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До края остават 2 броя!

Със страхопочитание и вдъхновение
Разговор
с Христо Иванов
- на страници 6-7
Кристин
Димитрова за
недоразумението
Танцът Делхи на страница 5
Скъпи приятели,

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

Андрей Градечлиев.
Тaнц. Начало,
туш, перо (2018)

Райнер Мария Рилке

Екипът на вестника

До читателите
От месец септември „Култура“ става месечно
издание с нов облик и нов екип. Списание
„Култура“ ще излиза 10 пъти годишно. Всеки
брой ще е с книжно тяло от 80 страници и цена 3,50 лв. Годишният абонамент е 25 лв.
Промяната на „Култура“ е повече от наложителна в пост-Гутенберговия свят, в който живеем. За целта фондация „Комунитас“ започва и
пълно дигитализиране на хартиеното издание –

гиите, обосновка на някои
И всичко се сговаря да ни премълчи, отчасти
преводачески решения, обяссякаш сме позор, отчасти неизказана надежда.
(Райнер Мария Рилке, Втора елегия) нения на имена и антични
герои, препратки към други
произведения на автора…
В края на 2017 г. издателгиите е вдъхновено движеТози помощен апарат показство „Изток–Запад“ предние от вътрешното просва широко познаване на костави изискано оформен дву- транство на немскоезичния
езичен том, съдържащ забетекст, в което са се случили ментираните издания на
Рилке, на събраните и издалежителните „Дуински еледълбокото осмисляне на съ1
дени материали, свързани с
гии“ на Райнер Мария Рилке. държанието и усвояването/
„Дуинските елегии“, които
Първото издание на елегииприсвояването на ритмичотразяват не само саморете през 1923 г., чийто право- ния му образ, навън, към
флексията на поета, варирапис е следван в изданието, е българския език, щастливо
ща в писма до различни адпредпочело доста по-аскепредоставил чрез преводача
ресати, а и опитите му да
тична корица, сякаш в пълен богатия си речников фонд и
подпомогне разбирането на
отказ на визуалното да
поетична гъвкавост.
десетте елегии. Като припредвещава словото (или да
Преводът плътно следва
мер за всичко това преводасе съизмерва с него).
оригиналния текст и на
чът е избрал и превел две
Оформлението на Албена
много малко места допуска
Павлова и Красимир
отклонения (напр. отказ от писма на Рилке, вмъкнати в
Стойчев следва друг подход: превод на някоя дума), а съ- тома между елегиите и посъс своя флорален, но ненат- щевременно сполучва напълслеслова с бележките.
раплив фон на ясно откроКоректно в изчерпателното
но в ритмично и поетично
еното заглавие, то създава
издателско каре в началото
отношение. Процесът, чийочаквания за ситуирана към
на книгата е посочен и тото плодове са елегиите на
началото на миналия век ар- български език, е точно пре- мът, от който са изведени
хаичност. Основният принос вод, не пренаписване, в коеписмата.
за тази сполука обаче несъм- то преводачът почти оспор- „Дуинските елегии“ на Рилке
нено принадлежи на превода- ва творчеството на автора в превода на Пламен
ча на елегиите – Пламен
в опита си да му бъде верен. Хаджийски и в подготвения
Хаджийски. За разлика от
Пламен Хаджийски превежда от него формат са готови
други издателства и превосъс страхопочитание и едно- да посрещнат всички читадачи, парадиращи с краткивременно с това с поетично тели: почитателите на поте срокове, в които осъвдъхновение. Като читател ета, любителите на поезия,
ществяват проектите си,
на оригиналния текст и на
не обичащите поезия, начитози преводач, оказва се, е
превода, на места не ми се
наещите преводачи, завършепосветил 7 години на прево- вярваше, че е възможно да
ните преводачи, изследовада, а очевидно и много пове- се постигне такава вярност телите на преводаческото
че на изчерпателни и задълкъм думите и смисъла на
изкуство, филолозите, нефибочени занимания с твороригинала и същевременно
лолозите, учещите немски,
чеството и личността на
такава умела защита на
знаещите немски, незнаещиРилке.
формата и стихосложениете немски, смелите, уплашеВ предговора, който уместо и в новия език.
ните, вярващите, атеиститно и компетентно подгот- В противоречие с утвърдете, мислещите, чувстващивя читателя за срещата с
те, изгубените, намерените
ните правила на преводачеелегиите, преводачът приското изкуство, като чита- и търсещите.
съства по интелигентен, ин- тел намирам бележките към
Майа Разбойниковадивидуален и същевременно
преводните текстове за
Фратева
дискретен начин. Преводът
много полезни и не се сму1 Пълен превод на елегиите
на елегиите се оказва дълбо- щавам от тяхното приизлиза и през 2014 г. в ИК
ко личен избор и самовъзлосъствие. Затова и безрезерв- „Гутенберг“, преводачи са
жена цел и мисия. За нескри- но приветствам изработеДимитрина Александрова и
тата пристрастеност и
Николай Тодоров. На какво ли
ния от преводача и постасимптом този траен интепосветеност на Пламен
вен в края на книгата помо- ерес
към Рилке през последните
Хаджийски към това дело по щен апарат, в който намигодини, виден и в едновременособен начин свидетелства
раме обяснения относно въз- ната публикация на преводи на
и стилът на въвеждащото
негови писма през 2016 г.
никването на всяка от елеизложение, който сякаш не
може да напусне високите
нива на езика, съпътствали
преводача през седемте години на неговия труд. При
други обстоятелства бих си
пожелала малко повече стилова дистанция („За претворяването на златотканите
немскоезични стихове на
вдъхновения Райнер
Мария Рилке, за претъкаването им чрез вълшебната прежда на българската
словесност…“), но в този
случай емпатично разбирам
сдвояването с превеждания
автор, от което Пламен
Хаджийски не може (а може
би и не иска) да излезе.
За преводача научаваме от
други източници, че работи
в съвсем различна и нелитературна (но също свързана с
текстове, разбиране и тълкуване) сфера и професионално се движи в друг езиков
регистър. С това Хаджийски
намира място сред преводачите, които отреждат на
превода специално място в
заниманията си, свързано
повече с удоволствието и
Превод от немски Пламен Хаджийски
радостта, отколкото с
нуждите и принудите на
ИК Изток-Запад
професионалното му практикуване. Преводът на еле-

в годините преди и след 1989 г., което ще бъде
напълно достъпно на сайта.
Убедени сме, че в новия си вид изданието, чието съществуване е много важно за българската
култура, ще продължи да изпълнява мисията си
в пълния си досегашен обем и със същата тематика.
Очаквайте първия брой на новата „Култура“
в началото на септември!
Фондация „Комунитас“

Дуински елегии

Цена 15 лв.

Ана Костадинова. „Сънят
на инфантата”. Посоки на
антинормативизма в поезията за деца на НРБ. Велико
Търново: ИК „Фабер”, 2018.
Цена 15 лв.
Две седмици след Девети
септември е учредена
Димитровската пионерска
организация „Септемврийче”
- новата власт веднага си
дава сметка за потребността от пристегната идеологическа ризница върху гръдта
на подрастващите. Днес е
учудващо и направо смешно,
че за книгите си с приказки
и залъгалки от 4-5 години покъсно Асен Разцветников ще
бъде атакуван - и то от
Васил Акьов!, - че в книгите
му няма нищо полезно, че не
отразяват най-яркото и необикновеното у нас и в СССР,
че правилното отношение
между реално и фантастично е унищожено, че „не става дума за някакво революционизиращо съзнанието на детето възпитание”... И то за
„Щурчово конче”, моля ви
се… Знаете какъв е краят на
Разцветников. Костадинова
е разказала умно и изчерпателно историята на разпускането на идеологията - и
как от държавата Пионерия
(по Георги Струмски) се преминава към държавата
Слънчогледия (по Иван
Цанев)... От простотата на
крайния реализъм, примесен с
идеологическата утопия, към
напрегнатата простота,
подробно управлявана от естетическа концепция. И как
воюват двете държави, и
колко храбри всъщност са
автори като същия този
Цанев, като Виктор
Самуилов, Николай Кънчев и
Янаки Петров…
Адриана Ковачева. „(Не)забележимата преводачка.
Еманципационни преводни
практики на Дора Габе”.
Велико Търново: ИК „Фабер”,
2017. Цена 15 лв.
Преводачите възпроизвеждат. Работата им е несамостойна. Майсторството
им - лишено от оригиналност и авторитет.
Независимо от своя пол, те
са жени. Те са невидими преводачки. Такава е теорията
на Лори Чембърлейн. В диалог с нея и с Миглена
Николчина авторката изследва бунтарската позиция на
Дора Габе, която, превеждайки у нас поетесата Анна
Каменска, представителка
на втория полски авангард,
всъщност развива своята
собствена поетика - вж.
сравненията между „Белия
ръкопис” на полякинята и
„Сгъстена тишина”. Тя избира да преведе това, което е
важно за собствените й разбирания що е поезията, което катализира собствения й
път. Много може да научим
и за в. „Полско-български
преглед”, и за еврейския вестник „Макаби”, и за ционистките ангажименти на покръстената еврейка Дора
Габе преди 1944 г., която често е атакувана, че се отдалечава от традиционния еврейски начин на живот и
трябва да укроти своите
житейски и литературни избори.

Вълшебникът Роби Мюлер (1940 - 2018)
Безче героите са в непресизгуби гениален
Богданович, Роберто
пардонност Киното
танно движение – пеша
оператор. От 1968 до 2014 Бенини, Ларс фон Триер,
„Трансгресия”, 2017, България, 99 минути, сценарист, режисьор,
продуцент и монтажист – Вал Тодоров, оператори: Кирил
Проданов, Михаил Боевски; музика: Смолмен, Росен Пенчев,
Черно фередже, Белослава; художник Бояна Бъчварова, в ролите: Мария Бакалова, Росен Пенчев, Лара Златарева, Денис
Ризов, Стефан Щерев-Чечо, Йоанна-Изабела Върбанова и др.
Награди: от Depth of Field за артхаус филм, за женска роля на
Мария Бакалова на AltFF.

Допреди дни независимият филм „Трансгресия“ можеше да бъде видян в кино „Одеон“. Разюздан и нахъсан,
той е предизвикателство. И, въпреки че липсва реклама, с изключение на фейсбук, имаше любопитни
зрители.
Момичето Яна (Мария Бакалова) пред огън с любимия си Стоил (Росен Пенчев) – отпиват, близки са,
той е недоволен (ситуацията се повтаря няколко пъти)... Има защо - в телевизионно ток шоу на „кака“
Лара и Денис Ризов 18-годишната героиня драстично
излива душата си – как обича два пъти по-възрастния от нея рокаджия, как е пробвала лесбийски секс с
приятелката си (Йоанна-Изабела Върбанова) и тройка с нея и Стоил, как си правели тату, как пътували
с мотора, как купонясвали, как той й е баща...
Нарича го Вълка, майка си – Свинята, себе си –
Лисицата. В студиото става напечено. Яна е безразлична към шока, който е предизвикала.
Разделен на 3 части и решен в доста хаотична флашбек-структура, следваща спомените и състоянията
на героинята, филмът показва всички стадии от разказа й. И куче търси в гората. И свисти срещу майка си. И се екзалтира, и унива... На моменти е интересно, по-често – не. Подир скандалната двойка
тръгват ловци, предвождани от морализатор-примат
(Стефан Щерев-Чечо). Яна и Стоил побягват.
Гората е враждебна. Напрежението би трябвало да
расте, но...
Не съм чела разказа на Вал Тодоров „Тати скъпи”,
върху който е разгърнат филмът, но ми е любопитно самото оголено занимание с днешните ценности
– и на най-младите, и на по-възрастните. Няма ги,
всичко е под ножа, дори и недоволството от Бойко
Борисов е изплискано. Връзките са скъсани. Път наникъде.
Ако в също независимия си дебют „Никой“ (2016)
Андрей Андонов въведе в киното ни деликатен лесбийски епизод, в „Трансгресия“ Вал Тодоров не само
щедро и безподобно показва момичешки ласки, а и изобщо развихрен секс. На места и най-вече по време
на тройката сме свидетели на лош вкус. И диалозите са уж автентични, а всъщност – фалшиви. И актьорските изпълнения не заразяват. И визията евтинее, но това е донякъде обяснимо. И все пак, не може да се отрече силната връзка между ставащото и
музиката – тя не е гарнитура, а един от героите.
Саундтракът е най-силният сегмент от филма.
Видимо е, че Вал Тодоров има бекграунд в рока.
За хората, любопитни към алтернативните опити в
киното ни, този режисьор е познат – с пълнометражния си независим дебют „България, тази вечна
ерес” (2013) и с късометражния „Контражур” (2015,
заедно с Калоян Патерков). Въпреки че „Контражур“
е добре заснет, и двата филма са колкото искрени,
толкова и претенциозни. „Трансгресия“ на места е
нетърпимо сбъркан и епидермален, но показва Вал
Тодоров като смел експериментатор. Просто би
трябвало да се научи да разказва по-проходимо, психологически достоверно и интригуващо.
Роден в София през 1963, завършил физика в СУ „Св.
Климент Охридски“, живял и учил кино в САЩ, автор на книги и текстове за песни, Вал Тодоров е от
малцината у нас, които настоятелно работят в независимото кино. И не се жалва, колкото и трудно е
да се снимат филми на мускули с приятели. Не знам
дали се чувства аутсайдер, но, правейки PR на
„Транграсия”, той изтъква нелинейната му структура
като постижение за киното ни. За него може и да е
така, но за запознатите не е – достатъчно е да си
припомним филми на Георги Дюлгеров, Рангел
Вълчанов, Христо Христов, Петър Попзлатев...
Трябва да се знае историята на киното. Прочее, флашбек имаше и в очарователния независим дебют на
Явор Веселинов „Прелюбодеяние“ (2014).
„Трансгресия“ ще скандализира само най-консервативните пуристи. Колкото и да настоява, не взривява
лимитите за допустимост на екрана. Филмът може
да е неубедителен, но ми е симпатична неговата безпардонност. И фактът, че има хора, които успяват
да снимат артхаус без държавна субсидия.

Геновева Димитрова
Младен Енчев. „Балада за
Нангияла”. Прагматика на
смъртта в детската литература. София: ИК „Кръгозор”, 2018. Цена 12 лв.
До съвсем неотдавна темата на изследването, основано на местни и световни
примери, беше шокова - и
табуирана. Днес Енчев реферира към много дебати и
отваря нови пространства в
българската детска литература. В която смъртта,
разбира се, изначално присъства: “Някога” на Дора
Габе, примерно, е организирана около детския страх от
смъртта. “Някога” е наистина удивителна книга за ранното ни детство, поразяваща с дълбочината на психологическата си проникновеност, с интуитивната мъдрост на авторката споменно да възстановява неща, за
смисъла на които не разполага нито с памет, нито с
вторично постигнато знание, пише Енчев.

М.Б.

преживяванията на героите. Фактурата при него е
издигната в култ - човешили с превозни средства.
холандецът Роби Мюлер е Барбет Шрьодер, Анджей
кото съприкосновение с
Много по-късно той се
заснел 74 пълнометражни
Вайда, Раул Руис, Бела
връща към черно-бялото с природата в неговите каи късометражни филма. И Тар... Изображението му
Джим Джармуш: в „Извън дри е заредено с екстреме един от най-мощните и би могло да се сравни с
ност: болезнена тръпка,
радикални експериментакартините на сънародника закона“ (1986),
параноичен летеж, волева
„Мъртвецът“ (1995),
тори във филмовата виму Ян Вермеер.
екзалтация...
зия.
Независимо дали става ду- „Кафе и цигари“ (2003); и
това
занимание
е
така
ма
за
натура
или
интериМюлер е удивителен майРоден е в Амстердам.
стор на портрета, заснет
Израснал в Индонезия, той ор, за композиция или то- драстично-омайно сред
с ръчна камера – фронталсе връща в родния си град, налност, за портрети или униформираната холивудните кадри на Емили
детайли, кадрите, заснети ска визия, че въздейства
завършва филмов колеж и
като цветови шок.
Уотсън в „Порейки вълниот Роби Мюлер, поразязаминава за Германия, за
те“ на Ларс фон Триер са
ват с играта между цвят, А иначе, подобно на
да учи занаят. Започва и
светлина и актьор. Или
Вермеер, Мюлер не пести разтърсващата душа на
се утвърждава като изпочти така, както поразя- колорита. Характерно не- филма, целият сякаш паключителен визуалист по
тиниран от времето и
ва седефено-дифузната лъ- гово занимание е съчетавреме на Новото немско
скрупулите.
нието между категоричкино и най-вече с филмите чистост на „Изглед от
Делфт“ или приглушената ността на сигналните
Отиде си грамаден операна Вим Вендерс. Срещат
чувственост на „Момиче, цветове и чудодейните па- тор. И за кой ли път утесе на първата му снимачхата
е, че филмите му
четящо
писмо“.
тини
на
полутоновете
–
на площадка, където е
живеят. И можем да се
Още с първите черно-бели от рекламната безчувасистент-оператор и
ственост на неона до пое- насладим на играта с черфилми на Вендерс операВендерс (тогава също
веното в „Париж, Тексас“,
торът заявява математи- тичното изящество на
асистент) се превръща в
например, и на удивителфилтърния блик.
чески изчислена композирежисьора на живота му.
ните лица на Настася
Първият им съвместен
ция, в която нищо не моВъв филмите на Роби
Кински и Хари Дийн
же да се помръдне, за да
филм е „Алабама: 200
Мюлер урбанистичният
не се наруши архитектусветли години“ (1969).
пейзаж играе почти толко- Стантън.
ва важна роля, колкото
рата на цялото, въпреки
Следват много – в ГерГеновева Димитрова
мания и САЩ, сред които
„Страхът на вратаря от
дузпа“ (1971), „Алиса в градовете“ (1979), „Погрешно
движение“ (1974), „Американски приятел“ (1977),
„Париж, Тексас“ (1984),
„Отвъд облаците“ на
Антониони и Вендерс
(1995, сегментите на Вендерс)... които разширяват
територията на киното
подир екзистенциалните
скиталчества и урбанистичните трънаци на битието и придават на road
movie философски статус.
Междувременно славата
на естетски перфекционист изстрелва Роби
Мюлер и в други орбити
на режисьорския радикален
Емили Уотсън в кадър
нонконформизъм: Джим
от Порейки вълните
Джармуш, Питър

БНТ и футболът
Световното първенство по футбол беше тема във
всички часове по БНТ и тя спря за кратко съществуващи в програмата й схема предавания, вместо да
започне нови. Рекламодателите съвсем скоро ще се
върнат в удобните им частни телевизии, така че
сега беше моментът обществената да задържи „новозагледалите“ я зрители с нови филми, силни журналистически формати и силна спортна журналистика.
За това не са нужни много пари, а правилно употребени пари.
Няколко неща отличаваха отразяването на
Световното първенство по футбол по телевизиите
тази година. Частните телевизии за първи път затвориха и двете си очи. Ако човек гледаше bTV и
„Нова тв“, можеше и да не разбере, че това е найголямото спортно преживяване, наред с олимпиадата. Вътрешноведомствените проблеми в душата на
Гала и бъдещото бащинство на съпруга на синоптичката на „Нова тв“ Деси Банова се оказаха къде
по-значими събития от някакви си мачове. bTV пък
с автопромоции надъхваше зрителите си, че има и
други спортове. Да твърдиш подобно нещо по време
на Световно по футбол е все едно да рекламираш
шампоан против пърхот пред Пиерлуиджи Колина.
Футболът остава най-гледаният спорт у нас.
В БНТ през годините постепенно се смениха почти
всички познати лица и във спортната редакция влязоха млади хора. Проблемът е, че няма кой да ги научи как да коментират мачове, когато са на мястото на събитието. В коментарите им имаше твърде
много епигонство и твърде много „протокол“, вместо свободата да предадеш емоцията от случващото се. „Трето полувреме“ пък трябваше да бъде мяс-

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

тото, където да се усети кой какво е видял и преживял, докато гледа мачовете, а не техен разбор. В
студиата се редуваха български треньори и футболисти, които коментираха какви стратегии ще изберат световните величия днес. Но най-често научавахме какво българските треньори и футболисти
щели, видите ли, да направят, ако са на Световно –
ако били стигнали до четвъртфинал, щеше били да
играят за 1:0 и после да се пазят. Може би затова
не са стигнали…
Хубавото е, че този път спортната редакция изобщо не се стремеше да е „по-разчупена“ и не повтори грешката си да търси Азис като коментатор на
мачове. Възможно е да предизвикаш размисъл и с
такъв неемоционален на пръв поглед събеседник като Ивайло Нойзи Цветков. Докато футболистите
ни и треньорите ни все по-трудно ще могат да коментират който и да е мач, което е отражение на
случващото се в българското футболно първенство.
В БНТ заложиха предимно на мъжки преразкази на
мачове, от което вероятно губят. Защото в рекламното време на футболните първенства битката е за женската аудитория, която харчи парите
от кредитните карти на гледащите мачове мъже.
Само че и реклами на кредитни карти нямаше. Ако
съдим по рекламите, българските мъже печелят от
търкането на талончета.
Липсваха и гости, които могат да прогледнат отвъд футбола. Представяте ли си каква ирония на
политиката – английският национален отбор се класира на полуфинала на Световното първенство по
футбол за първи път от почти 28 години и британският премиер няма да види този успех. И от кралското семейство ни една нова снаха няма да се нареди на футболната скамейка. Така Великобритания
изразява протеста си заради политическия скандал с
отравянето на Скрипал. Хърватският президент
Колинда Грабар-Китарович обаче облече футболна
фланелка, докато подскачаше до руския премиер
Дмитрий Медведев на трибуните. Как ли се чувства в тоя момент Тереза Мей?
Този път рекламите бяха като истински, а не бартери за смяна на дограма. Най-напред видяхме авторекламата на коментаторите, в която Камен
Алипиев потвърждаваше, че минаването в кадър е
засада. Авторекламата беше свързана с рекламата.
За играещите хазарт коментаторският глас е
глас свише, който най-напред им съобщава чудото,
че са познали броя на засадите и печелят. За първи път на световно телевизиите имаха още един
елемент в спектакъла си – видеозаписите се завърнаха с цялата емоция на видяното, недовидяното, осъзнаването, че не всичко може да бъде видяно. На това световно съдиите използваха сравнително новата система за видеоасистенти на съдията. Нещо като съдийски „Биг Брадър“. За съжаление, авторитетът на съдията все повече ще зависи от технологията. И затова занапред зрителят
все повече ще вярва на видяното, а не на чутото
от коментатора.
Жана Попова

Преводачът работохолик
Обикновено се случваше така. Звъни телефонът.
Вдигам слушалката, чувам: Стоян е. От Пазарджик се
обаждам. Завърших „Ернани”…
И почва да ме посвещава в работата си. Доволен от извършения огромен труд. Преизпълнен с вълнения. И дори
ми рецитира превода си на известния монолог на Ернани:
„С мен върви смъртта…” А, какво ще кажеш?
А друг път така. Телефонът звъни.
Вдигам слушалката, чувам: Стоян е. Обаждам се от София.
Приключих с Клайст. Към два часа ще го занеса в издателството. Мога ли да преспя тази вечер у вас?
Това беше Стоян Бакърджиев. Безпощаден работохолик.
Напрегнат. Развълнуван. И винаги нащрек. В някакъв пределно превишен праг на възбудимост по отношение на
преводаческата си работа. Почти главозамайващо отдаден на идеята да претвори на български колкото е възможно повече измежду най-доброто от световната поезия и драматургия. Поради десетилетния застой в издателската ни дейност, породен от неизменните забрани на
тоталитарната ни система. Той имаше за себе си чувството, че е мисионер. Убеждаваше ме, че въпреки зловещата цензура, трябва да се работи упорито, всеотдайно,
че ако днес еди-кой си автор не може да се издаде, то някой ден току-виж, че излязъл. И той работеше за това
затаено в себе си обещаващо утре. Работеше упорито за
след… години, за… при по-добри дни… Колко много дупки
трябва да се запушат в литературата ни. И изреждаше
куп световни имена, класически и съвременни , напълно
отсъстващи в личните ни библиотеки. Нищо нямаме, нищо. Живеем като аборигени… заключаваше той.

