижат за тях, или за
ето му, между които
деца от домове.
Лист, Виотан, Кройцер,
В желанието за активна журналистика се стига дори
Бацини, Шпор и др.).
до абсурди като репортажа на Bulgaria ONAir, назован
„Мисия Бурка‘2016“. През октомври стажант-репортерВъв втората част на
ката
Гергана Костадинова, за която телевизията ни
концерта Прабава бе избрал Четвъртата симфо- съобщава, че е на 24 години и е православна християнка,
„под прикритие“ преминава с бурка пред полицаи на ления на Густав Малер –
още една модулация на ро- тището. Те не я забелязват. Основното послание на
„експеримента“, както е наречен, е, че Законът е само
мантичния концепт в
на хартия. От телевизията излъчват мненията на
програмата му.
Валери Симеонов и Волен Сидеров. Валери Симеонов
Сопраното Милена
обяснява, че не може да се очаква всеки полицай да проГеоргиева бе солистка в
чете законите, но трябва да бъдат инструктирани. А
четвъртата част на
Волен Сидеров казва, че ще иска оставката на министворбата. Симфонията
започна смущаващо, що се тър Румяна Бъчварова. Репортажът завършва с предприетото действие: Искането на Патриотичния фронт
отнася до вертикалния
и „Атака“ ще бъде официално входирано в деловодството
ред в оркестъра (продълна Парламента.
жителна ансамблова неточност в корните), но
За част от телевизионните журналисти е достатъчно
някой да им обърне внимание и да прошнурова това
после сякаш всичко се намести със забележително- внимание с входящ номер. Така или иначе, не е зле предто самообладание на дири- коледно да припомним, че силата на разследващата
гента. Беше му необходи- журналистика е в това, което следва след нея.
мо и нататък, защото
Жана Попова
оркестърът изненадваше
ту със забележително
творчески реакции и сола,
ту с „отсъстващо” от
музиката просвирване.
Макар и с репутацията на Най-сетне доживяхме да държим в ръце том с мемоарипо-песенна и не много
те, спорни или не, на Васил и Жана Гендови!
Настоящата публикация, по ред причини забавена десетикомплицирана,
летия, е културно събитие, което заслужава високата
Четвъртата симфония
оценка не само на специалистите. Книгата открива възноси своя сложен катехиможност пред читателите да се потопят в неповторизис – израстването на
простата лъчезарна мело- мата атмосфера на отдавна отминала епоха. И, разбира
дия в застрашителна гро- се, да дишат неподправения аромат на разказа от „първо
теска, многозначителни и лице“ – приповдигнато емоционален и задъхан, цветист,
променящи контекста со- задръстен с множество подробности, непознати факти и
лови епизоди (много добре обстоятелства, съпътствали проявите на младото ни
представени от концерт- кино.
Издаденият с полиграфичен вкус том не само дава нов
майстора и водачите на
живот на двата текста с неоспоримо историографско
групите на духачите).
значение. Достойнство на публикацията е преди всичко
Прабава е сериозен музистрогият научен подход към съвременното поднасяне на
кант, с опит и специфичмемоарите на Васил и Жана Гендови. Те са обект на инно отношение към двойтересни и сериозни коментари и интерпретации, които
ственото в музиката на
без съмнение обогатяват знанията ни за този период от
Малер, интерпретира я,
като изтъква в развитие- историята на българското кино. Тук искам да подчертая
то й всеки детайл, проме- заслугата на Петър Кърджилов, чиято научна редакция
респектира със скрупульозната му работа върху осветлянящ смисъла й. Използва
ването на малко познати подробности и факти около
целенасочено идеите на
тембровата драматургия прощъпалника на киното у нас. Неговите пространни и
професионално задължаващи коментари към първата част
и, което много рядко се
чува у нас, дисциплинирано на Гендовите спомени придават на „Трънливият път на
българския филм“ липсващ историографски хоризонт и заспазва, изработвайки ги с
дълбоченост. Бележките към останалата част на текста
оркестъра, всички най-де(автор Теодора Дончева) са по-скромни и имат познаватайлни изисквания на автелно-информативен характер. Иначе, към безспорните
тора по отношение на
достойнства на книгата, дело на търновската издателска
темпото и характера на
къща „Фабер“, са илюстрациите и особено факсимилните
музиката. Лиричният нарепродукции на страници от митичното „тефтерче“ на
тюрел на Милена
Васил Гендов, разкриващи занимателни подробности от
Георгиева е точно за вобита на пионерите в годините на тяхната работа над
калната партия на финал- филма „Любовта е лудост“.
ната, четвърта част на
И още нещо. Изданието предлага на аудиторията възсимфонията, излъчвайки
можността спомените на Васил и Жана Гендови да бъдетска невинност и чисдат критично осмисляни в контекста на тяхното единтота, които обаче не
ство. Писани в различни години и по различен повод (сповнушават сияйна радост,
мените на Жана Гендова са записани от Стаменка
а някаква зловеща многоХристозова), двата текста отразяват подробности не
значителност през „наив- само от фактическо естество, но хвърлят светлина
ния” текст за Йоан и агвърху психографията на именитите пионери на българския
неца и касапина Ирод. И
филм. Така с днешна дата намираме косвени потвърждефиналът бе изигран прения на една или друга историческа хипотеза. Освен това,
красно и от солистката,
по нов начин можем да погледнем към личността на
и от диригента, когато
Жана Гендова. Дълги години живяла в сянката на митолотекстът гласи, че всичко гичната фигура на своя съпруг, тя буквално е „изведена“
се събужда за радост, а
от принудителната забрава. Нейните наблюдения върху
музиката умира през остворческия процес при Васил Гендов, високата й култура
таналите английски рог,
и аналитично мислене безспорно ще променят оценката
корни, арфа, виолончели и
за ролята и мястото й в историята на киното ни.
баси. От всички Малерови Издадени в навечерието на 125 години от рождението на
изпълнения на филхармоВасил Гендов, неговите и на Жана Гендова спомени са ценията в последните годи- нен подарък както за историците, така и за по-широк
ни, които съм чула, това
кръг читатели. Заслугата на екипа на Българската национа Адриан Прабава е едно нална филмотека за успешната реализация на този значим
от най-смислените и адек- културен проект е голяма. Благородното начинание увенватни на стила и значени- чава усилията им да популяризират и да пазят за поколенията филмовото ни наследство.
ето на творбата.

лизма... А за елегантността имаше своя ясна философия: адекватна визия чрез дрехи и фигура, чрез перфектна комбинация между природната даденост и това, което е най-актуално като мода...
Запрян Маринов бе сред учредителите на славното
обединение на най-талантливите ни дизайнери „Група
Форум“, постигнало успех през 80-те и 90-те... Той е и
първият носител на „Златна игла“ - най-престижната
награда на Академията за мода в категория „Дизайнер
на годината“ (1994 г.). По-зрелите поколения си спомнят и неговите успехи в България и зад граница, когато работеше в ДО „Руен“ и в Центъра за нови стоки
и мода преди промените. В по-ново време сред неговите ценители се нареди и прочутият Лойд Клайн.
Изключително интелигентен, широко скроен и артистичен, Запрян беше особено завладяваща и харизматична личност, необикновен професионалист и верен,
много верен приятел... Скърбя за него- не само защото си отиде един феноменален български моден творец, но и сродна душа, и безкрайно добър и безкористен човек.
Дълбок поклон пред светлата му памет!

Любомир Стойков

Трънливият път
на българския филм

Екатерина Дочева

Александър Грозев

Брой 43, 23 декември 2016 г.
Греди Асса,
Hommage

Златен лъв 2016
„Весел, гъделичкащ смях“
от Маргарит Минков с
художник Люба Халева донесе на ИК „Жанет 45“
Голямата награда „Златен
лъв“ за цялостен издателски проект за 2016 г.,
връчвана от Асоциация
„Българска книга“.
Наградата бе присъдена
от жури в състав Виктор
Паунов, Дария
Карапетрова, Емил
Петков, Иво Панов,
Кирил Гогов, Милена
Кирова и Младен Влашки
за „оригинален синтез на
текст и графично решение“. (Повече за „Весел,
гъделичкащ смях“ вж. бр. 3
от т.г.)

Сесар Айра –
първа среща

Журналистическото жури
в състав Андрей Захариев,
Георги Ангелов, Дарина
Анастасова, Светлана
Дичева и Петко Тодоров
присъди „Златен лъв“ за
издателски проект с найголяма обществена значимост и с широк медиен
интерес на издателство
„Изток-Запад“. Наградата
е за цялостна издателска
програма и значим принос
към обществения и политическия дебат в
България чрез ценни издания от основополагащо
значение за българската и
новоевропейската култура.

К

Съдбата
на хоратасимволи
Горан Симич. „Записки за бившите хора”. Превод от босненски
Рада Шарланджиева. ИК „Сонм“, 2016 (2005). Цена 14 лв.

Този сборник с разкази може да не е най-подходящото
предколедно четиво, но е силна, въздействаща литература, която за пореден път затвърждава личните ми пристрастия към (пост)югославските писатели. Колкото и да е
експлоатирана литературно войната в Босна (вече дори
от български автори), Горан Симич успява властно да
прикове вниманието, внушавайки не само ужаса, но безобразния позор на войната, обидно лесното рухване на нормалния живот в абсурда на омразата и кръвопролитието.
Написана от човек, излязъл от Балканите и заселил се в
Канада, тази книга може да бъде четена и като предупреждение за Европа, днес, когато национализмите рисуват монументални черно-бели платна из целия континент.
Има писатели, които се обръщат към темата за войната с пределна суровост, с детайлен до бруталност реализъм. Горан Симич избира друг, също често срещан подход:
за да се опише безумието, на помощ идват гротеската и
отместването в причудливо, полулегендарно измерение.
Екстремният опит на войната се разказва през хиперболизирани, почти сюрреални фигури, като непобедимия комарджия Синан и другаруващата с мечки циганка Канада.
Героите от иронично озаглавения разказ „Големият свят“
са играчите на аматьорски футболен отбор от провинциално градче, които присъстват само с прякорите си и в
набързо скицираните истории се превръщат в символи.
Може би това е и съдбата на „бившите хора“ – бивши не
просто защото са изгубили дом и смисъл, а защото са се
превърнали в символи на войната и опустошението.
Емигрирайки по широкия свят, в очите на местните жители те са не толкова братя човеци, а символи на онова,
което никой не би искал да му се случи.
Като добавим и доловимата относителност на времето,
с която работят тези разкази, както и някои съзнателно
неправдоподобни събития, можем да обобщим, че това е
като цяло методът на магическия реализъм, в който югославските литератури имат собствена солидна традиция.
(А може би не е без значение, че Горан Симич е преди
всичко поет.) Магическият реализъм често е обвиняван
във възпроизводство на екзотични стереотипи; тук-там
в „Записки за бившите хора“ може и да се прокрадва такъв елемент. Босна и Канада са доста раздалечени и разкрачът между тях не е лесна работа. Но най-силните разкази – като „Приказка за земята“ и „Синан“ – са могъща
литература от най-чиста проба. Първият почти неусетно се превръща в крайно иронична притча за вечното завръщане на братоубийствената война; вторият разказва
за обсадата на Сараево в много по-реалистичен ключ, но
образът на Синан, така изключителен и в живота, и в
смъртта, му придава митично измерение.
Сборникът на Симич е част от по-мащабен издателски
проект, озаглавен „Разказът – един пренебрегван жанр“,
който доведе и самия автор в България. Споменавам го
не само защото разказът действително е пренебрегван
жанр, а за да обърна внимание и върху оформлението на
книгите по този проект. Художникът Борис Праматаров
ги е решил в разпознаваем графичен стил с фрагментарни
гротескни изображения, които всъщност са винетки към
всеки отделен разказ и се появяват в колаж на корицата.
Може би малко претенциозно, но впечатляващо и запомнящо се визуално решение, което придава облик на цялата
(незаявена по друг начин) поредица. И още една причина
да се посегне към тази книга.

Ангел Игов

Нещо като автобиография в картини
Греди Асса в новата галерия „Контраст“
С Греди Асса и неговата
живопис от края на 70-те
години до днес се открива
новата галерия
„Контраст“. Една от картините е озаглавена „Нещо
като автобиография“, а
друга „Наклонът“ – катеренето по стръмния склон
към… върха?! Къде е сега
Греди? По средата на пътя
или малко преди да достигне върха?
Голите тела – „Hommage
за Дечко Узунов“, неговият
учител в прекия и преносен
смисъл на думите, е белязал
началото и пътя на художника. Това се усеща в ослепяващите със своята чистота перлени тонове на
големите платна; в полагането на маслото с бърза и
лека мазка и акварелна прозрачност; в усещането за
живопис, правена на един
дъх; в пластичният му израз с излъчване на хайку –
лаконичен, даващ възможност за многопластова интерпретация.
Греди, майсторът на поетичния експресионизъм, е
наредил и голямоформатни
платна, повечето непоказвани въобще и правени в
последните няколко години.
И ако съвременното изкуство се разпознава с оскъдност в отдадеността и
със сетивност, то Греди е
обратната страна на неговото лице. Живописта му
е пипната с ръце, с душа, с
широко отворени очи за
красота и с голяма доза интелигентност. Спомням си
какво е казала преди 30 години Вера Недкова по повод изложбата му на
„Шипка“ 6: „Греди, харесвам
те с цялото си тяло“.

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

Окриляща оценка от една
от най-големите дами и
майстори в нашата живопис, но сигурно не случайна.
Живописта на Греди диша,
в нея се усеща миризмата
на колендрото след преминалия дъжд, маранята и
шепота на песъчинките в
„Пустинята“ (2014), хладината на планината в
„Музика от планината“,
въздишката на наранената
природа и плачът на брезата в „Екология“ I и II.
Живописта на Греди Асса е
и „Предчувствие“, както е
назовал една от картините
си художникът.
Предчувствие за какво?
Дали следващата картина „Открадването на Европа“,
не ни дава отговор? Не
търсете истински наратив
в картините му и съответния отговор на въпроса.
При Греди сюжетът е поднесен като сетивност, която идва да ни предпази от
последиците на задаващия
се проблем, живописта му
е направена като че ли с
едва доловим удар с перце.
Живопис, създадена
„Когато си силен и слаб“.
Така е нарекъл Греди картината си, посветена на
Самсон и Далила. В тази
живописна поредица от алегории и метафори е и темата за „Карнавала“, участието в спектакъла, в който всеки се прави на това,
което би искал да бъде в
живота, но го е постигнал
само ако се е включил в
карнавала. Художникът не
е подминал и темата за
нарцисизма чрез
„Огледалото“, в което жената се оглежда такава,
каквато е, или по-скоро в

От книгите на
Фондация "Комунитас"
в книжарницата избрахме:

Георги Марков,
"Ходенето на българина
по мъките", Есета, част 3,
Сър Томас Браун,
"Урнопогребение",
Николай Лесков,
"Запечатаният ангел",
Св. Тереза Авилска,
"Вътрешният замък",
Бл. Хайнрих Сузо, "Книжица
за вечната премъдрост"

каквато се е превърнала
безвъзвратно.
Греди е от малцината, които съумяват да преминат
през живота с летене, с
радост, със страст и любов, дори когато боли. Той
е от тези, които в обърканото ни време ще те преведе през пороя, през умиращата природа, през опожарените и изтърбушени
сгради, ще те извади от
дъното, ще те облее със
светлина, ще те накара да
заобичаш българската земя,
дето ти дращи под обувките. И това го прави чрез
цвета, който е светлоносен, чрез въздуха, изпълнил
картините му като музика.
Изложбата в новата галерия „Контраст“ показва, и
то не само заради картините „Hommage за Дечко
Узунов“, че Греди не е забравил уроците на
Маестрото – да нарисуваш
среда и после нещо малко
за този, който може да го
разчете, да направиш фона
на картината като мида и
да обходиш всяко кътче
от нея, все едно си я целунал. Галерията избра Греди
Асса за своето начало и
заради неговата светлоносна живопис, и заради
това, в което той самият
вярва: „Изкуството е
празник и наслада“. Така с
тази изложба на Греди
Асса, която ще може да се
види от 24 ноември до 29
януари, галерия
„Контраст“ ни поднася в
очакване на празниците истински „празник и наслада“,
възможност да се извисим,
според името на една от
картините – „Душата се
въздига“. Дано успеем!

Аксиния Джурова

Камбаната от

Недялко Славов (ИК
„Хермес“, Пд, 2016) получи
наградата „Хеликон“ за
нова българска художествена проза. Наградата се
присъжда заради въпросите, които „Камбаната“
поставя, заради посланията, които излъчва чрез повествованието, и заради
езика и стилистиката си –
въздействащи сетивно,
емоционално, дълбоко, заявява журито в състав
Димитър Шумналиев
(председател), Албена
Стамболова, Катя
Атанасова, Анри Кулев и
Юри Лазаров. (През 2015
г. Недялко Славов получи
същата награда за романа
си „432 херца”.)
Повече за „Камбаната” –
в следващ брой.

