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До края остават 5 броя!

Разговор
с д-р Николай Михайлов на страници 6-7
Румен Аврамов:
Март 1943 г.
Кратък пътеводител
из депортацията на страница 9
Душевното и духовното.
Плътското мъдруване
като светоглед
на съвременна България Георги Тодоров на страница 5

RASSIM®, Енграма (негатив).
Отработено моторно масло/петрол върху хартия

Скъпи приятели,

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

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 –

Дигиталните крепости
| big data

Иван Еленков
Орбити
на социалистическото
всекидневие
Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България
Институт за изследване на близкото минало
ИК Сиела, Цена 17 лв.
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“

Наскоро четох във Wired
статия, посветена на новия кмет на Барселона,
активистката от
Подемос Ада Колау, която, без какъвто и да е
административен опит,
но с помощта на програмисти и криптографи, e
успяла да извърши малка
локална революция в управлението на града.
Усилията й са в две взаимно изключващи се посоки: към по-голяма прозрачност на управлението
чрез отварянето му за
гражданите и в посока на
по-голяма сигурност за
тях, тоест, те да могат
да решават какви точно
данни да предоставят за
себе си на това управление така, че да е сигурно,
че „умният град“ работи
в тяхна услуга, а не обратното – те да работят
в полза на един управляван като корпорация град.
Това се случва благодарение на платформата за
управление на участието
Decidim („Ние решаваме”,
на каталански), създадена
от екипа на Колау.
Гражданите участват не
само пасивно като донори
на данни, но и активно –
участвайки в споделяне на
идеи, в дебати, в гласувания и вземане на решения.
Според Франческа Бриа,
главния технически директор по дигиталните иновации на Барселона, чрез
тази платформа идват
над 70% от предложенията и те показват ясно на
какво най-много държат
барселонци и върху какво
трябва да се фокусира
градската власт: достъпни жилища, енергиен пренос, качествени публични
пространства. В град като Барселона това не е
особено трудно, тъй като
става дума за един от
най-умните градове в света със заварена, добре

развита информационна
инфраструктура и сензори
за всичко и навсякъде. Те
са нервната система на
града и изсмукват от всяка негова точка данни за
транспорта, за консумацията на енергия, за нивата на шума, напояването
на зелените площи и ги
транслират към кметството и партньорите
от частния сектор. Това
се е случвало и преди
Колау, просто сега целта
на употребата на цялата
тази инфраструктура, цялата парадигма, цялата
политика на управление
на града е преобърната в
посока отдолу нагоре.
„Вместо на преден план
да са технологиите с извличането на всички данни, казва Бриа, технологичния дневен ред се напасва към дневния ред на
града.” А данните, предоставяни от гражданите,
трябва да принадлежат
на самите тях, а не на
трети лица, както е било
досега. Старата сделка
между градските власти и
частния сектор вече не е
в сила. Доскоро например
кметството е имало договор с Vodafone и
Vodafone е трябвало всеки
месец да му предоставя
машинно четими данни,
което не се е случвало.
Vodafone са ползвали данните за своя лична изгода и с това са ощетявали
града и гражданите.
Все пак, умният град е
една съвсем млада концепция (така беше и с
Интернет през 90-те,
впрочем) и тази концепция иска неконтролируемо
да се разраства, не затормозявана от никакви регулации. Благодарение на
5G, интернета от неща и
изкуствения интелект, тя
буквално експлодира пред
очите ни. От гледна точка на регулациите, тя е

все още tabula rasa, поради
което с нея може лесно
да се злоупотреби.
Амбицията на новата
градска управа в
Барселона е да я регулира
така, че да се придвижи
от модела на съществуващия надзорен капитализъм
с неговата информационна непрозрачност и създаването на съвсем нови
неравенства в посока към
модел, в който гражданите да имат контрола.
Пример: системата за
здравеопазване би следвало
да има достъп до данните за здравния статус на
гражданите, но не и застрахователната и рекламна индустрии.
Това звучи наистина революционно и въпреки всичко, четейки за бъдещето
на градовете, ние имаме
странното чувство, че се
връщаме към времена, когато градовете са били
крепости и мефистофелската мощ на капитализма все още не ги е била
впримчила в мрежата си
от пътища и мостове.
Това странно напомня за
„новото Средновековие“
на Бердяев: „сриването на
легитимния принцип на
властта и на юридическия
принцип на монархиите и
демокрациите и заменянето му с принципа на силата, на жизнената енергия,
на неформалните спонтанни социални съюзи и
групи...” Напомня ни и за
едноименното есе на Ален
Менк, писано преди четвърт век, в зората на
глобализма, за зараждащия
се неофеодализъм в недрата на либералната капиталистическа система.
Това ли е Барселона в
днешно време – един неофеодален град, вписващ се,
отлично при това, в корпоративния европейски
цифров дневен ред?