Димитър Генчев, Служебен асансьор

След катас- Сонар 2018: дигитално кино
трофата
през аналогова логика
Димитър Генчев, „Добрите машини”, изложба живопис, 28 юни22 юли 2018 г. Галерия „Кредо Бонум”

Изложбата на Димитър Генчев не е просто подбор на
най-добрите платна, които е направил от последната си
изложба насам. Тя е цялостен проект, който е посветен
на тема, разработвана от него последователно от няколко години. „Добрите машини” са стар, ръждясал локомотив, опразнена сладкарска работилница, изоставен
трансформатор, блокирал завинаги служебен асансьор,
разбита рецепция на хотел… Всички те са останки от
един свят, който си е отишъл. Те са били част от този
свят, служили са вярно на обитатели те му и когато са
станали ненужни, са били изоставени. Кой е този свят?
Кои са били обитателите му? Къде са сега?
Без съмнение, тези интериори и екстериори на опустошението са ни познати. Посткомунистическа България е
пълна с тях. Особено в бившите промишлени зони на големите градове, но и на по-малките градове и дори селата. Постепенно тези образи на опустошението отстъпват място на нови заводски и бизнес сгради и нов тип
техника, но все още присъстват силно в пейзажа на
страната. Ние наистина преживяхме края на един свят,
а краят на един исторически свят има винаги в себе си
нещо от края на света изобщо. Затова картините на
Димитър Генчев изглеждат едновременно като реалистични изображения на конкретна действителност и като постапокалиптични видения. Социалната катастрофа, която преживяхме, остави след себе си същите руини, каквито една ядрена война или природен катаклизъм
биха оставили. Пейзажите и интериорите в някои популярни холивудски антиутопии, опитващи се да си представят света след глобална катастрофа, не са по-различни от това, което виждаме в картините на Генчев.
Разликата е в специфичните детайли, които сочат към
нашия свят.
В тези реалистични, дори хиперреалистични изображения
на изоставени машини, опустошени цехове и сметища
има много меланхолия, осезаемо присъствие на времето
и смъртта, напомняне за преходността на историческите светове, в които живеем, но има и нещо съвсем друго. Всички тези машини излъчват достойнство, което
разрухата наоколо не може да засегне, дори напротив –
подчертава го. Те са превърнати в алегория на определена идея за етическо поведение. Струва ми се, че чрез
тях Генчев отдава дължимото на онези хора, които носят света на гърба си, без светът да иска да узнае нещо
за тях; на онези анонимни мъже и жени, които, като добрите машини в картините, изпълняват дълга си към
другите, без да роптаят, а когато остареят, биват захвърлени в някой заден двор на нашия свят, за да дочакат
смъртта си. Хора, които не се оплакват и не смятат,
че заслужават повече от това, което са получили.
Всички познаваме такива хора. Ако думата „светец” не е
загубила смисъла си, то тези хора могат да бъдат наречени и така. Само че това е една святост, която не
разчита на спасение. Парадоксална нерелигиозна святост.
Освен достойнството, което машините в картините на
Генчев излъчват, светлината, която нахлува в тях, също
прави двойствени тези образи на разрухата. Обикновено
светлината е студена, нахлуваща от мръсен прозорец
или витрина. Тя едновременно прави видима разрухата,
дава ни възможност да видим в детайли ръждата по метала, отлюпената боя по стените, изгорелия каучук на
гумите, изкъртените врати на помещенията… но също
така тя ясно посочва едно пространство навън, една
друга възможност, все още неясна, без очертания като
празен бял лист, на какъвто приличат често прозорците,
огрени от светлината в картините. Светът е надживял
катастрофата, това е утрото след нея. Дали в това
утро има място за хората, не може да се каже. Нищо в
платната не подсказва една такава възможност, но все
пак, денят е тук, светлината е тук, а и мълчаливото
присъствие на машините сякаш очаква нещо, което не
може да се назове. В едно от платната има козичка, която се разхожда в празно помещение, където някога е
имало служебен асансьор. Ето че има оцелели след катастрофата. Истински невинните са живи.
Външната разруха като начин да се подчертае неразрушимото вътрешно достойнство, да се извади то наяве.
Това, което изглежда като съдържание на картините, е
подчертано и в тяхната форма, в техниката на самото
живописване. Хиперреалистичните детайли изпъкват на
фона на предмети и пространство, в което изстъргването, издраскването, изтриването, т.е. различните начини
да се отнеме и разруши живописния слой, не само че не
отнемат от силата на живописния образ, а напротив –
усилват още повече експресията.

Кирил Василев

Колкото повече виртуалната реалност навлиза в развлекателната индустрия и
технологиите за генерирането й стават по-достъпни,
толкова повече се развива
жанровото и наративното
разнообразие във VR киното. През 2015 г., когато за
пръв път присъствах на
Сонар в Барселона – найвлиятелният фестивал за
електронна музика в света
с паралелно провеждаща се
мултидисциплинарна конференция, посветена на последните тенденции в симбиозата изкуство-технологии –
показаните VR проекти бяха предимно поръчкови филми, субсидирани от големи
организации. Три години покъсно селекцията е значително по-богата откъм видове и жанрове VR кино,
срещу заглавията стоят
имената на конкретни режисьори, а не просто финансиращи структури, и изкушените зрители са повече
от професионалистите.
Впрочем, Барселона се очертава като град, в чийто
събитиен афиш VR експериментите присъстват в пълната си гама: през февруари
в рамките на Световния
конгрес за мобилни технологии големите корпорации от
ранга на Самсунг и Сони демонстрират постиженията
си в сферата и приложението им в различни индустрии; през април Пазарът
за виртуална реалност (пръв
и засега единствен в
Испания) среща режисьори и
продуценти и дискутира навлизането на VR в туризма
и културните индустрии; а
през юни Сонар заформя мини фестивал във фестивала
чрез вече редовната секция
„Реалности” за VR кино.
Използвам понятието „кино“ именно в случая със
Сонар, защото показваните
там филми осъществяват
директна приемственост с
видовете, жанровете и наративните похвати в традиционното кино, въпреки
различните параметри на
медиума, които променят
структурно и формата, и
преживяването.
Тазгодишната селекция
включва 17 VR филма с дължина до 20 минути, с които
за няколко часа „бях“ в
Амазонската джунгла, пустинята Гоби и океанските
дълбочини, в космоса и на
Луната, „посетих“ изложба и
филмов кастинг, „разхождах“
се из нечия кухня и т.н.
Количеството информация е
същото, което би доставила сходна по времетраене и
разнородност прожекция от
двуизмерни късометражни
филми, но максимално ангажираният поглед и симулацията за присъствие предизвиква натоварване и последвала умора, сякаш действително съм „направила“ всичко това, без всъщност да
помръдна от стола.
Изтощително е усещането

за постоянно движение и
безтегловност, въпреки ясното съзнание за здрава
почва под краката. Това вероятно са свидетелствата
за несъвместимостта на
аналогово скроения човек с
новата цифрова епоха – в
очите на идните поколения
връхлетелият дискомфорт
от видяното би изглеждал
също тъй наивен и смешен,
както уплахата на зрителите при вида на пристигащия
влак от едноименния филм
на братя Люмиер от 1895 г.
Отвъд психосоматичните
ефекти от прожектирания
директно в очите образ, наративните схеми са познати. Документалните “В сегашното“ на Майкъл Мулър
и „Светилища на тишината“ на Иманюъл Вон Лий и
Адам Лофтън изследват съответно подводния живот
на акулите и последствията
от шумовото замърсяване
върху дивата природа.
„Микро гиганти“ на китаеца
Йифу Жоу пресъздава кръвожадните взаимоотношения
в света на насекомите през
скечова анимация, а
„Космически изследователи:
Нова зора“ на вече утвърдения режисьорски тандем
Феликс и Пол е промоционален филм за извършваните
от НАСА изследвания на
Луната и сътрудничеството им с компанията на
Елон Мъск Спейс Екс в подготвяната експедиция до
Марс. Изброените дотук заглавия съдържат елементи
на научнопопулярно кино,
въздействието от чиито
разкрития е визуално подсилено от възможностите на
VR технологията: в океана
не просто наблюдавам акулите, а „съм заобиколена“
от тях, „летя“ между калинки и бръмбари, „ходя“ по
повърхността на Луната заедно с астронавтите в лунохода. Зашеметението от
всепроникващата сила на
образа избутва на заден
план критичната оценка
върху смисъла и качеството
на поднесената информация;
обективният поглед е възможен едва след свалянето
на VR очилата и връщането
в реалността, ако претовареният мозък е все още състояние да възпроизведе
обективно съдържанието.
По-оригинални в наратива
са игралните „Авариен изход“ на Навид и Василики
Консари, Андрес-Перес
Дуарте, Сам Бутин и
„Белег от сбиване“ на
Мартин Алаис и Нико
Касавечиа заради интерактивните похвати, познати
от компютърните игри.
Макар възможността за
намеса в сюжета да създава впечатление за участие
в случващото се, доминиращ е ефектът на отстранение: зрителят е по-скоро
воайор, който избира в кой
прозорец или етап от
действието да надникне, а
любопитството му го от-

вежда бързо към следващото преживяване, поради което не остава време за
идентификация.
Междувременно препратките към традиционното кино са вече налице: „Одисея
VR” на Джош Гонсалвес е
абстрактно пътуване из
пространството на космическия кораб от култовия
филм на Стенли Кубрик, а
„Джурасик свят“ и
„Островът на кучетата“ на
Феликс и Пол са съответно
своеобразно допълнение към
поредицата на Спилбърг и
рекламно видео с избрани
моменти от кастинга за
стоп-моушън анимацията на
Уес Андерсън със същото
заглавие, която откри тазгодишния фестивал
Берлинале.
Интересен експеримент е
„Роун“ на Лестър Франсоа –
виртуална изложба във въображаемо пространство на
австралийски уличен артист,
известен с мащабните си
портрети на жени, която
се разглежда на собствено
темпо с помощта на дистанционно. Подобен проект
открехва идеи за възможната употреба на VR технологията от музеите и културните институции.
Друг вид „нетрадиционно“
кино, което показа Сонар, е
т. нар. 360º шоу или пълнокуполни видеа, прожектирани в шатри с формата на
полусфера, която служи за
екран, и се гледат от легнало положение.
Преживяването далеч не е
ново – напомня сесиите в
планетариумите и в историческа перспектива е наследник на панорамите-атракциони от ХІХ век – но
показваното съдържание е
изключително дигитално генерирано, което предопределя абстрактната му природа, по-близка до видеоарта и
медийното изкуство, отколкото до киното, било то и
експериментално. След интензивните VR преживявания , светлинните и звукови
инсталации в купола са заслужена медитация за пречистване на съзнанието от
внушения.
Въпреки неизчерпаемите
възможности, които предлагат технологиите за генериране на виртуална реалност,
засега те са усвоени предимно на визуално ниво, докато
по отношение на наратива
VR киното не отива много
по-далеч от постиженията
на 2D и 3D киното, може
би защото все още се прави
от „аналогови“ хора, пораснали с двуизмерни образи.
Истинската революция в
разказа вероятно ще настане, когато в творческия
процес навлезе поколението,
формирано от дигиталния
наратив и за което пребиваването във виртуалното е
не просто забавна алтернатива на реалността, а част
от нея.

Мариана Христова

Приятелството ни беше съвсем непринудено. Той се
чувстваше така близък с всички вкъщи, като че ли беше
член на семейството ни. Дори не си спомням кога сме се
запознали. Било е съвсем в младежките ни години. В родния ми град Пловдив, който е само на трийсетина километри от Пазарджик. Обикновено се засичахме в Клуба
на културните дейци или на Главната улица, неизменното
пловдивско стъргало. А след време почти насила ме направи преводач. Случайно бях превел две стихотворения от
Иван Бунин. Прочете ги, възкликна от радост и ентусиазирано ме замъкна в издателство „Народна култура”. И за
моя изненада, сключих договор. Запозна ме с Грегор
Ленков. Страшен преводач, беше оценката му за него. И
изведнъж от нашето сприятеляване се получи една вдъхновена преводаческа тройка. И той, и Гришата бяха пришълци в София и моята бивша квартира в Западен парк
се превърна едновременно в хотел и творческа лаборатория. Получавахме преводачески задачи от „Народна култура”, първоначално за малките томчета с избрани стихове
от Пушкин и Лермонтов. Разпределяхме се по помещения,
доколкото ги имаше в един маломерен едностаен апартамент. Връщайки се от репетиция, жена ми набързо приготвяше нещо за хапване. Работихме като смахнати, без
нито минута отдих. От превъзбуда не можехме вечер да
спим и се засичахме в тъмното със светещи цигари. Найпрофесионален от всички беше Стоян. Превеждаше с някаква магическа лекота – е, той си знаеше, но на мен ми
се струваше невероятна неговата дарба да се справя дори
с (на пръв поглед) непреводими места в текстовете.
Гришата беше изключително прецизен, но работеше бавно
и мъчително. Аз бях новак в преводаческото дело и често
се спъвах в по-трудните фигури на речта. От Стоян научих как да се справям с цезурите и анжамбманите. Той
стоеше над главата ми като учител по пиано, като ме
караше да повтарям направеното в нови и нови варианти, за да свикна с „хватките” на преводачеството.
Преводаческите му възможности бяха наистина неизчерпаеми. И днес, ако разгърнете страниците на което и да
е преведено от него произведение, ще ви облъхне магията
на разкошния му преводачески талант.
Стоян не обичаше асансьорите. И отваряйки входната
врата, го виждах запъхтян, изкачил множеството зигзаги на стълбите до седмия етаж. Едрите черти на лицето му бяха като насълзени от избликналата пот.
Събуваше обущата си и се изтягаше на дивана, изтощен от разговори с редактори и срещи по кафенетата.
Изваждаше от неизменната си кожена чанта бутилка и
начевахме… мухабета. „Мухабет” беше любима негова
дума. Често по телефона ми казваше: Искам много да
се видим и да си направим мухабета. Стоян ненавиждаше тоталитарната система, четеше много самиздатска литература и ми носеше какви ли не любопитни новини от средите на московските и варшавските дисиденти. Откъде ги научаваше – не зная, пък и не помня
да съм го питал или да ме е осведомявал. Но беше изпълнен с някаква неистова вяра, че този немилостив
режим ще се сгромоляса и дори прогнозираше кога: някъде в края на века, което впрочем се случи. Помня,
още през 60-те години на миналия век с каква охота декламираше своя превод на късата поема на забранения
руски поет Мережковски „Шакия Муни”, която през
1983 г., когато вече бях на работа в „Народна култура”,
включих в антологията „Заветни лири”. Декламираше я
почти с тайнствен глас, като при някакво заговорничество. При едно друго отбиване у дома ми съобщи, че
заедно с философа Желю Желев са наели квартира в някакъв сутерен зад бившия комплекс „Заимов”. И разказваше с възторг за този „разочарован комунист”, четейки ми цели преписани страници от бъдещата му книга
„Фашизмът”, в който звучаха съвсем откровени паралели с комунистическия строй. И очите му сияеха.
По време на работата ми в издателство „Народна култура” Стоян имаше в мое лице не само приятел, но и
верен застъпник. Следях като за свои работи всички
етапи при публикуването на всички негови ръкописи и
особено ми беше приятно проследяването на великолепния му превод на пиесите на Клайст. По мое предложение в новосформираната библиотека „Върхове на поезията”, което излизаше с чудесно оформление на художника Румен Скорчев, беше включен и излезе като второ,
допълнено издание преводът му на стиховете на нобелиста Хименес, който и досега смятам за едно от найголемите постижения на преводаческото изкуство у
нас. И много, много се радвах и продължавам да се радвам на тази книга.
В издателството усетих и прословутата българска завист към огромното Стояново трудолюбие, така че
често трябваше да заобикалям страстите на някои
припрени личности там и тихомълком да му помагам.
За последен път видях Стоян непосредствено след падането на комунистическия режим (през опусталялото
Луканово време) в наетото от злополучния бизнесмен
Анжел преводаческо кафене на ул. „Солунска”. Бях смаян
от вида му: лицето му беше потъмняло и имаше болезнен израз, стори ми се зле облечен и някак смален в
овехтелия си шлифер. И с някакъв полуугаснал глас, в
задъхани пресекулки, ме убеждаваше да стана член на
движението „Мати Болгария” сред толкова нароените
по онова време партии и организации. И през цялото
време го гледах като замаян, с отчаяна и хапеща болка.

Иван Теофилов

Стоян Бакърджиев

Брой 27, 13 юли 2018 г.

Професор д-р Владимир Михайлов
навърши 75 години.
Той беше първият телевизионен критик в България.
Във вестник „Народна култура” водеше (също за първи път) седмичната рубрика за телевизия.
Владимир Михайлов беше член на редакционния екип до началото на 90-те години,
когато се посвети на изграждането на Нов български университет. Там той създаде и дълги години ръководи департамента „Масови комуникации”, преподаваше
медиазнание, беше любимец на студентите си и изгради няколко поколения журналисти и PR специалисти.
Да си жив и здрав, Владо!

Мирослав Лешка. „Симеон I Велики и Византия. Из историята
на българо-византийските отношения през 893-927 г.”
Издателство „Агата-А”, София 2017 г.