К

Боланьо ли беше казал веднъж, че Айра е като Маркес
на LSD? Първата среща на българския читател с аржентинския писател Сесар Айра, едно от най-ярките
имена на южноамериканската литература днес, е чрез
романа „Светецът“ (ИГ „АГАТА-А“, 2016) в превод на
Красимир Тасев. И то каква среща! Това е катапултиране в един фантазмен свят, създаден от безмилостен разказвач, който след сто и няколко страници
поразплита небрежно възела, спретва внезапен край и
ни изхвърля безпомощни и объркани от повествованието, изтъкано от сюрреалистични ситуации, резки обрати и философски съждения с борхесов хумор. Както
многобройните му други романи (вече около 90), и този е създаден по изпробваната схема – бързо и плавно
начало, което стартира мотора на история, чиито
развитие и развръзка са още неизвестни дори за самия
автор. После той пуска фантазията да изведе историята на бряг, който Айра описва хиперреалистично с
неподправена изненада от ръчно построения свят.
Ръчно е ключова дума – Айра пише с писалка на хартия, не повече от две-три страници на ден. Тази мастилена бавност е отразена в ритъма на романите му
– в щедрите мисловни конструкти, но и в онази пестеливост, която механиката на писането на ръката
предпоставя. Не прави предварителни проучвания, не
трупа факти, не предоставя информации. За него литературата е отделена от фактическия свят на медиите. Айра е един от последните големи разказвачи
днес, които се отказват от политическото и репортажното. С авангардистки жест той създава литература заради самата литература, като експеримент с
романовата форма, като процедура.
„Светецът“, както и другите му творби, трудно се
поддава на жанрова категоризация. Това е кратък роман, който обещава да се превърне в криминале (сякаш е като загатната пародия на „Името на розата“
от Умберто Еко), но изведнъж отказва да бъде това.
Той е и одисея, която отказва да бъде одисея.
Любовен роман, който внезапно преобръща любовната
ситуация, която Айра нарича „пауза в трудностите и
страховете на съществуването“, и я превръща в комично преживяване с бутафорна трагика. Той е като
приказка на Шехеразада, кръстосана със средновековен
епос. Началната сцена на романа ни отвежда в каталонско градче на морския бряг по времето на късното
Средновековие, което подозрително носи пазарни черти като от съвременността. В тамошния манастир
един монах десетилетия наред върши чудеса и така
гарантира поминъка на ханджии и дребни търговци,
които просперират от непрестанната върволица от
вярващи и търсещи изцерение. Читателят нахлува в
последните дни от живота на монаха, когато той,
спечелил вече признание и канонизиран приживе от
три папи (не е шега!), е решил да се завърне в италианското си родно село, за да умре. Усетили грозящата
заплаха от крах на системата за пласиране на чудеса,
местните скрояват коварен план за осуетяване на
предстоящото отпътуване. Тук историята прави първия от многобройните лупинги, в които читателят
губи ориентацията си за време и пространство. В
края оставаме с усещането, че сме съпреживели дълги
години от живота на светеца, а се оказва, че сме
прекосили скоростно Средиземно море, шляли сме се
из Африка по нощница и манастирски везани чехли
около седмица, като последните четири дни са заети
от пространна любовна авантюра с кралицата на
матриархално царство, което може да се обхване цялото с един поглед. Изкривяването на пространството и времето е типично за романите на Айрес, който сякаш е пуснал в пълен ход борхесовите системи
от огледала. Хуморът е интелектуално бистър.
Образите са като шахматни фигури и когато някой
герой стане ненужен, просто изхвърча в небето по
познатия от латиноамериканската литература метод.
Литература за ценители! Според Айра, читателят
трябва сам да тръгне към автора. Това разбиране за
отношението автор - читател може би е породено
от личния му опит. Роден през 1949 г. и израсъл сред
Пампата, в малко градче без нито една книжарница,
малкият Айра открил в местната библиотека и обикнал Балзак, Кафка, Лотреамон... Но нямало Борхес, чиито вълнуващи истории той познавал от вестника.
Писал на издателството и си поръчал оттам всичко
от прославения писател. Мнозина виждат в Айра литературния наследник на Борхес и предричат, че скоро Аржентина най-после ще има писател нобелист и
то точно през 2020 г. Тази многотиражирана из културните колонки на вестниците шега тръгва от един
научнофантастичен роман на Карлос Фуентес, описващ свята от близкото бъдеще, когато Кондолиза
Райс е президент на САЩ, столетният Фидел
Кастро е още на международния паркет, а Сезар Айра
е първият аржентински литературен нобелист.
Поради рязкото разминаване на тези прогнози с реалността днес, можем за утеха, по маниера на Айра в
„Светецът“, да признаем, че е без значение какво и
как ще се случи, защото случаят се разрешава и не остава нищо – нито в реалността, нито в паметта. (…)
Кръгът се затваря и сборът е нула. Смисълът е в движението, в литературата.

Петя Хайнрих

Между

13 и 18 декември
в НДК се състояха 44-ият
Софийски международен
панаир на книгата и 4-ият
Софийски международен
литературен фестивал. В
рамките на тези два найпредставителни форума,
посветени на книгата и
литературата у нас, се
проведоха десетки срещи
между писатели, преводачи,
художници, издатели, журналисти и читатели от всички
поколения.
В следващи броеве очаквайте
отзвуци от многобройните

събития, както и специални
интервюта за „Култура“
със световноизвестни творци, като Адам Загаевски,
Дубравка Угрешич, Йосип
Ости и Хасан Бласим.
Първата равносметка сочи,
че Софийският литературен фестивал вече привлича
фигури от първа величина
и най-после София заема
достойно място на европейската литературна карта с
възможността за дискусии
по най-парливи проблеми на
съвременността.

К

Коледен
разказ

Майка и син

Дъждът валеше силно и чадърът не успяваше добре да го предпази.
Непрекъснато заобикаляше и прескачаше локвите, но разхлопаните плочки не
можеше да избегне. Краката му бяха мокри, крачолите бяха подгизнали почти
до коленете. Няколко пъти смени ръката, която държеше чадъра, а свободната
слагаше в джоба на якето. До вчера беше неестествено топло, от онези дни,
които ти напомнят за есента в края на декември. Днес застудя рязко. Не го
интересуваше глобалното затопляне или глобалното застудяване, струваше му
се, че костите му измръзват. Тънък режещ вятър подсилваше усещането за неуютност. Ушите му направо звънтяха, сякаш щяха да се отпорят, ако не побърза. Въпреки това, не му се прибираше. Стаята му беше почти толкова студена, колкото навън. Отопляваше се само стаята на майка му. Беше още рано,
но бързо се стъмни и очертанията на света наоколо се размазаха, като че гледаш през прозореца на бърз влак. В края на работния ден хората под чадърите
подтичваха и внимаваха да не се намокрят повече, отколкото вече бяха.
Някои, навели глави, гледаха къде стъпват и шарените, мигащи от всяка витрина лампички хвърляха дълги цветни отблясъци по чадърите им, по мокрите
улици и по лицата, когато от време навреме ги вдигнеха нагоре. А там целият
град мигаше и светкаше, отвсякъде се чуваше познатата мелодия и никой не
искаше да забележи евтината пластмаса, от която беше изработено всичко.
Мина набързо през пасажа при бившия „Кристал“, прибра чадъра, изтърси го
три-четири пъти от водата и на излизане го отвори отново. В този момент
го забеляза. Беше човек, в това нямаше съмнение, разбра по свитото на земята тяло, увито в оранжево родопско одеяло. Приближи се, наведе се надолу да
огледа по-добре. От пръчките на чадъра му водата се стичаше върху одеялото.
Отдолу имаше подложени разкъсани кашони, подгизнали от водата, а отстрани
се въргаляха някакви парцали, картонена чаша за кафе и празна найлонова опаковка от салам. Целият вонеше. Стори му се неловко да го попита нещо – човекът дори не помръдваше. Дали не е умрял, мина му през ума и с крак го побутна в гърба. Онзи не реагира. Тръгна си бързо по пътя и се заоглежда дали
някой не го е видял. Стана му още по-студено, потрепери и наново смени ръката, като стисна по-здраво дръжката на чадъра.
Майка му от години вече не излизаше от апартамента. Обясняваше, че няма
какво ново да види навън, или нещо, което да я интересува. Малко по малко
ограничи контактите си с и без това оредяващите й приятелки. Не ми се говори за болести, възразяваше тя, когато той я кореше, че не общува, че се е
затворила в себе си. Всъщност, говореше почти само за това. Никой не ме слуша вече, оплакваше се. Едва я издържаше с тези болести, но когато минаваше
към спомените, беше някак по-поносимо. Те избледняваха с времето, променяха
се, ала тя ги разказваше и преразказваше, доизмисляше и направо съчиняваше с
все същото удоволствие. И все повече се залежаваше.
Като влезе в антрето, преди още да остави чадъра в банята, извика:
- Мамо, прибрах се.
Тя изчака, както обикновено, и чак след многозначителна пауза, която казваше:
„Ще видиш колко пусто ще ти е без мен“, се обади. Той не влезе при нея, а
отиде в кухнята да включи котлона.
- Игнажден е, какъвто човек пръв влезе в къщата, като него ще ти е годината...
Гласът на майка му беше слаб, сънен, сигурно пак е спала през целия ден, спала
е пред телевизора.
- Е, и? При нас не се очаква промяна.
- Никой не влезе, освен ти, сине. Спомням си какво дете беше - кротко, послушно.
- Не ми се слушат пак спомени, уморен съм – прекъсна я и затвори вратата
на кухнята.
Преди години все още имаха такова одеяло. Оранжево, вълнено, „родопска“ шарка
на карета, с проскубани краища. Бяха два вида – оранжеви и зелени. Имаше ги
през социализма почти във всяко семейство. Затова ли не му излизаше от главата? Заради онзи на земята ли, върху мокрите тротоарни плочи, от които го делеше тънко велпапе, или защото си спомни как като малък майка му го завиваше
точно с такова вълнено родопско одеяло, чаршафосано в бял плик с кръгла дупка
в средата, захванато в четирите краища с безопасни игли „за всеки случай“?
Подпъхваше го отстрани около тялото му, подгъваше го при краката, а после го
целуваше по двете очи за „лека нощ“. Като се обръщаше настрани, пружината
на леглото лекичко изскърцваше. Лъжичката застърга в дъното на чашата с чая.
Медът отдавна се беше стопил, а той продължаваше да върти ли върти. Майка
му оттатък гледаше телевизия и звукът сигурно се чуваше чак у съседите.
Сложи си слушалките, музиката го успокои, изключи го от света.
Следващият ден отиде на работа в лошо настроение. Времето беше студено,
небето се беше избистрило. Трудно му беше да се съсредоточи, изпитваше раздразнение от всичко, успя да се скара с един колега без причина. Заболя го главата. Нямаше обяснение и се зарече да си запише час при личния лекар.
Отлагаше постоянно, а сега в тези предпразнични дни сигурно ще е препълнено
с пациенти, ще трябва да чака. Само като се сети, главоболието му мина.
Работата в преводаческата фирма не му харесваше. Беше скучна и в края на
работния ден изпитваше досада и непреодолимото желание още на следващия
да си подаде молба да напускане. Но идваше нов ден, пиеше кафе, излизаше от
къщи и тръгваше по познатия вече от толкова години маршрут. Като студент мечтаеше за университетска кариера, искаше да преподава, после изскочи
възможност за работа в това бюро и той започна. Да пробва. След време се
видя със свой състудент, който също като него се стремеше към преподавателско място. Беше спечелил конкурс. Беше доволен. Разправяше колко му е интересна работата със студентите, как им станал любимец. Ходиха една вечер
да пият бира заедно и тогава, след няколко чаши, истината излезе наяве.
Старият му приятел започна да се оплаква от отношенията в катедрата, от
подмолните борби за власт, от зависимости, които спъваха възможностите за
развитие, ако не си „в играта“, как всъщност няма как да се развиваш в такава йерархична среда, ако... Не попита каква „игра“. На тръгване приятелят му
вече съжаляваше за откровенията си. А той съжали, че вече няма за какво да
крои планове. Същата вечер се раздели с желанието да преподава. Добра си беше работата му. Скучна, но без особени сътресения, сигурна, доколкото имаше
нещо сигурно днес. Това беше преди години. Оттогава двамата бяха разредили
срещите си, разговорите течаха вяло, фалшиво и накрая спряха да се виждат.
Защо се сети за него точно сега? Вървеше бавно, без настроение, но постепенно му стана приятно да се заглежда в украсените празнично заведения, в магазините, да усеща радостната възбуда на хората от предстоящите дни.
Главата му се проветри от студа. Беше стигнал пасажа, откъдето минаваше

винаги на път за вкъщи. Трябва да купя и аз някоя украса за Коледа, помисли.
Поне ще зарадвам майка, с нея в последните години все сме сами на Коледа.
Отсега ще напазарува и неща за ядене, остават само три дни до Рождество.
Ще направи тържество като в детството. В полутъмната стая елхата искри
от светлини, играчките по нея ги отразяват и разпръскват, а той с трепет
чака подаръка си.
Когато излизаше от пасажа, потърси с очи спящия на земята от предната вечер. Този път кашоните бяха изправени и образуваха нещо като параван.
Легналият беше скрит, виждаха се само краката му в разкривени обувки, загубили цвят и форма. Приближи и погледна отгоре. Човекът пак лежеше в импровизираното си „легло“ от кашони, с гръб към улицата и с лице към стената, отново завит с оранжевото родопско одеяло. Очевидно не спеше, мърдаше и мърмореше нещо, от което се чуваха по-скоро звуци, отколкото думи. Веднага отмести поглед и забърза към къщи. Вече зъзнеше от студа. Защо му трябваше
да минава оттам, да види пак този нещастен клошар! Как защо, нали оттук
се прибира всяка вечер? Освен в редките случаи, когато отиваше другаде.
Къде? Защо беше спрял да ходи където и да било, да се среща с хора, с приятели. Главата му пак натежа. Непременно ще иде скоро на театър, ще си купи
билети за най-гледаната постановка в Народния. Ще иде сам. Нищо, че е сам.
Ще отиде.
Влезе вкъщи и поздрави майка си. После ще вечеря. Първо иска да се изкъпе, да
се стопли. Мамо, ще ти донеса да ядеш. Изтощен съм, искам да спя.
Този път след работа отиде да си купи билет за театър. Билетите за най-популярното представление бяха свършили. В навечерието на Нова година е така,
каза касиерката. Купи си един за Камерна зала за след седмица, без да има представа каква е постановката. Тръгна да се прибира по обичайния маршрут.
Нямаше търпение да види дали бездомникът е там. Като наближи, реши, че
този път ще го заговори. Ще го попита от какво има нужда, как да му помогне. Може да му даде пари. Или да му купи храна? Парите лесно се превръщат в
бутилка евтин алкохол...
Нямаше го. Мястото пак беше покрито с кашони, но вместо човек, върху тях
имаше три грамадни камъка. Отмина озадачен и сконфузен.
Следващия ден нямаше търпение да свърши работното време и да отиде да
види дали клошарът е там. Нямаше го. Нямаше ги и кашоните. Ъгълът беше
празен. Изметено. Попита в съседната книжарница. Нищо не знаели, нямали
представа къде е, но бил някъде тук, щял да се върне.
Докато вечеряше на крак в кухнята, приготви сандвич за майка си и го занесе
в стаята й. Тя седеше в леглото, подпряна на няколко възглавници, и гледаше в
екрана на телевизора. От години беше стеснила своя свят и познаваше само
този, който й показваха телевизионните предавания, новините, филмите.
Почти не се сещаше да се храни, докато той беше на работа. Вечер й приготвяше нещо и тя машинално го изяждаше. Целуна я по челото – добре ли си, мамо? Загледана в някакво риалити, сякаш отсъстваше от стаята, но при въпроса изведнъж се сепна: А ти как си? Не споделяше нищо с нея, за да не я тревожи. Дори когато се разделиха с онова момиче, не пожела да й каже защо. Не че
той знаеше. То си тръгна така естествено, както беше се появило – мълчаливо. Сънуваше го известно време по един и същи начин – как се смее, направо се
залива от смях. Повече не потърси друга.
Не можеше да се справи с времето. Времето ту се влачеше бавно, изнервящо
бавно, особено в празните почивни дни, когато, вече почистил малкия апартамент, му се струваше, че часовникът спира, че стрелките едвам-едвам се помръдват и денят няма край. Понякога обаче времето се разбързваше, препускаше
и не успяваше със задачите, които си беше поставил. Това го изнервяше и се замотаваше още повече. Напоследък времето постоянно беше в такава фаза.
През нощта сънува как лежи на празното място на клошара, но под него няма
кашони, опитва се да се завие като пашкул във вълненото одеяло, подпъхва го
под себе си отвсякъде, но краката му все излизат навън, бос е и умира от
студ, свива си краката, притиска коленете до брадата си, сгъва ръцете и, превърнал се почти на топка, с глава под одеялото, отваря очи, но не вижда нищо. Ослепял съм, минава му през ума и се събужда разтреперан, в ембрионална
поза, завит през глава, почти задушен.
В деня преди Рождество ги пускат по-рано от работа и той бърза да купи от
кулинарния магазин сарми, чушки, боб. Вече продават готови питки с пара̀, така че вечерята за Бъдни вечер е готова. Купува клонки от елха, да замирише на
Коледа – все още не е валял сняг. С издута от продукти торба се запътва към
дома си и пак минава край убежището на бездомника. Там всичко е чисто, няма
следа от човека. Оглежда се наоколо, търси с поглед и го вижда на една пейка в
съседната градинка. Наметнал е одеялото почти като пончо и седи. Отива до
него и вижда разпилените наоколо боклуци, стар пуловер, парче мърляв плат и
две претъпкани с хартия найлонови торби. В ръцете му има пластмасово шише с вино. Мирише.
- Остави торбите и ела с мен...
- Дай една цигара!
Дава му цигара. Убеждава го да го последва у тях, но ако може да остави торбите и бутилката. Върви един метър напред, защото едвам издържа смрадта.
Вкъщи го кара да се съблече, да се изкъпе, дава му свои дрехи. Чак тогава слага
купеното на масата за Бъдни вечер, пали няколко чаени свещи и кани майка си.
Почти не разговарят, пара̀та от питката се пада на майка му, а вместо на
тамян, из кухнята се носи друга непреодолима миризма. Настанява го да спи в
хола, отдавна превърнат в склад за непотребни на семейството вещи.
Следващите дни до Нова година става по-рано, за да приготви нещо за ядене
за майка си и за госта, преди да отиде на работа. Двамата по цял ден гледат
телевизия – тя от леглото, той от фотьойла до леглото. Времето е студено,
отоплява се само тази стая. Майка му свиква с новодошлия, чувства се добре,
с компания, има с кого да обсъжда сериалите, игрите, да разказва без прекъсване спомени с многобройните повторения, високо, защото не дочува. При нея
има човек. Майка му е добре, добре е. Може би клошарът трябва да остане
при нас, мисли си той, може би трябва да приемем този човек като свой, да го
приема като брат, а майка ми като син. Може би тримата ще живеем по-добре.
На втори януари той отива на работа. На връщане към къщи се отбива в
един магазин, моли за няколко кашона и се запътва към онзи ъгъл. Ъгълът е
празен. Постила кашоните. Завалява сняг. Дано някой донесе одеяло.