Райна Маркова

Винаги има и по-лошо
Георги Господинов. „Всичките наши тела”. Свръхкратки истории. Редактори
Биляна Курташева, Надежда
Радулова. Художник Люба
Халева. Пловдив: ИК
„Жанет 45”, 2018. Цена 14
лв.
Отбелязах го на корицата.
Ще го потвърдя и тук.
„Широта, любопитство и
утеха. Нито един фалшив
тон.” Откъде идва феноменалната притегателна сила
на Георги Господинов за найшироките читателски кръгове у нас? Вероятно от способността му да свърже по
нов начин своите лични митове с митовете на нацията, своя интимен опит с не
един и два колективни архетипа. Вероятно от способността му да лекува провинциалните травми на читателя, като споделя собствените си рани - и като прехапва устни след получените
удари. Вероятно и от способността да не отклонява
поглед от хубавото и не
съвсем хубавото у себе си,
докато не се разпознаем в
него, докато не влезе в диалог с премълчаното. И,
действително, не знам кои
свръхкратки истории в книгата съм преживял аз и кои
- Георги Господинов. Кое заемам от него, кое - той от
мен. Тази книга е и моя.
Когато я чета, критикувам
себе си. Всичките наши тела
са всичките негови истории.
Какво обичам у Георги
Господинов? Неговата уютна човечна умереност, нетърпимия му за съперниците отказ от конфликти,
одомашнената му световност… Прочее, тепърва изследователите ще тълкуват
разнобоя между рецепцията
на писателя в чужбина, от
една страна, и в България,
от друга… Нарастващите
разминавания между критиката, от която успехът на
Господинов тук отдавна е
независим, и културната
публика от всички поколения. Както и нашето изискване с патетика той да
отговори на потребността
ни от нов Вазов, нов
Радичков. Както и изключителната му стилистична
власт, под която са попаднали почти всички режисьори от неотдавнашния филмов омнибус по негови не
съвсем кратки истории.
Но да се върна към последната книга - колкото и самостоятелни да са тези
фрагменти, от тях неизбежно изскачат неразказаните
далеч по-едри фрески. Дори
си мисля, че „Всичките наши
тела” е своеобразен Ноев
ковчег, който отнася в бъдещето най-ценните мотиви
от Господиновото творчество; негово резюме, читанка… Ще цитирам изцяло
един от текстовете, който
дълбоко ме развълнува:
„Винаги съм се питал имат
ли вътрешен живот служителките по летищата, тези
винаги стегнати, с опънати
назад коси, милитаризирано
любезни, красиви и строги,
вдъхващи сигурност жени.
Има ли драскотина, петънце, бримка, откъдето може
да се надникне вътре.
Възможно ли е някоя от
тях, докато ти подава билета и автоматично пита пътека или прозорец, изведнъж
да спре, да погледне малко
по-дълго от обичайното и
просто да каже – ох, страшно се уморих. Сигурен съм,
че това автоматично би задействало аларма в системата за сигурност - на самия живот.” („Пробив в системата за сигурност”). За
мен най-трогателни са онези
моменти в книгата - копнея
да са по-чести, - когато
творецът си признава петънцата, петната. Чакам
още бримки. Чакам не само
тъга и емпатия: чакам да ги
балансира с вика си, помитащ комерсиалния патриотизъм; чакам воя на минотавъра. В тази рубрика съм
бил най-взискателен именно
към най-големите писатели.
Случаят е такъв. И знам, че
Георги Господинов ще го направи.

М.Б.

„Работно време“, текст, режисура, музика Камен Донев, сценография Гергана Стаматова, костюми Владинела Петрова.
Участват: Антон Радичев, Албена Колева, Латинка Петрова,
Красимир Доков, Радина Думанян, Красимир Василев, Ивайло
Христов, Стоян Сърданов, Кръстю Кръстев, Тодор Дърлянов,
Симеон Алексиев, Русалина Чапликова, Мариана Йотова, Елена
Атанасова, Патриция Пъндева, Алексей Кожухаров, Боряна
Братоева, Милена Георгиева, Петър Захариев, Георги Монев,
Росен Чепилски. Драматичен театър Пловдив. Премиера на
28.10.2017, софийски гастрол на 06.06.2018.