Едва ли има българин, който да не е чувал за цар Симеон І
Велики и заслугите му за утвърждаването на българската
държава и който да не свързва словосъчетанието златен век
най-напред с периода на културен разцвет по времето на неговото управление. Да си припомним националната кампания
„Великите българи“ по лиценз на Би Би Си, която БНТ проведе преди малко повече от 10 години с цел „да покаже гледната точка на българите за величието“. В нейната финална
класация, според зрителския вот, славният владетел заема
четвърто място след Васил Левски, Петър Дънов и хан
Аспарух.
В съвременната епоха образът на цар Симеон I като модел
на умел държавник, чиито военни и дипломатически успехи
довеждат до най-голямото териториално разширение на
България в цялата й история, но и на просветен монарх, превърнал държавата си в духовен център на Славянска Европа,
е изграждан от няколко поколения историци, писатели, художници и режисьори. Най-рано за него пише Спиридон
Палаузов, който въвежда термина златен век на българската
култура в средата на XIX век, а Иван Вазов го описва в своята ода „Паисий” от 1882 г. така:
...и как Симеон цар угрите прогони
и от Византия приема поклони.
А той беше учен, философ велик
и не се срамеше от своя език,
и кога нямаше кого да надвива,
той пишеше книги, за да си почива...
Темата за цар Симеон Велики и за българо-византийските
отношения по време на неговото царуване продължава и до
днес да бъде обект на изследванията на съвременните български историци. Достатъчно е да напомня ключовите публикации на известни наши историци като Ив. Божилов (София,
1983), А. Николов (София, 2006), Р. Рашев (София, 2007), В.
Гюзелев, И. Илиев, К. Ненов (Пловдив, 2015) и др. Разбира се,
както личността, така и деянията на българския цар са коментирани частично и от бележити чуждестранни византолози, като Георги Острогорски или Стивън Рънсиман. Но
единствената цялостна чуждестранна монография за българския владетел и неговото време, издадена за пръв път на
полски език през 2013 г., принадлежи на проф. Мирослав
Лешка. Тя стана достъпна за българските читатели миналата година благодарение на издателство „Агата-А” – едно от
малкото частни издателства, които системно издават сериозни научни трудове и текстове на популярни български и
чуждестранни интелектуалци.
Отбелязвам този факт, тъй като това ми дава основание
да подчертая още веднъж актуалността на издадената у нас
книга. Проф. Мирослав Лешка е преподавател в Катедрата
по история на Византия в Университета в град Лодз
(Полша). Научните му интереси са съсредоточени върху българо-византийски взаимоотношения през VII - XII в., византийска военна аристокрация и др. Автор е и на друга книга,
посветена на образа на Първото българско царство във византийските писмени извори1. Заместник-редактор е на водещото научно периодично издание на Университета в Лодз
„Studia Ceranea”.
Особено важно е да отбележим, че полският професор предприема изцяло ново изследване на историческите извори, като включва и някои нови, неизползвани досега. Това му позволява да достигне до интересни изводи, както и да изрази понякога неочаквани становища. При все това, Лешка зачита
приносите на българските историци и не се впуска в отхвърляне или потвърждение на вече изказаните възгледи. Това, което засилва значимостта на изследването, е фактът, че авторът не е български учен. Подобни погледи отвън са винаги
ценни, особено когато гледната точка е адекватна, достатъчно обективна и лишена от националистични пристрастия
и склонност към митологизиране.
Още самото заглавие на книгата определено насочва към основната проблематика. Всъщност, сложното преплитане на
разнородни проблеми в българо-византийските отношения бележи целия период на царуването на цар Симеон. И тъкмо
възприемането на разнообразни подходи от страна на българския цар води до оптимални решения на тези проблеми.
Разгледани са всички военни конфликти между България и
Византия, но също и целенасоченото и системно покровителство на строителната и книжовната дейност, което ни дава основание днес да говорим за „Златен век” или „Преславска
цивилизация”.
Задачата, която си е поставил авторът, е колкото трудна,
толкова и актуална, привлекателна и необходима за съвременната наука. Предизвикателствата, които възникват при
изграждането на подобен обобщаващ труд, са огромни.
Повърхностните и ефектни констатации биха могли да бъдат избегнати само при наличието на сериозна фактологическа аргументация, при дълбоко и всестранно изследване на
отделните конкретни явления. Спокойно можем да кажем, че
Лешка преодолява блестящо всички тези трудности. Пред
нас е задълбочено историко-теоретично изследване, което
представлява сериозен опит да се систематизират съществени явления от духовния живот на една средновековна православна държава, да се изследват те като проекция и функция на идеологията, да се разгледат в техния естествен и
възможно най-пълен политически и културен контекст.
Последната глава на книгата е озаглавена „Образът на
Симеон от византийските и българските извори в светлината на неговата политика спрямо Византия”. Тук са събрани
интересни данни от различни източници, които представят
различни аспекти от личността на цар Симеон: 1. Човекът;
2. Владетелят; 2.2. Тиранинът; 3. Вождът; 4. Българската
перспектива.
При интерпретацията и реинтерпретацията на един огромен материал – понякога недостатъчно проучен – полският
историк често се опитва да намери оригинални решения.
Естествено е при това положение някои от разглежданите
въпроси да останат дискусионни. Разбира се, това в никакъв
случай не накърнява ценността на представения труд. Нещо
повече. Този труд е новаторски и като обект на изследване,
и като методология. Несъмнено той ще има стимулиращо
значение за нашата и световната наука, ще послужи, убедена
съм, като отправна точка за по-нататъшни изследвания не
само в областта на старобългарската история и култура, но
и в сродни области на хуманитаристиката.
Книгата на Мирослав Лешка е съдържателно и полезно изследване върху различни аспекти на средновековната християнска култура, което представлява интерес не само за тесните специалисти, научната общественост и интелектуалците. Днес, когато отчаяно търсим поводи за национална гордост и националистическата версия на пост-истината налага
преувеличението на българските постижения, тя е надежден
и обективен източник на информация за съответния период
от нашата история.

Култура

Да поиграем на 70-те
Иън Макюън. „Операция „Сладкоугодник“. Превод от английски
Надежда Розова. ИК „Колибри“, 2018 (2012). Цена 20 лв.

Сред романистите Макюън
е шахматист, изключителен
комбинатор. Винаги съм се
възхищавал как събира уж
далечни сюжетни линии, как
дребни детайли изведнъж заблестяват с неподозирано
значение, а герой, чиято поява вече сме сметнали за
епизодична и най-много приносна за психологическото
развитие на друг, изведнъж
заема централно място в
постройката на романа.
Който харесва подобно писане – или пък мисли, че има
какво да научи от него в
собствения си занаят –
трябва да прочете
„Операция „Сладкоугодник“.
Това може и да не е от найважните или най-акламирани
творби на Макюън, но е
рядко увлекателен жанров
синтез, който преминава с
изящна лекота от политическия към любовния, от
шпионския към социалния
роман. В не толкова внушителен обем, тук сякаш има
от всичко, поднесено с обичайната прецизност на този голям писател.
Сюжетът е твърде сложен,
за да го преразказвам. Но с
две думи: наскоро завършилата в Кеймбридж Серина
Фрум, насърчавана от любовника си – по-възрастен
професор, който бързо изчезва от живота й – започва работа в МИ 5. Не след
дълго получава задача, свързана с финансова подкрепа
за „обещаващи“ писатели,
които видимо не споделят
симпатията към социалистическия лагер, повсеместна
сред тогавашния британски
интелектуален елит. Том
Хейли се казва авторът, с
когото Серина се запознава
най-напред през текстовете
му, след това трябва уж деликатно да го насочва според нуждите на контраразузнаването, но очаквано се
влюбва в него. Различни истории се преплитат в романа, така както и различни теми, сред които особено мощно звучи борбата на
Серина със собствената й
незначителност в сурово
мъжкия свят на тайните
служби.
Човек би казал, че Макюън
поема нелек писателски риск
с първоличното повествование от гледната точка на
жена. Серина Фрум обаче е
доста убедителна; или поне
убедителна по литературен
начин, като някоя от героините на Мюриъл Спарк или
Айрис Мърдок. (Мърдок е
сред авторите, които героинята чете, търсейки идентификация с женските персонажи – само че нейните й
се струват твърде образовани, за да открие себе си у
тях.) Повествователният
глас не задълбава в телесното, не се изкушава от женското писане, но и много
малко английски женски гласове от началото на 70-те
биха го направили.
Истината е, че в хода на
романа образът на Серина
изглежда все по-литературен, а самата литература
все повече се превръща в самостойна тема. Към средата на книгата читателят
си дава сметка, че жанровият комбинатор Макюън
отново е сменил правилата
на играта и че увлекателното синтетично четиво
устремно се превръща в
премислено метафикционално упражнение, а погледът
назад в миналото гледа не
само към обществения кипеж от началото на 70-те,
но и към разцвета на пост-

модерното писане. Найнапред Серина започва да ни
резюмира разказите на Том
Хейли, които чете; после
някои от тях рязко извикват в паметта конкретни
ранни разкази на самия
Макюън; после сред персонажите изниква Мартин
Еймис. Последното решение
удвоява метафикционалната
спирала, защото неизбежно
отпраща към прочутата
поява на Еймис в собствения му роман „Пари“. И така нататък, докато стигнем до „неочаквания“ край,
който внимателният читател отдавна вече е заподозрял.
Изглежда, критиците са раздвоени по отношение на
постмодернисткия обрат.
На първо четене аз бих се
наредил сред тези, които се
чудят защо му е било на
Макюън да играе отново
такава игра – именно в този роман, който би могъл да
се развие по ред други начини. Но, чудейки се, стигам
до един ясен отговор: именно заради реконструкцията

на 70-те. В известен смисъл, това е голямата задача
на „Операция
„Сладкоугодник“: да обгледа
началото на 70-те с острите обществени проблеми, с избухналото насилие
в Северна Ирландия и усещането за разпад, което
дава някои отговори на
актуални днес питания за
разграждането на британската социална държава. И
70-те са тук вътре, объркани и тревожни, уж обновяващи и разкрепостени,
но недотам. Работата е,
че книгата отива по-далеч:
онова време присъства не
само в описваните събития, не само в обстановката и в разсъжденията
на персонажите, а в самата тъкан на романа, сякаш и той е писан тогава.
Решение, в което се долавя не просто професионалната, а моралната убеденост на Макюън, че така
трябва, ако претендираш
да си верен на духа на времето.

Ангел Игов

Viva Accademia!
Варненско лято - I
Музикалната лятна академия е фестивален модул, а събитията в него са идея на артистичния директор на академията проф. Минчо Минчев. От години той съчетава
майсторските класове, за които кани сериозни интерпретатори и силни педагози, с концертна камерна седмица,
чиято програма всяка година е художествен израз на
смисъла, който големият музикант (от гледна точка на
огромния си опит) вижда във високата класика. Няма
компромиси в неговия подбор, няма курортни настроения, плажни забавления и атракции за лекомислена публика. И тази година Минчев не е изменил на това свое
кредо; с цената на огромни усилия доведе във Варна, след
десетилетия отсъствие от България, легендарния пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Съдействаха му знаменитите ученички на всепризнатия музикант Марина
Капацинская и Пламена Мангова. Майсторският клас на
този силен и яростен мъдрец беше незабравимо преживяване. Пианото като изразно средство, като възможен
оркестър, като неизчерпаемо темброхранилище, като инструмент с необятен репертоар, като любов и опора
беше центърът на срещите между Башкиров и младите.
Неукротим дух, шокиращ темперамент и енциклопедичен
подход във вглеждането към технологията на клавирното изпълнителство и спазването на повелите на музикалния текст. И онзи единствен звук от неговите пръсти, знак и марка на пианиста, на неговата школа. За
няколко от младите, надарени с талант, знания, слух и
рефлекси, срещата с Башкиров може да се окаже съдбовна. Не и за тези, които се чудеха защо им се прави въпрос, че не знаят какво е темпото на пиесата, която
свирят, че не обръщат внимание на композиторските
указания, толкова съществени за диференцирането на авторския почерк и стиловата чистота при прочита. „От
тези дреболии се създава равнището на интерпретацията. Най-ужасното нещо е да се свири приблизително!”, не
се уморява да повтаря Дмитрий Александрович.
Срещата-концерт с негови записи продължи линията на
интелектуалното и артистично съприкосновение с епохалния пианист. Бе подбрал откъси от свои регистрации
на творби от Моцарт, Бетовен, Равел, Шопен, Лист,
Скрябин, Прокофиев, Шчедрин от 1958 до 2005 година,
парчета музика, памет за изключителния Башкиров звук
и стиловата подвижност на прочита, закодирал образното мислене на 86-годишния артист с възторжена и влюбена в музиката душа на дете.
Звукът, артистичното му поднасяне и технологията на
неговото производство са основни поанти в преподавателския дискурс на Минчо Минчев. Отдавна не бях прекарвала с часове на негов майсторски клас – използвах
пълноценно тази възможност, за да продължа и разширя
личния си опит с педагога Минчев. Не пуска цигулката, с
която блестящо илюстрираше всичко, което изискваше
от учениците си, които всяка година са все повече и повече. Един педагог, който съвършено си владее инструмента, действително е в състояние да създаде качество
у този, с когото работи. Просто „пипва” няколко места,
обяснява какво и защо трябва да се случи там и после го
демонстрира перфектно. Пред очите ми сетивата на
всеки един от учениците му, независимо от талант и
равнище, реагират мигновено на виталните провокации
на отзивчивия, много търпелив и предразполагащ майстор и някак разцъфтяваха, пиесата зазвучаваше поетично, живо, инструментално надеждно, с подбран звук,
виждаш накъде ще се разгърне нататък в по-неопитните
ръце. Така майсторският клас чрез всеотдайния подход
на фигури от такъв ранг очертава реалния смисъл на
лично усъвършенстване чрез предложенията на големите
музиканти към тези, за които сложният път е в началото. Разкрива им безкрайните възможности в подхода

Натюрмортът Делхи

Симеон Велики и
Византия. Поглед отвън

Дмитрий Башкиров
на Варненско лято.
Снимка Росен Донев

към музиката и, най-важното, подарява им прозрението,
че непрекъснатото търсене в нотния текст е всъщност
вечно и щастливо вълнение за инструменталиста.
Концертите в Академичната седмица на „Варненско лято” този път са обединени в цикъла „Цигулковите сонати на Бетовен” – труден и дълго реализиран проект, в
който десетте сонати на виенския класик се изпълняват
от десет български цигулари в три концерта. Минчев е
поканил музиканти със забележителни биографии и млади
хора, в чието бъдеще е абсолютно убеден. В първия концерт свириха Гергана Гергова, Мила Георгиева и Албена
Данаилова, много различни дами на цигулката, а Пламена
Мангова бе пианистът на вечерта, поела да музицира с
всяка от тях във Втора, Пета и Девета соната.
Впрочем, задачата на пианиста в тези сонати е колосална; припомням, че композиторът ги е мислил и определил, подобно на Моцарт, като „сонати за пиано и цигулка”. Втората соната продължава първата още в самото
си начало, което интригува, завладява с увличащата жизнерадост в явленията на началния мотив, предизвикателство за звуковото въображение на камерната двойка.
Гергова притежава много интензивен, много фиксиран,
пробивен дори, но красиво вариращ, бих казала, щастлив
звук. Тя е много чувствителна към „репликите” на пианото, на които радостно заявява своите идеи – във втората, ла минорна част създаде интимната интермецоатмосфера, а в третата последва и някак елегантно филира акустически звуковия гейзер, продуциран от
Мангова, в порядъка на едно умиротворение, намерило
впечатляващ израз в театралната природа на последвалите реплики между пианото и цигулката - овладени, спокойни и щедри в търсенето на светлината на звука.
Последва Пролетната соната, в която Мила Георгиева
предпочете да влезе в звуковата аура на пианото още с
въвеждащата тема на първата част. Предпочете всъщност да изпълни стриктно заданието на композитора,
при което цигулката е вторият инструмент. Тук инициативата бе изцяло на клавира, но Георгиева съществено
го „обгрижваше” допълнително, като добавяше към звуковата емисия експресия и поетичност. Кулминация на вечерта бе прочитът на Пламена Мангова и Албена
Данаилова на драматичния потенциал на деветата
„Кройцерова” соната. Още в самото начало на адажиото
(първа част) започна горестен разговор между двете, една драма, едно тържество на смисъла, което завладя цялата аудитория. Тази най-мащабно построена соната може много да отмъсти на своите изпълнители, ако не
разчетат и не заредят със специфична енергия драматургичната й същност. Не случайно за нея съществуват
толкова противоречиви мнения. Тук Данаилова и Мангова
не оставиха никакво съмнение в дълбоката всеобхватност на произведението. Много преди да се установи
във Виена, Албена Данаилова правеше впечатление с личния си пиетет и разбиране на Бетовеновата музика. И
тук свиренето й бе невероятно – контрастно обусловено, на моменти вулканично, толкова мощно и същевременно органично преплетено с пианото, с впечатляваща
култура, с извънредно чист инструментализъм и стилова
увереност. И как да се опише щедростта на инвенцията
на дуото във вариационната втора част – от изначалния копнеж до хроматично оцветената тайнственост и
богато орнаментираното пиано в ръцете на Мангова.
Диапазонът на състоянията в този прочит може да се
създаде само от музиканти, съчетали безпределна фантазия с лукса и богатството на собствения си инструментален ресурс. Дълго ще се помни тази Кройцерова сонаЕлка Бакалова
та! А музикалните разговори-събития в Академията про- 1
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Пиша този текст с
ясното съзнание, че
ще внеса нечакан дисонанс. Преди да започна, прегледах рецензиите в интернет
и се уверих, доколкото ми стигнаха силите – все пак Гугъл
ми предлагаше 216
000 резултата – че
пиесата „Танцът
Делхи”, поставена на
голямата сцена в
Народния театър, а
после и в Тулуза, а после и изобилно накацана от „Икари”, е
истински шедьовър.
Но според мен не е.
Според мен е точно
обратното на шедьовър. Не знам дали
мога да намеря достатъчно подходящ и
същевременно учтив
антоним на „шедьовър”. Защото не искам да обидя никого.
Цялата постановка е
белязана от добросъвестност и обмисляне кое как да се направи, така ли да се
направи, иначе ли да
се направи, как да се
изиграе. Но аз още
от салона, уви, започнах да си мисля какво не ми харесва, защо не мога да бъда
подкупена от чара на
„Танцът Делхи”, от
всичките му трагични усилия да се вдигне
над земята. А аз съм
лесно подкупим човек.
Всъщност, отивам
на театър именно за
да бъда подкупена.
Подчертавам: не да
се идентифицирам, а
да се оставя да грабнат част от мен в
замяна на това, което ми дават – удивление, развлечение,
размисъл, емоционален смут, епифания.
Щеше ми се да има
нещо такова и там.
Всъщност, най-вече
имаше скука.

1 Нарочно не цитирам източниците. (При необходимост
Google лесно ще ги издири
обратно.) Целта ми в случая е
не е да ги оспорвам – в края
на краищата, всеки има право
на предпочитанията си, – а да
обясня поради каква причина
съм извън компанията им.
2 Странно защо “Cloud Atlas”
бе преведено у нас с озадачаващата находка „Облакът
Атлас”. „Cloud Atlas” е словесно
съчетание, подобно на “Earth
Atlas” („атлас”) и “Star Atlas”
(„звезден атлас”, „звездна
карта”), така че преводът би
трябвало да се търси между
„Облачен атлас” или „Карта
на облаците”. За кой ли път
руснаците се оказаха по-умни
от нас със своя „Облачный
атлас”! Но не за заглавието
ни е думата.
3 Минчев, Огнян. „Облакът
Атлас” или секстет за човешката свобода. 29.09.2013.
WebCafe. https://www.webcafe.bg/
id_1576214879_Oblakat_Atlas_ili_
sekstet_za_choveshkata_svoboda
Проверено на 23.06.2018.
4 Пак там.