Силвия Чолева

Упадъкът на американската поезия
Публикуваме
този текст, защото предлага
любопитна
гледна точка
към днешната
американска поезия. От друга
страна, той
има пряка връзка и с разгорелите се през последната година
у нас дебати за
социалния и политическия
смисъл на поезията и за ролята на университетите в литературния
процес.
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1 От стихотворението
„Наказание“

Неотдавна, прелиствайки том с поезия от Робърт Лоуъл,
попаднах на няколко реда, които препрочетох отново и
отново. Редовете бяха от „Разходка рано в неделя сутрин“
(1967) и гласяха:
„Смилете се над родната планета,
над вулканичния й конус радостта не свети.
Мир на децата ни,
които страдат
и в зачестилите войни невинни падат.
Те следват неотстъпно,
земния ни път като зловещ
и кървав призрак,
разглезен от апатията
и капризите ни,
прастари както
и светът.“
(Превод Красин Химирски)
Бях пленен от майсторството на тези редове, от тяхната изтънченост и меланхолична изящност. Бях впечатлен
от римите: например „призрак“ (ghost) и „изгубен“ (lost), които пресъздават съвсем точния призрачен и обладаващ
звук. Но най-вече ме впечатли амбицията на Лоуъл - той
гледа към света като че ли от космоса, като посивял и изнурен прорицател, който произнася присъди. Определя нещата такива, каквито смята, че са не само за него, но и
за всичките му читатели. И е обърнат към бъдещето.
Неговото пророчество за замърсеното състояние на планетата и тъжните безкрайни „малки войни“ се оказва до голяма степен вярно. Но поетите рядко вече пророкуват,
поне не видните в Америка. Най-уважаваните ни съвременни поети – онези на по петдесет, шестдесет и повече години, които взимат големите награди и „сладките“ длъжности като преподаватели и които се появяват от време
на време по страниците на „Ню Йоркър“ – пишат по много по-скучен и предпазлив начин. Вярно, не е като да не се
пише и публикува тонове поезия, заради което е трудно да
се генерализира. Въпреки това е видно, че поетите, които
сега основно се радват на обществено внимание и на почитание, произнасят не особено страстни заклинания.
Американската мейнстрийм поезия често звучи така:
„От доста време насам си мисля, че някога е имало
време
и че винаги ще има време,
за това, което ми идваше наум да правя
и което мога да си представя,
връщайки се назад към него и намирайки го,
така, както го открих първия път.
Но в този момент не знам
какво съм си мислел, връщайки се назад в мислите си.“
Това е Уилям Стенли Мъруин в брой на „Ню Йоркър“ от
12.12.2011. В края на стихотворението се чува дрозд на зазоряване, пеещ „новата песен“. Свежестта в природата се
възприема като ироничен укор към безплодните размишления на поета. „Новата песен“ е за неизживения живот:
пропуснати възможности, неизвършени дела. Изглежда стихотворението е и за това колко трудно е да се пишат
стихотворения. „Което ми идваше наум да правя“ предполага не само неизпълнени действия, но и ненаписани стихотворения). Редовете са мелодични, гласът топъл и съчувствен – но залогът е малък. Присъстваме на приятелски мач.
Подобно на Мъруин, днес повечето ни поети говорят на
един дълбоко вътрешен език. Уклончив, двусмислен, болезнено саморазпитващ се. Не само говорят със себе си в стихотворенията си; често говорят със себе си за това как
говорят със себе си, както Мъруин прави тук. („Но в този
момент не знам какво съм си мислел, връщайки се назад в
мислите си“.) Лоуъл говори директно за нашите деца, нашата монотонна възвишеност: малко са днес значимите поети, които дръзват с някаква убеденост да кажат „наше“
или пък още по-дръзкото „ние“. Във време, когато колективните въпроси – обществени, политически – са неотложни, поетите ни са станали все по-затворени, силно
алергични и някак оттеглени встрани от случващото се.
Поезията им не се чува, а се дочува и понякога е твърде
херметична, за да бъде изобщо дочута с нещо като разбиране.
Съвременните американски поети в момента изглежда вливат цялата си енергия в една задача: създаването на глас.
Стремят се да не звучат като друг. В резултат често изваждат на преден план това, което в тях и езика им е
най-самобитно и идиосинкретично, и пренебрегват онова,
което е общо между тях и другите. Сегашният поет може да доставя определен тип удоволствие чрез уникалността си, но никой негов читател не би казал това, което
Ралф Уолдо Емерсън се надява да изрече при срещата си
със значим поет: „Това е моята музика; това съм аз самият.“
Казаното от Емерсън за американските поети през 1840 г.
е до голяма степен вярно за тях и сега: „Нашите поети са
хора с таланти, които пеят, а не деца на музиката.
Идеята е второстепенна, на първо място е шлифовката
на стиха.“ Тогава Емерсон прави критично разграничение.
„Не метриката, а пораждащата метриката идея прави
стихотворението – мисъл, толкова страстна и жива, че,
като духа на растение или животно, има собствена архитектура и краси природата с нещо ново.“ Идеята остава
второстепенен (или третостепенен) момент за сегашните ни поети, но не метриката и шлифовката са първостепенни – а гласът. Джон Ашбъри звучи категорично като
Джон Ашбъри. „Тези езерни градове израснаха от ненавистта/ в нещо, което лесно ще бъде забравено, въпреки че е
гневно на историята.“ Със своето сдържано флиртуване
със смисъла тези стихове не могат да принадлежат на никой друг. Шеймъс Хийни (американец, така да се каже, поради взаимно осиновяване) звучи само като Шеймъс Хийни:
„Мога1 да изпитам болката
от примката на тила
на врата й, вятъра
върху откритото й чело.
Той раздухва зърната й
до кехлибарени мъниста,
клати неустойчивия такелаж
на ребрата й.“
Редовете са по англосаксонски първични, те са грапави и
сурови: всяка негова дума, както един приятел отбеляза
веднъж, звучи като глагол. След не повече от четири стиха
от Ашбъри или Хийни, или Ан Карсън, или Джори Греъм
(повече за които по-късно), ще усетите кой се крие зад
тях. Но поезията е повече от глас.
Данте, казват, превръща автобиографията си в грандиозна
притча, така че тя добива универсален смисъл. Къде са

днес поетите с такъв стремеж? Когато съвременните поети пишат обемно, с нещо като мащабен замисъл, те са
склонни към неяснота и уклончивост: забележете „Мадок:
една мистерия“ на Пол Мълдуун и „Сън за обединеното поле“ на Греъм, две поеми на талантливи поети, които поне
за мен не заслужават препрочитане. „Мадок“ е за
Уърдсуърт и Колридж и тяхното поетическо сътрудничество: изучавал съм и съм преподавал тези поети през целия си зрял живот и все още нямам представа какво има
предвид Мълдуун. („Имаше гекони, въоръжени с дзен монаси
/ и от двете страни.“) Заглавието поне е доста честно:
„Мадок“ е и си остава мистерия.
В началото на „Сън“ Джори Греъм ще връща трико на някого. Започва да вали сняг и снежинките (предполагам) са:
„Изчезващи, в момента в който попаднат на земята.
Но украсяващи.
Разцъфващи. С мен по пътя, който трябва да измина.
Вписани
в настоящето. Сякаш наистина е било възможно
да съществуват и съществуват, с невъзможност да
бъдат отблъснати назад;
да бъдат давани и давани, но никога получени.
Музиката
от стъпките не спира, няма никакво значение.
Тук са вашите неща, казах аз.“
Подозирам, че стиховете са опит да пресъздадат странността на чувството да си жив и потопен в света. Но за
мен (несъмнено други читатели няма да са съгласни) тяхното пророческо качество (звучат като вещанията на късен оракул; няма кой друг да е, освен Греъм) не е подкрепено от силата на откровението им. Стиховете прорицават, без да се докосват до каквато и да е фундаментална
истина на човешкото съществуване. Кой не би искал да
пише, все едно тя или той държи ключа за вселената? Но
в един момент ключът трябва да пасне на ключалка и да
се завърти.
Най-новият коронован монарх на помпозната неяснота е
канадската поетеса Ан Карсън, която вече е високо ценена
в американския поетичен свят. Тя е внушително образована, класицистка, отдадена на изкуството си, твърдят, с
необикновена страст. Но не мога да извлека много от
стиховете, които започват “Строфи, полове, изкушения“
(както и от много други нейни стихове):
„Добре е да си безполов.
Искам да имам крака, които не са натоварени със значение.
Има неща, които са непоносими.
И може дълго време да се избягват.
След това умираш.“
Стихотворението, мисля, е опит да се въобрази постчовешка идентичност. И със сигурност се отличава с гласа
си. Но е толкова неясно, превзето и лично, че човек (или аз
поне) не може да следи усукванията му. Така че заглавието
на неотдавнашно нейно представяне в „Ню Йорк Таймс“:
„Загадъчното великолепие на Ан Карсън“ е вярно наполовина.
Какво става, когато поети като връх на амбицията си някак чувстват нуждата да бъдат програмно неясни?
Очевидният резултат е, че отказват обикновения читател. Но също така оставят твърде много свобода на критиците да определят поетичните им значения – и може
би затова някои критици обичат толкова много Греъм,
Мълдуун, Карсън и Ашбъри. Техните творби са достатъчно
неопределени по смисъл, че критиците могат да си го привнасят, ставайки на практика съавтори. Това е дар за критиците, но читателите правилно очакват от поетите осмисляне на света, макар и трудно – а не половината им
работа да се върши от доктори на науките.
Може да се каже, че са необходими три качества за създаването на превъзходна лирика. Първо, поетът трябва да
има дарба: трябва да може да прави музика, да владее метафори, да сгъстява смисъла, да пише мелодично, когато го
изисква ситуацията, и грапаво, когато е необходимо. Трябва
да разбира от ирония, да контролира тона си. Но има и
още едно, второ изискване. Трябва и да има какво да каже.
Трябва да има някоя област от опита му, която го е поразила и го принуждава да намери думи, за да хвърли светлина
върху нея. Трябва да изгаря от желание да атакува някакъв
въпрос, да развърже възел, да го затегне или да го прониже
с нож в сърцевината му.
Дори да има тези сили – силата на изразителността и силата за откриване на тема – поетът трябва да добави и
амбиция. Трябва да е склонен да пише за читателите си.
Трябва да е склонен да артикулира възможността, че това,
което е вярно за него, е вярно за всички. Когато тези три
качества – лирична дарба; сериозна тематика, представена
страстно; истинска амбиция (която може да се нарече и
смелост) – се съберат, резултатите могат да са блестящи, например, могат да се получат творби като „Ода за
западния вятър“ на Шели, „Татко“ на Силвия Плат или
„Неделя сутрин“ на Уолъс Стивънс. Без тази последна съставка, амбицията, няма да излезе нищо велико.
Съществуват истински стойностни писатели, които имат
само две от трите способности, но извисявайки ги до необикновена степен. Ейдриън Рич има какво да каже и не й
липсва амбиция, но освен в любовните й стихове и част
от ранната лирика, дарбата за изкусно изразяване не й принадлежи. В „Седем кожи“ тя изпада в равно разказвателство:
„Да те закарам ли до вас - казва той - или
да се върнем в стаята за по питие?
Това е обичайният въпрос,
който има да зададе мъжът,
а какво трябва да отговори жената
ти дори не се и замисляш.“
Поезията на Рич се чете от мнозина, които четат малко
други поети: те търсят красноречива полемична проза и
тя им я предлага. Джеймс Мерил, писател с поразителни
поетични дарби, попада на страстна тема само в шепа великолепни редове и бързо се изгубва в отклонения, произтичащи от консултациите му с дъската за викане на духове,
матрица за късната му творба от 70-те години
„Променящата се светлина в Сандовар“ (“Нулев час.
Отново чакам / някой, който да разпали пещта.“) Има
много поети днес, които притежават силен лиричен талант или които са търсили и открили тема. Има дори неколцина, за които може да се каже, че имат и тема, и
творческа сила. Но музата, която призовават, е лишена
от огън.
Какво означава „стихотворение“ днес? Най-общо казано,
момент на просветление. Би могло да се нарече – следвайки поета, който колкото и непряко да е, стои зад много

от съвременната поезия, Уърдзуърт – петънце във времето. Внезапно, поради късмет или благодат, старание или
инерция, поетът проглежда в живота на нещата – или по
скоро в живота на собственото си съществуване. Но този
момент на просветление не се вписва непременно в някаква свързана цялост. Американските поети сега не се опитват да изтъкат всеобхватна визия. Няма известен поет,
който изглежда склонен да мисли: секс, политика, пари,
детство – трябва да кажа нещо за всички тези неща, защото иначе визията ми за света няма да е пълна. Разбира
се, цялостност, обхват – това са неща, които са се очаквали от Уилям Блейк, Уилям Уърдсуърт, Уолт Уитман,
Уистън Хю Одън и (ако включим прозата като част от
цялостната му работа) Т.С. Елиът. Появяват се у Робърт
Фрост, Езра Паунд, Уилям Карлос Уилямс, Харт Крейн и
(непряко, но незабравимо) в Стивънс. Очаквани са от
Лоуъл и Гинсбърг. Сега стихотворението е дупчица в масовия мрак, не и част от процес на грандиозно просветление.
Ако съвременен поет реши да създава цялостна карта на
опита си, той би бил възприет като хюбристичен и по
всяка вероятност полудял. Поетът пише фрагмента, който му е дадено да напише; идеята да се картографира целият опит или целият значим опит му е съвсем чужда.
Сега поетите са музиканти, не митотворци. Творбите им
са като отделни капчици, блестящи красиво върху парче
стъкло. Шарън Олдс нахлува в банята да види баща си гол
на тоалетната чиния („Веднъж“); Мери Оливер гледа ястреб да се издига и пада („Ястреб“); Чарлз Симик се разпростира върху сходствата между вилица и уродлива граблива птица („Вилица“); Франк Бидарт обитава ума на лудо
момиче и трепери пред гледката на влюбени, които се хранят един друг в ресторант („Елън Уест“); Робърт Хас
има епифания при повтарянето на „къпина“ („Медитация в
Лагунитас“), Робърт Пински сравнява мъртвото тананикане на компютъра си с призрачното отсъствие/присъствие
на евреите, убити от нацистите във Вилнюс (понякога
просветленията идват сами, понякога са насилени като в
„Призрачен дъжд“). Всички тези творби са добри по свой
начин. Или просто не са достатъчно добри. Те не утоляват жаждата на читателя за смисъл, който минава отвъд
преживяването на отделния поет и хвърля светлина върху
света, който споделяме.
„Медитация в Лагунитас“ на Робърт Хас е особено уместен пример за случая – не само поради това, което прави
или не прави, но и поради голямото почитание, което е събрал след публикуването на работата през 1979 г. За определени поети, пишещи в момента, „Медитация“ е мерило и
образец за това как трябва да се пише.
„Цялата нова мисъл е за загубата.
По това тя си прилича на старото мислене.
Например, идеята, че всяка специфичност изтрива
Блестящата яснота на общата представа.“
Стихотворението се превръща в размишление върху ограниченията на философската рефлексия: когато поетът и
негов приятел обсъждат тези въпроси, в гласа на приятеля
се появява „Тънък проводник на скръб, на тон / почти раздразнителен“. “Говоренето по този начин“, казва поетът,
„разтваря всичко.“ Но от това състояние на застояла абстрактност има спасение. Хас пише:
„Имаше една жена
Правих любов с нея и си спомням как понякога, докато
държах
малките й рамене в ръцете си,
Усещах в присъствието й силно учудване
като жажда за сол, за реката от детството ми
с върбите на острова й, като глупавата музика от яхтата,
като мътните места, където хващахме малка оранжево-сребърна риба,
наречена слънчевата риба.“
Чрез спомена поетът преоткрива ярките подробности на
преживяването, искрящите моменти, които се изгубват
във философската абстракция. “Спомням си толкова много
неща, начинът, по който ръцете й разчупваха хляба, / нещото, което баща й казал и което я наранило.“
Творбата завършва с декларация за независимост на специфично поетическото: “Такава нежност, тези следобеди и
вечери, / в произнасянето на къпина, къпина, къпина.“
Творбата участва в достойна битка, битката, която
Платон определя като стара още в собственото си време,
битката между поезия и философия. Но трябва ли да се
брои такова скромно участие в битката като важно стихотворение? Трябва ли да се разглежда като голяма работа
стихотворение, което доста умерено и не изненадващо защитава правото на поета да казва „къпина“ и да не размишлява над същините? Колко слаби са днешните поети,
ако трябва да се борят за правото да не бъдат
Мислители, и в каква криза трябва да са попаднали, ако
това умело, но скромно размишление се превръща в техен
химн? Не отправям това като сурова критика към Хас.
Той е написал непретенциозно и човешко стихотворение.
Единствено ситуацията, в която се намира американската
поезия – срамежлива, дребна и в отстъпление – придава
толкова голямо значение на „Медитация в Лагунитас“.
Напразно търся широко скроен поетически отзвук, какъвто би трябвало да породят събитията, започнали на 11
септември 2001 г. и продължаващи до този момент.
Отзвук на „Войната срещу Америка“, „Войната с тероризма“, войните в Либия, Сирия и Афганистан. Търся нещо като творческата реакция на Уитман към гражданската
война или на Гинсбърг към виетнамската. В „Разходка рано
в неделя сутрин“ Лоуъл реагира по-адекватно от съвременниците ни на събитията от 11 септември и на последвалите войни, въпреки че пише 40 години преди тях. Защо
трябва да е така? Вярно, възможно е и дори твърде вероятно големите амбиции да доведат до провал. Едно неотдавнашно значимо и енергично политическо стихотворение,
написано и изпълнено от Амири Барака, „Някой взриви
Америка“, завършва с доста странно в някои моменти ораторство. (В определен момент изглежда, че Барака смята
Израел пряко отговорен за разрушаването на двете кули.)
Но стихотворението е поне силен опит да се изкаже не
само как стоят нещата за Барака, а за всички.
Критикът Ричард Поарие възхвалява Норман Мейлър за готовността му да скочи във водовъртежа на американската символика и да позволи на писането си да стане част
от нея, а не да бъде пощенска картичка от друг свят.
Нашите поети са поели по различен път и това ги е направило безсилни, точно когато имаме най-голяма нужда
от силата им. Когато Робърт Лоуъл завършва известното
си стихотворение на социално отчаяние „За съюза с мъртвите“ с думите „една груба сервилност / се плъзга по мас“,
той се доближава опасно близко до рекламния жаргон. Той е