За да заговоря за „Работно време“ на Пловдивския
театър, налага се да се
извиня. Да се извиня на режисьорите и актьорите,
за които съм изричал повече или по-малко критични думи. В сравнение с
това сценично действие,
техните продукти следва
да бъдат преоценени с
включване в клас „недостижими висини“.
Камен Донев очевидно
държи на този си текст и
неговия активен живот.
Четири години след поставянето му в Народния театър, той ощастливява
българската култура с пловдивската му версия.
„В пиесите най-често се
занимавам с абсурда в
ежедневието, в бита.
Интересува ме желанието
на човека да се спаси от
предметния свят и да отлети за един друг космос,
където няма закони и земно притегляне“, дава ни
Донев да погледнем в
творческата му лаборатория. Съглася ли се, трябва
да забележа, че се разминаваме в тълкуването на
всяко от понятията и
особено в разбирането за
„отлитане в друг космос“
със средствата на театралното изкуство.
Представяното е катастрофално във всяко отношение. Текстът е разпилян набор от вулгаризми,
отлежали вицове и псувни
на корем. Ако абсурдът е
резултатът от опита за
рационализиране на само
по себе си нерационалното
и от съответния стремеж да му се придаде смисъл, абсурдно е дори ползването на думата „абсурд“
тук: разумът няма място
под никаква форма, пълна
е и липсата на смисъл.
Кухата едноплановост на
изричаното е в перфектно
единство с мизансценното
разполагане на персонажите, при което актьорите
са вкарани в стилистиката на най-безпомощната
панаирджийска клоунада.
Базисно е телесното и вокално кривене от всякакъв
калибър, като по сцената
се пада на поразия, за да
става още по-смешничко.
И през ум не би минало някому, че Антон Радичев има
зад себе си многопластови,
фино изградени роли.
Докато Албена Колева подхожда по-скоро „дежурно“
към задачата си, Латинка
Петрова е в шеметен вихър. Оставена сама на себе
си, тя е свободна да демонстрира умения и вкус, в резултат на което плътно
покрива дефиницията за антиактьорско присъствие.
Членовете на пловдивската
трупа се разполагат в плос-

костта между досада и въодушевление от съучастието им в безобразието.
Ако същинският театър е
преформиращо навлизане в
космоса на антропологичното, то мястото, към
което нормалният театрал заисква да отлети при
този спектакъл, е всяко
извън залата, в която бива представян. „А ти какво си очаквал?“, запита
един приятел.
Основателен въпрос.
Не бих отронил и дума,
ако постановката беше
частен проект, реализиран
из местата, специализирани в показването на такива проекти. Някои държавни софийски театри също
се профилират в тази посока. Става дума обаче за
монополния театър на
града с най-богата културна традиция в България.
Тревогата идва от връзката между монопола и традицията. Основно е безпокойството от официалния
подход към българската
култура като цяло; целта
не е укоряване на
Пловдивския театър. Той
просто е типичен случай.
В интервю от 19.10.2017
(пред Plovdiv Time) директорът му, Кръстю
Кръстев, прави трезв, точен и трагичен с оптимистичния си основен тон
анализ на ситуацията, в
която трябва да работи
театърът му. Той заявява,
че институцията се е подредила съобразно „новите
условия на финансиране и
новата театрална среда“.
База за пренареждането се
оказва фактът, че за 15
години Пловдив е напуснат
от близо 80 000 души с изградени културни рефлекси.
На тяхно място са се появили други около 100 000,
деликатно определени като такива, които са „имали друга среда“, така че
културните им навици „са
имали малко по-друга посока“. Те „също са интелигентни хора, които искат
много бързо да влязат в
новата си среда, да си я
устроят, да я припознаят
като свой дом“. Търсят се
мотиви, които да вкарат
именно тази нова публика

в театъра, да се задоволи
нейното „любопитство“.
(Ала не и пътища към цивилизоването й – това несъмнено би й досадило.)
Директорът, според когото „театърът е място за
създаване на обществен
смисъл“, е уверен, че може
да постига „баланс между
художествено качество и
търговски успех“.
Същевременно, иначе възторгвайки се от Камен
Донев, описва „Работно
време“ като „около изкуство“. После заговаря за
проекти, които би следвало да са в сферата на високата естетика, явно насочени към носители на
друг тип интереси.
Той, следователно, си прави сметка да ползва средствата, натрупани чрез
задоволяването на любопитството, което не се
притеснявам да определя
като просташко, за да ги
инвестира в същински театрални събития. Длъжен
съм да кажа: няма да се
получи.
В такъв коловоз „общественият смисъл“ се задава
все по-безмилостно от
осигуряващите „търговския успех“. Сигурни, че истинският театър е тъкмо финансово успешният,
техният, те си одомашняват, нормират по своя мяра културната среда, устройват я изцяло по
тяхному: всичко друго подлежи на изхвърляне зад
борда.
На това отгоре, актьорите, свикващи с плоскоумното лицедейство, и да
искат, няма как да успяват дългосрочно да правят и същински театър.
Добрият актьор мисли с
тялото си. Когато мислещото тяло бъде карано
дълго да не се натоварва,
„мускулатурата“ му атрофира, изтлява и се оказва
негодна.
„Естественият монопол“
на поместния държавен
театър върху нормата за
театрално гарантира и
ускорява този процес, легитимирайки самочувствието, че разни „работни
времена“ отварят „пространствата на духа“.
Така градените стратегии,
съвпадащи с „културните
програми“ на българското
правителство, работят за
разтлението на високата
култура у нас. Безотказно
работят за културното
опустошаване на България.