Чувствам се някак самотна в тази публична реакция. От многобройните
рецензии из пресата разбирам, че правилното преживяване на тази пиеса подминава епифанията и спира някъде около оргазма. Епитетите са „оригинална“, „невероятна“, „мистична“, „алхимична“, „провокативна“, „ярка“.
Устремена е към „смисъла на живота“, „преживяването на болката“, „мрежата от безкрайни прераждания“, танцът, „в който се разтварят всички
непримирими противоречия на живота“, „красотата от трансформирането
на страданието и човешката мизерия“.1 Рецензиите са интелигентни, писани са от културни хора. Тълкуванията дори са уместни. Къде тогава е проблемът? Проблемът е, че и авторът – Иван Вирипаев, и режисьорът –
Галин Стоев, са искали от критиците да си помислят точно това. Сложили
са думите в устата им. Буквално са ги посадили там, за да разцъфтят.
Принципът е „ние ви задаваме нещо като гатанка, пък вие ще направите
нещо като отгатване“.
Проблемът с пиесата не е че е прекалено трудна за разбиране, а че няма
какво чак толкова да й се разбира.
Какво всъщност представлява тя? Не е трудно да се обясни. „Танцът
Делхи“ е съставен от седем миниатюри, в които едни и същи персонажи в
устойчива конфигурация преизиграват почти едни и същи движения, но разликите са значими на фона на седемкратното повторение. Действието всеки път се развива в стая за посетители в болница. Взети са специални мерки да се знае, че тази „стая за посетители“ никога не е една и съща. Тя ту
е описана с рекламни плакати на стената, ту с канапе, ту със столове и
списания. Всеки път уж една и съща стая, но не точно една и съща.
Това се отнася и до сюжета. Той също е концептуално единен в различията
си. И може да се резюмира приблизително така: две от действащите лица
стоят в приемната и научават, че трето, свързано с тях лице, е умряло.
Тази смърт предизвиква у тях някакви афекти, някакви ръкомахания и прегъвания на две, но никога кой знае каква скръб. Междувременно те намират
повод да си кажат колко прекрасен и необикновен е бил танцът на
Екатерина в Делхи. Накрая идва медицинската сестра и иска да оправи документите, но на никой не му е до документи.
Въпросните действащи (и общо взето, бездействащи) лица са:
Младата Екатерина (Радина Кърджилова) - прехвалената изпълнителка на
някакъв спонтанно възникнал танц, който я осенил насред болести, мизерия
и глад на пазара в Делхи. Допряла си нажежено желязо до гърдите и се разтанцувала, преработвайки болката в красота. Този танц ние не го виждаме.
Така и трябва да бъде. Няма как убедително да се види такова чудо. Но
през цялото време чуваме ту един, ту друг от героите да разказва с премрежен поглед колко удивително е било изпълнението й. Как изведнъж, като я
видели да танцува, разбрали, че грозотата на света си е чиста проба хармония. С течение на пиесата става ясно, че Екатерина вече е известна танцьорка. Това означава, че веднъж изобретила (или получила от небето, или
открила в душата си, или поела от околната среда) танца Делхи с помощта на нажеженото желязо, тя продължава да го изпълнява по балетните
сцени. И вероятно, като подвижна алхимична пещ, продължава да преработва ожесточението в любов, нещастието в щастие, прозата в поезия, разделенията в единства и различията в еднаквости. Освен дзен съвместяването
на противоположностите, тук наднича и някакво християнско мисионерство. Мисионерство с входни билети.
Андрей (Владимир Карамазов) – мекушавият и разколебан самотен мъж на
сцената, който ту обича жена си Олга, ту обича Екатерина, ту обича само
себе си, ту обича всички едновременно. (Това будистко „всички едновременно“ и „всичко едновременно“ е скритият лайтмотив на пиесата. Останалите лайтмотиви са открити и постоянно повтаряни в прав текст.)
Балетната критичка (Радена Вълканова), представена като „жена на средна
възраст“. Тя е мъглявата приятелка на всички, чиято роля в голямото „цяло“ много не я разбрах, но тъй като сюжетът е рехав, пък и концептуално
избран да е неустойчив, това няма кой знае какво значение. Предполагам, че
трябваше да внесе хладния, делничен, интелектуално оценъчен поглед към
ставащото. Интелектуален този поглед не беше, а колкото до оценъчността, въпросната критичка също се прехласваше по митичния танц на пазара
не по-малко от другите. Та даже и повече. По едно време – в мига на откровението, който рано или късно трябва да сполети всеки герой – тя казва, че цял живот е живяла някакъв чужд живот (цитирам по памет, докато
гледах постановката въобще нямах намерение да пиша „отзиви“). Дали това
беше достатъчно, за да осмисли присъствието й на сцената, не знам. И
какво би могло да направи „нейния живот“ „неин“, също не знам. Може би да
хвърли критическата химикалка и също да се разтанцува на пазара в Делхи?
Това, разбира се, са само догадки.
Алина Павловна, майката на Екатерина (Светлана Янчева). Найкомпактният образ и според мен, най-силно изиграната роля. Вярва, че животът е мъка, независимо кой на чий пазар танцува, и че на света има добро и зло – заблуда, от която дъщеря й, танцьорката, се опитва да я извади.
Медицинската сестра (София Бобчева). Тя е тази, която носи във всеки
„епизод“ смъртния акт за подписване. Тя е и единственият персонаж, който
не умира, може би като потвърждение на страха, че администрацията –
традиционен контрапункт на духовността – надживява всички ни. (А може
би и умира, унищожена от виковете на съпругата Олга накрая, не съм сигурна.) Тя е и тази, която в мигове на усилено говорене от страна на един или
друг герой за изкупителните свойства на танца Делхи, пита: „Ами
Аушвиц?“. Останах с впечатление, че и авторът няма отговор на този въпрос и въпросът разумно е бил оставен отворен. Сестрата беше необходимата връзка между епизодите, получовешкият-полубюрократичен психопомп
между световете на живите и мъртвите, водачът из коридорите на граничността. Интенцията, вложена в образа, е ясна. Оттук нататък, колкото успява да ни поведе между една болнична приемна и друга, толкова.
Олга (Елена Телбис, великолепна млада актриса, общо взето похабена в тази
почти епизодична роля. По-малко сценично време от нея заема само танцът
Делхи.) Играе озлочестената съпруга на Андрей, който е общо взето влюбен
в Екатерина или може би в танца й, зависи за коя от седемте миниатюри
говорим.
Всъщност, всички актьори, както казват футболистите, дадоха всичко от
себе си. Владимир Карамазов беше двусмислен, съчетаващ любовта с егоизма. София Бобчева балансираше между длъжностното лице и разсъдливата
личност под него. Радина Кърджилова беше едно леко вяло, но достатъчно
стройно въплъщение на обясняващия всичко танц. Не ми стана ясно защо
през цялото време беше облечена в анцуг и държеше ръцете си скрити в
дългите ръкави на горнището му като Натали Имбрулия в клип от 1998 г.
Може би защото така е пó „куул“ или пък, защото анцугът показва, че е
обикновен човек, а не някаква си постоянно вдъхновена танцьорка, която си
носи сари в чантата за всеки случай. Сигурна съм, че е имало причина, аз не
я разбрах. И Радена Вълканова си изигра ролята на „жена на средна възраст“, ако това би могло да бъде сериозно предизвикателство. Проблемът
не беше, че героите не могат да си изиграят ролите. Проблемът беше, че
нямаше какво да играят.

Пиесата имаше заявена дълбочина, но нямаше реална дълбочина. „Дълбочината“ й идваше от настойчиво преповтаряни, направо набивани в главата на зрителите декларативни клишета за красивото и грозното, за щастието и нещастието, за живота и смъртта. (Може и да пропускам още
някоя важна абстракция, но едва ли.) В теснотията на епизодите никакви
човешки отношения не успяваха да се задълбочат до степен на емоционална
ангажираност и на актьорите не им оставаше друго, освен да се разкрещяват за акцент. И както вече казах, във всеки епизод по някой от персонажите умираше – ту майката, ту любовникът-съпруг, ту съпругата, ту критичката и т.н. – но това нямаше никакво значение. Липсваше изживяване,
липсваше усещането за загуба, което пък обезценяваше най-силната емоционална валута на едно художествено произведение, а именно смъртта. Или,
казано с по-прости думи, умира тоя и оня, а ние пет пари не даваме. И така – 120 минути. „Ами това е смисълът, смъртта е и важна, и маловажна,
когато пред нас се простира панорамата на всичките ни алтернативни животи и всичките ни възможни прераждания, представени в един дистанциран, естетизиран и промислен театрален продукт“, навярно биха ми възразили почитателите на „Танцът Делхи“. „Антигона“ е центрирана около смъртта на една единствена личност, която дори не познаваме, бих отвърнала
аз, но тази смърт е изключително важна. Тя става въпрос на живот и
смърт за останалите действащи лица. В „Танцът Делхи“ имаме множество
смърти, но, както казва и Сталин, смъртта на милионите е статистика.
Когато формата е толкова важна за съдържанието, човек логично започва
да се пита какво й е по-особеното на формата. Седем подобни епизода с известни разлики? Ами Самюъл Бекет го прави във „В очакване на Годо“ още
през 1952 г. и това му отнема само две части. Прераждане на едни и същи
герои от една житейска роля в друга? Много интересно. През 2012 г. братя
или сестри Уашовски направиха един филм, „Облакът Атлас“, в който едни и
същи герои се прераждаха заедно от един живот в друг, пътувайки през времената.2 Сравняваме двете произведения и какво да видим? За разлика от
„Танцът Делхи“, който се състои от седем паралелни сюжета, „Облакът
Атлас“ се състои само от шест. Но има и прилики. Ето една малка част
от критически отзив за „Облакът Атлас“:
Допускането, че самотата, лишеното от смисъл ежедневие, господството на
посредствеността и злото са непреодолими, се нарича отчаяние. Всички ние,
които живеем в отчаяния свят на разединението и рутината, имаме нужда
от светлина. Светлината е вярата, че животът ни има смисъл отвъд оцеляването и ежедневната битка за насъщния.3
Следват коментари за смисъла на човешкия живот, за панорамата на човешките съдби, за това, че осмислянето на битието е възможно само отвъд
рамката на личния интерес, личната изгода, отвъд крепостта на личния аз.
Смисълът идва тогава, когато човек разбере своята изначална обвързаност с
другите хора - в миналото, в настоящето и в бъдещето. И че смъртта е
просто врата, а свободата... е в истината, че всички ние сме едно цяло4.
Странно! Това сякаш е писано за „Танцът Делхи“.
Е, може и да е, а може и да не е. През 2012 г., когато филмът на братя
Уашовски излиза на големия екран, Иван Вирипаев пише сценария за „Танцът
Делхи“. Дотук налице имаме просто някаква паралелност. Нещо повече.
Иван Вирипаев написва пиесата си „Танцът Делхи“ още през 2009 г., три години преди филма на братя Уашовски. Само че филмът на братя Уашовски
е направен по романа на Дейвид Мичъл „Облакът Атлас“ от 2004 г. А той е
преведен на руски през 2007 г. Не казвам, че Вирипаев непременно е почерпил
идеята си от „Облакът Атлас“. Възможно е дори да не е чел книгата.
Проблемът е, че пиесата му звучи като нова свирня по позната партитура.
Извън темата за метемпсихозата, останалите силни страни, за които младият, но вече международно известен руски драматург е похвален, са обединяването на Изтока и Запада, отхвърлянето на западния дуализъм, изповядването на идеи, идващи от New Age епохата, съгласие с будистките представи за карма, живот и смърт, и други такива вече съществуващи идеи,
готови да бъдат смесени по един или друг начин. И цялото това полуменящо се битие може да се тълкува от постмодерно по-постмодерно. (Още една схема.) Големият символ на пиесата е самият танц на Екатерина, натрапен като дивна притча за екстрахирането на хармония и красота от
всеобщата мизерия. В психологията си има термин за това и той се нарича
„сублимация“. Това показва и колко бездънно семпъл е символът. Същият
провал за мен е и името на танца – Делхи. Един богат на култура, архитектура и история град е очистен от всичките му възможни значения, за да се
нагоди към нуждите на автора. Или може би да им додаде от собствената
си аура.
Постановката беше претрупана с технически похвати, които имаха за цел
да изтъкнат колко е новаторска и да подскажат на зрителите на какъв режисьорски „тур де форс“ присъстват. Резултатът навяваше мисли за претенциозен професионален грим върху едно неизразително лице, което с натрапчивостта на автомат повтаряше клишета и псевдопрозрения.
Достатъчно ясни, за да ги чуят критиците. Достатъчно банални, за да минат за мъдрости.
Като нямаше кой друг да каже това, наложи се аз да го направя.

Кристин Димитрова
Радина Кърджилова и Светлана Янчева в Танцът Делхи

Знам, че по един или друг начин ще
продължите. Наречете го оптимизъм
на плуващия срещу теченията
Разговор с Христо Иванов
- Как се озовахте в политиката - доброволно, принудително или по семейни причини?
- Озовах се в политиката в един конкретен момент някъде през 1988
година. Милицията беше задържала майка ми на една среща на „неформали“, както тогава се наричаха. Бил съм на 13-14 години. Не знаех какво да правя и от всичко възможно, представете си само, взех да чета
конституцията от 1971 година. Там всичко, с което се занимаваше майка ми, беше разрешено изрично. Пуснаха майка ми същата вечер, а след
няколко месеца режимът започна своята метаморфоза. Но по някакъв
начин за мен в този момент започна всичко, с което се занимавам сега.
Въпросът за свободата и за върховенството на правото.
Очевидно, наследствеността играе своята роля. Не говоря само за майка ми, но и изобщо за традициите на даскалското просвещение и вечното източноевропейско интелектуално безпокойство, които пронизват
всички клонове на родословието ми... Когато преди теб и около теб е
пълно с хора, които, заради своите представи за правда и свобода, неспирно са се сблъсквали със своя век, бил той деветнайсетия, няколкото
века, съдържащи се в двадесетото столетие, или вече очертаващите се
макросюжети от новия милениум, това някак естествено се превръща
и в дълг, и в доброволен избор. Нататък са детайли: юридическото ми
образование ме хвърли в борбата за независим съд. А това се оказа епицентърът на политическото усилие за отвоюването на публичните институции и властта от посттоталитарната дълбока държава. В крайна сметка, въпросът е по чий закон ще се управлява родината ни – по
писания, европейско просвещенски, либерално-демократичен, или по неписаната криминална конституция на мътната вода.
- Само трудната модернизация на България ли е причината тя да бъде
сочена като най-корумпираната държава в ЕС? Има ли и други причини
за тази й „слава“?
- Корупция има навсякъде. Въпросът е дали освен нея, държавното управление има и някакво друго съдържание. У нас почти напълно доминират
логиката на плячкосването, джамбазлъка, клановата окупация на един
или друг „приходоизточник“, феодалното парцелиране. Всичко това за
краткост наричаме корупция, но в дълбочина става дума за три базови
феномена - липсата на пълноценен държавотворен елит, наличието на
негово място на организиран и сраснал се с държавната структура криминалитет и общият контекст на антропологически срив, през който
преминава обществото ни. Всеки един от тези фактори засилва останалите. Съответно, централният политически въпрос е как да пресечем
и „обърнем посоката“ на тази низходяща спирала, как да стартираме
пълноценен процес по държавно строителство, nation building, както се
нарича това на английски.
- Как се разпределя отговорността за корупцията през прехода между
управляващи и управлявани?
- Корупцията е това, което правиш с властта, когато не я употребяваш по предназначение, включително, но далеч не само, отклоняването
на средства. Тя е порок на овластените. Въпросът у нас не е толкова
защо овластените крадат, а защо рядко правят друго. Моят отговор е,
че откак България започва навлизането си в модерния свят, тя все не
успява да формира стабилен държавотворен елит. Тоест, прослойка от
хора, които – като класа, а не като индивиди или разпокъсани семейни и
групови традиции, знаят защо е необходима държавност и как се упражнява тя и защо трябва сама да си налага ограничения. Наличието на
това, което наричам държавотворна прослойка, съвсем не е естествено
състояние на човешките общности и там, където изобщо възниква, то
е много специфично за съответния културен и геополитически контекст. Ако приемем, че за възникването на пълноценен държавотворен
елит са необходими три поколения или 75 години и погледнем нашата
история, ще видим, че, започвайки с кърджалийското време, тя е насечена на каденци от по 30-50 години (Танзимата, Освобождението, 9 септември, 10 ноември). Към това трябва да добавим обстоятелството,
че социалистическият режим остави, от една страна, твърде жилави
структури, чийто колективен етос е точно обратното на „държавотворен“, а, от друга, за 45 години гражданството беше отучено от
колективните си умения за самоорганизация, свободно формиране на доверие в по-широки групи, излъчване на лидери и изобщо всичко, което се
нарича „социален капитал“. И до ден днешен практическото знание за
това как реално се прави политика остава недостъпно за нормалния
български гражданин. Един от най-големите успехи на пропагандната
машина на днешния ни режим е предотвратяването на възникване на
средна класа, разбирана като колективен политически субект, чрез поддържане на потенциалните й членове в състояние на фрустрирана аполитичност.
Иначе, колкото до „управляваните“, „средният българин“ дава множество емпирични доказателства, че ако бъде поставен в условия на работещи правила, се адаптира към тях с готовност. България никога няма
да стане скандинавска страна - и в много смисли, слава Богу! - но при
прилично управление може много бързо да качи нивата си на законност
и ред.
- Как си обяснявате, че борбата с корупцията, с чиято радикализация
се ангажира „Да, България“, не можа да се превърне в мобилизираща политическа кауза? ЕС реален съюзник ли е в нея или с кохезионните си
фондове фактически легитимира статуквото?
- Спомням си две случки от кампанията. Първата е срещата ни с хората от село Рибново, които – за немалка наша изненада – директно попитаха: „Г-н Иванов, кога ще вкарате Пеевски в затвора“, на което аз
отговорих: „Нека първо мине през съд, все пак“. Съвсем очаквано, отговорът ми не предизвика особен ентусиазъм. Но интересното е, че хората се съгласиха с мен. Първо съд, после – каквото реши съдията...
Другата случка беше разговор с двама средни бизнесмени от Пловдив.
Единият ми каза, че никога няма да успея в политиката, защото се боря с единственото нещо, което работи у нас – корупцията. Другият
обаче възрази, че и корупцията вече не работи. Тези примери за мен показват, че на все повече хора им е ясно, че така не може да се продължава, но налагането на обществен консенсус какво да се прави и превръщането му в политическа алтернатива е трудно и дългосрочно усилие.
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резултати от борбата с коирупцията биха ли промениали нещо в живота на хората, или тя е само ефектен партиен лозунг?
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отново, ние опитваме да работим
за нещо много повече от наказване на
аване на кражбите.
корумпираните и ограничаване
Ако в България започнат да се създават стабилни индава здрава национална държавституции и да се утвърждава
овно значение за страната ни.
ност, това би имало съдбовно
ебната система опря и забуксува до позицията
- Защо реформата на съдебната
я? Това навсякъде ли е ключовият въпрос или
на главния прокурор в нея?
аради конкретното „разположение на силите“?
той става такъв у нас заради
- По една поредица структурни
турни специфики и стечения на обстоятелствата, позицията на главния
вния прокурор у нас се оказа средоточие на
твърде много формална и неформална власт. Казано метафорично, споция на българската дълбока държава, главният
ред неписаната конституция
то кабинет е една от главните борси на завипрокурор е явочник, в чийто
ияние в магистратурата, бизнеса, службите и
симости, компромати, влияние
политиката. Без никаква метафора - той е съдебният изпълнител по
ия договор в рамките на криминалния ни посспазването на обществения
тсоциалистически елит, като гарантира на едни недосегаемост от закона, а спрямо други превръща закона в бухалка. Именно заради тази роля
на позицията на главния прокурор е толкова важно тя да бъде радикално реформирана; и по същата причина съпротивата срещу всяка промяна е толкова стръвна и ангажира всички „системни“ политически фактори у нас. Без тази реформа върховенство на правото и реална публична власт в обществен интерес никога няма да възникне. Това положение има общо със съветския модел на прокуратурата, но е и плод на
много наши специфики.
- Как оценявате ефекта от присъствието на Иван Татарчев, Никола
Филчев, Борис Велчев и Сотир Цацаров в ролята им на главни прокурори?
- Имаше един виц - че Татарчев е показал какво е над главния прокурор
да няма никой освен Господ, Филчев – какво е главният прокурор да няма здрав разум, Велчев – какво е да няма главен прокурор... Вече можем
да го допълним, че Цацаров показа какво е, когато главният прокурор
няма граница пред жаждата си за власт…
- Идеалният Обвинител номер 1 само криминални престъпления ли
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какво точно място иска Цацаров,
за да освободи поста пред
предварително, или дали все пак ще си дочака
края на мандата след една година.
пол
Същественото е, че от политическа
активе властогледна точка, това е активен
еди от найви процес и нещо повече, един
важните.
В момента се разиграват два варианта.
Единият включва назначаване на
н „силен“
Цац
титуляр, нещо като втори Цацаров,
който е доказал лоялността си към ключовиолигар
те фигури от българската олигархия,
например, настоящия шеф на КПКО
КПКОНПИ
Пламен Георгиев, Гешев или някой друг от
престараващите се изпълнители на репресивни поръчки. Другият вариант е да бъде
назначен фигурант, който да бъде „продаден“
„п
„в
на обществото като „гражданин“, „външен
човек“. Някой като Цецка Цачева или настоящият евродепутат Емил Радев. При този сцес упражнарий реалната репресивна власт ще се
по-лес
нява на ниво заместници и така по-лесно
ще моинтересит между
же да се постигне баланс на интересите
слу
различните олигархични фактори. Не случайно
пе
Цацаров пристъпи към създаването на пети
законтр
местник главен прокурор, който да контролира
структурите на специализираното правосъ
правосъдие.
Впрочем, за първи път настоящият титул
титуляр има не
само намерението, но и ресурса да изиграе собствена
роля при определянето на наследник и предаването
преда
на
Цацаро иска да
щафетата. Не случайно се говори, че Цацаров
коет освен
получи поста на председател на ВКС, с което,
огромния престиж на тази позиция, да получи възможпоност да контролира ВСС и, съответно, кадровата
кадро
литика на съдебната власт за още 7 години. Властовата
Вл
цел при всички варианти е една - един кръг лица и техните клиентели да получат, от една страна, гаранции
за
гаран
личната си недосегаемост от закона, а от друга, възможност да ползват прокурорските пълномощия като бухалка.
Каква смесица от тези варианти и какви други елементи
ел
ще се
реализират, ще видим. Важното тук е, че никой не помисля
и дори не говори за реформа на прокуратурата, а се работи единствено
за още 7 години от същото. Но то няма да е същото, а неизбежно ще
включва ескалиране на репресивните тенденции.
- Румънският модел, с всички съмнения около него, би ли бил ефикасен у
нас?
- България има нужда от преосноваване на прокуратурата чрез цялостна преуредба на нейния статут, включително статута на главния прокурор, и реподбор на кадрите й. Нищо по-малко няма да свърши работа.
Румънският модел включваше изграждане на институция-изключение, остров. Това предполагаше много силно международно или поне европейско
въвличане, включително до ниво на непосредствения подбор на кадри
(защото това е основен въпрос). Условията за подобен сценарий за
България изчезнаха по геополитически причини, но и да бе възможен, той
би бил само кръпка, временно решение, в най-добрия случай - ембрион за
нещо друго. На нас ни трябва цялостна, дълбока и трайна реформа, нещо, което аз наричам „Български модел“. Включително, защото, ако има
шанс да се случи, то ще е изключително с вътрешнополитически ресурс.
Това е дългосрочно и несигурно усилие, но само то си струва.