опиянен от алитерацията, доближава се до лозунга. Но също така заема жизненост от популярната култура и драматизира собственото си потапяне в американското всекидневие.
Съвременната американска поезия говори собствен затворен език, не и нашия. Той е като цяло чист. По принцип не
въвлича иконите на поп културата, не се потапя в рекламния жаргон, рокаджийската стилистика или политическото
позиране: клони към неясното, неразбираемото, префиненото, древното, опитва се да излезе от кашата на заобикалящата го култура. Резултатът е поезия, която може и да
е прекрасна, но ползва твърде оскъдни ресурси, за да обхване съществените събития.
Уилям Уърдсуърт е централна фигура за съвременните американски поети (независимо дали са го чели или не), не само защото поетите ни търсят „петънца във времето“,
но и защото Уърдсуърт е големият поет на прочистването. Иска да ползва „думи, които не казват нищо повече
от това, което сме“. С което има предвид, наред с други
неща, че иска да отърве поезията от минали натрупвания.
Не иска да има нищо общо с класическата и християнската митология. В първа част на „Екскурзията“ Уърдсуърт
пише за Йехова и хоровете му „Минавам покрай тях, без
да се смути сърцето ми“. Той казва, че поезията има достатъчно пространства да се разраства, изследвайки
„Разума на човека“, което нарича „Моето любимо място и
основното пространство на моята песен“. Това, което
Уърдсуърт прави спрямо езическия мит и християнската
доктрина, много съвременни поети правят спрямо днешния
натраплив еквивалент: популярната култура, която капитализмът подхвърля всекидневно. Телевизионните предавания, видео игрите, рекламите, модата, интернетът, филмите, популярната музика: четейки голяма част от съвременната поезия, можете да си помислите, че тези неща
никога не са съществували и че не изграждат общата ни
околна среда. Разбира се, има и изключения. Поетът Тони
Хоагланд определено обитава съвременния миш-маш. Дава
на книгата си заглавие „Неинкорпорирани лица в късната
династия Хонда“. А Фредрик Сайдъл умело размишлява над
собствените си набъбващи желания в унисон с алчните
копнежи на имперската ни република.
Може би Америка сега е просто прекалено в повече за
собствените си поети. Може би не са в състояние да се
справят с нея. Сещам се за духовитото изказване за
Америка и поезията, което прави Чарли Ситрин в романа
на Сол Белоу „Дарът на Хумболт“. „Страната се гордее с
мъртвите си поети“, казва Ситрин. „Тя изпитва огромно
удовлетворение от свидетелството на поетите, че САЩ
са толкова сурови, толкова големи, толкова прекомерни,
толкова първични, че американската реалност е непосилна... Поетите са обичани, но са обичани, защото просто не
могат да се справят тук. Те съществуват, за да осветят
чудовищността на ужасната бъркотия и да оправдаят цинизма на онези, които казват „Ако не бях такова покварено, безчувствено копеле, подлец, крадец и лешояд, и аз нямаше да се справя. Вижте ги тези добри, нежни и мекушави мъже, най-добрите сред нас. Горките лудньовци сдадоха
багажа.“
Масовата култура и механичното възпроизводство несъмнено играят роля в настоящото отстъпление на американската поезия, но какво да кажем за програмите по творческо писане? Сега поезията е нещо като бизнес. Проправяте
си път в играта чрез намирането на спонсор: често е писател, който има назначение в университета ви. После идва ред на програмата по творческо писане и първата книга, като и двете обикновено се нуждаят от спонсорство –
т.е. от ухажване.
За да успеете в този процес, често трябва да пишете подобно на наставника –да играете играта, която трябва да
бъде играна. Трябва да сте в школата, да пеете в тон. Ако
се опитате да надвиете спонсора, да покажете работата
му като неуместна – е, първият закон на успеха е прост:
никога не засенчвайте учителя. Умелият придворен знае
как да кара този над него да се чувства по-висш. Той знае,
че в желанието си да успее, не трябва да прекалява, демонстрирайки на какво е способен. Това няма да се хареса на
наставника – няма да последва първата книга, стипендията, работата, повишението. Само правейки учителя да изглежда по-успял, пишейки в неговия стил, ставайки му последовател, начинаещият се издига.
Веднъж се заговорих с една писателка – жена със значими
постижения и репутация - за програмата по творческо писане, в която преподаваше. Изказах идеята, че студентите
идват в университета да намерят убежище, да отидат на
няколко лекции, докато стипендиите им осигуряват прехрана, макар и жалка, а те се опитват да пробият, като напишат Големия Американски Роман. Не било така. Грешно
съм разбрал, каза приятелката ми. Това, което искали студентите, не било слава, не и ако слава означава висок риск
и вероятност за провал. Не били там, за да са велики. Там
били, за да получат профсъюзна карта: повечето от тях
искали диплома, книга, асистентско място в този или онзи
университет, после още една книга, която ще ги постави
на една стъпка от Граала…
Подозирам също, че част от притеснението на поетите
да говорят на едро, да се хвърлят в дълбокото се дължи на
нещо, което можем да наречем причинена от теорията
тревожност. В съвременните университети литературните теоретици са в едно крило с поетите. Както изглежда,
културната теория е научила младите поколения поети, че
човек не трябва да прескача границите на собствената си
раса, пол и класа. Тези различия са истински и изискват уважение; поетите го чуват отново и отново, макар и само
като ехо от близката аудитория: Който пише поезия, без
да уважава политиката на идентичността, е нечист, опортюнист, не заслужава доверие. Днес използването на
Лоуъловото „наше“ или Уитмановото „ние“ може да се отчете като простъпка срещу добрия вкус и морал. Как смее
бяла поетеса да каже „ние“ и да си позволява да пише от
името на черните и кафявите си сънароднички? Как смее
бял поет да говори за когото и да е друг, освен себе си? И
дори тогава, имайки предвид престъпленията и съгрешенията, които са сторили неговите хора, как си позволява да
извиси глас над самоукорителния шепот?
Поетите днес биха се разтреперили пред задачата да се
оправдае божието отношение към човека или дори на човека към Бога. Никой не би посегнал да напише „Опит върху
човека“. Никой не би казал публично това, което Шели е
казал: че пише книгите си, за да промени света. Поетите
трябва да помъдреят. Трябва да видят ограниченията си,
излъчвани от департамента по английски в дъното на коридора. Тези ограничения не са благородни морални укази, а
нещо по-близко до нас. Те са част от войната, която фило-

софията води срещу поезията, тази, за която Хас толкова
деликатно намеква. Теоретиците – философите – искат да
са отгоре. Те искат рационалните им дискурси да държат
връх и да приглушат по-емоционалните, по-вдъхновени възклицания на поетите. Обичат да имат последната дума за
раса, класа, пол и, разбира се, не искат да споделят това си
право с друг.
Повечето добре познати американски поети са или са били
поети-професори и това също крие своите трудности.
Добре е, че поетите сега имат надежден начин да сложат
хляб (надявам се, и малко вино) на масата. Но преподаването на поезия означава да се говори за нея по самоосъзнат начин. Означава да се извади на преден план преценяването. Има големи поети, като например Елиът, които са
страхотни аналитични критици. Но стихотворенията,
особено живите и тайнствените, тези, които събират поразяващо различни неща по поразяващо прост и озаряващ
начин, не идват от тази част на мозъка, където се намира преценката. Не веднъж ни е казано, че стихотворенията идват от по-мечтателната и асоциативна част на
ума. Преценяването се чувства твърде много в голяма
част от съвременните американски стихотворения: иди
дотам и не повече.
За да успееш в света на съвременната поезия, да си успешен придворен поет, най-добре е да заложиш на сигурно,
никого да не засегнеш. Двама от най-почитаните и влиятелни съвременни поети са особено добри в това отношение. Възгледът, че Джон Ашбъри казва малко, но това малко е казано по много елегантен начин, не изненадва никого.
С малко изключения, като „Автопортрет в изпъкнало огледало“, Ашбъри може да се определи като деконструктивен
поет. Той разгражда смисъла. Той ни завежда до ръба на
значенията, задържа се там за миг и после отстъпва, привличайки вниманието към нашия (и вероятно своя) глад за
завършек, за истина. („Клетвата на тенис корта“: „Ще
продължавам да те обичам като вода, но“ - да, да, но какво
от това? – „Всичко това има ужасен дъх.“)Той е изкусен,
провокиращ, съноподобен поет, който несъмнено често
тласка други поети извън конвенционалните начини на писане към свежи конструкции, които живеят между съзнателната воля и по-флуидните нива на съзнанието.
Епиграфът към събраните съчинения на Ашбъри трябва да
е изречение на Емеръсън: „Книгата с въображение“, казва
той, „ни дава повече в началото, когато ни стимулира чрез
своите тропи, отколкото впоследствие, когато разберем
точния смисъл на автора.“ Но при Ашбери трябва да има
тази уговорка: като цяло, авторът изобщо няма точен
смисъл. Той оспорва превъзходството на ума над света на
усещането. „Тези езерни градове израснаха от ненавистта/
в нещо, което лесно ще бъде забравено, въпреки че е гневно на историята“. На ръба сме на приповдигнато изричане.
Какво за тези езерни градове? Но после се придвижваме
грациозно към пародия на помпозен академичен дискурс.
Забравящи градове? Градове, гневни на историята?
Ако тази доста приятна поезия беше смятана за незначителен феномен, мекушава муза на усилията на другите, щеше да е съвсем на място. Но Ашбъри е един от видните
поети на англо-американския свят. Книгите му излизат в
„Американска библиотека“ и увъртанията му са национална
валута. Спорно е дали Силвия Плат изневерява на добрия
вкус и насилва метафората, когато сравнява благовъзпитания си баща професор с нацистки насилник. (“Всяка жена
обожава един фашист“ в стихотворението „Татко“.) Но
предизвиква всички жени да преосмислят взаимоотношенията между баща и дъщеря. Поетът-пророк, казва Нортръп
Фрай, може да прави много неща, но никога не увърта. От
гледна точка на читателя, който се надява на пророчество от време на време, работите на Ашбъри са постоянно
увъртане.
Ах, ще кажете може би, ако търсите убеждения, риск, сила
– насочете се към друг монарх на англо-американския поетичен свят. Вижте истинския наследник на Йейтс, майстора: Шеймъс Хийни. Хийни е мощно надарен автор.
Често звучи политически и страстно. Но е най-силен, когато скърби над миналото и мимолетното. Обича да поглежда назад и това много успешно го отделя от настоящето.
Както и честата му загадъчност – кой поет е употребявал толкова много неясни думи, с които да държи читателя на дистанция, да крепи в него вярата, че поетът знае
нещо, което той не знае?
В „Наказание“ (цитирано по-горе), стихотворение, започващо със силни чувства и точен детайл, Хийни описва едно,
както му се струва, младо момиче, чийто труп изваждат
от торфено тресавище във Виндеби, Германия. Лявата
страна на главата й изглежда обръсната. Римският историк Тацит казва в „Германия“, изследването си на германски
племена, че често хората от племето наказвали прелюбодейките с обръсване на главата. Хийни по блестящ начин
скача напред във времето до Северна Ирландия, където
жените, имали връзки с английски войници, били оковавани
на стълб и отново обръснати. Хийни, обръщайки се към
изровеното тяло, размишлява за собственото си място в
този ритуал на срама (отново от стихотворението
„Наказание“ – бел. ред.):
„Аз, който стоях онемял
когато твоите сестри - предателки,
потопени в катран,
плачеха на парапетите“
Добре, и после какво се случило? Какъв извод си правите от този горчив момент?
„който си е затварял очите
в цивилизовано възмущение
сега разбира прецизното
и родово, съкровено отмъщение.“
Мисля, че поетът има намерение да каже тук, че той е
такъв един човек, който не би поздравил на улицата типовете, обръснали главите на ирландски момичета. Тогава
той би бил този, „който си е затварял очите в цивилизовано възмущение“. Същевременно обаче той напълно разбира нуждата да се унижават жените по най-живописния възможен начин. Той разбира „съкровено отмъщение“. Иска да
бъде и двете – да е изтънчен и да е брутален, прост. Тук и
често другаде Хийни е способен да разцепи на две всеки косъм.
Сравнете тези редове със завършека на „Великден,
1916“ на Уилям Бътлър Йейтс, поет, когото Хийни
възхвалява в речта си при приемане на Нобеловата награда през 1995 г. В началото Йейтс има предубеждения към ирландските патриоти, които се опълчват
срещу английските окупатори – той и неговите издигнати приятели вярват, че живеят сред клоуни и шутове, там, където „носят шарения“. Но към края на
стихотворението великодушният Йейтс преодолява

двоуменията си и шаренията, цвеглупака, се заменят с друг нюанс:
товете на глупака
„Имената им да пророня ли Макдона и Макбрайд,
и Пиърс, и Конъли:
днес и за в бъднини,
зелено дорде ни обгражда,
всеки, всеки се промени красота страховита се ражда.“
(Превод Ангел Игов)
Читателят може да се съгласи или не. На читателя може
да му се хареса, или не. Поетът не увърта.
Би могло да се направи връзка между Шеймъс Хийни и
Алън Гинсбърг, поет, който безумно се потопя в случващото се в момента. Винаги ли стихотворенията му са стихотворения? Със сигурност, не са винаги изказани по найдобрия начин и тук Хийни е за предпочитане. Гинсбърг е до
голяма степен повлиян от будистката традиция, въпреки
че ми се ще да не е бил толкова възприемчив в деня, когато неговият гуру Ринпоче му казал, че първата мисъл е неизбежно най-добрата. Въпреки всичко, стихотворенията му
преливат от остроумие, жизненост, огромна енергия и сърдечност. От „Вой“ през „Плутонова ода“ до превъзходното
песнопение на скелетите, в което Гинсбърг бичува политическите си врагове (ЦРУ) и подсеща тях и себе си, че всички сме смъртни, страдащи (скелети) и следователно, нуждаещи се от съчувствие – през всичките тези дни и всичките тези стихотворения Алън Гинсбърг не пропуска да
представи визия за това как стоят нещата за него и всички нас. („И каза гностическият скелет / човешката форма
е божествена/ И каза скелетът на моралното мнозинство
/ не, не е, моя е.“)
Гинсбърг великолепно разгръща тази визия в книгата си с
интервюта „Спонтанното съзнание“, която е един от найдобрите учебници за съвременно изкуство и живот. Може да я
премете или да я изхвърлите в кошчето, но тя е такава, каквато е. Алън Гинсбърг може да бъде и прекрасно интимен,
някои от късните му творби за любовта и самотата (особено самотата) са сред най-добрите му. (В „Лична реклама“ ни
казва, че търси храбър “войн, който вероятно харесва жени
и момичета, и няма проблем /да сподели легло в апартамент за медитация в Долен Ийст Сайд, / и може да помогне да вдъхнови човечеството да завладее света с гняв и
чувство за вина.“
Печален, нежно самоироничен, стар, но все още в играта.
Гинсбърг е пример за онова, което вече като че ли не съществува, устремният публичен поет, който, дори когато
пише за себе си, се опитва да предложи алегория на настоящето за всеки. и който приковава погледа и почитта на
културата.
Готовността да се каже „ние“, да се говори в множествено число и да се постигне мощен тон не е по необходимост заделено за левите, популистки поети като Уитман
и Гинсбърг. Т.С. Елиът се нарича „класицист в литературата, роялист в политиката и англо-католик в религията“.
Казва, че подкрепя империите. Но когато е убеден, че се
докосва до универсалното, както със сигурност прави в
„Литъл Гидинг“, той не се колебае да го покаже. Тази велика
творба за патриотизма и вярата достига връхната си
точка с изявлението:
„Ние не ще престанем да търсим / И в края на нашето
търсене / Ще пристигнем там, откъдето сме тръгнали /
И ще познаем мястото за първи път.“ (прев. Владимир
Левчев)
Поетът говори в множествено число, за да внуши, че истинската любов към родината може да започне с точно
съзнаване на мястото на произхода ни, физически и религиозен. От естетическа или политическа гледна точка, Томас
Елиът няма нищо общо с Алън Гинсбърг и много малко с
Уолт Уитман, но споделя тяхната дързост, а от един момент нататък това е от най-голямо значение.
И Джон Ашбъри, и Шеймъс Хийни са талантливи автори,
които развиват изкуството си и разгръщат това, което
се крие в тях. Това, което ме притеснява. е фактът, че
съвременниците им са ги направили централни поети на
нашето време. Към тях се обръщат за пример младите
писатели, те определят стандартите, а стандартът е изцяло насочен към самовглъбеност и уклончивост, херметизъм и себелюбуване: красива, изпипана, абстрактна поезия,
която отказва да бъде поезията на нашата епоха.
Често си мисля, че поетите ни пишат, сякаш историята е
завършена и те живеят в свят извън колективното ни
време. Пишат, сякаш големите обществени кризи не съществуват и най-неотложните дела са самокултивиране и
избягване на скуката. Много от поетите ни са способни да
създадат значими неща. Има много талант. Но на нас ни е
необходимо да го използват и да поемат малко рискове.
Имаме нужда от тяхната помощ. Срещу банкерите и пиар
агенциите, журналистите и професорите, политиците (особено тях), имаме нужда поетите да създават чувството
ни за настоящето и надеждите ни за идните времена.
Казаното от Шели е точно: Истинските поети са непризнатите законодатели на света.

Марк Едмъндсън
Harper’s Magazine, юли 2013
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Уроци по бавно
четене
Подчинение
от Мишел Уелбек,
ИК Факел Експрес,
превод Александра
Велева

Бавното четене е
рубрика в
„Библиотеката“,
предаването на
Българската национална телевизия
за литература и
книжна култура. В
нея проф. Миглена
Николчина и проф.
Александър Кьосев
разговарят по повод значима нова
книга.
К

Водещ Андрей Захариев: Днес говорите за „Подчинение“: заповядайте.
Александър Кьосев: Българският читател, по-точно този, който чете, познава
Уелбек вече добре, защото са преведени повечето от неговите романи.
Българското издание на „Подчинение“ излезе почти едновременно с френското
и с английското. Това е един скандален роман, в който става дума за това как
демократична, светска Франция постепенно става мюсюлманска държава. И
неговото написване и издаване съвпадна с прочутия и ужасен кървав случай с
„Шарли Ебдо“. Малко преди това самият Уелбек се беше появявал на страниците на списанието, на корицата като карикатура. И стана огромен скандал, в
резултат на който френската премиера на романа беше отложена. А самият
Уелбек се скри за дълго от светската публичност. Въпреки това, романът предизвика страшно много коментари в различни пластове на обществото - от
професионалната критика до политическата журналистика. Той описва нещо,
от което всички се страхуваме.
Миглена Николчина: Романът не показва никакво особено насилие. Той показва
как Франция става ислямска по демократичен път и как един професор по
френска литература приема исляма в края на романа... Ние с Кьосев отново
сме „доброто и лошото ченге“. Той харесва романа, аз не го харесвам. Аз смятам, че романът е самата болест. Т.е. това не е диагноза на ситуацията, в която живеем; не е опит тя да бъде видяна по-широко, не е опит да бъде видяна
в дълбочина. Не е диагноза, а циреят, в който се намираме в момента - в
Европа и в света като цяло. От тази гледна точка, аз имам много сериозни
проблеми с този роман, който, освен това, ми се струва слаб. Той е написан,
структуриран е като порно. И като казвам, че е структуриран като порно,
нямам предвид двете или трите сцени с експлицитен секс, ние свикнахме с такива неща - както романтиците непременно трябва да включат в разказа си
природна картина, така съвременният роман трябва да има секс, рано или късно се стига до това. Това е просто конвенция днес.
Проблемът е, че политическата канава на романа (а там има, разбира се, напипани болни места); идеологическата канава на романа (там има също напипани болни места, отнасящи се до опортюнизма на съвременната политика, не е
нужно да го прочетем в романа, за да знаем, че и това е така); религиозната
канава, където има абсолютно смехотворни за мен моменти – всичко това е
просто оправдание, за да се стигне до фантазията, така, както в един порнографски филм сюжетът е само игрива прелюдия. И фантазията е тази – да
имам две жени; една жена, която да ми готви, и една тийнейджърка за леглото. И при това, застаряващият професор не трябва да се труди за получаването им, защото ислямът ще му ги достави - дори, оказва се, направо три в
пакет: и избор не е нужно да прави. А след това няма да е нужно и да се бори
да си ги запази, защото те няма къде да ходят. За разлика от любовницата,
която героят има в началото, която му казва чао и заминава за Израел, понеже вижда какво се случва във Франция. Има едно изречение, в което героят самодоволно си мисли: „Е, в крайна сметка, аз ще живея в ислямска Франция пощастливо, отколкото тя в Израел“. Ужасен роман.
Александър Кьосев: Ние сме на напълно различни мнения. Така обаче не е само
между Миглена и мен. Това в някакъв смисъл е състоянието на световната
критика по отношение на този роман. Непрекъснато възникват спорове. И от
една страна, Мишел Уелбек е обвиняван в нихилизъм, в порнография, в елементарност...
Миглена Николчина: В педофилия.
Александър Кьосев: В педофилия, в памфлетщина, в публицистична едноплановост на повествованието. От друга страна, той получава непрекъснато литературни награди и е един от най-известните писатели на света. И редица хора, включително и аз, го смятат за едно от най-големи и интересни явления
сред съвременните писатели, в съвременната световна литература. Както го
представи Миглена, то излезе, че това е пропаганда на политическия ислям
плюс малко порнографски, мъжки фантазми. Нищо такова няма в романа, според мен. Напротив, романът представлява според някои сатира, според други
нещо друго - накрая ще кажа нещо за това. Във всеки случай, той е един роман, привидно реалистичен. В него има какво ли не, включително секс и насилие, терористични акции. Въобще, романът има много сложни, реалистични нива на изображение, които не бива да се подценяват: чрез отделни, но многозначителни детайли, той показва бавното пълзене не просто на исляма, а на една
цяла ислямска цивилизация вътре във Франция. И как това се случва в резултат на натиск отвън (включително джихадистки акции, но те са малко в романа), а също и на вътрешна политическа ситуация, много сложни политически
игри между партиите. Но не само това - в различните етажи на реалистичната картина са и най-различни други неща - сложни политически и интелектуални игри вътре в Сорбоната, процеси във френския туризъм и кулинария, външна
политика и какво ли не. Реалистичният план на изображението показва как
стъпка по стъпка се променя нещо във Франция, включително се променя във
френската кухня, във френското обличане, в отношенията между хората. И
това става така, сякаш обществото е заразено от една бавна проказа, която
пълзи, независимо и невидимо от онова, което се случва на повърхността. На
повърхността са политическите интриги - Националният фронт, социалистите, десницата играят някакви глупави игри; и се появява изведнъж някаква нова
измислена партия, Мюсюлманското братство – и по стечение на обстоятелствата и перверзната логика на политическия живот, тя неочаквано идва на
власт. И се почват едни промени, които никой не е очаквал, фундаментални
промени. Те започват, колкото и да е странно това, от образованието. Т.е. започват от университета, в който главният персонаж е професор.
Миглена Николчина: Нищо странно няма, разбира се, и това е едно от попаденията на романа – ситуацията, в която се намираме, до голяма степен е свързана с упадъка на образованието. Едно от верните неща, които се показват в
романа, и ние би трябвало да си ги повтаряме, особено днес, е, че не икономиката, в крайна сметка, решава нещата, ние малко се самозабравихме с тази
неолиберална идеология. Ценностите решават. Това е битката. Битката е за
ценности и това е едно от важните послания на романа. Обаче начинът, по
който той е направен... примерно смехотворното обръщане към исляма на
Франсоа, на героя – смяла съм се до сълзи. Той прочита една книжка с десет
точки защо да се приеме ислямът и решаващи за него се оказват две – едната
е полигамията, разбира се, а другата е описание колко е голяма вселената и как
в нея има галактики и те са подредени! Е, колко невеж трябва да е този френски професор по литература, за да се смае от такива доводи?
Александър Кьосев: В този роман има една гледна точка, гледната точка на
героя – и всичките описания, за които говорихме, включително най-реалистичните, за които преди малко споменах: това пълзене на новата цивилизация в
молекулите на старата, минава през тази гледна точка, която е много особена. Героят-професор си има свой професионален литературоведски обект за изследване, който едновременно е и негов модел на поведение – един второстепенен френски писател, Юисманс, който сто години по-рано има подобна на неговата съдба. И в хода на романа се казва, че Юисманс е искал да напише един
разочароващ роман за разочарованието. И е знаел предварително, че той ще
бъде провал, разочарование. Този споменат персонаж-образец, Юисманс, е интерпретативен ключ. Той показва как същите вътрешна пустота, скука и тя-