Национална литературна награда
Христо Г. Данов 2018
В рамките на повече от
успешното тазгодишно
издание на фестивала
„Пловдив чете”, жури в
състав Александър
Държиков, зам.-кмет на
Пловдив, Марияна
Кордова, директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски
програми и регионални
дейности” в Министерство на културата,
проф. Кирил Гогов, проф.
Светлозар Игов, доц.
Пламен Дойнов, Георги
Ангелов - преводач и журналист, Кристин Димитрова и Иван Александров
- директор на РБ „П.Р.
Славейков” във Велико
Търново, присъди следните национални награди
„Христо Г. Данов” за принос в националната книжовна култура през последната година:
- Категория „Българска
художествена литература“: Захари Карабашлиев

Личева – за представяне
на българските книги в
книжни и електронни издания;
- Категория „Библиотеки
и библиотечно дело“:
Столична библиотека;
- Категория „Електронно
издаване и нови технологии“: Сайт „Българска
илюстрация“.
Министърът на културата Боил Банов крайно
озадачаващо връчи
Националната награда
„Христо Г. Данов” за цялостен принос на Недялко
Йорданов. Но това просто е най-фрапантният
избор сред тазгодишните
получатели на наградата
– има поне двама-трима
наградени, чиито приноси
към актуалната книжовност се нуждаят от поголяма аргументация и
конкретизация в мотивите на журито.
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Из изложбата
на Веселина Гекова

На 18 юни

в галерия
„Графит” в град Варна се
откри изложбата „EDÉN” на
дизайнерката Веселина
Гекова. В изложбата са представени интериорни пластики от бохемски кристал, които интерпретират по съвременен начин библейския
мит за първородния грях.
Необичайните скулптурни
обеми са придобили допълнителна експресия и въздействие от умелото използване
на лазурните цветови виражи. Играта на формите
чрез стъкленото обагряне
създава цялост в експозиционното пространство.
Интериорът сякаш е зареден със светлина и въздух
благодарение на прозрачните
Георги Каприев
пластики. В експозицията са
и бижута от
На откриването на XVI литературен фестивал разположени
сребро и скъпоценни камъни.
„Пловдив чете” 2018 бяха връчени наградите „Орфеев ве- Творбите са създадени в
нец” и “Златна четка”.
ателието на НБУ, в стък„Орфеев венец” за високи постижения в съвременната
ларската фабрика за духано
поезия бе връчен на Александър Секулов от председателя стъкло в град Светла над
на Общинския съвет в Пловдив Савина Петкова.
Сазава - Чехия и в стъклар„Златна четка” за най-добро художествено оформление
ската фабрика в гр.
на книга получи Иво Рафаилов.
Белослав, област Варна.
Фестивалът се организира от пловдивското издателство Проектът се осъществява с
„Жанет 45” с подкрепата на Министерство на култураподкрепата на фондация
та, община Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”,
„Св. Св. Константин и
Асоциация „Българска книга” и др. Той е част от
Елена” и „Куадрънт
Културния календар на Пловдив за 2018 година.
Бевереджес”.
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– за романа „Хавра“ – изд.
„Сиела“;
- Категория „Преводна
художествена литература“: Надежда Розова – за
превода на „Химера“ от
Джон Барт – изд. „Лист“;
- Категория
„Хуманитаристика“:
Инна Пелева – за „Георги
Марков. Снимки с познати“ – изд. „Кралица Маб“;
- Категория „Изкуство на
книгата“: Издателство
„Лист“ – за Детска поредица „Детски шедьоври
от велики писатели“;
- Категория „Издание за
деца“: Петя Кокудева –
за „Лупо и Тумба“, ч. 1 –
изд. „Жанет 45“;
- Категория
„Книгоразпространение“:
Център за книгата на
Нов български университет;
- Категория
„Представяне на българската книга“: Амелия

К

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“.