- Вие се отказахте от етикетите ляво-дясно като загубили смисъл в
нашата публична среда. Предлагате ли други, които да ги заместят?
- Никога не съм ги отричал по принцип. Просто споделям наблюдението, че, конкретно в български контекст, тези етикети не носят никаква описателна стойност. Какво, Бога ми, е лявото на БСП, дясното на
ГЕРБ или либералното на ДПС!? На фона на тази боза, бих предпочел
да говорим първо за конкретните политики и съотношения между лична
инициатива и въвличане на държавата за конкретните сектори и проблеми и едва след като ги избистрим, да закачим етикетите. Това е поскоро центристки прагматизъм на нивото на подхода. Иначе, който се
вълнува от идеологическия ни крен по същество, може да погледне 130те позиции, които сме заявили сами и с партньорите си от
Демократична България, и ще получи съвсем ясна представа.
Практически няма важна политическа тема, по която ние да не сме се
позиционирали и да не сме предложили своите решения.
Иначе, в глобален план, видимо се налага една друга понятийна двойка:
либерално - консервативно. Струва ми се обаче, че и тези понятия ще
бъдат заменени като твърде натоварени с предистория. Поне за мен
става все по-ясно, че големият залог днес е дали ще удържим самата
просвещенска идея за модерната държава и свободния индивид. Започва
поредната, но и най-голяма гражданска война за това как определяме
човека. Свободен от идеята за човешка природа и отворен за всякакви
трансформации или, все пак, носител на някакъв есенциалистки общ знаменател? И какъв е той - културен? Заварената биологична субстанция? Самият факт на смъртността? Всъщност, и двата очертаващи
се лагера в своите крайни проявления - тъй наречения традиционализъм
и, ако аз трябва да предложа понятие, еманципаторство, атакуват
фундамента на западния просвещенски проект, неотделима част от който са и консерватизмът, и либерализмът, и лявото, и дясното. Аз лично
оставам при класическата просвещенска идея за свобода, гарантирана
от либерално-демократичната държава.
- Защо понятието „историческа десница“ все по-често е повод за подигравки? Къде тя, възникнала като опозиция на бившата комунистическа партия, се провали?
- Нали помните Конфуций: Достойно е да си успял в здраво общество. Да
си успял в болно общество е позор. Единственото, което не се провали в
България, е криминално организираната чалга - в пряк и преносен смисъл.
Не съм сигурен, че това е повод за гордост за нейните политически
представители или за подигравка с хората, които все пак опитаха да се
преборят за нещо друго, било то определяно като дясно или ляво.
Защото има и „провалени“ в ляво. С тази разлика, че там по стар навик тихо ги изтриват от снимките на историята, вместо, както става с десните - да ги превръщат в прицел на шумно обругаване, което
после лесно може да се върне на дневен ред при поредната промяна на
историческите течения.
И аз никак не мисля, че „мачът е свирен“. Въпросите за свободата, за
демокрацията, за мястото на България на глобалната сцена стоят отново на дневен ред и - както се вижда – всъщност, по много по-сериозен начин откогато и да било в последните 30-40 години. Да, ние ще
трябва да разчитаме много повече на вътрешнополитически ресурси и
на собствения си опит. Няма да ги има безпрекословните външни модели, които просто трябва да следваме. Ще трябва да водим този разговор като разговор за България, като част от и продължение на нейната
история, вместо като част от еуфорично и ефервесцентно разтваряне
в някакво глобално ашуре. Този път ще трябва да бъде много по-автентично и, съответно, трудно, но за мен това е хиляди пъти за предпочитане пред измамната леснина на подражателството. И много важно
е тук обстоятелството, че в България възниква една критична маса избиратели, които приемат за дадено един обем свобода и демократичност на упражняването на власт. Сега този навик трябва да се превърне в осъзната политическа ценност.
- „Да, България“ се създаде в политическа близост до ДСБ, но и като
нейна алтернатива. От какво беше породена подобна алтернативност
и кога и как изчезна, за да може да се обедините в „Демократична
България“? Честите обединения, разграничения, лидерски противопоставяния и „отлюспвания“ в тази част на политическия спектър само
от електорални сметки ли са породени, или следват някаква идейна динамика?
- Спецификите ни са предимно демографски. В „Да, България“ се вляха
хора, които по различни причини до този момент не се бяха ангажирали
политически. Те имат много сходни характеристики - със занятия, които им гарантират значителна икономическа независимост, с доза успех,
която ги кара да осъзнават стойността на свободата и личното усилие; хора, сблъскали се с дилемите на емиграцията и стигнали до извода,
че човек не може да е пълноценен, без да принадлежи, по един или друг
начин, физически или духовно, на нещо, което да нарича родина; хора, които много ценят свободата и очакват да бъдат питани за всички решения, които ги засягат и които осъзнават; мнозинството от тях на
попрището жизнено в средата, когато изведнъж въпросът за това какво ще оставиш след себе си става реален… Всичко това е изключително
ценен човешки материал за здраво партийно ядро, видяхме го на
Националната си конференция миналата събота , но ние работим много
усилено по неговото социално разнообразяване и разширяване.
Уверен съм, че с времето „Демократична България“ ще докаже своята
устойчивост и ще бъде началото на ново отчитане на коалиционния опит в демократичната общност. В чисто човешки план, имаме безпрецедентно ниво на доверие и разбиране, че сме тук, за да послужим на пошироката си общност. От гледна точка на ресурс и перспектива, нещата в момента са достатъчно трудни и това - надявам се - ни раздели
с повечето кариеристи, мечтаещи за бърза реализация. Разбира се, само
бъдещето може да докаже думите ми.
- Очертава ли се трети път, освен вече изпробваните два – с Борисов
на власт и далеч от Борисов, далеч от властта? И ако да, кой е той?
- Работим за трети вариант - Борисов далеч от властта, за да може
властта да бъде в служба на реална и смела трансформация. Това може
да се прави и в опозиция, но нашата цел е да го превърнем в управленска формула. Защото без тази формула ще имаме все по-опасна стагнация. Борисов е минало, а нас ни интересува бъдещето на страната ни.
- Когато от есента вестник „Култура“ спре да излиза, как трябва да
продължим?
- Не разбирам от издаване на вестници и не мога да дам съвет по същество. Знам, че по един или друг начин ще продължите. Както и досега. Това нито ви е първият подобен момент, нито ще е последният.
Уверен съм. Наречете го оптимизъм на плуващия срещу теченията.

Въпросите зададе екип на Култура
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тях се реализира под формата на съзидателен труд. „Ако не се лъжа, че
нуждата от съзидателен труд, от творческо търсене, от свободно творчество, без произволни ограничения от страна на една или друга институция на принудата, е фундаментален елемент на човешката природа, заявява
той през ноември 1971 г. в Айндховен, спорейки на живо не с кой да е, а с
Мишел Фуко, то следва да се съгласим, че едно прилично общество би
трябвало да стимулира в максимална степен осъществяването на тази
фундаментална човешка характеристика. А това означава – да надвие елементите на репресия, на потисничество, на разруха и на принуда, съществуващи във всяко общество […].“2
Наличието и функционирането на тези елементи в живота на хората и обществата далеч не е неизбежно, както често сме склонни да мислим под
тежестта на отчаянието, на страха и – най-вече – на умствената леност.
В тях няма нищо природосъобразно и нищо обществено полезно.
Следователно, те не са необходимо присъстващи в структурата на човешките взаимоотношения. Затова пък присъствието им в структурата на
властта е така натрапчиво, че изглежда повече от необходимо. Колкото и
една власт да е добронамерена спрямо своите поданици, ако е и честна, тя
не би си позволила да им обещае, че никога няма да реши да ограничи свободата им и да ги подложи на един или друг вид репресии? Позволи ли си все
пак да го направи, тя или ще ги е излъгала, или ще им е обещала да не бъде
власт в собствения смисъл на думата. И това е така, защото властта е
по условие авторитарна и репресивна. Нейният принцип е господството, а
то, строго погледнато, се практикува с оглед разширяване на възможностите за осъществяване на човешката природа на неколцина овластени чрез
стесняване на същите тези възможности за всички останали. „Нека си
припомним За произхода на правителствата на Дейвид Хюм, където той
споделя недоумението си пред факта, че хората се покоряват на тези, които ги управляват. И заключава, че понеже „силата е винаги на страната на
управляваните, управляващите успяват да удържат властта си само благодарение на общественото мнение. Правителството, значи, се крепи единствено на общественото мнение; и това важи за всички видове правител-

Картезианецът анархист
Към 90-годишнината
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Ако е рекъл Бог,
на 7 декември тази година големият американски
лингвист и философ Ноам Чомски
ще навърши деветдесет години.
За близо осемдесет от тях може
да се каже, че са
посветени на идеята за колективно освобождаване
и осъществяване
на заложения в човешката природа
здрав смисъл.

1 Noam Chomsky, „Il est évident
qu’il existe une nature humaine“,
in Philosophie magazine, № 107,
mars 2017, p.13.
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Привлечен още като дете от политическото измерение на тази идея, т.е.
от проекта за изграждане на самоуправляващи се солидарни и съзидателни
човешки общности, през 1939 г., едва единайсет годишен, бъдещият световноизвестен учен публикува своята първа статия по темата във вестника
на авангардното по онова време училище Oak Lane Country Day School в
родната му Филаделфия. Поводът за написването й, както споделя четвърт век по-късно в едно интервю самият той, е превземането на
Барселона от франкистите, а нейният патос – смес от мъка заради разгрома на каталонското анархо-синдикалистко движение и ужас пред лицето
на напомпалия мускули европейски фашизъм. Бях се запознал вече с това интервю, когато в края на октомври 2013 г. отидох в Монреал, за да чуя за
пръв път Чомски на живо – беше поканен от списание „Canadian Dimension”
да изнесе публична лекция върху състоянието и ролята на независимите медии в съвременните либерални общества. Докато го слушах, имах усещането, че за него историческото време беше спряло някъде около момента на
първата му публикация. Словото на рядко харизматичния осемдесет и пет
годишен мъж изразяваше чувства, подобни на онези, които беше изпитал
единадесет годишният ученик в Oak Lane Country Day School в навечерието
на Втората световна война. Личеше си, че действително се тревожи за
настоящето и близкото бъдеще на политическата свобода, за стойността
на истината в наши дни, за начина, по който правителствата на повечето
развити страни се отнасят към науката, културата и образованието, за
имунната система на демокрацията, накратко, за здравословното състояние на съвременната цивилизация. Но успоредно с това се разгръщаше и една друга аргументация. Бих я определил като логически и фактологично обоснована увереност в жизнеността и творческия потенциал на здравия смисъл. Попитан след края на лекцията как си представя политиката на здравия смисъл, Чомски отговори: „ В едно цивилизовано общество властовите
структури трябва да могат да оправдаят съществуването си пред съда на
разума. Само анархизмът е безкомпромисно последователен в поставянето
на това изискване. Следователно, бъдещето на цивилизованото общество е
свързано с анархизма.“
Това умозаключение със сигурност ще подразни слуха както на тези, които
добре знаят какво е анархизмът и организират пропагандата срещу него,
защото им обърква сметките, така и на клиентите на тази пропаганда,
свикнали да асоциират думата „анархия“ и производните й с образи на беззаконие, обществен хаос и насилие. С първите Чомски не разговаря. Той се
обръща уважително и добронамерено към вторите, за да ги окуражи да се
еманципират интелектуално, икономически и политически чрез повече доверие в здравия смисъл, това най-справедливо разпределено нещо на света,
както бе отбелязал някога Декарт.
Да имаш доверие в здравия смисъл, означава да не си затваряш очите пред
очевидното и ума пред важното. Това никак не е лесно в съвременните „цивилизовани общества“, в които публичната сфера е сякаш нарочно организирана така, че очевидното да изглежда неправдоподобно, а важното – маловажно. От друга страна, смята Чомски, всяко усилие в полза на здравия
смисъл си струва, защото в крайна сметка утвърждава човешката природа.
Извеждайки своето интелектуално потекло от духа на Просвещението,
той застава твърдо зад идеята, че такава природа съществува. Всъщност,
за него тъкмо тази идея е първата и най-важна очевидност – както в работата му на учен, така и в дейността му на ангажиран с каузата на
анархо-синдикализма четящ, мислещ и пишещ гражданин. Ето една от нейните максимално достъпни формулировки: „Ние не сме нито маймуни, нито
котки, нито столове. Следователно, имаме природа, която ни отличава от
всичко, което не сме. Ако няма човешка природа, значи няма разлика между
мен и стола. Това е смехотворно.“1
Ала де да беше само смехотворно! Същинският проблем, свързан с антропологичния нихилизъм, е не толкова чисто теоретичен, колкото житейско
практически. С други думи, големият залог тук е не да се докаже очевидното, т.е. – че не сме маймуни, а да се разбере кой, как и защо, образно казано, ни прави на маймуни. Много са възможните отправни точки за едно
такова разбиране и, съответно, пътищата, по които то може да поеме.
Но откъдето и да тръгнем (от „дебелите книги“, от „книгата на живота“,
от разговор със съседа или отнякъде другаде), важното е да не забравяме,
че вървим към освобождаването на здравия смисъл в себе си, а оттук и
към възстановяването на рационалната ни връзка със света. Усетим ли в
даден момент, че схващаме ясно и отчетливо нещата, които са истински
важни за нас в качеството ни на човешки същества, значи сме свършили
добра работа и вече трудно някой би могъл да ни прави на маймуни.
Според Чомски, истински важно за нас в качеството ни на човешки същества е всичко, което се отнася до материалните условия за разгръщане на
заложените в нашата природа съзидателни способности. Те са най-общо четири – порив към свобода, желание за творчество, умение за умозаключаване и склонност към тълкуване на социалния свят, – като всяка една от

ства – от най-деспотичните и разчитащи на военната сила до най-либералните и радващи се на народното одобрение.“3
Известна и, разбира се, не маловажна разлика между едните и другите се
наблюдава в начините, по които обработват общественото мнение.
Докато откровено деспотичните режими прибягват до груба пропаганда и
още по-груба цензура въз основа на спусната отгоре и ясно формулирана генерална линия, либералните правителства си служат с по-фини техники за
манипулация на обществените нагласи с цел производство на консенсус. И в
двата случая обаче управляваните трябва да бъдат убедени, че управляващите заспиват и се събуждат с едничката мисъл да направят живота им
по-хубав. Постигането на такъв ефект е въпрос на живот и смърт за всяка власт – тя не би могла да просъществува дълго, ако е неспособна да
спусне идеологическа завеса, едновременно скриваща и оправдаваща господството, което всъщност винаги се упражнява в полза на определени частни интереси и твърде често – в ущърб на общото благо. „За да господстваш успешно, не бива да разчиташ само на насилието; необходимо ти е
основание от друго естество. Така, когато някой господства, независимо
дали го прави в качеството си на диктатор, на колонизатор, на бюрократ,
на съпруг или на шеф, той има нужда от обосноваваща господството му
идеология. И тя е винаги една и съща: това господство е „за доброто“ на
този, който го понася. Иначе казано, властта винаги се представя като
алтруистична, незаинтересована и щедра.“4 А в действителност не е нито
едно от тези три неща.
Девет от десет представители на т.нар. интелектуални елити в съвременните либерални и не толкова либерални общества ще посрещнат тази
констатация със снизходителна усмивка. „Нещата са много по-сложни“, ще
кажат те. Ала речем ли да извлечем полза от тяхната елитност и ги помолим да ни обяснят що-годе внятно „сложнотията“ на многостранното
отношение власт – идеология – манипулация – господство, рискуваме да
станем свидетели на интелектуални гърчове и словесни абракадабри, които
в най-добрия случай ще ни накарат да си помислим, че обяснението е в състояние на чернова в главите им, в един, малко по-лош – че просто го няма
там, а в най-лошия – че сме предизвикали умишлено нападение срещу здравия смисъл. „Интелектуалците имат един проблем – те трябва да оправдаят съществуването си. […]. Често пъти това става, като се вземе нещо
по-скоро просто и се представи за много сложно и дълбоко.
Интелектуалните кръгове взаимодействат помежду си по особен начин –
говорят си едни с други и се очаква останалата част от света да им се
възхищава, да ги уважава и т.н. Но само се опитайте да преведете на
обикновен език това, което казват, и има много голяма вероятност то да
се окаже или ужасно банално, или направо абсурдно.“5
Проблемът е, че този вид производство на баналности и абсурди е необходим момент във функционирането на системата за възпроизводство на
властта. Става дума за политическата роля на т.нар. експерти. Говорейки
от позицията на интелектуалния авторитет, съзнателно или не, те поддържат жизненоважната за господството илюзия, че не всекиму е дадено
да знае какво е истински важно за него и за обществото, от което е част.
Ако някому се е случвало да бъде убеждаван от експерти, че живее добре,
въпреки че едва свързва двата края; че е свободен гражданин на свободна
държава, въпреки че държавните институции не дават пукната пара да разберат какво мисли самият той по този въпрос; че същата тази държава е
правова, въпреки че се управлява от лица, превърнали заобикалянето на закона в лична, семейна и корпоративна кауза; че неговото общество е общество на знанието, въпреки че не може да осигури добро образование на детето си; че свободата и демокрацията изискват жертви, въпреки че ясно
вижда само жертвите, а свободата и демокрацията някак убягват от погледа му, и т.н., той ще разбере с лекота за какво говори Чомски, когато
нарича експертите „комисари“, а основното им занимание – „промивка на
мозъци“. Веднъж разбрал това, той ще си даде сметка за зловредните ефекти, които произвежда върху човешката природа бракът между „експертно
знание“ и власт.
Да се полагат интелектуални усилия с цел разтрогване на този брак означава да се работи за блокиране на механизма на господството, който ни
прави на маймуни, пречейки ни да бъдем хора във високия смисъл на тази
дума. Тази работа може да завърши с успех само при положение, че всеки
заинтересован от това повярва на здравия смисъл в себе си и в другите и
пожелае да организира обществото според неговите принципи. В едно такова общество авторитарните структури на властта ще се окажат излишни, защото всеки негов член не само ще има добър ум, но и ще може добре
да го използва. Такъв е в най-общи линии политическият идеал на Чомски,
родил се в хода на неговия анархистичен прочит на просветителския рационализъм и хуманизъм.