Регионалните
колекции FRAC
- Всеки FRAC има специфична политика на колекциониране. Можете ли да ни кажете как бива определяна тя
и какви са водещите линии в тази на FRAC Normandie?
- Първо държа да подчертая, че колекцията на FRAC
Normandie не е специализирана, макар с течение на времето да са се оформили няколко направления, между които фотографията, рисунката и арт книгите, които са
FRAC (Fonds régioважни части в колекцията. Но, като цяло, тя е изградеnaux d’art contempoна върху тематики и посоки, задавани от директора. В
случая на FRAC Normandie съществува известна послеrain) са създадени
дователност от последните 30 години, що се отнася до
през 1982 г. като
избраните четири направления, които са по-скоро класичаст от стратегия- чески. Първо можем да споменем пейзажа – жанр, който
та на френското
в началото на 2000 г. бе насочен към идеята за територии,
а аз предпочетох да се ориентирам към въпроса за
правителство за
околната среда. Второто направление засяга начина на
представяне и приизобразяване на човешкото тяло, на социалното тяло,
съствие на изкуство- на мястото и отношението на човека към света и към
то във всеки регион
обществото. Третата посока е ориентирана към новите форми на разказ, сред които са начинът, по който
на страната. Днес
артистите измислят нови езикови форми, работят с
регионалните колеклитературата, със синопсиса, с киното, създават нови
ции включват над
форми на историята чрез образ или с текст. И четвър26 000 творби на
тото направление е свързано с английската арт сцена,
4 200 френски и чуж- вероятно заради близостта на Нормандия с Англия и обистория. В колекцията присъстват артисти като
дестранни артисти. щата
Бил Уудроу, представител на новата английска скулптуМисиите са да се из- ра, изключително добре приета и търсена във Франция
градят колекции, ко- през 80-те; Виктор Бърджин, както и някои артисти
от сцената на young british artists, като Дъглас Гордън,
ито да са насочени
към разнообразна ау- Джонатан Монк и Дарън Алмънд.
- Как се осъществява конкретно изборът на артист
дитория и да се раз- или
произведение при една нова придобивка?
вият нови образова- - FRAC Normandie има статут на публична колекция и
телни подходи към
като такава тя принадлежи на гражданите и е управлявана от общността, което я различава от частните
съвременното изкуколекции. Като директор, аз съм заобиколена от експерство.
ти, както е правилото за всички подобни публични колекции. Избрала съм ги сама, в момента са трима, но
те са одобрени и от административния съвет на FRAC
Normandie. Всяко закупуване е предшествано от дискусии, всеки от нас предлага артисти, произведения, идеи,
но аз се старая да контролирам процеса на избор, като
внимавам да няма пропуски, и често налагам определени
квоти – например, задължително е в колекцията да влизат поне по една рисунка и едно видео всяка година. Тази
година настоях и за предложения в областта на живописта, често пренебрегвана, защото от две години няма
нови постъпления на картини в колекцията. Внимавам
също за пропорционалното присъствие на жени артисти
в предложенията, както и на такива от региона. Важно
е да се запази балансът в колекцията.
1 Kunsthalle (от нем.) – арт
- Колко произведения биват закупувани всяка година?
галерия, първите галерии се
- Средно FRAC Normandie се сдобива с петдесетина
появяват в началото на XIX
произведения на година, от които една част са албуми
век и са финансирани от
kunstverein, асоциации за изкуна артисти, а те, заради по-ниската си цена, увеличаство, създадени от граждани.
ват бройката. При други публични колекции политиката
2 Жак Ланг – министър на
е съвсем различна, като често бива закупувано само едкултурата от 1981 до 1986
но произведение, някоя голяма инсталация, например. Аз
при президента Франсоа
предпочитам по-малки творби, но всеки път да има
Митеран.
представители на локалната, националната и междуна3 Франсоа Пино, френски бизродната сцена. Голяма част от колекцията пътува ненесмен и арт дилър, собствепрекъснато и е важно да бъде непрекъснато обогатяваник на аукционната къща
Christie’s и Palazzo Grassi - дво- на.
рец във Венеция, превърнат
- А правите ли поръчки на артисти за създаването на
от Пино в музей за съврементворби?
но изкуство.
- Да, но много малко в сравнение с други FRAC. Един
4 Бернар Арно, френски бизнесот моите предшественици през 90-те години имаше помен и колекционер, собственик литика за обогатяване на колекцията само чрез поръчки
на групата LVMH и на фондаи то на внушителни творби. В момента също тече съцията за модерно и съврементрудничество за един фотографски проект, организиран
но изкуство Louis Vuitton.
от нас, с белгийския артист Герт Гойрис. Впрочем, за
първи път получаваме частно финансиране за такъв
проект, което е чудесно, но като цяло, поръчките изискват много работа, административни протоколи и одобрения и трябва да се предвидят с голям аванс във времето. Много по-лесно е да купуваме, отколкото да поръчваме творби. Но има FRAC, които са много силни в
това. Понякога зависи и от възможностите, и от политиката на директора.
- Споменахте частното финансиране. Какво е участието му?
- Нула. Получаваме нула процента частно финансиране,
но то никога не е било препоръчвано. В първите ми години като директор, а даже и доскоро, на меценатството не беше гледано с добро око. Бюджетът ни е изцяло
подкрепен от държавата и от региона, както за организирането на изложби, така и за закупуването на произведения и функциониране. Но напоследък нещата се променят, тъй като и правителството смени политиката
си и започна да ни подтиква все повече да търсим частВероник Субен е куратор и
но финансиране. А това е изключително трудно, защото
историк на изкуството. На 16
този тип култура на мецената липсва във Франция.
ноември тя изнесе лекция във
Френския институт, на която Много малко хора от региона на Нормандия имат отношение към тази практика и затова започваме с финанговори за публичните колекции, принципите на колекцисирането на фотографски проекти и каталози, но дори
ониране и значимостта на
и това изисква много работа. Честно казано, съотнеседостъпа до съвременно изкуно
към времето и усилията, които полагаме, спрямо суство.
мата, която получаваме накрая, невинаги си заслужава.
Субен е работила за различни
публични и частни организации Ако искаме да постигнем по-съществени резултати,
във Франция и Германия, като трябва да наемем, както е практика при други FRAC,
Центъра „Жорж Помпиду“,
някого да се занимава само с това.
Париж, Neue Nationalgalerie,
- А какво е вашето отношение към меценатството?
Берлин, и Centre d’Art
contemporain Abbaye Saint-André - Аз подкрепям тази практика. Дълго време работих в
à Meymac. Играе важна роля за Германия, където гражданското общество е изключителконцептуалното оформяне и
но въвлечено и активно, а това идва от историята на
развитие на Marta Herford
страната и нейните kunstverein и kunsthalle1, създадени в
Museum, който отваря врати
началото по инициатива на гражданите. Във Франция
през 2005 г. От 2011 е директор на FRAC Normandie, една
всичко е държавно, всички FRAC са създадени, финансиот най-големите регионални
рани и подкрепяни от държавата, която с течение на
публични колекции за съвременвремето създава свои мрежи и клики. В момента съно изкуство във Франция.
ществува, според мен, реален проблем заради известно
Вероник Субен пристигна в
България по покана на галерия институционализиране на изкуството, което трябва да
SARIEV Contemporary в рамки- бъде намалено. Този проблем ми се стори още по-голям
те на проекта „Работни визи- при връщането ми от Германия. И същевременно наблюти на международни куратори
давам една все по-голяма отвореност на колекционерии критици“, който се осъте, някои от които преди десет години предпочитаха
ществява с подкрепата на
да останат анонимни и не искаха да показват колекцииОбщина Пловдив.

Фотография
Мехди-Жорж Лалу,
Коктейл или автопортрет
в общество, 2010.
Колекция Frac Normandie

Разговор
с Вероник
Субен

гостност, които през цялото време проникват в душата на главния герой, са
перспективата, която се наблюдава в този свят. И по тази причина френският свят е описан, от една страна, подробно, от друга страна – небрежно и с
известна студена фейлетонна дистанция. И, разбира се, социалните механизми
не са анализирани в дълбочина, те са само намекнати. Този герой не е способен
да направи такъв анализ, но особената дистанция изразява неговата собствена
пустота и студенина, повърхностност. И най-големият проблем на романа е
самият герой. Той представлява своеобразна реплика на Уелбек спрямо един фундаментален литературен персонаж на Европа; най-добре той е илюстриран с
Хъмбърт Хъмбърт на Набоков в „Лолита“, но ще се появи и в романа „Позор“
на Джон Майкъл Кутси. Един особен, много особен персонаж, който при
Набоков и Кутси изглежда по един начин; и изведнъж при Уелбек той се оказва
една празна черупка, която сякаш всичко друго помни, но няма никакъв център,
няма никаква екзистенциална гравитационна точка. И от тази студена ексцентрираност, празнота, той разказва този свят. Разказът е празен. Разказът
е празен и изпълнен с особена вътрешна пустота, досада и дистанция.
Миглена Николчина: Между другото, Уелбек много се оплаква, че хората се занимават с майка му, а не с романите му, но е трудно да не се занимаваш с
майка му, след като той постоянно за това пише.
Александър Кьосев: Казах, че този герои се опитва да следва своя образец,
Юисманс. И подобно на него, той прави опит за завръщане към духовността и
религиозна конверсия към католицизма. Но тук не успява.
Миглена Николчина: Да, понеже в манастира не му позволяват да пуши и понеже трябва да се откаже от секс.
Александър Кьосев: Ама това всичко е описание от споменатата особена гледна точка, не е пропаганда.
Миглена Николчина: Аз мисля, че ти привнасяш критична дистанция, която
липсва в романа. Аз мисля, че там има едно меланхолично, депресивно залепване
на автора към този персонаж, което го превръща в самата болест, а не в нещо, което има дистанция спрямо болестта.
Александър Кьосев: Ако беше така, другите романи на Уелбек трябваше да са
ислямски и в тях също да се мечтае за по две, три жени, готвачки и секс специалистки,, но те не са такива, много са различни.
Миглена Николчина: Е, той преживява конверсия, нали това ни се описва.
Александър Кьосев: Аз мисля, че начинът на писане на Уелбек - по принцип, не
само в този роман – е много сложен двоен реализъм, реализъм с двойно дъно.
Някои го наричат спекулативен реализъм, но той самият отрича, не харесва
това име. Как изглежда тази двойност? На пръв поглед, романът е традиционен социално-психологически роман, който описва, отразява света около себе
си, или пък прави нещо като опит за близкостояща антиутопия. Всъщност,
пространството, в което пише Уелбек, е пространството на фантазмите и
страховете. Ако истинският жанр трябва да бъде определен, той е horror story.
Само че това е много особена, интелектуална horror story, в която няма извънземни, няма чудовища, няма страхове с чудовищни размери...
Миглена Николчина: И няма никакво съзнание за съвременния свят като за
малко по-сложен...
Александър Кьосев: За сметка на това, всички онези табуирани страхове, с които живее съвременният човек, са разиграни като театър – и този театър е
абсурдистки комичен и изключително провокативен, и, в последна сметка, премества съществената драма в самия читател. Защото този читател чете четивото, представящо се за реалистична антиутопия – и чете, непрекъснато
съпротивлявайки се, с огромно неудовлетворение, отегчение, досада, яд и едновременно с това е силно провокиран, и, така да се каже, бива въвлечен в този
театър на страховете на съвременния човек. Основният страх е, че този познат, реалистичен свят е всъщност най-лошият възможен свят. Или, казано
по-добре – най-досадният, празен, кух и отблъскващ свят. Повечето от тези
страхове са табуирани и ние не си говорим за тях. Онова обаче, което трябва
да се признае на Уелбек, е, че той няма табута. И основният страх витае
около героя – той е страхът на европейската цивилизация, че фигури като
Хъмбърт Хъмбърт, които са били нейната културна памет и нейния ерос, са
черупки вече. С което тази цивилизация вече е лишена от какъвто и да е вътрешен център. В случая пълзящият и превземащият отвътре Франция ислям,
дето се казва, за Уелбек е само похват. Той в следващия си роман ще напише
нещо друго. Обаче през цялото време той пише за страховете и за табутата
на Запада, за залеза на този Запад; и изкарва неща, които никой друг не казва.
Не смеят да ги кажат така, нито имат толкова радикално въображение. А
той смее. В резултат на което го преследват и не го харесват.
Миглена Николчина: Аз мисля, че не е единственият, който смее да казва такива неща, а е единственият, който ги казва толкова простичко и толкова директно. Т.е. има нещо в нивото му на писане, което го прави достъпен за много хора, независимо дали те са прелъстени от него, както ти си прелъстен,
или са отвратени от него, както аз съм отвратена. Той има хубави изречения
от този вид: „Фантазиите на други хора ме отвращават“. Е, в случая неговите фантазии мен ме отвращават. И не съм единствена в това отношение...
Александър Кьосев: Аз от самото начало казах, че в световен мащаб критиката е раздвоена. Но аз не виждам защо да отстъпя от това, което казах.
Казах го ясно.
Миглена Николчина: И като цяло трагедия би било, ако професорите в
Сорбоната знаят толкова, колкото знае професорът в този роман, действително горко ни.
Александър Кьосев: E, и аз чух нещо ново. Уелбек е бил обвиняван, че е нихилист, че е циник, че е късен ницшеанец, че какво ли не още….Но досега цирей не
е бил наричан.
Водещ Андрей Захариев: Благодаря много и на двама ви.
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те си. Сега не само държавата е гарант на добрия вкус,
това могат да бъдат и частни лица. И това е много
важно, защото, когато всичко идва само от един източник, задължително се появяват клики и затваряне в
собствените кодове. Неизбежно е. Но, ако искаме да напреднем, трябва да разбием тези кодове.
- Една от особеностите на FRAC е „номадският“ статут на колекциите и липсата на постоянна експозиция,
което ги различава от музеите. Можете ли да ни кажете малко повече за това? И по какъв начин тази практика е значима, що се отнася до достъпа до съвременно изкуство?
- През 80-те години имаше нужда да се създаде нещо ново, различно от музеите, за да се подкрепи съвременното изкуство. Тогава съществуваха само музеите за изящни изкуства, които не притежаваха, пък и не купуваха
творби на съвременни артисти. Липсваше всякаква
връзка с младите художници от страна на държавна институция. Ето защо, по времето на Жак Ланг2 имаше
истинска нужда от създаването на FRAC и центрове за
изкуство по примера на тези в Германия. Идеята беше
да се избегне скованият, остарял музеен характер; да се
създаде институция, чиято колекция да не се помещава
никъде, да не е затворена между четири бели стени и да
може да бъде видяна навсякъде из региона; тя да бъде
мобилна, да пътува. Но днес можем да говорим и за т.
нар. FRAC второ поколение, които притежават собствено изложбено пространство. FRAC Normandie беше
един от първите, които се сдобиха с такова. Разбира
се, много критици бързат да говорят за музеифициране,
но аз лично смятам, че дебатът е безпредметен, както
и този за музеите. Използваме думата музей, защото е
практично, но вижте модерната технология и изложбите на центъра Помпиду - това вече не е музей. Имаме
нови нагласи, пък и дефиницията на музея, зададена през
XVIII и XIX век, вече не отговаря на действителността. Важно е FRAC да имат изложбено пространство
като постоянна платформа за изява на артистите, което не пречи колекцията да продължава да пътува. В момента организираме по три временни експозиции в помещенията на FRAC Normandie в Руан и десетина из региона, при това на най-различни места, като болници,
социални центрове, театри, паркове. Предпочитам аз да
избирам местата, за да не са все едни и същи, и всяка
година се фокусирам върху различен край от Нормандия.
Тази година избрахме областите Ко и Бре. Една от големите експозиции организирахме в конюшните на един
от замъците в Ко, които превърнахме в място за видео
прожекции. Дадох картбланш на един млад куратор от
региона, за да работи с колекцията на FRAC Normandie,
която съдържа 67 видео творби. Опитваме се всеки път
да се съобразим и със спецификите на избраното място,
да адаптираме до известна степен кураторския проект
към местните особености. Не искам всеки път да е институцията тази, която избира творбите; външният
поглед е много важен за мен. Ето защо, когато видя, че
някой от местните партньори има усет и опит със съвременното изкуство, оставям кураторската работа на
проекта на него. Не е въпросът да отидеш някъде като
завоевател, за да наложиш съвременното изкуство, в
това няма никакъв смисъл. Идеята е да работиш с хората, да ги приобщиш към проекта, да установите диалог, а също да знаеш какво правят те, от своя страна.
Опознаването на програмата на националния хореографски център в Хавър ни позволи, например, да работим в
дългосрочен план върху проекти, смесващи танц, театър, опера и съвременно изкуство. Едно от големите
предимства на номадския характер на колекцията е
именно възможността да се преосмислят изложбеното
пространство и неговият контекст, защото различният
контекст може да промени начина, по който гледаме на
една творба.
- Но нима номадският характер на колекцията не предполага и допир до съвременно изкуство на хора, които
не се интересуват непременно от него?
- Да, разбира се, макар и да не го правя непременно с
тази цел. Това, което търся съвсем егоистично и отвъд
всякакво понятие за публика, е пресичането на различни
области на изкуството и установяването на тесни
връзки между различни креативни полета. Но за много
от партньорите разнообразяването на публиката е изключително важно. За мен това е пасивен акт, много
различен от това да прекрачиш прага на един музей по
собствено желание. Именно там се крие най-голямата
трудност – да накараш хората да разберат, че това им
принадлежи, безплатно е и могат да влязат. Те винаги се
чувстват не на място. Същото беше и в Германия, същото е навсякъде.
- И как може да се промени това усещане за непринадлежност?
- Всичко започва от училище. Негова е ролята да покаже на децата, че могат да научат много в класната