Точки на пресичане

Пенелопе Крус
и Хавиер Бардем в кадър
от Да обичаш Пабло

Смъртта на
телевизионния
търговски
пътник
Смъртта на човека, който от готвач стана тв водещ,
спря за минута света на телевизионната търговия. Минута
мълчание в памет на Антъни Бурдейн. Много от зрителите
вярваха, че революционният му опит да превърне клишето
„кулинарно пътешествие“ в „кулинарна документалистика“
никога няма да има край. А революциите все пак имат край
и някой трябва да превърне извоюваната от тях промяна в
статукво. Проблемът е, че нямаше кой да предупреди зрителите, че Антъни Бурдейн ще усети кога предаването му
се превръща в статукво, в телевизионна институция. Даже
нямаше нов телевизионен бунтар, който да се осмели да го
осмее, както той правеше с другите си колеги.
Натоварихме телевизионната храна с вяра, че телевизията
може да ни показва действителността. И толкова по-силна
бе тя, колкото по-честен беше с нас телевизионният водещ.
Антъни Бурдейн се опита да промени търговията с телевизионни артикули така, че да върне отговорността на зрителя, да го остави да прецени колко телевизионни мерни единици опустошение може да понесе.
Постепенно обаче образът на Антъни Бурдейн започна да
създава илюзии, например, илюзията за телевизионен водещ,
който има отговор на всички въпроси. Макар да правеше обратното: беше водещият, който има въпрос за всички отговори. Клишета, стереотипи, лозунги – по-добре да ги разровим! Но телевизията е като храната – вони, разтича се,
сладни, отвращава. И зрителят добре знае това, но повече
се страхува, че без телевизията ще се чувства изолиран, сам
в мислите си, ще смята, че няма теми за разговор с другите, че няма друг начин да разбере дали греши или е прав, освен да види примери на екрана.
Имаше един повтарящ се елемент във филмите на Антъни
Бурдейн – много рядко в тях хората, които снимаше, гледаха телевизия. Антъни Бурдейн се опита да покаже онова, което Артър Милър написа за Голямата депресия – че човек
не е защитен от личната си катастрофа, че не винаги е
възможно да се промени и невинаги продължава напред, въпреки че няма да спре да вярва в американската си мечта.
Антъни Бурдейн беше като герой, сбъднал американската
мечта, въпреки че се опитваше да осмива и иронизира където и да се приютеше по света. Опита се да превърне в
търговски продукт пародията на телевизионното воайорство – как другите хора живеят, какво ядат и защо са такива традициите им. Предаванията му бяха телевизионен
театър, в който всичко е чудато, смешно, екзотично, но не
и забавно. Бяха възможност да видим, че телевизията може
да създава емоции, без задължително да трябва да забавлява.
Само че Антъни Бурдейн остана сам, търговските телевизии не откриха и не създадоха други водещи, които да ни
казват, че има много истини, много гледни точки към
действителността. Търговските телевизии предпочитат да
плащат на водещи на телевизионни жълтоиди като Николай
Бареков, Антон Тодоров, Илиана Беновска, Юлиан Вучков и
т.н. Все хора, на които Антъни Бурдейн би се присмял.
Само че би се присмял, ако бяха готвачи. Водещият Бурдейн
е длъжен да спазва законите на телевизионната търговия,
въпреки че знае, че спасение от голямата депресия няма.
Смъртта на един телевизионен водещ, на една медия или на
едно предаване не са страшни. Страшното остава за зрителите или читателите, които трябва да се съвземат след
такава катастрофа, въпреки че някой за миг им е отнел вярата в тяхна медийна мечта.