Емил Григоров

Първите три
- През 2018 г. Къщата за литература и превод, един от
проектите на фондация „Следваща страница“, навършва
три години. Успя ли къщата да се превърне в дом на литературния превод от български, дом на срещи между писатели и преводачи?
- Да, мисля, че се превърна не само в общностно място, но
и в истински дом. Все още работим за повече уют и, като
във всяка къща, винаги има какво още да се изпипва и подобрява. Но изглежда, че хората го чувстват като сборно
място, един вид “защитена среда“.
- Когато домът на художника Ненко Балкански се превърна в пространство за културни политики, как се преобразуваха помещенията?
- Наистина, промяната във функциите на мястото наложи
и радикална промяна в организацията на пространството.
До 1977 г. в тази къща е живял художникът Ненко
Балкански със семейството си. Именно неговото ателие в
момента е най-голямото място за публични събития в къщата - семинари, представяния на книги, обучения. Там, където той е рисувал в уединение, сега е оживено - събират
се хора на литературата и превода. На мястото на бившата трапезария е малкият ни офис, в който засега сме
само двама души, макар че има място и за повече. Тук се
подготвят дейностите ни – развиват се идеите, създават
се контакти с партньори. Оттук подготвяме и десетките
кандидатури и проекти, с които събираме средствата за
дейността на Къщата. Кухнята на семейството все още
си функционира като кухня, но досега никой не си е готвил
храна. Никой не е спал и в помещението за престой и работа - финалните довършителни работи по него все още
текат. Ако ме бяхте питали преди три години, щях да кажа, че след шест месеца ще приемем първия резидент в самата къща, но досега използвахме за целта апартамент в
центъра на града, който Столична община ни предостави
за частично ползване. Добрата новина е, че ще сме готови
от месец юли да посрещнем първия чуждестранен писател,
който да пребивава изцяло в Къщата.
Много интересно място е градината. Тук при хубаво време
домакините са посрещали семейни приятели, хора на изкуството, журналисти, писатели… Съседите още помнят
глъчката, която се е вдигала в двора по празници.
Откакто съществува къщата за литература и превод, градината отново събира различни хора, тъй като понякога в
нея започват или завършват срещите ни.
- Как бихте определили основните дейности, които развива къщата за литература и превод?
- Едната посока, по чудесния израз на Биляна Курташева,
може да се определи като „литературно гостоприемство“.
Чрез създаването на Къщата, за първи път в България има
възможност за творчески престой на чуждестранни преводачи на българска литература, които на място в София
осъвременяват българския си, могат да работят непосредствено с авторите, да видят новото в литературата.
Възможността за резиденция в София действа и мотивиращо. И някои от преводачите се връщат към българския
език след дълги години на загърбване. В програмата могат
да участват и писатели, които имат специален интерес
към България. Те правят проучвания на място, събират
впечатления.
Другата функция е информационна. Къщата действа като
неформален “хъб“ - да го кажем с жаргона на културния мениджмънт, като източник на информация за всичко, свързано с литература, превод и книгоиздаване. Такава функция не
беше търсена, няма я записана в мисията на организацията, но ежедневно се налага да отговаряме на най-разнообразни въпроси, просто защото няма кой друг да го прави.
Например, колко нови заглавия се издават годишно в
България или къде чуждестранен издател на превод от български може да кандидатства за субсидия. Българската литературна и издателска сцена все още е непрозрачна за
външния поглед и дори и най-добронамерените партньори
бързо се отказват, ако се почувстват несигурни.
В третата посока са преводаческите семинари и работилници за български и чуждестранни преводачи. Не става дума за обучения, а по-скоро за дискусии и лаборатории по литературен превод.
- В тези дискусии сигурно се включват и самите резиденти. Всъщност, колко дълго може да продължи техният
престой тук?
- Обичайно резидентите на Къщата остават в София около месец, но имаме и по-кратки възможности за престой.
Преводачите обикновено имат и други занимания, така че
продължителността на престоя трябва да е съобразена с
техния годишен график, с академичната година или отпуските. Една от резиденциите ни продължи необикновено
дълго - английският поет Том Филипс, който беше в
Къщата през 2016 г., реши да се премести завинаги в
София със семейството си и сега превежда от български
на английски. Това не беше търсен ефект на програмата,
но се радвам, че спечелихме още един преводач с майчин
език английски.
- Колко резиденти сте посрещнали досега?
- От януари 2016-а досега са точно 23-ма души. Не са много, но не са и малко за начеваща програма. Получаваме
много повече интересни кандидатури, но не можем да приемем всички заради липса на място и финансиране.
- Как Софийска община беше привлечена като основен
участник в тази инициатива на „Следваща страница“?
- Чиста случайност - и срещата с общината, и намирането на къщата. Когато я видях за първи път, къщата се
рушеше. Качването по основната вита дървена стълба беше истински опасно. Столична община искаше да я върне
към живот, но не и да я превръща в поредната прашна къща-музей. Пък и нямаше почти никакви вещи от художника, освен един сандък и кутия засъхнали маслени бои.
Фондацията, от своя страна, имаше идея, план за развитие
на резидентска програма, дългогодишен международен опит
и вече публикувано сериозно изследване върху състоянието
на преводите от български. Столична община пък има
т.нар. Културна стратегия, в която отварянето на града
към повече международни творчески контакти е един от
приоритетите. Имаше и политическа воля, процес на отваряне към независимия сектор, особено около кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Така
че случайността беше по линия на това, че в общината
бяха разбрали как фондацията търси място за резидентска
програма. Целият план беше разгледан и одобрен от
Общинския съвет. Сега имаме петгодишен договор за съвместна дейност. Общината предоставя сградата, а фондацията развива и организира цялата дейност, грижи се за набиране на средства. Нашите взаимоотношения са прецедент засега. За първи път на софийска територия една независима културна фондация, която има опит и експертиза
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Ада Митрани,
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в определено поле, развива дейност върху общинска собственост, при това паметник на културата. Дали е ползотворно сътрудничеството?! Като всяко партньорство,
и това изисква взаимни компромиси… Но безспорно е ползотворно, след като резидентската програма работи добре, разпознаваема е и тук, и извън България.
- Естествено идва въпросът има ли такива прецеденти в
други общини в България?
- Доколкото знам, в Пловдив Манол Пейков имаше чудесната идея и съответния капацитет да отвори резиденция
във връзка с номинирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. Видяхме се и аз му разказах
както за положителните ефекти, така и за трудностите,
съпътстващи подобна инициатива. Би било добре да се
осъществи подобно взаимодействие и на други красиви места в България, защо не и в по-отдалечени от столицата
малки градове и села. Имотите, които принадлежат на
творчески съюзи, например, биха могли да се използват и за
международен обмен, ако тези творчески съюзи имат волята и компетенцията да развиват подобни програми. Преди
време дружеството „Елиас Канети“ в Русе имаше резидентска програма, предимно насочена към немскоезичния
свят, но не съм сигурна какво се случва напоследък.
- От пейката в градината, където седим, се вижда работният процес в трапезарията, превърната в офис. Кои са
текущите инициативи?
- „Готвенето“ на проектите е лесно, намирането на „продуктите“ е по-трудното. В трапезарията-офис на къщата
по-скоро извършваме техническата работа, докато идеите
се раждат в крачка. Проблемите на една българска резидентска програма или изобщо на съвременната преводна
литература от “малък“ език са доста сходни навсякъде по
света - решенията обаче трябва да се съобразяват с наличните ресурси, очаквания, с липсата на национална културна политика и други местни особености.
Най-голямото предизвикателство е планирането - дългосрочно, средносрочно, каквото и да е. Това важи за всички
български културни организации, не само за нас. А когато се
прави международна резидентска програма, това не работи
в нейна услуга. За да можем да каним големи имена и изобщо да се развиваме, трябва да можем да планираме в подълги и сигурни рамки. Не можем да си позволим да импровизираме в далечни планове, тъй като не ни достига институционално финансиране. Затова засега си поставяме
изпълними цели - текущите проекти да продължат и да се
закрепят; да включим по-широка палитра от езици в резидентската програма, в преводаческите четвъртъци и в събитията “Прозрачният преводач“. Освен това, подготвяме
поредица от професионални посещения на ключови европейски издатели, а също и лятно училище за литературен превод. Имаме и няколко програми за обмен на обучители с
европейски средства.
- Всяка къща има съседи, как тази къща се вписва в българската културна среда и обмен с други държави и градове?
- Ние се шегуваме, че къщата е хем квартална, хем глобална. Кварталът се радва на това възраждане на къщата на
художника. С непосредствените съседи по двор от едната
страна си общуваме предимно по градински въпроси, а в къщата-близнак живее дългогодишната преподавателка в университета доц. Росица Димчева. Кварталът още помни някогашните обитатели и гости на къщата, затова понякога
се отбиват или надникват в двора… Районното кметство
също ни подкрепя и разбира смисъла на инициативата.
Имаме отношения и със 119 СУ „Проф. Михаил Арнаудов“,
което е от другата страна на улицата. Правили сме малки
уъркшопи за деца с учениците, а пък големите, докато се
застояват пред входа на къщата, за да пушат, четат афиша със събитията ни и хвърлят поглед върху заглавията на
изложените книги.
В българската професионална общност имаме официални
отношения със Съюза на преводачите и секцията им по художествен превод и със Софийския университет. Студенти
и преподаватели от магистърската програма „Преводачредактор“ участват в ателиетата и провеждат семинари
при нас.
На международно ниво членуваме в мрежата „Традуки“, в
мрежата „Recit“ и в Culture Action Europe. С подкрепата на
„Традуки“ годишно даваме 3 резидентски стипендии за преводачи или писатели от Балканите или от немскоезичния
свят. „Recit“ е основната европейска мрежа на преводаческите центрове, която обединява най-старите резидентски
програми за преводачи в Европа. Години наред българските
преводачи на художествена литература са били гости в
техните резидентски програми и сега за първи път сме в
позиция не само да „изнасяме“, но и да предоставяме условия като домакини на гост-преводачи. Току-що бяхме домакин на годишната среща на тази мрежа, на която обсъждахме бъдещето на резидентските програми в Европа.
- Каква е съдбата на ръкописите, изготвени в къщата?
- Още преди идването си тук, резидентите трябва да
имат разработен проект за работата си в София, в най-

добрия случай - и договор с издател. Преводачите сами избират книгата, с която кандидатстват за програмата.
След като си тръгнат, сме в постоянна връзка. Разбира се,
писането, превеждането и издаването на книга отнема
време, а ние сме само на три години. Все пак, имаме с какво да се похвалим. Първата книга, консултирана и частично преведена тук преди три години, беше полският превод
на романа „Възвишение“ на Милен Русков. Последва издаване на Теодора Димова на украински, на Вутимски на немски, пак Милен Русков (на унгарски), Михаил Вешим на македонски, нова българска драматургия на английски и др.
Важно е да се каже, че преводът от български е изчезващо
занимание. Резидентският престой не означава един луксозен месец в София. За преводачите в чужбина отварянето
на резидентската програма тук има символично значение.
То говори, че някой в България отчита културното посланичество на тяхната работа. В последните 30-тина години, едновременно с намаляването на броя на преводачите
от български заради упадъка на факултетите по българистика в чужбина, много от съществуващите активни преводачи се преориентираха към други (славянски) езици. Има
все пак и някои оптимистични примери. Например, преводачът Андреас Третнер превежда от български и от руски
на немски. Удостоили са го с голяма награда за превод от
руски и той е наблягал на преводите от този език. Чак напоследък с нашата резидентска програма той започна да се
връща към българските си интереси и в момента работи
върху Вутимски. Вярвам, че заниманията му с българската
поезия се възобновиха, защото някой тук вече може да го
приюти, да улесни достъпа му до библиотеки и да осигури
контакти с местни специалисти. В началото на май посрещнахме един холандски славист - Ян Паул Хинрихс.
Занимавал се със стиховете на Багряна, Далчев, Кънчев и
др., от години не беше превеждал от български. На нас ни
беше трудно да издирим тези хора, както и да ги убедим,
че в София вече има място, което те могат да използват
за работата си и да заздравят връзката с България и българския език.
- Един футуристично-песимистичен въпрос: заплашени ли
са каузи като тази от модерните технологии за превод,
изкуствения интелект и самообучаващите се програми?
- Не мисля, че новите технологии са заплаха за фигурата
на литературния преводач и категорично не вярвам, че която и да е сложна дигитална технология може да замести
литературния превод. Тя може да замества други видове
превод и вече го прави, но не и специфичното чувство към
езика и към гласа на автора на оригинала; не си представям, че това може да бъде заместено от технология.
Обаче в работата на преводача различни нови технологии
могат да бъдат от полза. Някои преводачи все още помнят времето, в което, за да откриеш значението на някоя
специфична дума, която я няма в речника, трябва да се
обадиш на приятел, който евентуално да се консултира със
свои приятел и т.н. Сега всички основни речници са онлайн,
има глобални дискусионни форуми и местата за подкрепа
онлайн са полезни, особено за начинаещите преводачи. Все
по-популярно става да се пускат свободно достъпни текстове от творческия процес в мрежата. Това вече не е
знак за лошо качество или графомански симптом, а се приема за нормален акт на споделяне с цел да съберат коментари от приятели и колеги. За по-старото поколение това
може да е странно, но сред младите автори става все почесто.
Философията на къщата е в живото общуване, макар че
си даваме сметка за промените в света. Основната причината е, че се движим в сектора на качественото преводно
книгоиздаване, който е доста малък. Ние го наричаме „книгоиздаване“, като че ли е част от голямата индустрия, но
всъщност той работи по съвсем други правила. Личните
контакти и мрежи са определящи в тази сфера и то не само през 80-те, но и до наши дни. Епщайн нарича този тип
книгоиздаване „домашна индустрия“. Къщата улеснява тези
лични контакти. Да вземем например подготовката на литературен фестивал - в Осло, в Скопие или където и да е.
Ако искат да поканят български участници, организаторите няма да влязат в гугъл, за да проверят какво се случва
в българската литература, а се свързват с онези фигури в
техните професионални мрежи, които познават наши автори или са били в България и имат лични връзки. Така е
устроен този бранш, мрежово, и изисква от нас да намираме баланс между принципа, на който работят традиционните контакти в литературната среда и новите технологии.
- Какви цели си поставяте в бъдеще?
- Намерих свое интервю за вестник, правено в началото
на тази инициатива. От казаното тогава две трети от
нещата са се реализирали за трите ни години, но проблемът с планирането и тогава е бил налице. Целта ни е да
изработим такава „рецепта“ за стабилност, която да може да устои на предизвикателствата пред оцеляването на
местата, които приютяват литературата.

Въпросите зададе Надежда Александрова
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Новото италианско правителство вече причини много злини
Писателят
Роберто
Савиано се бунтува срещу миграционната политика на италианския министър на вътрешните работи
Матео Салвини
в извънредна
публикация, предоставена и на
вестник Монд.

италианците, ежедневно застрашавана от престъпните
организации. За нея не става и дума в договора между
Северна лига и „5 звезди“, ако не броим едно маргинално
споменаване.
Матео Салвини не се интересува какво представляват
криминалните организации и как действат. Матео
Салвини не е наясно с тези въпроси и за да не издава незнанието си, говори за мигрантите. За да прикрие невежеството си, развива комуникационна политика в социалните медии, пише декларации, за които след няколко
години новите поколения ще ни искат сметка.
Нещо по-конкретно: преди няколко дни в историческия
център на Неапол избухна бомба. И как реагира министърът на вътрешните работи на тези сериозни проблеми на обществения ред и организираната престъпност?
Като се погрижи „първо за италианците“, т.е. като използва обичайния лозунг на Северната лига?
Човек се чуди кои са италианците, които ще минат на
първо място, тъй като тези на юг, където Салвини бе
избран за сенатор (в избирателния район Розарно,
Калабрия), са по-големи жертви от останалите, подложени са на жестокостите на престъпните организации.
Но заради късогледството му те не попадат в зрителното му поле - там са единствено мигрантите, използвани, за да превърнат най-крещящия расизъм в избирателна подкрепа.
Веднага след назначаването си на поста министър на
вътрешните работи Салвини обяви: „Празникът за мигрантите свърши“.
Какъв празник, обаче! Да се родиш в Африка, да жертваш
всичко и да затънеш в дългове - само и само, за да се опиташ да изградиш едно по-добро бъдеще! С надеждата, че
ще можеш да промениш положението си и да помогнеш
на семейството си, което междувременно остава там –
в Африка, защото е твърде голямо, защото в него има
жени, възрастни и деца, които няма да издържат страданията по време на дългото и трудно пътуване.
Какъв празник - да прекосиш континента, натоварен заедно с още 50 души в едно превозно средство, предназначено за десетина пътници! Какъв празник е да вървиш
към целта без храна и почти без никаква вода... да си в
разцвета на силите си, но въпреки това да си безкрайно
уморен, изтощен, изстискан. И все пак, независимо от
всичко, все още да таиш надежда!
Какъв празник! Да пристигнеш в Либия, да направиш и
невъзможното, за да не останеш затворен в бежански
лагер. Да се опиташ да избегнеш да те превърнат в разменна монета между разбойниците, зажаднели за пари, и
семейството ти, останало в родината ти, за да помага
- на теб - побягналият към Европа, като трупа дългове,
които ще изплати след дълги години упорита работа.
Заем, срещу който получаваш свобода, кредит, с който
Безкрайна горчивина
купуваш надежда!
Самият Марко Минити беше човекът, обявил първи ми- Какъв празник! Да си платиш за мястото на малка гуналата година: „Ние ще затворим пристанищата за немена лодка, която може би ще трябва и да направляправителствените организации“. Той беше и фигурата,
ваш, а когато нещата вземат и се объркат, изведнъж
принудила НПО-тата, чрез безпрецедентна медийна пода се окажеш и „контрабандист“. Какъв празник е да
литика, да подпишат кодекс за поведение, допускащ съпрекараш в морето часове наред? И когато е спокойно,
вършено произволни действия. Непосредственият ефект и когато е бурно. И когато е топло и ослепително през
от него бе, че разцепи хуманитарния фронт, който би
деня, и когато е ледено и тъмно през нощта... Какъв
трябвало да бъде единен, за да защитава онези, които
празник е да бъдеш смазан, притискан от над сто души,
помагат на най-слабите.
вкопчени в лодката, която от всички страни пропуска
Същият този Минити обясняваше на италианците горе- вода... и да си в центъра, там, където няма въздух... а
долу следното - дори и броят на кражбите с взлом да
после да си изтласкан да седиш на ръба с ледени, вкочанамалява, ние няма да се интересуваме от факти и ста- нени и провесени над водата крака.
тистика, а от вашите чувства. И ако вие се чувствате Какъв празник е да си дете и да изживееш този ад, да
несигурни, ние ще проучим начините, чрез които да ви
си майка или баща и да се чувстваш отговорен, че си
дадем по-широко поле на действие, за да можете сами
взел със себе си най-ценното, което имаш на този свят.
да се защитавате. Всичко това подготви терена за
При условия - страшни и рисковани. Какъв празник е, коонова, което се случва днес – така че не сме в ступор,
гато малката гумена лодка вече съвсем не издържа, пропросто сме изпълнени с безкрайна горчивина.
пуска отвсякъде, а ти си измъчван от страх пред предИ докато всичко това става в Италия, какво точно
стоящото потъване...
прави Европа? Къде е солидарна Европа? Някой каза Какъв празник е, когато Малта, Италия и останалата
съвсем основателно впрочем - че първо при Берлускони,
част от Европа се опитват да се отърват от горещия
а после при Ренци, Италия се съгласи да приеме мигран- картоф и да го запратят възможно най-далеч? Какъв празтите, но срещу известни икономически отстъпки. Но
ник е, когато на неправителствените организации - тези
възможно ли е Европа да не си дава сметка, че този ва- „морски таксита“ (запазена марка Луиджи ди Майо) и териант не работи? Възможно ли е европейските държав- зи „вицетрафиканти“ (запазена марка Матео Салвини) – се
ни глави да не приемат сериозно резултатите от своипречи, за да не помагат на хората, но за това пък на лите неефективни - да не кажа престъпни - политики?
бийската брегова охрана й е дадена зелена светлина – да,
1 От Евангелието на Йоан
Споразумението между Германия и Турция, имащо за цел
тъкмо на нея, на тази, която заговорничи заедно с трафи8;7.
да затвори балканския маршрут, проправи път на спогод- кантите (по данни на ООН)... Какъв празник е, когато по
2 Той е кръстен на Марко
бата между Италия и Либия - милиарди евро бяха преветелевизията излъчват видеозаписи от спасителните опеМинити – италиански вътредени на недемократичните правителства, за да издигнат рации на същата тази либийска брегова охрана с изрязани
шен министър, който, докато
истински лагери с доказани изтезания и малтретирания.
кадри, продължаващи десетки минути, на които се вижда
беше министър, заяви, че
мюсюлманите в Италия тряб- През 2016 г. Турция сключи с Европа един от най-изгодникак военните удрят мигрантите, стрелят по лодките и
ва да се съобразяват и да при- те договори: 6 милиарда евро за три години; а миналата
заплашват служителите на НПО-тата.
емат европейските ценности.
година Либия поиска от Италия 800 милиона евро, за да
Само тогава те ще могат да
пресуши миграционните потоци. Тези средства можеха да
се приспособят към италианНевъзможно е да мълча
бъдат използвани, за да приемем и предоставим помощ
ския начин на живот. Иначе
Какъв празник е, когато никой не идва да ти помогне,
са нежелани.
на мигрантите. Но изглежда, вместо да търсим реални
3 Под легист се има предвид
решения, предпочитаме да плащаме на мъчителите, за да когато лодката ти потъва, а с нея на дъното на морето ще отиде и тялото ти, останало без капка сила, издържим проблемите далеч от очите си.
член или привърженик на
държало раздялата със семейството, пътуването през
„Северна Лига”.
И къде е Франция във всичко това? Тя криминализира
пустинята, глада, побоищата и изтезанията в либийски4 Виминал е най-малкият от
солидарността по същия начин, по който го извърши
те лагери, изнасилванията и насилията от всякакъв вид.
седемте хълма на Рим.
правителството на Паоло Джентилони и точно както
5 На 11 юни Италия отказва
сега го прави кабинетът на Матео Салвини и Луиджи ди Помислете си само... за какъв празник, по дяволите, говорим! И един ден, когато след сто години дъното на
да пусне спасителния кораб
Майо. Вземете например случая с планинския водач
този малък къс от Средиземното море бъде изследвано
Aquarius да акостира на нейно Беноа Дюкос, арестуван от френската полиция заради
пристанище. Тогава италиани учените открият останките на стотиците хора, истова, че помагал на бременна мигрантка на френскоският вътрешен министър
ториците ще се чудят каква ли война се е водела?
италианската граница. Това е само един случай, но ярък
Матео Салвини писа в профиНо какъв празник е само, когато ситуацията се подобри
ла си във фейсбук, придружен с пример какво се разиграва редовно на границата ни. От
и
когато италианският военноморски флот даде разрехаштаг „Затваряме пристани- него ни става ясно как правителствата решиха да се
щата”, че това се прави, за да противопоставят на десните екстремисти, опитвайки
шение на „морските таксита“ най-накрая да започнат
стане ясно на хуманитарните
спасителните
си операции. И какъв празник е, когато,
се да ги победят на собствения им терен.
неправителствени организаслед
като се качиш на тези „таксита“, вече знаеш или
В Италия ние видяхме колко неуспешна е тази стратеции, чиято собственост е
поне се догаждаш, че тези часове на плаване ще са единAquarius, че Италия няма
гия и се надяваме, че и другите страни ще си вземат
повече да бъде съпричастна
поуки от провала ни. Защото, ако все още не е станало ствените, в които може би ще можеш малко да си покъм незаконната миграция и
чинеш. Може би малко да поспиш. Да се надяваш, че
ясно, това е идеалната Европа на Салвини – евродепуче те ще трябва да си търнай-лошото, което може да ти се случи, са тези болезтатът, станал известен с отсъствията си от заседасят други пристанища. В
нени рани по голите ти пети, отворили се сега, на сухонията в Брюксел, който, в качеството си на министър
крайна сметка, след като и
то, след като толкова дълго си ги държал под вода.
Малта затвори пристанищана вътрешните работи, влезе в историята с комуниката си, Испания прие Aquarius,
Но най-лошото не са разранените пети, не е гладът,
ционната си кампания срещу мигрантите.
като, според испанските
липсата на сън или мислите за спътниците, изчезнали
медии, на борда му са плавали
или загинали по пътя. Най-лошото е в Италия – това,
629 мигранти, сред които 134
което ще ти се случи, когато пристанищата са отводеца – от тях 123 без придру- Груб расизъм
Матео Салвини се настани във Виминал4 [седалището
рени. Или някъде другаде, имайки предвид, че тези дни
жител – и седем бременни.
на Министерството на вътрешните работи] и забрави, дуото Матео Салвини (вътрешният министър) и
6 Става дума за говорителя
на управляващата партия във че по време на мандата един от приоритетите му е да Данило Тонинели (министърът на инфраструктурата и
Франция Габриел Атал.
транспорта) решиха да затворят пристанищата за
гарантира сигурността - истинската сигурност - на
„Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на
нея“1. Никой в Европа не може да го направи. Никой в
Европа няма достатъчно чиста съвест, за да си позволи
да посочи на другите пътя, който те трябва да следват, за да се справят с трагедията на рискуващите живота си мигранти с една цел - да достигнат до Европа.
Никой не може да го направи. И защото Европа остави
сама Италия да носи тежестта на отговорността, която явно не може да понесе. И защото Старият континент допусна същите грешки в комуникацията, които
доведоха на власт в Рим десни и ксенофобски политически сили, неспособни да осигурят социална кохезия.
Италия е в предизборна кампания от 2013 г. насам.
Знаете ли какво означава това?
Означава, че всичко е политическа комуникация - а политическата комуникация е нещо съвсем различно от самата политика: да комуникираш, да представяш в популярна форма, да опростяваш.
Означава, че италианците са заобиколени, обсадени и
смазани под тежестта на една политика, която далеч
не е реална, а се прави в токшоута и в социални мрежи.
Означава, че за да останат на пазара, вестниците и телевизията предоставят място на всеки, който, в помалка или в по-голяма степен, говори провокативно на
разярените граждани. А те, съсипани от така наречения
„берлусконизъм“, „антиберлусконизъм“ и рецесия, продължили десетилетия, са на мнение, че светът им дължи
нещо. Че Европа им дължи нещо.
Означава, че говорещите за мигрантите като за напаст, която трябва да бъде изтребена до крак, незабавно получават видимост, особено ако са спечелили доверие в така наречените „леви“ кръгове.
Означава, че тези, които говорят за Европа като за несъстояла се утопия и коварна система, са смятани за
реалисти, за разлика от онези, които говорят за нея като за общ проект, който трябва да се оформи и усъвършенства.
Вече са безброй журналистите и личностите, влияещи
на общественото мнение, които още в залеза на старото правителство и в зората на новото заеха ксенофобски позиции, които едва-едва прикриват. В момента
Матео Салвини работи за прилагането на метода
„Минити“2. Става дума за доктрината на политическия
теоретик Марко Минити [член на Демократическата
партия, бивш министър на вътрешните работи], който
възнамеряваше, разчитайки на незнайно чудо, да отблъсне призрака на жълто-зеленото правителство (така в
Италия наричаме, с известна доза ирония, сбирщината
Северна лигата и Движение „5 звезди“), предлагайки прото-легистка3 политическа линия.