стая, но и извън нея. Работим с преподаватели и учители цяла година, а понякога се включват и родителите.
Важното е децата да разберат, че тези институции,
FRAC, музеите, те са за тях, както библиотеките; че
няма защо да се притесняват да влязат и могат да научат много вътре.
- Нали FRAC са създадени във Франция през 80-те
именно с идеята за демократизиране на културата и
достъпа на всеки до нея? Критиките към постигнатите резултати обаче продължават да са много и до днес.
Какво е вашето мнение?
- Само днес ли, още от самото начало са тези критики
и за мен са основателни. Ще ви дам пример с фестивала
Normandie impressionniste, който е най-големият фестивал,
организиран и финансиран от региона, с възможно найпопулярните и достъпни развлечения – щанд за детски
грим, състезания с топка, огромен пикник, цирк – смесвайки ги с изящните изкуства. Наскоро организаторите
направиха проучване върху публиката и се оказа, че няма
разлика в социално-културните нагласи на посетителите
от последното проучване и че, въпреки усилията, няма
смесване на различни социални групи. И ако те на тяхното ниво не успяват да постигнат съществени резултати, какво може да се очаква от FRAC, които нямат
никакъв бюджет за реклама?! Как може да се сравняваме със сценичните изкуства, киното и телевизията, които са огромни източници на приходи със съществени
възможности за реклама. Ние не носим приходи, даже
напротив.
- Това е вашето първо посещение в България.
Познавахте ли вече съвременното българско изкуство?
Какви бяха очакванията ви и с какви впечатления ще
отпътувате?
- Не мога да кажа, че България е позната в областта на
съвременното изкуство, а по време на посещението ми
не видях и музеи за съвременно изкуство, дори в София.
Познавам артисти като Недко Солаков, разбира се, но
той е част от международната сцена, както Рада
Букова и други, които преоткрих благодарение на
Веселина Сариева и галерията й. Открих много нови и
интересни работи. Като цяло обаче останах с впечатление, че съвременното изкуство не е много застъпено
в живота на града. Щом една столица няма музей за съвременно изкуство, бързо става ясно, че то не е приоритет.
- Как би могло да се промени това?
- Всичко опира най-вече до политически и икономически
решения. Трябват и хора, които да се ангажират в тази
област, но е задължително някой да ги подкрепи. Много
инициативи са започнати във Франция от частни лица,
след което биват подкрепени от държавата, защото тя
е видяла интереса си в подобно начинание. Не може да
се говори за бизнес на това ниво, освен ако нямаш огромна мрежа от връзки в областта на изкуството и възможности за финансиране. Нещо, което не съществува
в България, пък дори и във Франция - не и на нивото на
Съединените щати. Имаме индустриалци като Пино3 и
Арно4, за които съвременното изкуство играе важна роля, но такъв е и примерът на историята на изкуството. Винаги се е започвало с магнати и бизнесмени колекционери, които да подкрепят артистите. Така е започнал Ренесансът, така се случва и с Пикасо, и с Дюшан.
Не мисля, че в България има такива личности и това е
жалко, защото има много добри български артисти, познати на международната сцена, но недооценени в страната. Жалко е за идентичността на България, защото
не е само Кристо. Знам, че България има дълго комунистическо минало и промените логично са бавни, но трябва някой начело, който да желае тези промени. Ако погледнем историята, често това се случва в контекста
на икономически бум, както в Съединените щати през
60-те или в Германия след войната. Развитието на съвременното изкуство идва със стремежа за икономически промени. Китай се кани да построи близо 400 музея
за съвременно изкуство в следващите пет години (какво
те наричат съвременно изкуство, е друг въпрос). Всичко
е относително, но винаги трябва желание. Идват моменти на промени, на осъзнаване, че за напредъка на една икономика и едно общество, базирани на прогреса,
трябват изследователски мозъци. На мнение съм, че те
днес са много повече в областта на изобразителното
изкуство, отколкото в театъра и танца, въпреки че
при танца има изключително интересни нови форми.
Това, което винаги ме е привличало в изобразителното
изкуство, е свободата на откриване, на създаване, от
която обществото има нужда, за да се развива, а дори
и да напредне икономически, ако трябва да бъдем прагматични. Но всичко това е дълъг процес на осъзнаване
и работа. Не е само до един човек, а до сбор от хора,
които се срещат, но които никога не са там случайно.

Разговаря Десислава Милева
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Новата стратегическа обстановка.
Бележки в помощ на европейците
„Когато постъпих на работа в Министерството на външните работи и ми изложиха състоянието на нещата, аз се
изплаших от броя и размерите на трудностите, които
стояха пред мен“, споделя Алексис дьо Токвил в първия ден
от встъпването си в длъжност през 1849 г.
Днес уплахът е още по-разбираем, като се има предвид извънредната и критична конюнктура – на какво се дължи появата на толкова много кризи в един и същи момент?
Както и суровите географски реалности: през март 2016 г.
83% от 75-те най-сериозни напрежения, тежки кризи и
граждански войни се разполагат в радиус от шестчасов самолетен полет от Париж или... Брюксел. Към това трябва
да прибавим и извършените и осуетените масови атентати в европейските столици – непряк ефект от всички тези
войни. Стратегическата ситуация, с която се сблъсква
Европа като правова общност, е уникална в световен план,
но тя не осъзнава тези нелеки реалности.
Географската близост не е гарант за разбирането им, понеже много изненади не бяха предвидени: анексирането на
Крим вследствие на мълниеносната руска намеса и последвалите прикрити военни действия в Донбас, както и демонстративната руска подкрепа за режима в Дамаск; съпротивителната сила на този режим, чиято съдба малко прибързано асоциирахме с тази на тунизийския или на египетския
президент, въпреки различните корени на тяхната власт;
дълго подценяваните разрушителни сили на една псевдоислямска държава в изоставените периферии на Ирак, Сирия и
Либия, където тя ще бъде победена, но след като вече е по1 От него произхожда Муамар влияла на мрежата от терористични клетки в европейскиКадафи.
те градове, спрямо които не могат да бъдат използвани
2 Успоредно с това създаденавоенни средства.
та през 2011 г. независима
Симптоми на дълбинни движения, тези кризи могат да бъкомисия на ООН за разследвадат
потушени само с дългосрочни стратегии отвъд дейстне във връзка със Сирия провията по превенция и възпиране. Не всичко разбираме, но
дължава своята работа върху
най-малко дълготрайните силови игри. Ето защо е малко
броя на престъпленията,
прибързано да приписваме едновременната поява на тези
извършени от враждуващите
лагери, очаквайки един ден да
кризи на няколко изолирани фактора, като стратегическото
се стигне до Международния
оттегляне на Америка, политиката на протакане от странаказателен съд.
на на изпълнителната власт и отслабването на „Pax
3 Във връзка със съдбата на
Americana“, чиито противници скоро ще изпробват неговиБашар Асад, Джон Кери подте граници (след като в продължение на два мандата презичерта: „Не мога да кажа колко
дентът на САЩ работи за това оттегляне). След критивреме ще остане на власт, но
ката на прекомерните действия на Америка (в Ирак, 2003
ако не си отиде съгласно прог.),
днес се критикува нейното бездействие (например в
цеса, предложен от Иран,
Русия и другите държави, мир
Сирия след 2011 г.), а Барак Обама надлежно посочи липсата
в Сирия няма да има“. Той
на преки интереси на САЩ в Сирия, както и желанието за
уточни, че „според Русия,
стратегическо оттегляне от Близкия изток, който премисирийците трябва сами да
определят своето бъдеще чрез на на втори план за сметка на Азия и Тихия океан като област на съперничество с Китай. В сирийската игра
политически процес“ (27 март
Вашингтон бе заместен от Москва, която там възстанови
CBS).
баланса на силите. А европейците осъзнаха негативните
4 „Сайкс-Пико” от 1916 г. е
ефекти от своето безразличие и безизходицата на своята
тайно споразумение между
поза спрямо кризите в Близкия изток едва при появата на
Великобритания и Франция,
според което те след края на
миграционния натиск през 2015 г. и военния успех на сирийПървата световна война разския режим; за правилността на една политика се съди по
делят помежду си на зони на
нейните
резултати.
влияние арабските владения на
Обсесията на европейските съюзници по това какво прави
Османската империя.
и какво не прави Вашингтон разкрива структурната сла5 Писмо с дата 2 ноември
бост на системата за сигурност, която свързва нашите де1917 г. от британския минисмократични държави, а именно меката, но прекомерна завитър на външните работи
Артър Балфур до лорд Уолтър симост от Америка. По време на Студената война разхоРотшилд, в което се казва, че дите за сигурност бяха поделени по равно; днес съотношеВеликобритания ще създаде
нието е 75 към 25. Това удобно „отчуждение“ спестява всяеврейски национален дом в
какво усилие. От 2011 г. се придържаме към схващането за
Палестина при условие, че се
запазят правата на общности- стабилизиране на „съседството“ и промотиране на истинските ценности. Но както ще покажа по-долу, съседството
те, които вече си съществуват там.
не е стратегическа категория. И една външна политика не
6 Според адмирал Али
може да се основава само на ценности и да не взема под
внимание интересите, заплахите и предизвикателствата.
Шамкани, председател на
Националния съвет за сигурност в Иран, „прекалено много
сме инвестирали в Сирия, за
да се оттеглим сега“.
7 World Order, New York,
Penguin Press, 2014.
8 Comprendre le malheur
français, Stock, 2016, pp. 163 et
183.
9 Le Monde d’hier. Souvenirs
d’un Européen [1941], Belfond,
1993.

Мишел Фуше е географ и бивш
дипломат, директор на
Центъра за анализ и прогнози
към Министерство на външните работи на Франция,
ръководител на катедра по
приложна геополитика към
Колежа за световни изследвания. Автор е на монографията
Битката на картите: критически анализ на светогледите
(изд. Nouvelles François Bourin,
2011).

Панорама на кризите:
Сахел-Сахарска Африка
Магреб и Машрек след арабските революции
В Либия, подобно на Ирак, сривът на държавата е пряк
ефект от военни намеси, лишени от каквато и да било глобална стратегия. Нейното непосредствено бъдеще зависи
от установяването на правителството на националното
съгласие начело с Файез ал Сарадж. Откакто представителите на конгреса в Триполи подписаха споразумение с
Камарата на представителите от Тобрук на 17 април 2015
г. в Скират, се изредиха три правителства. Това правителство се стреми да се легитимира чрез една петиция, подписана от повечето членове на Камарата на представителите, и е подкрепяно от Франция, Съединените щати,
Германия, Италия и Обединеното кралство. Неговите противници казват, че то е наложено отвън. И поради невъзможността да се разположи в Триполи, то се намира в
Тунис. На 17 март 2016 г. правителството в Триполи отхвърли декларацията за встъпване в длъжност на правителството на съгласието. Два дни по-късно се изказаха и представителите от Тобрук, а френският министър на външните работи Жан-Марк Еро посочи: „Вашето място е в
Триполи“.
Либийската безизходица се дължи на множество причини:
положението на служителите на бившия режим, които
имат компетенциите, но са държани настрана от партията на революционерите; подялбата на печалбите от производството на петрол (през 2011 г. то възлизаше на 1.8 милиона барела на ден, а през 2016 г. - на 300 000), което до
2011 г. осигуряваше 96% от държавните приходи и 65% от
БВП, като четири от петте рафинерии и пет от шест
петролни пристанища се намират на изток, което се равнява на две трети от всички запаси. Политическата битка
е за градовете, пристанищата, финансовите и икономическите институции и авоарите в чужбина; засега тя води до
банкрут. До края на 2016 г. БВП ще спадне до световния
рекорд от 8%. Междувременно „Ислямска държава“ използва
властовия вакуум, за да се настани в залива Сирт, отколешен бастион на племето кадафа1 и град-модел на бившия
режим, който се намира на кръстопътя между областите
Триполитания и Киренайка. Накрая, също както в Ирак и
Сирия, продължителността на кризата в Либия се дължи и
на външни намеси: Турция и Катар подкрепят Триполи,
Египет и Обединените арабски емирства се застъпват за
Киренайка. Чад бди над народа тубу от южния регион

Фезан, а Триполи поддържа клановете на туарегите, така
че, от гледна точка на сигурността, югозападна Либия – на
границите с Мали и Нигер, където френската армия е в
бойна готовност заради операция „Бархан“ – прилича на черна дупка.