Жана Попова

В концерта на Камерния ансамбъл „Софийски солисти” епохите се пресякоха и докоснаха през тембри,
ритми, диатонични пространства, танцови носталгии, полифонични въображения. Вековете се доближават, говорят си. И колкото и видоизменен да е
езикът на ХVIII и XIX в идеите на XX-XXI век,
звуковите гени създават общ ареал, звукова територия на сближението. На диалога като континуум
във фестивалния контекст на „Софийски музикални
седмици”.
Така чета програмната идея на ръководителя на ансамбъла Пламен Джуров, който знае да създава
принципи за свързване на музика от различни епохи.
В някакъв смисъл, програмите му могат да станат
обект на специално изучаване. Малко отклонение:
когато сър Саймън Ратъл пое поста шеф на оркестъра на Берлинската филхармония, прекара доста
време в изучаване на програмите на своите предшественици – разказваше го с удоволствие и споделяше наученото – при неговия опит и известност. Би
било прекрасно да открия същата страст у наследяващите постове в нашите музикални институции
към запознаване с програмите на техни колеги, коиизважда непоколебимата
то знаят как се твори тайнството на съвместно
си магическа експанзия,
както беше в „Морето в звучащата музикална реч във времепространството
мен“ (2004) на Алехандро на един концерт.
Вдъхновяващи паралели се констатират между
Аменабар или в „БютиИнтродукция и фанданго на Бокерини (със соло кифул” (2010) на Алехандро
тара) и Концерт за китара, акордеон и струнни от
Гонзалес Иняриту.
Гениален актьор. Толкова е Пиацола. Фанданго до танго, напрегната, страстна
емоция,
в Пиацола допълнена от нега и меланхолия с
потънал в персонажа, че
дори физически заприличва вариабилно отношение към подчертаването на рина Пабло Ескобар с наглия тъма, с различен тип глисандираща техника. И тук
стигаме до двама от тримата чудесни солисти, попоглед и мустаците.
канени от Джуров – китариста Георги Василев и
Пенелопе Крус е също съакордеониста Красимир Щерев. Това са щастливи,
вършена – нейната героиня е колкото очаровател- реализирани музиканти, които не се нуждаят от
фалшиви етикети – защото са автентични. И госна тв-журналистка, толподари на инструментите си. Простират темброва
кова и жена, подвластна
на безапелационната хариз- аура между сгъстената страст във фанданго-версима на „краля на кокаина“,
ята на Бокерини и щедрата нега на Пиацола.
колкото смееща се гръмФилософията на ритъма събира презвековния музико, толкова и гледаща сви- кален наратив в една обща традиция. В ръцете на
репо. Всъщност, връзката Василев и Щерев наративът е омайващо нюансиран,
й с него опожарява кариес красива колебливост на движенията върху динамирата и живота й, но на
ческата скала, с една възбуда на слуха във взаимния
финала, когато отдавна са тонов изказ, която се уталожва през приземяващоразделени и него вече го
то обобщение на струнните.
няма, на въпроса дали го
Между двата испаноезични сюжета идва прочутият
обича, тя изрича „Обичам вече по света Концерт за виолончело на английскаПабло, мразя Ескобар“.
та българка Добринка Табакова. За многобройните
Спойката между двамата „приложения” на концерта ще цитирам само кратък
актьори преодолява банал- откъс от информацията в програмата, че части
ността на разказа.
от него са използвани в последните два филма на
Властна е, както беше навремето във „Вики,
Кристина, Барселона“
(2008) на Уди Алън.
Серджо да Коста и др. В
От 18 до 24 юни в кино
Има още една, макар и
„Одеон” и зала „Славейков” програмата Forever Young
второстепенна причина
във Френския институт се ще бъдат показани за пърда гледате „Да обичаш
ви път у нас 4 реставрирапровежда Петият фестиПабло“ – част от филма
вал „Срещи на младото ев- ни филма на белгийската
е снимана у нас. Мярват
режисьорка Шантал
ропейско кино”. Ще бъдат
се и български актьори:
Акерман, сред които и лепоказани 21 филма на млаАтанас Сребрев, Георги
гендарният „Жанa Дилман,
ди френски и европейски
Николов, Михаил Стояул. Търговска 23, Брюксел
режисьори. В програмата
нов, Михаил Ангелов,
„Нови гласове” могат да се 1080”. Ще има специална
Пламен-Калоян Тодоров.
безплатна програма по кигледат „Революция в учиОстава ни да очакваме
лище” на Йоана Грудзинска, нообразование за ученици,
талантливата двойка във „Дивите момчета” на
както и късометражни за„Всички знаят” (2018) на
главия. За първа година
Бертран Мандико,
иранеца Асгар Фархади,
фестивалът включва и про„Звездното небе над мен”
открил тазгодишния Кан. на Илан Клипер, „Рио
грама „За деца и родители“. В нея ще могат да бъКорго” на Мая Коса и
Геновева Димитрова

Прекрасни Бардем
и Крус в скучен филм
„Да обичаш Пабло“ (Loving Pablo), 2017, Испания/България, 123 минути, сценарист и режисьор Фернандо Леон де Араноа (по книгата
„Да обичаш Пабло, да мразиш Ескобар“ на Вирхиния Валехо), продуценти: Мигел Менендес де Зубияга, Дийн Никълс, Хавиер
Бардем, Калина Котас, Александър Кенаров; оператор Алекс
Кталан, музика Федерико Жусид, в ролите: Хавиер Бардем,
Пенелопе Крус, Питър Сарсгаард, Лилиан Бланкеншип и др.
По екраните от 15 юни 2018 г.
Разпространител bTV Studios

След „Наркотрафикантът“ (2017) на Дъг
Лайман с Том Круз и колумбиеца Маурицио Мейя
в ролята наркобарона
Пабло Ескобар, и сериала
Narcos на Netflix (2015),
където го играе бразилецът Вагнер Моура, сега
на екраните излезе „Да
обичаш Пабло“ с испанеца Хавиер Бардем.
Колумбиецът Пабло
Ескобар (1949-1993) е
сред най-одиозните и легендарни фигури в планетарния наркобизнес.
Филмът, разказан във
флашбек, бегло се занимава с натрупването на
несметното му богатство. Създаден по биографичната книга на твжурналистката Вирхиния
Валехо – негова официална любовница (Пенелопе
Крус), и с гласа й зад кадър, той проследява техните взаимоотношения,
навлизането на кокаина в
САЩ през 80-те, филантропската му дейност в родния му
Меделин, злощастния му
опит да влезе в политиката, войната с колумбийското правителство
и ЦРУ, обучаването на
сикарио (бедни момчета
за точна стрелба), сделката за затвора, нейното преследване... до
смъртта му и малко
след това.