„пътниците“ на възхитителните „круизи“.
„Празникът“ за някой, пристигнал с лодка през нощта в
Италия и получил разрешително за пребиваване на територията на страната, може да настъпи и през нощта,
някоя съботна вечер, докато помага на другарите си да
си намерят ламаринени листове, за да си направят убежище, издържащо на огън. Празникът е внезапен. Той е
куршум, изстрелян в главата. По този начин умря
Сумайла Сако в Калабрия, на няколко километра от
Розарно, малката община, от която Салвини бе избран за
сенатор. Сумайла е имал валидно разрешително за пребиваване. Затова не смея и да си помисля какъв ли празник
ще изживее онзи мигрант без документ като на Сако.
Едно знам със сигурност - ние не можем да дадем и миг
покой на това правителство, което работи с изявления.
Ние трябва да го накараме да съжалява за деня, в който
реши, заради егоизъм, проклетия и личен интерес, че за
да съществува човек, трябва да бъде расист. Ето защо
в тези часове, както никога, за мен е невъзможно да
мълча. И в тези дни, както никога, се чувствам като
пълноводна река, която трябва да се излее. За щастие,
не съм единственият, който държи да обясни защо не
трябва да даваме повече време на новото правителство, което, макар и още да не се е заело сериозно с работа, вече причини твърде много беди. Нанесе непоправими щети.

Братоубийствена война
Вие ще ме попитате: Как е възможно да сътвори толкова поразии, след като съществува от толкова кратко
време? Възможно е, тъй като бе предшествано от дългата и изтощителна предизборна кампания на „Северна
лига“ („Форца Италия“ е само една патерица, жертвеният козел) и на Движението „5 звезди“, които без никакви скрупули и ограничения си играха със слабото място
на тази страна, чиято връзка на доверие с политиката
вече бе напълно разкъсана. А защо - ще ме попитате вие
– тази страна сега се доверява на две политически движения, например „Северна лига“ и Движението „5 звезди“, след като в очите на мнозина – от които съм и аз
– те са също толкова ненадеждни, като
Демократическата партия (ДП) и „Форца Италия“?
На първо място, защото тези партии знаят как да комуникират в социалните мрежи, на второ - защото поддържат реални (а не само виртуални) отношения с избирателите – контакти, каквито „Форца Италия“ и
„Демократическата партия“ от доста време нямат. Но
преди всичко, защото успяха (макар и да го направиха по
възможно най-лошия начин) да предадат посланието си:
„Скъпи италианци, ние ви разбираме, ние сме на ваша
страна. Вашите страхове? Те са оправдани. Вашата неприязън? Тя също е оправдана“. „Северна лига“ и
Движение “5 звезди“ отидоха още по-далеч. Чрез разпространяване на фалшиви информации и грешни цифри, те
дадоха на много от италианците онова, което искаха:
врагове от плът и кръв.
В Италия току-що избухна война - тази война от дълго
време се водеше мълчаливо на два фронта. На първия
фронт се сблъскаха сегашното италианско правителство и всички онези, опитващи се да кажат, че то не
предлага реални решения на икономическите проблеми и
бедите в страната. На втория фронт жертвите са реални и многобройни, тъй като там се води братоубийствена война между страдащи хора. Война, от която
зависи съдбата на Италия и Европа. Африканските мигранти, които пристигат тук, само привидно са в нейния център; онова, което в действителност е поставено на карта, това е типът бъдеще, което искаме да изградим - бъдеще на ангажираност и работа или бъдеще
на терор и бедност. Днешните ни действия ще обуславят много повече, отколкото ни се струва, онова, което можем да очакваме (или искаме да видим) в утрешния свят.
Войната, която се води, не е такава, каквато изглежда война за затваряне на границите или за намаляване на
притока на мигранти, пристигащи в Италия. Ако случаят беше такъв, би било по-целесъобразно да се преразгледат споразуменията, подписани с Европа, а не да се въоръжават италианците срещу други човешки същества.
От тази гледна точка, Aquarius5 е капан, в който всички
ние паднахме; който раздели общественото мнение, разпали страстите и задуши всяко разсъждение. От една
страна са тези, които, въпреки 630-те човешки същества в морето, смятат, че е справедливо да се даде
урок на Европа, а от друга са онези, които смятат, че
е неразумно 630 души да се превръщат в инструмент за
постигане на преговори. Остава да се окаже, че като
погледнем цялата картина, ние сме загубили всичко.
Нещо, което, в по-голяма или в по-малка степен, ни
предстои.

Пропагандата и фактите
Целта на „нулевото дебаркиране“ в Средиземноморието
не е нищо друго, освен престъпна пропаганда. Това няма
да стане от днес за утре, а така или иначе, няма никога да се случи. Матео Салвини - това е линията, споделяна от „Северна лига“ и от „5 звезди“, и това е, което
всички ние искаме – казва, че иска да предотврати други
трагедии в морето и да измъкне мигрантите от ръцете на ненаситните трафиканти на хора в Либия и от
лапите на престъпните организации в Италия. Но едно
нещо е пропагандата, а съвсем друго - фактите. Още
преди Салвини, всички негови предшественици се опитаха да постигнат „нулево дебаркиране“. Те изпробваха същите рецепти и претърпяха същото фиаско (решението
да се строят лагери в Либия се оказа провал, единственото работещо решение бе да се зачитат правата на
всички човешки същества). За разлика от другите,
Салвини е просто демонстративно по-зъл и има съюзници в правителството, които го подкрепят.
В продължение на години наред ние сме предоставяли
помощи на нестабилни държави, захранвали сме с парите на италианци и европейци трафиканти и престъпници, без да можем да разрешим никакъв проблем, защото,
докато има хора, които искат да напуснат Африка и да
дойдат в Европа, докато липсват законни средства да
се направи това, винаги ще има едни други хора, които
да им вземат парите и да ги закарат до Стария континент.

За африканците вратите на Европа са затворени и
единственият път, който имат, е нелегалният. И той
се оказва в ръцете на либийските мафии, които им дават възможност да преминат (средно 100 000 души годишно). Съществува търсене, но няма нито една законна оферта, която да го удовлетвори. Каквито и да са
бруталните методи на Матео Салвини и каквито и медени слова да капят от устата на Луиджи ди Майо, това е най-елементарният закон на пазара: когато има
търсене, има и предлагане – независимо законно или не.
Можем ли да приемем всички? Не. Но частта, поета
от Италия, не е чак толкова голяма, че да можем да
кажем: „Ето, това е добре, това е достатъчно!“. Често
се питам какво е решението, сякаш съществува някакво
решение, което може да реши феномена на миграцията.
Няма едно окончателно решение, но има множество
стъпки, които можем да направим.
Първо, да легализираме всички нелегални имигранти, които сега са в Италия: през 2002 г. Роберто Марони го направи, като даде документи на 700 000 мигранти. Те веднага се трансформираха в 700 000 данъкоплатци. Сегашното правителство може и трябва да направи същото.

Заспали съвести
На второ място, нека поговорим за регламента за издаване на визи и да престанем да даваме пари на либийските мафии, защото те не са нищо друго, освен тъмничари, на които плащаме. Тези средства тежат на нашия бюджет, но най-вече тежат на съвестта ни, макар
и да имаме основания да смятаме, че след толкова години предизборни кампании с жалки политически номера,
много от италианците са с дълбоко приспана съвест и
нищо не усещат.
На трето място, нека да сключим споразумения с европейските държави, така че разрешителните, издадени в
Италия, да могат да позволят на притежаващите ги да
пътуват и работят из целия Европейски съюз. А това
означава да правим политики и да спрем с празнословията. Защото, ако не го направим, ще ни е лесно да предскажем какво ще преживеем през следващите месеци и
години.
През последните дни мигрантите от Aquarius бяха задържани в морето в продължение на два дни, а тези на борда на кораба Diciotti [плавателен съд на италианската
брегова охрана] успяха да акостират в Катания. Ще има
ли мигранти клас А и клас Б? На Aquarius имаше хора от
спасителните операции, извършени от италианската брегова охрана. Така че следващия път си представям как никой няма да иска да напусне кораба на официалните „спасители“, за да отиде на плавателния съд на някоя неправителствена организация, за която пристанищата ще останат затворени, Бог знае, за колко часове или дни.
Ние изживяваме на свой гръб последиците от всичко
това в Италия, където войната, която се води в момента, е братоубийствена. Война между италианци, които живеят вече поколения в страната, и мигранти,
които законно или не, живеят и ще живеят в нея, работейки срещу подаяния, често пъти в условия, близки до
робските.
Парадоксално, но факт - когато се фокусираме върху
онези, които все още не са пристигнали в тази страна,
ние пренебрегваме правата на онези, които вече са тук:
права, които притежава всяко човешко същество, без
значение дали има или не разрешително за пребиваване.
Но тук е най-голямото зло - вълната от омраза към
африканците, която облива някои и която е насочена
към онези, все още не стъпили на италиански бряг, изведнъж се излива върху онези мигранти, които вече живеят в Италия. Ние ставаме свидетели на разкъсвания
на социалните връзки, на надигане на националистически
и расистки настроения срещу всичко, което се възприема като чуждо тяло.

И къде е Европа в цялата тази работа?
Тъжната истина е, че въпреки всичко, сегашното правителство се харесва на хората и подкрепата за него се
умножава - защото посочва цели за постигане, врагове
за убиване с камъни и категории хора, срещу които да
се водят битки.
Независимо дали на италианците им харесва да слушат
тези неща или не, те отговарят на истината. Впрочем,
огромната маса от “коренните“ италианци, които живеят в страдание и нетолерантност, няма по никакъв
начин да могат да променят собственото си положението, ако се въоръжат срещу мигрантите, със или без
разрешително за пребиваване. Обратно, когато дори и
на малцинствата правата са гарантирани, тогава и цялата общност ще спечели. И последиците за обществото и за сигурността като цяло ще са незабавни.
Трябваха ни десетилетия, за да се интегрират цели общности, а сега са достатъчни само няколко години всичко
да се срине като кула от карти под ударите на национализма, който днес превръща всички ни във врагове.
Още веднъж поставям въпроса: и къде е Европа в цялата тази работа? Европа вече живее с идеята, че
Италия е загубена. Как иначе да тълкуваме оценките на
Еманюел Макрон и антуража му за Матео Салвини? Ако
един писател, интелектуалец, журналист – независимо
от националността – ви заяви, че от стратегията на
Матео Салвини на човек „му се повръща“, той само ще
упражни правото си на критика, на което ще има пълно
право. Но когато тези думи са изречени от екипа на
държавен глава6, тогава говорим за доказателство, че
Италия вече е извън Европа.
Ако Европа не успее да изпълни мисията си да приеме и
интегрира мигрантите, то неин дълг е да оглави движение за промяна на добродетелите, а не да затъне в найподлия и зъл национализъм. А европейските лидери, които не са на нужната висота да се справят със ситуацията, ще направят най-добре да замълчат, това ще е поправилно, отколкото да ръсят добре премислени обиди,
защото залогът е човешки живот. А когато на карта е
поставен животът на хората, политическите изчисления не са нищо друго, освен жесток цинизъм.

Роберто Савиано
Le Monde, 21.06.2018

Превод от френски Иван Николов

Все още ли сме добри европейци?
Сега няма да се занимавам
със симптоматичните шумотевици в Бавария, които
предизвикаха правителствена криза и изтласкаха на заден план истинския проблем
- липсата на готовност за
сътрудничество в ЕС.
Отговорността е на един
тип „приятели на Европа”,
които не си признават, че
имат резерви към една солидарно работеща Европа.
Жан-Пол Сартр описа с
mauvaise foi (злонамереност)
ярката противоположност
на bonne foi (добросъвестност). Кой от нас не познава онова тихо безпокойство, което обхваща човек,
когато действа bona fide
(т.е. добросъвестно); а в
спокойни часове започва да
усеща глождещото го съмнение доколко последователни са убежденията му, на
които е дал външен израз?
Има едно прогнило място,
където реката от аргументите ни незабелязано изчезва. Излизането на Еманюел
Макрон на европейска сцена
разкри подобна прогнилост
в самовъзприемането на
германците, когато по време на кризата с еврото се
тупаха по рамото с твърдото убеждение, че все още
са най-добрите европейци и
издърпват останалите от
калта.
Нека само да добавя, че не
обвързвам приписването на
такава mauvaise foi (злонамереност) с моралния укор.
Причината е, че самите пострадали не са нито изцяло
виновни, нито напълно невинни за прогнилостта на
вярата си. В тази връзка
откривам прилика между
нашата германска проевропейска нагласа и един съвършено различен феномен, широко разпространен в
цистерцианските манастири през XI век. Става дума
за състоянието, при което
вътрешният мир на монасите, разклащан от изкушенията на вярата, се потапял в дълбоко меланхолично
отвращение. Тогава апатията, наричана меланхолия, не
се наказвала като грях, защото не прекрачвала когнитивния праг на конкретните религиозни съмнения. В
същото време тази „монашеска болест” не трябвало
да отговаря на клиничните
описания на депресията,
тъй като това щяло да
освободи страдащите от
нея изцяло от отговорност.
Така че, не се смятало, че
монасите са изцяло виновни
за своята апатия, но и те
самите не трябвало да се
чувстват напълно невинни,
че я изпитват. Именно това колебание, размиващо
границата на отговорността, добре характеризира
онази вяра, за която ние се
досещаме, че крие в себе си
някаква уловка, че е mauvaise
foi.
Години наред общият тон
на авторитетните вестници имаше за цел населението да продължи да храни
добра вяра в солидарната
роля на германците в преодоляването на кризите. До
голяма степен се смяташе,
че Германия е безкористна,
докато изпълнява ролята си
на предпазлив кризисен мениджър и щедър кредитор:
Нима Германия не се грижеше винаги за доброто на
всички страни членки на
ЕС, включително и при неуспешния си опит да посочи
вратата на гърците? Но
днес, при тези напълно непредвидени предизвикателства на радикално променената ситуация в света, самодоволното самовъзприемане на германците започна за първи път да се разклаща от съмнения.
Наистина, германците имаха основания да се възприемат като добри европейци
по времето на старата
ФРГ до управлението на
Хелмут Кол. Тези причини
се обясняваха със специфичното положение на
Германия на победена държава, не само във военен
план, но не бяха съвсем оче-

видни. Започналата с Кол
промяна в германския манталитет в посока прословутата нормалност на окончателно обединената национална държава осигури нов
акцент в самоосъзнаването
ни. В крайна сметка, покрай
кризата с банковия и с държавния дълг, както и заради
биещите се национални наративи за кризата, самовъзприемането на германците
стана все по-егоцентрично
и все по-отчетливо прие характеристиките на
mauvaise foi. Слабото място
на тази лековерна самозаблуда се разкри при дисонансния момент, когато
германците изпитаха недоверие към готовността на
другите нации да си сътрудничат, особено що се отнася до европейския Юг. Ако
внимателно се заслушате
какво казва Меркел, ще забележите, че тя по особен
начин използва думите „лоялен” и „солидарен”. Такъв
случай имахме наскоро, когато при разговор с телевизионната журналистка Анне
Вил по ARD Меркел изиска
от европейските партньори
съвместни политически
действия по отношение политиката за предоставяне
на убежище и митническия
спор със САЩ и в тази
връзка призова за „лоялност”. В повечето случаи
Меркел е началникът, който
очаква лоялност от служителите си. В същото време, общите политически
действия изискват повече
солидарност, отколкото лоялност.
Изхождайки от различните
интереси, понякога се налага в името на общата полза Германия да отстъпи от
един или друг свой интерес.
Така например, при политиката за предоставяне на
убежище поради географското си положение не всички
държави са засегнати еднакво от миграцията; и не
всички имат еднакъв капацитет да приемат мигранти. Също така и обявените
американски мита за вноса
на автомобили засегнаха някои страни по-сериозно от
други. Германия – поконкретно. В подобна ситуация да предприемеш общо
политическо действие означава да вземеш предвид интересите на другите и отговорно, заедно с останалите, да понесеш последствията от съвместното решение. И при двата споменати случая интересът на
Германия е доминиращ и
това е също толкова очевидно, колкото и когато говорим за стремежа й към
обща европейска външна политика.
Фактът, че в такива случаи
федералният канцлер говори
за „лоялност”, се обяснява с
обстоятелството, че
Меркел от години използва
„солидарност” предимно в
тесен икономически смисъл.
„Солидарността” е понятието, описващо връзката
на взаимно доверие между
отделни субекти, доброволно обвързали се в общо политическо действие.
Солидарността не е любов
към ближния и със сигурност не е поставяне в услуга на някоя страна. Този,
който се държи солидарно, е
готов както дългосрочно да
защитава собствения си интерес, така и да има доверие на другия, че и той в
същата ситуация ще се
държи по подобен начин, съгласявайки се с някои неблагоприятни условия в краткосрочен план. В нашия случай взаимното доверие е
доверието отвъд националните граници и то е също
толкова важна променлива,
колкото и дългосрочният
личен интерес.
Маниакалното поставяне в
зависимост от така наречената „солидарност” издава липсата на базисно доверие, а под него прозира продънената основа на националното ни самовъзприемане като добри европейци.

По време на преговорите за
реформи, предложени от
Еманюел Макрон,
Федералната република и
теглените на буксир от нея
така наречени „страни донори” се колебаеха дали да
разширят работещата при
неоптимални условия валутна общност, като я превърнат в политически съюз на
еврото.
Десният популизъм е взел
на въоръжение предразсъдъците срещу мигрантите и
пробужда страховете от
модернизацията в несигурните средни класи.
Симптомите обаче не са
самата болест.
Дълбоката причина за политическата регресия е осезаемото разочарование, че в
сегашното си състояние ЕС
не притежава нужните политически способности да
се противопостави на тенденцията на нарастващо
социално неравенство във и
между държавите членки.
Основно десният популизъм
се дължи на широко разпространеното усещане сред послабите, че ЕС няма политическа воля да действа.
Причината за тръмписткото разпадане на Европа е
нарастващото, и, о, мили
Боже, реално осъзнаване на
европейските народи, че
липсва политическа воля, на
която могат да се доверят,
че ще ги измъкне от порочния кръг, в който са попаднали. Италианската криза
може би е последният повод, когато ще се сещаме
за безобразието, при което
на Европейския паричен съюз се наложи строга система за контрол в полза на
икономически по-силните
страни членки, без в замяна
да се открият полета и
компетенции за общи гъвкави действия. Ето защо първата малка стъпка по посока създаването на общ бюджет на еврозоната, който
Макрон извоюва от Меркел,
има толкова голямо символно значение.
Ехото, с което в германската преса отекна постигнатият компромис в резиденцията в Мезеберг, е подвеждащо – вестниците пишат, сякаш ангажиментът
за бюджета за еврозоната,
с който Макрон постигна
така необходимия му успех,
е в замяна на подкрепата
му за политиката на
Меркел за предоставяне на
убежище. Това размива разликите между Меркел и
Макрон – Макрон, който
най-малкото постигна дневен ред, далеч надхвърлящ
интересите само на една
страна, и Меркел, която се
бори за собственото си политическо оцеляване.
Макрон с право е критикуван заради социалния дисбаланс на реформите в
собствената му страна; но
той се откроява сред европейските лидери, защото
оценява всеки текущ проблем, разглеждайки го в поширока перспектива, заради
което не действа само реактивно. Той се различава
от останалите и по това,
че има смелостта да формира политика. Политика,
чиито успехи опровергават
твърденията на социолозите, че сложният характер
на обществото допуска само реакции, избягващи конфликти.
Днес населенията на отделните държави са задушавани
от политически безконтролните императиви на
един глобален капитализъм,
задвижван от нерегулирани
финансови пазари. Но изплашеното скриване зад националните граници далеч не е
правилната реакция.