тономните етнорелигиозни общности, никъде не е изчезнала, но след като те получиха независимост, онова, което
все още можеше да работи, се сблъска с авторитарните
мерки на новата власт. Твърде възможно е ливанският модел да се превърне в норма: блокирана, нестабилна и формална демокрация.
Ето защо няма да напреднем много по централния въпрос
Близък изток: мнозинства, малцинства
за политическото представителство във всяка от тези
и игри на влияние
държави, като лансираме сценарии за ново конфигуриране на
2016 година ще остане белязана от военните успехи на
държавните граници. Обратно на общоприетото мнение, т.
действащите режими (в Сирия, където Башар Асад печели
нар. споразумение „Сайкс-Пико“4 от 1916 г. очертава не гра„своята“ война; в Ирак, където Багдад се подготвя да си
ниците, а зоните на влияние. На следващата година то бивърне Мосул), както и от дипломатическия напредък
ло анулирано от Декларацията на Балфур5, а след това от
(Женевските преговори за Сирия, водени предпазливо от
договора от конференцията в Сан Ремо (1920 г.) и спогодбиспециалния пратеник на ООН Стефан де Мистура2).
те между Жорж Клемансо и Лойд Джордж за Мосул и
Руската военна намеса в Сирия изостри международния хаПалестина (1918 г.). Днес от споразумението „Сайс-Пико“
рактер на гражданската война с нейните външни влияния – са останали едва 700 км граници (между Сирия и Йордания
Турция, Саудитска Арабия и Катар, от една страна, Иран и и половината от границата между Сирия и Ирак).
шиитски Ливан, от друга – удължавайки по този начин един Позоваването на 1916 г., както действа „Ислямска държасмъртоносен конфликт, в основата на който лежеше наме- ва“, за да оправдае своя проект за халифат, обслужва единрението за ужасяващо етническо прочистване на сунитско- ствено ревизионистки цели (кюрдските партии и западните
то мнозинство (което представлява две трети от населе- неоконсерватори).
нието на страната). Това наблюдение ме накара да направя За сметка на това, въпросът за „мета-границиите“ си оссравнение с Тридесетгодишната война, където локалните за- тава отворен, също както през 1916 г. Но не толкова във
лози (религиозен избор, игри на владетелите, манипулиране
връзка с Русия и Съединените щати, колкото по отношение
на различните сили) удължава разрушенията, докато не се
съперничещите си регионални сили в целия Близък изток,
стига до договорите от Мюнстер. Ето защо не трябва да Саудитска Арабия и Иран. Последният се хвали, че се е преочакваме, че сунитското мнозинство ще отслаби натиска,
върнал в първата неарабска сила в арабския Ориент – нещо
въпреки че съпротивителната способност на режима беше
недопустимо за Рияд, който воюва, за да отблъсне противподценена по отношение на съюза му с малцинствата и су- ника в Йемен и Сирия, като в същото време се оттегля
нитската буржоазия в Дамаск и Алепо. По този пункт заот Ливан, изоставяйки го в ръцете на „Хизбула“.
падните анализи бяха категорично опровергани.
Недоверчиви към американските гаранции за сигурност, найДипломатическите ходове, настояващи за оттегляне на ос- вече след споразумението от 14 юли 2015 г. за статута на
новния играч, останаха без резултат3. В крайна сметка, на
иранската ядрена програма, саудитските управници осъзнаДейтънските споразумения, които сложиха край на граждан- ват уязвимостта на своята страна (единствената, която
ската война в Босна, преговаряха и трите страни в конноси името на едно семейство) и възнамеряват да вземат
фликта. До международно правосъдие се стигна, но по-късрегионалната сигурност в свои ръце. А в този контекст осно; дипломатическото посредничество изисква поетапност. новният им противник е не „Ислямска държава“, а шиитски
Сега най-спешно е да се постигне серия от локални примиИран, с когото са прекъснали дипломатически отношения.
рия, които впоследствие да бъдат разширени, вероятно по- В очите на Техеран домът на саудитите е определян пресредством принудителни действия върху регионалните акзрително като „уахабитски“. Задачата обаче е новият регитьори, за да може военният сблъсък да се измести към поонален ред да бъде схванат въз основа на структурните релитическото поле. И може би руската интервенция ще доалности: усещането за уязвимост на Рияд и завръщането
принесе за това.
на Иран като регионална сила6. Без една „Ялта“ между тези
Възможни са множество сценарии. Или да се образува „зам- два основни (във всички области) актьори не може да бъде
разен конфликт“, при който ситуацията на неопределеност постигната никаква стабилност. Външните сили нямат ниупражнява постоянен натиск върху оспорваната власт. Или какво влияние върху тях: според иранския вицепрезидент
да бъде въведена федерална формула, предложена от руския
Масумех Ебтекар, „отношенията ни със Съединените щазам.-министър на външните работи Сергей Рябков, но този ти няма да станат приятелски“. А позитивният импулс не
сценарий е контриран от лидера на Върховния комитет за
може да дойде от Турция, която изчерпа целия спектър от
преговори в Женева, Рияд Хиджаб. При все това, посреднивъншнополитически стратегии (като покровителство над
кът от страна на ООН взе в антуража си известния орисунитския свят, неоосманистка мечта, модел за съвместиенталист Виталий Наумкин. А кюрдската партия вече намост между ислям и демокрация, дипломатически активистоя (на 17 март 2016 г.) за независимост на Рожава,
зъм). След разрива с Русия и обсесията й от кюрдите, провключваща трите части (Африн, Кобане и Джазира) от ед- валът и слабостта карат тъкмо Анкара да се обърне към
на територия, която се разшири благодарение на войната и Брюксел, а не обратното (миграционният натиск от 2015 г.
се разпростря върху три четвърти от сирийско-турската
- 2016 г. бе от извънреден характер и ще бъде разрешен).
граница. Вашингтон не я призна, застъпвайки се за невъзРазбраха ли това в Брюксел и в Берлин?
можната „единна, независима и нерелигиозна Сирия“. В случай, че преговорите се провалят, Джон Кери говори за план
Европейският изток: овладени кризи
Б, който включва поделяне на територията на Сирия. Това
и неочаквани изгоди
е много характерно за американската дипломация (подобно
на Косово, Южен Судан и Кюрдистан). Така че, руснаци и
И колкото Саудитска Арабия сгреши в преценката си за
американци изглежда са готови да задействат план за изход американската дистанция спрямо случващото се в Близкия
от сирийската криза, чиито детайли обаче остават неизизток поради прословутия „завой“ към Азия, толкова и ценвестни. Руската страна се върна в играта: „откакто бомтралноевропейските съюзници на Алианса започнаха да се
бардираме, вече си говорят с нас“, съобщи един руски дипло- безпокоят. И в интерес на истината, от тази гледна точмат. Частичното оттегляне на Русия задължи Дамаск да
ка, украинската криза донесе неочаквана изгода. Не само че
участва в преговорите и отсега нататък нейната подкрепа бе препотвърден чл. 5 на НАТО, а САЩ съобщиха на 30
ще налага определени условия. „Сътрудничеството с Русия
март 2016 г., че ще бъдат взети конкретни мерки за подсиобслужва стратегическите интереси на Съединените щагуряване на държавите, граничещи с Русия. От февруари
ти“, обяви Джон Кери. Той изтъкна „ключовата роля на
2017 г. 4500 войника ще пребивават последователно във всяРусия за постигане на споразумение с Техеран относно ядре- ка от седемте държави (от Естония до България) в проната програма и временното прекратяване на огъня в
дължение на девет месеца и ще провеждат учения с модерСирия“.
на екипировка (250 танка и 1700 бойни машини). Бюджетът,
предвиден за американските военни сили в Европа, се
В Ирак политическите напрежения засягат преди всичко
учетвори и достигна 3.4 милиарда долара. Според генерал
Багдад, където финансовата и икономическа криза (спад в
Филип Бридлов, главнокомандващ американските сили в
цените на петрола) кара правителството на Хайдер ал
Абади да напредва с прокарването на реформи, които да на- Европа, задачата е да се „отговори на руската агресия в
Източна Европа и други страни“. Само че постоянни бази в
малят привилегиите (например, държавните заплати на не
Полша няма да има, независимо от настояването на
по-малко от четиристотин зам.-министри, борбата срещу
Варшава, където през юли се състоя срещата на върха на
корупцията, съкращаването на длъжности в публичната
сфера). Господстващата шиитска партия „Дауа“ отчасти е НАТО: по думите на германския министър на отбраната
Урсула фон дер Лейнен, „Русия не е наш враг, но вече не е
контролирана от бившия премиер Малики, чийто пост бенаш партньор“. Според нейната оценка, с намесата си в
ше оспорван заради неговата антисунитска политика.
Украйна, Русия е нарушила основополагащия акт от 1997 г.,
Борбата срещу „Ислямска държава“, която здраво се е вкокойто я е свързвал с Алианса и според който отсъствието
ренила в сунитския триъгълник, се води при отсъствието
на каквото и да е предложение за включване на сунитските на допълнителни военни части в близост до Русия е било в
сила единствено заради преобладаващата тогава обстановлидери в централната власт, които така да осигурят отка на сигурност. Представителят на Русия в НАТО,
носителна административна автономия на своите общности, както в случая с иракските кюрди. След превземането Александър Грушко, обяви „ответни“ мерки, които да „отна Мосул една от разумните опции е създаването на конфе- говорят на едно с нищо не оправдано увеличаване на силите“, като заедно с това предупреди за „сериозни рискове в
дерация, включваща „Сунистан“ в центъра на страната. Тя
резултат на евентуално приближава на Украйна и Грузия
е подкрепяна от краля на Йордания, Абдула II.
В Сирия и Ирак, но също и в Турция, Бахрейн, Йемен и в ан- към НАТО“. От своя страна, петте северни страни засилисамбъла Израел/Палестина, от централно значение е въпро- ха сътрудничеството си в областта на отбраната, прецесът за политическото представителство на мнозинствата нявайки, че конфликтът в Украйна и анексирането на Крим
са променили европейския порядък в сигурността. Отново
и на малцинствата, както и за техния достъп до ресурси.
Това е коренът на всички битки. Американският военен по- се заговори за присъединяване на Финландия и Швеция към
Алианса.
ход в Ирак през 2003 г. предостави централната власт на
Европейският ред след 1991 г. бе оспорен от Кремъл, който
шиитското мнозинство и на кюрдското малцинство за
сметка на сунитите, които не можаха да преглътнат мал- се стреми да го ревизира, ограничавайки периметъра на влияние в противовес на разширяването на НАТО след 2004 г.
цинствената си позиция. В Сирия единствено търговският
Най-ефикасният метод се състои в поддържането на т.
сунитски елит бе свързан с властта, която се държи от
нар. замразени конфликти: в Приднестровието, за да се вликлана на алауитите. В крайна сметка, палестинците се
яе върху изборите на Молдова и да се зачеркне всякаква восправят доста добре, особено живеещите в израелската
ля за обединяване с Румъния; в Донбас, за да се блокира вличаст; а онези от тях, които изоставиха перспективата за
зането на Украйна в НАТО и да се контрират политичедве държави и започнаха да мечтаят за една светска и демократична държава, превърнаха палестинския национализъм ските и икономическите ориентации на Киев; в Абхазия и
Южна Осетия, за да се посочи, че независимостта на
по-скоро в социалнополитическа, отколкото в териториална претенция. Арабските „настойници“ на палестинците по- Грузия е ограничена, а Черно море (подобно на Крим) е от
скоро инструментализираха тяхната борба, за да усилят ав- стратегическа важност за Москва; в Нагорни Карабах, за
да се напомня на Ереван (който подслонява руски военни на
торитаризма си, отколкото помагаха на каузата им.
няколко десетки километра от границата си с Турция) и на
Спорна е и претенцията на европейските дипломации за
Баку, че Южен Кавказ трябва да остане под руско влияние.
централността на палестинския въпрос. В Близкия изток
османската система на милиета, на повече или по-малко ав- В случай, че се разпаднат отношенията между Москва и

Анкара, не е изключено руската подкрепа за кюрдските движения да нарасне. И причината е, че, според Москва, Сирия
е сред близките съседи, тъй като не е чак толкова далеч
от Кавказ. Освен това, реториката за обединяване на разпръсналите се след 1991 г. руски населения –версия на великоруския национализъм – често е изтъквана, за да оправдае
правото на надзор над тях. Последният може да бъде реактивиран, ако новата власт в Казахстан предприеме действия към нарушаване на сегашното равновесие във външнополитическите си отношения.
„Русия се е разширявала и свивала в историята. Повечето
конфликти се коренят в споровете за граници и завладяването или загубата на територии. В момента, в който решим спокойно къде свършва ЕС и къде започва Русия, половината от напрежението между двете страни ще изчезне“.
Тази бележка на Вацлав Хавел продължава да бъде уместна.
Спокойствието изчезва веднага, щом се наложи геополитическата доктрина за сфери на влияние. Кремъл пожела да
контрира западното намерение за присъединяване на
Украйна към „евроатлантическото семейство“ – сценарий,
вдъхновен от Збигнев Бжежински, според когото едно европейско включване на Украйна би накарало Русия да се откаже от имперските си претенции. Защо по повод Украйна да
не се предвиди статут на асоциирана държава с ЕС и стратегическа неутралност (подобно на Финландия или на
Австрия от 1955 г.), за да бъдат избегнати ненужните напрежения? Понеже това, което заплашва преди всичко една
формирала се в сблъсъци украинска нация, е нехайството на
собствената й държава.
Крайно време е границите пред разширяването на самия ЕС
да бъдат фиксирани въз основа на актуалните стратегически сегменти на изток и действителния миграционен контрол (между Гърция и Турция, например). Ирония на съдбата
ще е, ако турските управници постигнат подновяване на
преговорите за присъединяване, които никога няма да приключат. Как може да се изгради обща „външна“ политика,
ако никой не знае къде започва това „външно“? Как да се
контролират границите на Шенгенското пространство,
ако последното непрестанно се измества за сметка на нови
и нови разширявания? Как, най-сетне, да бъдат убедени европейските народи, че са част от една политическа общност със споделена съдба и общи предизвикателства, ако
тяхната териториална идентичност остава неуловима?
Различните кризи, които сполетяха европейския континент,
не могат да дадат отговор на тези въпроси; по този основен пункт няма как колелото на историята да се завърти
така, че да дойдат неочаквани печалби.

Бележки в помощ на (управниците на)
Европа
Тъй като новата европейска стратегическа обстановка има
това неудобство да бъде това, което е, един Европейски
съюз, като система от национални държави, споделящи общи ценности и все още не произнесени на глас обективни
интереси, трябва да преучреди своя проект въз основа на
една дефиниция за взаимодействие със света, който започва
на неговия праг. Той трябва да спре да пъди историята, „висейки между едно непреодоляно минало и едно неопределено
бъдеще“, според бележката на Хенри Кисинджър7, нито пък
да разчита на свойските отношения между своите членове,
поддържайки илюзията за единство (всяко публично разногласие тутакси отприщва взаимни обвинения) и разглеждайки света наоколо като независима променлива и като област, която да преобразува според нормите на водещите
нации. Мащабът на гледане трябва да бъде променен, както
това стори Де Гол на 18 юни 1940 г. (не просто сблъсък
между Франция и Германия, а световен конфликт, в който
участват френската империя и американската машинна индустрия). Тази смяна в мащаба се състои в това европейците да се сблъскат с реалния свят: светът на заобикалящите ги политически и социални кризи, на китайската конкуренция, на руската реставрация и – както ще потвърдят
наследниците на Обама – на пренасочването на американците към техните преки приоритети и интереси.
Европейците трябва да вземат в ръце своята сигурност и,
доколкото е възможно, да допринесат за установяването
на стабилен регионален ред в критичните зони, които са
от стратегически интерес за тях. Нека отново цитираме
Кисинджър, според когото „Европа не може да се оттегли
от настоящите усилия в полза на световен ред, като превърне вътрешната си интеграция в своя крайна геополитическа цел“.
Изходът от историческата невинност и от геополитическото невежество предполага съвместен анализ на реалностите – заплахи и предизвикателства, тенденции и възможности, козове и слаби страни. Днешните кризи изискват суверенни отговори, които са монопол на отделните държави. Тъй като ЕС не е държава, той може да насърчи координацията между отделните правителства. За да не продължава повече фундаменталният европейски провал – който,
според френския философ и историк Марсел Гоше8, е от
стратегически характер – Германия, доминиращата сила в
Европа, трябва да се раздели със своя меркантилен неутралитет; и ние, Европа като цяло, трябва да престанем да се
осланяме на Вашингтон (който е все така амбивалентен
спрямо бъдещето на Стария континент); освен това,
трябва да се изяснят разногласията във връзка с природата
и произхода на заплахите; трябва стратегиите да се определят не от средствата, с които разполага Европа, а
обратното; и най-после, трябва да се изготви кратък списък с общи стратегически интереси. Европейската служба
за външнополитическо действие ще съумее да ги синтезира.
Накрая, Франция трябва да има водеща роля в дългосрочен
план. Уви, ситуацията вече не е както по-рано.
В своето последно произведение Стефан Цвайг9 нарича
трансформациите, последвали Първата световна война, „самоубийството на Европа“ за разлика от периода преди войната, който той определя като „златното време на сигурността“. Един век по-късно безгрижното и победно време
на европейците след Студената война безвъзвратно си е
отишло и всички добре го осъзнаваме.
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Превод от френски Момчил Христов

Сега е времето да
обърнем нещата
Искам да ви благодаря за отправената покана да бъда тук днес и за гостоприемството, което ни оказаха нашите домакини в този прекрасен град. Съвсем
на място е да обсъждаме именно в Прага предизвикателствата пред демокрацията в Европа. Този град се намира в сърцето на историята на нашия континент и на сътресенията от изминалото столетие – на войни, революции и
борби за демокрация и социална справедливост. Този град също така изстрада и
бича на нацистката окупация, и ужаса на извършените при нея престъпления
на геноцида. По-късно днес аз ще посетя и мемориала в Терезин, почитащ
жертвите на нацистките политически и расови гонения в Чехия, а той е едно
постоянно свидетелство каква заплаха представляват крайно дясната политика, антисемитизмът и расисткото търсене на изкупителни жертви. От името на британската Лейбъристка партия ще отдам почит към паметта на
всички онези, които загинаха. Тяхното страдание неизменно ни напомня за белезите, нанесени от крайната десница не просто върху тази страна или този
континент, но и върху целия свят.
Днес ние живеем в друго време, притискат ни други неща и разполагаме с други възможности. Ясно е обаче, че накъдето погледнем в Европа и навън, наблюдаваме тревожно бързия ръст на популистката десница – вижте само
Партията на независимостта във Великобритания, Доналд Тръмп в
Съединените щати, Йобик в Унгария или Националния фронт на Марин льо
Пен във Франция. Разтърсена е политиката навсякъде по света, а ние, като
социалисти и прогресисти, прекрасно знаем защо популистката десница печели
позиции. Но за нас става все по-трудно да направим така, че посланията ни
да бъдат чути, при все че наша задача е да предложим политическото лидерство, необходимо за една действителна алтернатива.
Знаем, че пропастта между бедни и богати се разширява. Знаем, че стандартът на живот е застинал или пада надолу, докато несигурността расте.
Знаем, че много хора се чувстват изоставени пред силите, отприщени от глобализацията, и безпомощни пред дерегулираната корпоративна власт. Нерядко
популистката десница посочва точно проблемите, но нейните решения отиват в отровните безизходици на миналото, колкото и те да се стараят да ги
отклонят с реториката на разделението и заклеймяването. Те са политически
паразити, които се хранят с тревогите и влошените жизнени условия на хората и прехвърлят вината за обществените злини върху най-уязвимите, вместо
да покажат как да си вземем обратно истинския контрол върху нашия живот
от обслужващите личните си интереси властващи елити.
Ако прогресивните партии и движения не отхвърлят проваленото икономическо и политическо статукво, именно прелъстителните гласове на популистката крайна десница ще запълнят тази празнина. Трудно е наистина да убедиш
дългосрочно безработните, че причината да нямат работа не са имигрантите,
откраднали работните им места, а последиците от икономическата програма
на десницата, която не успя да постигне устойчив ръст, сигурност и по-висок
жизнен стандарт за всички. Тежко е наистина да обясниш, че публичните услуги се влошават и съкращават заради години на остеритет и хищническа приватизация, а не заради раздути харчове и правителствено прахосване на средства. Но е жизненоважно да го направим. Ние не можем да изоставим социалистическите си принципи, понеже някой ни казва, че нямало друг начин да вземем властта. Това са глупости. Причината да губим позиции пред десницата
днес е в трайно размитите ни послания, с които не можем да предадем на хората какво е социализмът и какво може да направи той за живота им тук и
сега.
Мнозина вече не разбират за какво се борим ние. Твърде често в последните
години левицата в Европа е разглеждана като апологет на една рухнала система, а не като отговор на потребността от радикална социална и икономическа реформа за XXI век. Твърде често левицата е разглеждана като съучастник
на безотговорния необуздан капитализъм, а не като предизвикателство към
него. Твърде често левицата е разглеждана като представител на привилегированото малцинство, а не на мнозинството, за чиято защита ние съществуваме. Ако в нас виждат само и единствено пазители на статуквото, как да очакваме хората да се обърнат към нас, когато в техните очи това статукво
е донесло само лошо? Ние трябва да се борим за истинска промяна и за скъсване с провалената елитарна политика и икономика от миналото. Ако го направим, аз съм дълбоко убеден, че принципите на солидарността, интернационализма и социализма, зад които стоим, ще определят европейската политика
през XXI век.
Ето защо не бива да допуснем нашата реторика да легитимира превръщането
на бежанците и работниците мигранти в изкупителни жертви. Когато говорим за бежанците, трябва да говорим за тях като за човешки същества - деца, майки, бащи, синове, дъщери, не като за бройки или бреме А когато се изправяме пред предизвикателството на миграцията, трябва да обединим усилията си, за да спрем експлоатацията на мигрантския труд, орязването на доходи и условия, цялото това галопиране към дъното, в което се е впуснала
Европа. Не можем да позволим на десните партии да сеят разделения и да
раздухват пламъците на страха.
По отношение на британския референдум за напускане на Европейския съюз.
Ние в Лейбъристката партия уважаваме това решение и искаме да работим
заедно със социалистическите и прогресивните партии в цяла Европа, за да намерим в преговорите за „Брекзит” най-благоприятното възможно решение и за
Великобритания, и за ЕС. Ние, лейбъристите, настояваме британското правителство да гарантира правата на всички граждани на ЕС преди старта на
преговорите по чл. 50 и да не ги използва като разменна монета за сделка.
Ние, лейбъристите, изискваме преговорите за „Брекзит” да се провеждат прозрачно, в искрено търсене на договореност, която работи за всички нас на
този континент. Ето защо аз каня лидерите на социалистическите и прогресивните партии и движения от цяла Европа на специална конференция в
Лондон през февруари.
Вярвам, че нашето движение разполага с онези нови идеи, които са му нужни,
за да победи популистката десница. Но ние трябва да концентрираме тези
идеи и тази енергия, да имаме готовност да обновяваме идеите си; и да изградим движение, основано на демократичната култура. Когато хората загубят
вяра във възможността на политиката да подобрява живота им, се отваря
пространство за крайната десница да обвинява и сочи жертви. Нашата задача
е по-трудна – да си възстановим доверието на хората, да покажем, че знаем
какво искаме и разбираме живота на онези, които представляваме, за да го
променим към по-добро.
С наближаването на 2017 г. много хора се тревожат за посоката, в която се
движи Европа. Сега е времето да обърнем нещата. Да поставим на първо
място интересите на трудещите се и да се борим за нашите ценности, за социална справедливост, солидарност, равенство и интернационализъм.
Ако в това начинание бъдем заедно и отхвърлим провалената политика от
миналото, аз съм уверен, че можем да преодолеем предизвикателството на популистката десница.