В този филм страшилището Пабло Ескобар е
представен като интелигентен лидер с невероятно его, колумбийски
Робин Худ, безскрупулен
отмъстител, любящ съпруг, баща и любовник. В
продължение на два часа
свистят куршуми, трансферира се кокаин, прави
се секс, обсъждат се картели, мярват се деца,
лее се смях, купуват се
маркови дрехи, играе се
на криеница с властта и
службите, шири се баровският затвор
Катедралата, проектиран и построен от самия
наркобос... И независимо
от свръх любопитната
му история за дрога,
убийства и милиарди,
всичко това е разказно
възможно най-безинтересно – датирано, накъсано, между испански и
английски, уж достоверно, ала свръхскучно.
И все пак си струва да
се гледа „Да обичаш
Пабло“ заради изпълнението на семейната двойка. Ескобар на Хавиер
Бардем е витален и брутален, луд и ларж – истински магнетично „добро момче“. След отвратителния „Майка!“ (2017)
на Дарън Аронофски, където се чудеше как да
спаси измисления си образ, тук Хавиер Бардем

Екатерина Дочева

Отново младо европейско кино

Финансирането на НПО-тата от чужбина –
добро или зло?
Международните донори все по-често са основни финансови източници за неправителствените организации. А
нпо-тата се смятат за основните двигатели на гражданското общество в либералните демокрации, тъй като чрез тях в демократичните общества гражданският
сектор функционира независимо от властта и държавните институции. Но дали има алтернативни варианти за
финансиране на нпо-сектора?
В отговор на въпроса на 5 юни в Центъра за култура и
дебат „Червената къща“ се проведе оживена дискусия с
експерти и студенти на тема „Трябва ли гражданските
организации да се финансират от чужди донори?“.
Събитието бе част от проекта „Аргументирай
Европа“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община (по Програма „Европа 2018“) от
Асоциация „ Дебати България“ в партньорство с
„Червената къща“.
В дискусията участваха експертите Валентина
Георгиева (доктор по социология и преподавател в СУ) и
Анна Адамова – докторант по Конституционно право
към БАН. Те бяха подкрепени от студентите Мартин
Михайлов (студент по „Социология в СУ) и Радко
Недялков (студент в University College, London).
Модератор на срещата бе Моника Найденова от
„Дебати България“.
Аргументи против финансирането от чужбина
Според Валентина Георгиева, ако финансирането идва
някъде отвън, това поражда подозрителност, която
през последните 5-6 години в България се засилва.
Политиката на емоциите заема все повече превес, каза
тя. Друг е проблемът, че когато гражданските организации получават средства от чужбина, те лесно губят
представа как изглеждат отвън. Бихме предложили гражданските организации да се финансират от самите участници в тях – от членски внос, от дарения. Или да разчитат на доброволен труд, но да не бъдат обвързани с финансиране от чужбина, което води до зависимост, препоръча Георгиева.
Студентът Мартин Михайлов бе на мнение, че онова,
което в някакъв смисъл е негативно за нпо-тата, са
идеите, които вървят с донорския капитал. По думите

Годар и че музиката му е основа на хореографски
спектакли на Sydney Dance Company и American Ballet
Theatre. 10 години след премиерата си в Амстердам
със солистка латвийката Кристина Блаумане и
Амстердам-Симфониета, концертът преживя чудесна българска премиера с различен взор към творбата, който разшири нейното емоционално поле.
Атанас Кръстев, със своя траен интерес към различните музикални епохи и към съвременни текстове, продължи биографията на композицията с подрастичен прочит на константното ритмично движение и по-релефен, доминиращ звуков контраст в
първата част (Turbulent), в която виолончелото бе
силно активно във варирането - предимно в извънредна височинна теситура с флажолетен характер,
и налагаше своята пулсация в репетативната мобилност, гъвкаво „подпрян” от диригента.
Партията му кулминира в мощен каденцов изказ с
множество инструментални предизвикателства, за
да се уталожи във финалния за частта хорален реверанс към миналото. Кръстев смени звуковата
бленда за великолепната, пентатонично оцветена
кантилена в превъзходната втора част (Longing). В
приковаваща вниманието диатонична еуфория, ансамбълът създаде забележителна акустична среда на
солиращия изповеден глас на челото с умело насочване към тънка изразна деликатност от диригента,
който постигна малеровско умиротворение в края
на частта. Третата част – Radiant, мина като дъх,
в зашеметяващо движение, то сякаш доставяше
страхотно удоволствие на Кръстев, който влезе в
ситуация на впечатляваща игра-надсвирване с ансамбъла. Табакова успешно прокарва лично творческо трасе с ясна ориентация към съчетанието на,
общо казано, диатоничната платформа на изказа и
техническия ресурс в музиката от втората половина на миналия век насам, който познава великолепно. Тя присъства на концерта и бе много щастлива
от различния прочит на Кръстев и Джуров.
Финалът на концерта поднесе следваща интересна
идея – прозвуча мащабния Квартет, оп. 27, от Григ
(175 г. от рождението му) в сол минор, във версия
за струнен ансамбъл на Пламен Джуров. Това е силно експресивно произведение, което търси извънредни „изходи” от романтичния шаблон, с овладяна и
по-стегната форма, с ясен, събран, без излишества
изказ, разположен в общия ресурс на лиричната и
танцова драма. Силна изява на ансамбъла, воден от
своя диригент - впечатляващи трансформации на
звука, интензивност в подчертаването на комплицирания хармоничен език, концентриран инструментализъм, пълноценно разгръщане на драматургичния
потенциал на композицията.