Юрген Хабермас
Ди Цайт, Nr. 28/2018, 05.07.2018

(Реч, произнесена при отличаването му в Берлин с
Голямата немско-френска
медийна награда за 2018 г.
Речта публикуваме със съкращения.)

Ответният удар
На 6 юли, петък, в САЩ започна действието на увеличението с 25% на митата за китайски стоки на обща
стойност 34 милиарда долара. Америка наруши правилата на Световната търговска организация и започна найголямата търговска война в историята.
Какво трябва да се направи сега?
Това не бива да се оставя без отговор. Китайската
страна незабавно започна с ответните мерки. По думите на пресаташето на Министерството на търговията, КНР е обещала да не произвежда „първия изстрел”,
но е била принудена да подготви ответен удар, за да защити интересите на своя народ и държава.
Първа особеност: Китай не е произвел първия изстрел,
но автоматично парира удара.
Китай не е активен провокатор и не дава удобни предлози на другите страни, но беше принуден да подготви
ответен удар, за да защити своя народ и държава.
Взетите от китайската страна контрамерки встъпиха
незабавно в сила. Казана другояче, Америка започна да
налага митнически тарифи, което извика ответната реакция на китайската страна.
Втора особеност: Китай е настроен много решително –
китайските контрамерки са адекватни по мащаб и сила.
Според информацията, публикувана в САЩ, американските мерки този път са били насочени към китайски стоки, чиято обща стойност е 50 милиарда долара, и от 6
юли са въведени митнически тарифи върху стоките на
стойност 34 милиарда долара. От своя страна, Китай е
въвел контрамерки на същата стойност – 34 милиарда
долара - ни повече, ни по-малко. Тръмп заяви вече, че в
течение на следващите седмици ще бъдат въведени мита и върху оставащите 16 милиарда. В този случай
Китай неизбежно ще отговори в същия обем. Освен това, този път САЩ въведоха 25-процентни мита, в отговор Китай също въведе мита от 25%.
Трета особеност: съчетаване на количество и качество,
повече внимание към разрушителната сила.
Ако Америка непрекъснато ще увеличава „театъра на
военните действия”, то и Китай, като оцени ситуацията, ще набляга на качеството и разрушителната сила
на ответните мерки. Трябва да се има предвид, че интересите на САЩ в Китай не се ограничават само до
китайския износ. От търговската война страдат и двете страни и е съвсем сигурно, че Америка няма да може
да излезе от нея като победител.
Четвърта особеност: в търговската война е въвлечена
не само китайската държава.
Този път Америка върви срещу исторически наложилото
се устройство на търговията, като нанася тежки вреди
на световната верига на производството и създава заплаха за световната верига от доставки. В тази война
са въвлечени твърде много невинни предприятия и хора,
които в резултат от нея са пострадали силно. Китай
се придържа към морални и нравствени принципи и затова със сигурност ще успее да получи още по-голяма
поддръжка от другите страни.
Според някои мнения, безпрецедентната търговска война непременно ще окаже влияние на целия световен ред,
към това сочат три неща:
Първо, това противопоставяне рано или късно трябваше да започне, при това не по волята на КНР.
Трябва да се каже, че в последните няколко месеца
Китай показа своята искреност за предотвратяване на
търговската война със САЩ и, удовлетворявайки американските искания, се опита да разшири вноса толкова,
колкото беше възможно. Но да се съгласи на исканата
стойност беше неразумно и, по думите на някои хора,
това би могло въобще да унищожи китайската икономика. Китай повече не може да прави отстъпки.
Второ, Америка ще заплати твърде много и в крайна
сметка ще се върне към рационалните позиции.
Погледнати отстрани, САЩ са много мощна страна,
но зад нейната сила се крие пренебрежение към международните правила и тревога от бързото израстване на
Китай. Това се проявява в ред нерационални постъпки.
Както каза пресаташето на Министерството на търговията на КНР, Америка започна война с целия свят,
включително и със себе си, защото определена част от
стоките, обложени с митата, се произвеждат от американски предприятия в Китай. Американските медии
вече съжалиха, че първата жертва на търговската война, започната от Тръмп, станаха тъкмо американци.
Неотдавнашното бягство от САЩ на Harley-Davidson в
отговор на нежеланието на Тръмп да спре търговската
война показа колко голямо е влиянието на тази търговска война върху американските предприятия. Америка не
може да стане победител в този конфликт, а вътре в
държавата ще започнат остри противопоставяния по
този въпрос. Можем да се надяваме, че САЩ ще платят прекалено много и като резултат ще се върнат
към рационалните позиции.
Трето, Китай се придържа към морални и нравствени
принципи и е уверен в силата си.
Няма какво да говорим за разликите между Китай и
САЩ – възраждането на Китай все повече разкрива нашите слабости. Но след 40 години политика на реформи
и откритост, Китай вече не е невежа. Търговската война без съмнение ще му струва скъпо, но ние със сигурност ще издържим този удар заради дългосрочните перспективи. И което е по-важно, КНР има преимущество
като режим, като пазар с огромен потенциал, диверсифицирана икономика, а и непоколебима решимост да
продължава с реформите и откритостта. Може да се
каже, че ние се чувстваме доста уверено в този икономически конфликт. Нещо повече, ние се придържаме към
моралните и нравствени принципи.
През лятото на 2018 година може да настъпи важен
прелом в световния ред. Провокацията на Америка, разбира се, е проблем и криза, но китайците са народ, който превръща изкусно кризата в нови възможности.
Ако гледаме от позитивна гледна точка, няма да видим
нито силен натиск, нито решителни мерки.
Реализацията на още по-големи по мащаб реформи и откритост е най-добрият подарък за четиридесетата годишнина на тази политика1 и нашето магическо средство за победа в тази търговска война.
Такова развитие Тръмп със сигурност не очаква.
САЩ продължават да си мерят силата и пренебрегват
стратегията. Днес Китай съвсем не е онзи Китай отпреди сто години.
Гуанча (http://www.guancha.cn/)
6 юни 2018
1 Дън Сяопин започва реформите в Китай през 1979 година.

без да спрат поглед на нито едно от тях. За самовлюбената авторитарна власт както магистралите, така и големите културни събития са техники за гъделичкане на националното самолюбие и флирт с поданиците. За днешните зрители оптимистичните репортажи от новото летоброене са напомняне, че вече сме гледали главния филм. С
неспирните си продължения политическият блокбастър
всъщност се оказва сериал. Всеки епизод започва с обещание за прекрасен нов свят, с вече готов прототип, празнично опакован и поднесен ни на тепсия, на нас, богоизбраните, древните, великите... Фанфарите звучат, униформите маршируват, остава само Вождът да пререже лентата
и експериментът върху нас да бъде официално открит.
Изложбата „Пост Занг Тумб Тууум“ насочва вниманието
не само към италианското изкуство от епохата на
Мусолини, но и към болезнените въпроси за ролята на изкуството в утвърждаването на властта, за отношението
на обществото към авторитарните, тоталитарните, популистките обещания, че всичко ще бъде прекрасно за нас
за сметка на други. За привлекателността на неудържимия устрем на силната ръка, тласкаща ни към пропастта,
в сравнение с безличната скука на правовата демократична държава, оставяща ни да определяме живота си, стига
да не отказваме това право на други.
В България тези въпроси са не по-малко належащи, отколкото в Италия. Има ли база за обществен дебат за предпочитаното от властта изкуство? За монументалните,
героични и често недодялани паметници на национални
символи в общественото пространство? За ролята им в
сплотяването около т. нар. национален идеал и въжделенията за „истинските“ граници на никога не съществувалата
Велика България? Според някои родни тълкувания4, „Бум
Тряс Прас“ е възхвала на геройството на българската армия при обсадата на Одрин. В действителност, Маринети
възхвалява блясъка на войната, технологията, скоростта,
величието на машините, пред които човек е безпомощен „здравата ръка“ на техническия прогрес, винаги готова да
разруши стария ред с обещание за нов, още несъществуващ, но неоспоримо прекрасен, и този път със сигурност
вечен. При футуристите прави впечатление опитът за изПоглед
местване на фокуса на авангарда от изящните към прикъм изложбата
ложните изкуства и архитектурата, за прилагане на абстрактното формообразуване за конкретни цели. В това
те се доближават до методите на маркетинга - грабване
на вниманието с дързост и изненада, с усещане за динамика, ако трябва и с надвикване, заглушаване, търсене на широка публика. Там е, според мен, поне едно от ключовите
послания на изложбата „Изкуство Живот Политика,
Италия 1918-1945“. Докато ранните гладиатори на Де
Кирико и по-известните му пусти градски пейзажи със
строга, равномерна архитектура са в съзвучие с духа на
Смелостта на куратора Джермано Челант да се рови във Биеналето във Венеция след арестуването му по идеологи- времето, те все пак не се опитват да редуцират изкуИнтригуващото зачески причини. През втората половина на 30-те Алиджи
взаимоотношенията на изкуството с господстващата
главие Пост Занг
ството до рекламен постер на властта. Или, ако са се
Сасу създава над 400 рисунки в затвора. Изолирането на
очаквано получи остра критика още при откриопитвали, в крайна сметка с лекота надскачат ограничеТумб Туум на наскоро идеология
неудобните не води до оскъдица на културната продукция. нията на текущата диктатура и блестят още по-ярко
ването. Той да не би да възхвалява Мусолини? Или фашиприключилата експо- зма? Национал(социал)изма? Изложбата не възхвалява ни- Напротив, като че ли увеличава пълноводието на удобни
след края на новото вечно летоброене, както прави дори
зиция във Фондацията то идеологически, нито естетически търсения и позиции и творци, куратори, издатели... Докато Мусолини е на
Каза дел Фашо на Терани в Комо. В множество други проПрада в Милано е изя- със сдържаността си прави казуса само още по-неприятен власт, национално оцветеното, героично, мъжествено, гор- изведения, създадени от несъмнено талантливи творци, издо с древната история творчество процъфтява. В края на куството е пленник на идеологията.
желаещите немедлено да заемат единствено правилнаснено в подзаглавието за
Втората световна война изложбата „Изкуство срещу варта позиция. Подобно на подхода на Алберто Моравия към
Родството между маркетинга и пропагандата проличава
Изкуство Живот
варството“ пък е препълнена с демократични, свободолюсъщия исторически период2, фокусът е върху прецизното
биви антифашистки произведения. Реката на идеологически ясно от представените един до друг огромни плакати
проучване на индивидуалното и колективно участие в съзПолитика, Италия
„Изложение на Фашистката Революция“ и „Революцията
правилното изкуство сменя посоката си, но не пресъхва.
1918 - 1945. В между- даването на текущата реалност, а не в оценяването на
По думите на куратора Челант, „като цяло, художниците на Шоколада“. И в двата случая композицията е динамичморални или естетически качества. Неизбежно популярнина,
грандиозна, с контрастиращи краски, „революцията“ е
народната преса изте в обществените дебати аргументи „понеже това е го- и интелектуалците, които, често въздържайки се от съвизуално подчертана. Разликата е в намеренията.
ложбата често е оплямо постижение, невъзможно е творецът да е поддържал гласие, споделят, подобно на средната класа, преобладаваМаркетингът
цели продажбата на точно тази марка шощите възгледи на тези, които управляват и нареждат, усгрешната страна“ или, напротив, „щом авторът е отявределяна като „изкуколад, като подчертава достойнствата му (реални и поството в Италия по лен привърженик на режима, не може произведението да е пяват да запазят силата на визуалния си език.“
желателни) и премълчава недостатъците. Пропагандата
нямат място на тази изложба.
Изреченията в есето на куратора са тромави и заплетепо правило пробутва нещо съвсем друго, често неприемливремето на Мусолини“. ценно“,
ни, поне в английският им превод, но затова пък залите
Вместо да определя кой какъв е от днешна гледна точка,
во, под прикритието на привлекателно представен безобиНеформалното обобзрителят има възможност да се потопи в сцената на ви- на обширната и амбициозна изложба текат плавно, особе- ден продукт. По времето на Мусолини на опаковката
щение с един замах
зуалните изкуства, включително политическите спектакли, но ако посетителят не се опитва да я сдъвче набързо и
блестят пътната и железопътната инфраструктура,
поглед.
Докато
цялоне
очаква
да
разбере
всичко
от
пръв
на
Мусолиниева
Италия
от
нередактирани
кинопрегледи
предотвратява няколдревната археология (но не и по-скорошните паметници
то количество информация е непосилно, като разпределено на културата), националната гордост, спортните съоръжедо произведения на исполини в изкуството на ХХ век.
ко възможни недоразу- Ентусиазиран
на творец, е оскъдно за всеки един от тях.
посетител спонтанно е организирал група,
ния, санирането (в тогавашното му значение), междунамения: масовото неНезапознатите със „Занг Тумб Тумб“ („Бум Тряс Прас“) на- родните изяви и престиж... Наблюдавайки как е било там
която търси хронологично разпръснатите картини на Де
учават, че футуристичната поема се отнася за обсадата
познаване на поемата Кирико, „защото в него е ключът, него ако разберем...“. и тогава, естествено възниква въпросът как е тук и сега,
1
на Одрин. Също, че Маринети е основател на футуризма с при нас. Днес сме статисти в утрешните архивни кадри.
„Кой е той?“ - „Ето, този тук... Вижте какво пише в ка„Занг Тумб Тумб“ на
ранни фашистки пристрастия, впоследствие формално от- Днес правим историята на близкото бъдеще. Въпросите,
талога. Той е голям!“. Внимателното избягване на името
Маринети, идеологитеглил се от фашистките политически организации.
вероятно се дължи на несигурност как се произнася.
на които ще трябва да отговаряме след няколко десетилеческият фокус зад
Фондацията Прада неизбежно привлича широка публика със Оставена им е обаче пълната възможност да се препълтия, едва ли ще бъдат за успехите на пътното строителнят с информация, без да осъзнаят влиянието на звукопозабележителната си архитектура. Впечатлението ми от
троицата изкуствоство, церемониалните хвалебствия на европредседателдражателната поезия и типографското новаторство на
живот-политика и не- трите години, изминали от откриването, е, че същевреството или удобството на набъбващите ски писти, лиМаринети върху авангардните движения на ХХ век.
менно експозициите успешно отблъскват голяма част от
фтове и хотели.
доумението какво ли
Кураторът Челант просто потапя посетителя в обстапосетителите, разочаровани от трудността да ги схватолкова се е случило в нат от пръв поглед. Не че архитектурата на ОМА е тол- новката на дадения период.
Мариана Колова
Италия и изкуството кова ясна на масовия зрител, но е благосклонна към него с Още в първите години след идването на власт италианският фашизъм се трансформира от прокламираното криточно през този пери- комфорта и визуалните стимули на обслужващите пространства, любезно предлагаща старата куличка при входа
тично, реформаторско, интернационално ориентирано
од. Според тогавашкато позлатено бонбонче, или дори цял сладкиш под фордвижение в консервативна, националистическа, самовъзхваните Строители на
мата на пищния интериор на кафенето, проектиран с
ляваща се власт. Ранното идеологическо сходство между
Нова Италия, с идва- участието на филмовия режисьор Уес Андерсън. След тази вижданията на футуристите и фашистките амбиции за
визуална щедрост към привидно достъпното възприятие,
социално обновление е краткотрайно. Рационалната изчиснето на Вожда на
дори широко известните Луиз Буржоа или Томас Деманд се теност, прозрачност и лекота на първоначално одобрявавласт е изгряла нова
Седмичник за изкуство, култура и публицистика
оказват отрезвяващо висока летва за напълно незапознаната съвременна модерна архитектура бързо отстъпва
светла ера за човетите със съвременното изкуство.
място на по-подходящи за увековечаване строги и солидни
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ратора, подкрепяйки възхода на фашизма, „художниците
размери (т.е. нереално и абсурдно пикселизирани) архивни
защитават автономията на изразните си средства, но са
фотографии на изложбените пространства. Само десет
Главен редактор Копринка Червенкова
безразлични към експлоатацията им“. Наистина ли е толгодини след началото на новото летоброене, от „Марша
Отговорен редактор Георги Лозанов
към Рим“ и установяването на Мусолини на власт, важни- кова лесно? Търсейки идеологическите корени на действияЗам.
главeн редактор Христо Буцев
та на Хитлер, в началото на 60-те години Хари Мюлиш
те форуми на изкуството вече са централно контролираКино Геновева Димитрова
пише за отношението на философи, писатели и художници
ни, идеологически подковани и масово пропагандирани.
Музика Екатерина Дочева
извършиш,
към
нацизма:
„Нещо
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и
нещо
да
Всичко това с впечатляващ успех. „Изложението на
Регионална култура Любен Русков
това точно прави цялата разлика на света.“ „Важно е да
Фашистката Революция“ през 1932 привлича над четири
1 „Занг Тумб Тумб“ или „Занг
Литература Марин Бодаков
знаем как изписващите един артистично разрушен свят
милиона посетители, които закупуват четвърт милион
Тумб Тууум“ е поема от основа- каталога. Художници като Марино Марини и архитекти
Театър Никола Вандов
се отнасят към световния разрушител.“ „От всички тетеля на футуризма Филипо
Пластични
изкуства Кирил Василев
чения
само
футуристите
на
Маринети
се
включват
във
като
Джузепе
Терани
участват
активно
в
грандиозното
Томазо Маринети, посветена
честване на култа към нацията, фашистките идеали и ли- фашизма - обаче това е в Италия. Ако не беше дошъл
Политика Теодора Георгиева
на обсадата на Одрин през
1912 г., в типичен футуристи- чността на Водача. След закриването експонатите са
Хитлер с неговото изтребление на евреите, на малко хоХудожник Людмил Веселинов
чен стил, включващ звукопора щеше да им дойде на ум да презрат Мусолини; убиванепрехвърлени в Националната галерия на модерното изкудражателни стихове и аванРеклама Стефан Банков
то на негри никога не е оставяло дълготраен белег в
ство.
гардна типография.
3
Европа.
“
Паралелно с институционализираната подкрепа за угодно2 Ранните публикации на
то
на
властта
изкуство,
се
засилват
мерките
за
прочистВътрешният
културен
живот
в
Италия
изобщо
не
изглежВестник
„Култура„,
най-старото
специализирано издание
Алберто Моравия не са откров България за изкуство и култура, което съществува от 1957
вено антифашистки, но са без- ването на нежеланото. В началото на 30-те години покро- да да отделя внимание на колониалната политика.
г., се издава от 2007 г. от християнската фондация
Пропагандната машина обаче е безцеремонно откровена в
милостно критични към мора- вителят на съвременното изкуство Рикардо Гуалини е
„Комунитас„.
ла на средната класа и не пра- принуден да признае саботаж на националната икономика,
отношението си към изкуството в оптимистичните кивят никакви усилия да се впиВестникът е територия, свободна за дискусии. Той не налага
след което е осъден на затвор, а индустриалната му импе- нопрегледи. Както при откриването на магистралите не
шат в шумно идеализираните
единствено валидна гледна точка, а поддържа идеята, че културия
разбита.
Критичният
ръководител
на
катедрата
по
се
говори
за
проектантите,
строителите
или
качествата
от властта хуманни и социалрата е общност на ценности и идеи, на трите стълба, залегнаИстория на изкуството в Торино Лионело Вентури е отна осъществения вариант, така и в репортажите за отни добродетели, примерно
ли в историческия фундамент на Европа – античната филосостранен от университета след отказа му да положи закриването на големи изложби не се споменават имена на
култа към майчинството
фия, римското право и християнската традиция. Изданието не
творци, творби или анализ на постиженията им. При мапренебрегва християнската гледна точка в деба3 Harry Mulisch, De Zaak 40/61, дължителната клетва за вярност. Дори галеристката
та, с което приканва читателите си към по-дълМаргарита Сарфати, активно подпомогнала „правилното“ гистралите виждаме как лентата пада още при насочванеEen Reportage (Делото 40/61,
боки исторически и смислови паралели.
течение Новеченто Италиано и идеологическия възход на
то на голяма ритуална ножица. При културните събития
Репортаж), 1962
Езикът на „Култура„ е език на диалога, не на
фашизма, губи влияние след отслабването на личните й
виждаме как високопоставени лица слизат от или се кач4 Любомир Левчев, Маринети
конфронтацията.
връзки
с
Мусолини
и
подема
на
антисемитизма.
В
средата
досват
във
впечатляващи
автомобили,
или
преминават
възпява обсадата на Одрин, в.
на 30-те творбите на Карло Леви са отстранени от
толепно през зали, пълни с произведения на изкуството,
“Стандарт“,18.06.2003

Изкуство и власт