Джеръми Корбин,
лидер на Лейбъристката партия на Великобритания
(Изказване на заседанието на Съвета на Партията на европейските социалисти, Прага, 3 декември 2016)

Движения в триъгълника
САЩ – Русия - Китай
На 14 февруари 1972 г. президентът Ричард Никсън се
среща със своя съветник по националната сигурност
Хенри Кисинджър, за да обсъдят предстоящото посещение на Никсън в Китай. Кисинджър, който преди
това тайно е посетил Китай, за да подготви историческото посещение, казва, че ако „ги сравняваме с
руснаците, китайците са също толкова опасни. А в
историческа перспектива те са още по-опасни“.
Тогава Кисинджър казва, че „след 20 години вашият
наследник, ако е мъдър колкото вас, ще се опира на
руснаците срещу китайците“. Той говори за това, че
САЩ, като имат намерение да използват противоречията между Москва и Пекин, „трябва в тази акробатика да играят без никакви чувства. Сега са ни
нужни китайците, за да обуздаваме руснаците. В бъдеще може да се получи обратната ситуация.“
Може ли да стане така, че 45 години след пробива в
отношенията с Китай, извършен от Никсън, 45-ят
президент на САЩ да последва съвета на
Кисинджър? Президентът Обама се опитваше да направи „завоя“ към Азия ключов елемент във външната му политика. Ще направи ли Доналд Тръмп „завоя“
от Пекин към Москва основа на неговата външна
политика?
Новоизбраният президент Тръмп демонстрира начало
на нова, по-твърда политика към Китай. Създавайки
първия за десетки години прецедент, той разговаря
лично с президента на Тайван, която му се обади на 2
декември, за да го поздрави с победата на изборите.
Той обвини Китай във валутни машинации, в измами
в търговската сфера и в това, че Пекин не помага
на САЩ в противопоставянето му на ядрената програма на КНДР. В същото време, Карли Фиорина, която се смята за вероятната кандидатура за поста
директор на националното разузнаване в администрацията на Тръмп, след среща с него съобщи, че са обсъждали Китай, когото смятат „вероятно за нашия
най-главен и постоянно засилващ се съперник“.
По време на предизборната си кампания Тръмп каза
добри думи за руския президент Владимир Путин.
Сега той обяви, че негов кандидат за поста държавен секретар е Рекс Тилърсън, известен с отдавнашните си отношения с Путин. Съветник по националната сигурност ще стане Майкъл Флин, който също
се смята за свързан с Русия.
Триъгълникът Вашингтон – Москва – Пекин играеше
важна роля по времето на Студената война. През
1950 г. администрацията на Айзенхауер се отнасяше
към руснаците много по-добре отколкото с китайците, в опит да вбие клин между Никита Хрушчов и
Мао Дзедун. Американското търговско ембарго за
Китай беше много по-сериозно, отколкото ембаргото за СССР; американците можеха да посещават
СССР, но им беше забранено да летят до Пекин.
Вашингтон обучаваше тибетски бунтовници за въстание против китайските власти.
Тази политика даде определени плодове и със сигурност допринесе за разкола между СССР и КНР. Мао
смяташе, че любимата на Хрушчов политика на „мирно съвместно съществуване“ е свидетелство, че САЩ
са успели да отслабят съветската революционна решимост. През октомври 1959 г. Хрушчов пристига в
Пекин веднага след срещата си с Айзенхауер в Кемп
Дейвид. Той съобщава, че в светлината на подобряването на съветско-американските отношения, Москва
ще отмени спогодбата с КНР за помощ в създаването на атомна бомба. Хрушчов предава и молбата на
САЩ да бъдат освободени петима американци от китайски затвор. Мао е вбесен от съветските опити за
приятелски отношения с американците.
След десет години Никсън (вицепрезидент на
Айзенхауер) преразглежда неговата политика и започва сближаване с Китай в рамките на глобалното съперничество със СССР. Няколко години по-късно президентът Джими Картър удвоява мизата. За да блокира разпространението на съветското влияние в
Югоизточна Азия, той одобрява китайското нахлуване във Виетнам, извършено скоро, след като през
януари 1979 г. Дън Сяопин става първият китайски
лидер, посетил САЩ. Следващите американски администрации – както републикански, така и демократически – сътрудничат с Китай в провеждането на
„войните чрез пълномощници“ против СССР в
Ангола, Афганистан и Камбоджа, които подкопаха
значително съветската мощ и допринесоха за разпада
на СССР.
Сега въпросът е ще проработи ли обратът на Тръмп
днес в един свят, сериозно променен след Студената
война. Какви са целите, освен да бъде дразнен Пекин?
И какво трябва да дадат на Русия Съединените щати, за да я изтръгнат от прегръдките на Пекин?
Китайско-руските отношения са делови. Страните
постоянно се поддържат взаимно в Съвета за сигурност на ООН. За миналите няколко десетилетия
Китай е получил руско оръжие за повече от 30 милиарда долара, а през септември т.г. двете страни проведоха съвместни военни учения в Южнокитайско
море, за което има претенции Китай.
Русия обаче се дразни от положението на младши
партньор в отношенията с Пекин. Преди време икономиката на Китай беше равна само на малка част
от съветската, сега обаче тя е пет пъти по-голяма.
През 50-те години, в апогея на китайско-съветската
дружба, Пекин наричаше СССР „по-големия брат“.
Сега китайците наричат Русия насмешливо „по-голямата сестра“.
Китай вече не е затънтеното място, каквото беше
през 1972 година. В отговор на разговора на Тръмп с
президента на Тайван, Китай прати бомбардировач
над Южнокитайско море. А Русия се ръководи от човек, които иска да възстанови влиянието на Москва
от съветските времена, когато СССР всяваше ужас
по целия свят. Желанието на Тръмп да изиграе играта „Баланс на силите“ на Кисинджър обещава нова
ера на непредсказуемост в един свят, в който американската мощ не се смята вече за несравнима и неоспорвана.

Джон Помфрет
Washington Post, 14 декември 2016
Джон Помфрет е бивш завеждащ кореспондентското бюро
на вестника в Пекин.

- ...„откъде идва?“
- „…слушаме го не с ушите си, както чуждите гласове, а...
Когато слушаме своя глас, той идва от гърлото“. Не от
мозъка или от другаде. Наистина забравих в кой филм
беше. Но «For Ever Моцарт» се превърна в граничен момент, от който започна моето постепенно приближаване към това „сбогом на езика“, продължило в последните
ми три-четири филма.
- Смятате ли, че изкуството, прекалено свързано с политическата реалност, съдържа собственото си поражение?
- Да. Във филма „Нашата музика“ участва малко известният философ Жан-Пол Кюрние. Той наскоро написа интересната книга „Пиратската демокрация“. Не знам дали е издадена вече. В нея се твърди, че истинската демокрация е съществувала по времето на пиратите, в
техните кръгове. Или на корабите, сред моряците, които се разбунтували и станали пирати. За тях в Холивуд
са снимани доста филми от типа на „Бунтът на
Баунти“. Завършили са, усядайки в Полинезия с девойки и
т. н. (Смее се) Но при тях е имало нещо, което днес не
съществува. Дадох на Кюрние фраза от Клод Лефор,
един от малко известните съвременници на Сартр:
„Съвременните демокрации, които правят политика с

- Да, мисля, че на края ще има препратка към живописта, но като цяло това не е така очевидно, защото правя доста дълго встъпление. Все едно, преди да видим цялата ръка, сме длъжни да разгледаме всеки пръст. Така аз
давам в началото пет елемента: войната, пътешествията, законът (по Монтескьо, „За духа на законите“), още
един и последният се казва „Централният регион“ - в памет на един от филмите на американския ъндърграунд.
И чак тогава идва ред на ръката. Това е малка история,
която заимствам от една интересна книга –
„Щастливата Арабия“ – с такъв епитет пътешествениците от ХІХ век (например, Александър Дюма) са „наградили“ днес бедстващия регион на Средния Изток.
Действието се развива в една от страните, където няма нефт, това устройва хората, но техният управник се
стреми към господство над другите арабски държави.
Той замисля псевдореволюция, която в крайна сметка се
проваля и всичко се връща в изходна позиция. Снимам без
актьори, не са ми нужни. Но има разказвач, който все
едно чете фрагменти от книгата и в общи линии разбираме историята, разказана като притча. За новия ми
филм Wild Bunch дава (обещава) 300 хиляди евро. Трябва
да го направя за две години (малък срок – само година за
петте пръста и една – за ръката). Ако това не стигне,

Преди да видим цялата ръка, сме
длъжни да разгледаме всеки пръст
- Мнозина бяха склонни да приемат „Сбогом на езика“ като вашето „сбогом на киното“. За щастие, не е така. Но
случайно ли е, че сякаш във филма проследявате своя кинематографичен път? Цитирате своя статия от времето
на Cahiers du cinema, когато сте снимали само късометражки; вземате същите Арагон и Аполинер, както в „До
последен дъх“ – първият ви пълнометражен филм; сцената
на насилието в банята напомня за „Име: Кармен“, а формулата „Абракадабра Мао Дзедун Че Гевара“ е заимствана
от „Крал Лир“ и препраща към „маоисткия“ ви период...
Това би могло да изглежда като художествено завещание.
- Да, но за нищо такова не съм мислил. Просто имам някакви спомени, източници, към които се връщам, фрази, които биха могли да се нарекат любими. Ако мога да ги използвам, ги използвам... А „Сбогом на езика“ мислех като...
Той е все пак за езика. Прочетох книгата на един немски
философ от началото на ХХ век, която се нарича
„Езикът“. Общо взето, в нея се говори нещо от рода на...
как беше, чакайте, ще я донеса (донася книгата на Фриц
Маутнер). Той казва: „Бихме могли да извършим изкупителен акт („изкупителен“ звучи малко по християнски, но...),
ако можехме да осъществим критика, която стига до доброволната, тихо отчаяна смърт на нашето мислене-говорене, и ако за осъществяването на тази критика не ни
трябваха думите, които изразяват само видимостта на
живота“. Исках да кажа, че живеем в епоха, където думите
или това, което хората наричат език (langage), препращат
към образи, а не произхождат от тях, за да се стигне до
речта (parole). Думите вечно покриват всичко – виждаме
това по телевизията и не само. Ето, това имах предвид.
„Сбогом на езика“ е „Сбогом на нашия маниер да мислимговорим (ако това е възможно, ако при мен се е получило)...
- Във филма също така си спомняте размислите на
Кирилов за самоубийството...
- Да, когато бях съвсем млад, този въпрос ме интересуваше много. После се върнах към него. Между другото, кръстих Кирилов един от персонажите на „Китайката“. Това е
от Достоевски, от „Бесове“, ако не се лъжа, този роман
никога не съм го чел целия. Другите съм ги чел, а този –
не. Освен това, когато още бях ученик, излезе едно от философските есета на Камю – „Митът за Сизиф“. То започваше с фразата „Има един-единствен действително сериозен философски проблем – самоубийството“, мисля, че я използвах във „For Ever Моцарт“.
- И в „Нашата музика“.
- Възможно е. Да, това са фрази, които престанаха да бъдат цитати и станаха част от мен. Произнасям ги, сякаш
аз съм ги измислил. (Смее се.)
- Но не се опитвате да създавате никаква приемственост
между филмите си.
- Не, абсолютно не. По-точно, някаква връзка неизменно
възниква, но понякога това е мост към това, което е било, а понякога – към това, което ще бъде.
- Във всеки случай, между „Филм социализъм“ и „Сбогом на
езика“ има една явна връзка – остроумна и малко шокираща. В първия филм момчето Люсиен обявява, че когато
стане дума за равенство, той ще говори за лайно, а във
втория Маркюс и Жедеон изпълняват обещанието му.
- Да, да. Тая история с лайното препраща и към Антонен
Арто, който твърдеше, че, говорейки за битието, говорим
за лайното (той е антихайдегерианец). Освен това, на
френски, когато някой греши или дрънка глупости, също
може да се каже „Това е лайно“. Тоест, това, което излиза
от устата, е подобно на онова, което излиза от задника.
- А що се отнася до новата музика във филма - свежите
записи на Добринка Табакова и Валентин Силвестров...
- Това е музиката, която получавам от компанията ECM.
Понякога ми въздейства. Те редовно ми пращат своите записи и понякога използвам фрагменти. Още повече, че с
ECM е по-просто да се договарят авторските права.
- Значи, сам прослушвате всичко, което ви изпращат?
- Не веднага. Когато работя над филм. Най-вече по време
на монтажа. В даден момент си казвам: „Тук трябва музика“ и започвам да търся. Хубаво би било да направя нещо
от музика. Не да я използвам като акомпанимент, както е
в американските филми, където е напълно непоносима.
Дори при Хичкок музиката е непоносима – поне за мен.
- Ние много ценим начина ви на работа с музиката и изобщо със звука. Музиканти сме и вас смятаме за такъв.
- Не, не съм музикант, защото не слушам за себе си. Може
би по-рано много слушах – особено класическа музика, но не
и сега. Слушам само, когато търся звук, който да бъде еквивалент на изображението и по-близо до речта в дълбокия
смисъл на думата. Всъщност, нито немците, нито американците имат понятието „реч“ (parole), те казват Worte
или words. Дори Хамлет изрича Words, words, words... А речта... Спомням си, че Андре Малро писа (използвах го в „For
Ever Моцарт“, не, не си спомням в кой филм): „Когато чуваме своя глас...“

Разговор
с Жан-Люк
Годар

отделна област на мисълта, са предразположени към тоталитаризъм“. Това е една от фразите, които днес е
прието да се наричат ключови. Но обичам да възразявам,
че са може би не ключови, а катинарски. Защото, когато
казваме „ключът към съновидението“... дори Фройд постоянно забравя за катинара. С други думи, забравя за
образа.
- В „Сбогом на езика“ цитирате също Жак Елюл, който
говори за втората победа на Хитлер чрез техниката и
техничарите. Към края на филма въвеждате диалог от
„Франкенщайн“, където главният герой, независимо от
опасността, се отказва да създаде още едно чудовище. А
след малко в кадър се появява лотарингският кръст –
символът на Съпротивата.
- Да, той е символ на Дьо Гол още преди Съпротивата.
- Така или иначе, с това вие самият се вписвате в редовете на Съпротивата, но на територията на изкуството.
- Да, да.
- А понякога нарочно размивате границите между тях,
сравнявайки „Нашата музика“ с книга, определяйки
„Филм социализъм“ като тричасова симфония или казвайки за новия си проект „Опит за синьо“ (Tentative de
bleu), че зрителят сякаш се намира вътре в скулптура.
Наистина ли там са задействани три екрана?
- Засега не. Ако успея да го завърша, после може и да опитаме да го съкратим за сметка на разпределението на
три екрана, т.е. разделяйки го на три. (Смее се.) И да
направим... как се казваше, инсталация, което не е никак
сложно. Склонен съм към такова решение, защото ме
безпокои плоскостта на екрана. Малко сме изгубили (и
дори не малко, но това е нормално, нищо не стои на едно място) чувството за пространство, което е присъщо
на ранните филми отпреди Втората световна война.
После всичко стана по-плоско, но съвсем не такова, каквото е в живописта. Понякога добрата фотография изразява повече от филмов кадър. И дори от фарта.
Спомням си, Кокто говореше, че е глупаво да се правят
фартове, защото обездвижват изображението.
- Сега монтирате ли по време на снимки?
- Не съвсем. Сега започвам от сценария, по-точно от
разкадровката или, както американците казват, сториборда. Само че последователността на плановете се определя не от хронологията, а по-скоро от нещо несъзнателно. Това е все едно ескиз за класическия художник.
Често предпочитам ескизите на Дьолакроа пред големите му платна, защото в ескиза се усеща движение, откритост, а картината е статична и върху нея е наложен
текст. Казваме: „Свободата води народа“. Но когато
той прави ескиза, виждаме свободата в действие.
- Значи, още не сте започнал монтажа на филма?
- Тъкмо започвам. Следвам това, което наричам идеите
на сценария. Където няма нищо, освен фотографии. Едно
време също са правили така. Знам, че Фриц Ланг, когато
е правел първите си американски филми, е започвал с репортаж за избрания регион, например. И чак след това се
е захващал със сценария. Не се е опитвал да пише веднага. Мисля, че можем да го сравним с музикант, който работи на пианото, преди да напише симфонията, защото
да пишеш, означава да пишеш. Ето защо винаги ми е харесвал фрий джазът (макар че никога не съм бил истински увлечен по него) – там няма нищо написано.
- Валидно заглавие ли е „Опит за синьо“?
- Не, сега е „Образ и реч“ (Image et parole), а в скоби –
„Папирус“. Все едно сме намерили стар папирус и сме го
слепили от парчета. Двама италианци правят нещо подобно: събират цялото от фрагменти на чужди филми,
заснети на 35 мм. Вглеждат се в тях кадър по кадър.
Тоест, за тях това е археологична находка. Подходът им
ми напомня за археологически разкопки, позволява им да
открият, че там някога е съществувал град или вещ –
създава усещане за реалност. Сега се занимавам със същото... Нищо не гледам. Понякога чета във вестника за
някой филм и моля да ми го пратят на DVD. За да съм
поне малко в час. Ан-Мари и това не прави.
- И как избирате тези филми?
- Казвам си: „Може тук да има нещо...“ Вероятно се дължи на утопия или носталгия, но се надявам да открия
във филмите нещо, което ние откривахме едно време,
малко или много лъжейки се и пишейки след това гръмки
фрази в Cahiers du cinema. В един момент си казахме
„Така, значи, възможно е“ – за френското кино, с което
израснахме. Аз влязох значително по-късно от другите:
Трюфо, Ривет или Ромер. Следвах ги, наблюдавах, нищо
не говорех.
- Но „До последен дъх“ излиза само година след
„Четиристотинте удара“ на Трюфо.
- Да, но след него. Да кажем, че съм по-скоро втори.
- Предишното заглавие на новия ви проект „Опит за синьо“ препраща към живописта.

давам на продуцента всичко, което получавам от телевизионните излъчвания във Франция, без да искам парите
да ми се връщат. Тоест, с тези 300 хиляди евро трябва
да направим филма и да се плащат пари на екип, включително и на мен, в течение на две години. Но, ако трябва
да плащам на нас от парите за филма, за това ще отиват по 9 хиляди месечно, а месеците са 24. И за филма
няма да остане нищо. Затова ми се налага да дам свои
пари на продуцента – за щастие, имам неголяма сума.
Не искам да го моля за нищо. Ето такава е икономиката на филма. Би било интересно дали голямата икономика може да функционира по подобен начин.
- Има много известни тандеми режисьор-оператор. През
60-те вие бяхте такъв с Раул Кутар. Мисля, че и Фабрис
Араньо ще остане с вас за дълго – при това той е не само
оператор.
О, Фабрис се занимава с всичко по малко. В технически
план той отговаря за окончателния монтаж. Понякога го
карам да направи нещо по своему и това ми дава нови
идеи. По време на снимки той отговаря не само за изображението, а и за звука. Както в документалното кино.
Винаги са ме учудвали документалните филми, където има
журналист, който говори, и оператор, който снима – не
разбирам защо това не може да прави само един човек.
- През последните 35 години сте работили с много оператори – освен Кутар, това са Уилям Любчански, Каролин
Шанпетие, Жулиен Ирш... Защо ги сменихте? Защо не продължихте сътрудничеството с Кутар, който беше добър,
според мен, в „Страстта“ и в „Име: Кармен“?
- Е, доста филми сме направили заедно. После аз продължих, а той си остана на същото място. Същото стана с
Любчински и с другите. Започвахме заедно. В някакъв момент... Каролин беше асистентка на Любчински, Жулиен
пък – неин, така че аз преминавах от един към друг, докато това не приключи... (Смее се.)
- Кога планирате да завършите филма си?
- Все още се надявам да го завърша до края на годината,
както е по договор. Макар че, малко изоставаме, разбира
се.

Разговора водиха: Антонина Держицкая,
Дмитрий Голотюк
22 май 2016 г.
Сеанс, 4 декември 2016 г.
Със съкращения
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