му, за да получи една гражданска организация пари от
чужбина, тя трябва да отговори на интересите на донора, което може да доведе и до промяна във функцията
й. Безспорно, сдружаването е в основата на съвременното общество, но когато нпо-тата започнат да разчитат на „изкуствено скеле от чуждестранни донори“,
гражданското общество трудно може да стане по-стабилно“, допълни Михайлов.
Аргументи, подкрепящи финансирането от чужбина
Анна Адамова тръгна оттам, че, за да се намери отговор на въпроса, трябва да се помисли за смисъла на
гражданските организации. Тя също подчерта значението
на сдружаването, което стои в основата на обществените усилия, на съвременните държави, на конституциите с
една основна цел - отношенията между управляващи и
граждани да бъдат устроени по-справедливо. Относно
финансирането на гражданските организации и превръщането им в зависими от чужди донори, Адамова защити
позицията, че зависимостта се поражда не от източника на финансиране, а от начина, по който се разпределят парите. Ако финансирането става прозрачно, тогава
не можем да говорим за зависимост, категорична бе
Адамова.
Според лондонския възпитаник Радко Недялков, не е проблем нашите граждански организации да са финансирани
от чужди политически организации. И за да бъде по-ясен,
Недялков обясни, че Германия и САЩ, например, имат интерес България да функционира добре, за да може техният
бизнес да просперира тук. Освен това, според него е напълно обяснимо защо гражданските ни организации не
могат да се финансират сами: в повечето от тях членуват предимно младежи, които нямат пари, а само умения.
От друга страна, според наблюденията на Недялков, поголямата част от работещите в нпо-сектора не се интересуват откъде идва финансирането, щом могат да
продължат да работят в името на каузата, на която са
се посветили. Не на последно място, Недялков отбеляза,
че „нпо-тата в България често работят в защита на
непривилегировани групи, които нямат средства, с които да ги финансират“.

Теодор Спасов

дат видени три анимационни филма:
„Приключенията на принц
Ахмед“ на Шарлот „Лоте“
Райнигер – първият пълнометражен анимационен
филм от 1926 г., „Приказките на нощта“ на Мишел
Осло и късометражният
„Грозна приказка“ на Радост Нейкова – оригинална,
ръчно бродирана анимация.
В рамките на фестивала
ще се проведе открита лекция на тема „Музика и съвременно кино”, в която ще
участват френските ком-

позитори Пиер Деспрат и
Франк Уилямс. Ще има и
дискусия на тема
„Използването на архивните кадри във филмовото
творчество”.
Фестивалът „Срещи на
младото европейско кино”
се провежда с подкрепата
на Столична община и е
част от нейния културен
календар.
Събитието се организира
от Ралица Асенова,
Василена Баджарова и
Димитър Узунов.

К

Фестивален триумф
на Драгостин фолк национал
Неотдавна завърши
Московският пасхален фестивал. Тази година мащабният международен форум,
създаден и ръководен от
Валерий Гергиев, проведе
Седемнадесетото си издание.
Равносметката в цифри: 32
дни, концерти в 132 града в
Русия, 55 симфонични концерта, 75 хорови концерта,
26 концерта от камерната
програма (на солисти от
Академията за млади оперни певци към Мариинския
театър) и над 40 звънари
от Беларус, Германия,
Латвия, Русия, Украйна и
Финландия, които реализираха 50 концерта в исторически и съвременни храмови
камбанарии.
Голяма част от концертите на фестивала са благотворителни - в домове на ветерани, градски болници и
детски домове, като това
дава възможност изпълненията на световни звезди да
се чуят и от онези, които
не могат да отидат в концертните зали.
Своеобразна кулминация на
Московския Пасхален форум
бяха две събития – хоровият гала концерт на 6 май в
знаменитата зала
„Чайковски“, в който взеха
участие шестте най-изявени формации, сред които и
българският хор „Драгостин
фолк национал“, и заключи-

телният симфоничен концерт на оркестъра на
Мариинския театър, дирижиран от Валерий Гергиев
на сцената на Голямата зала на Московската консерватория.
В Москва, може би точно
заради известните отлики
от византийската „линеарна монодия“ и църковнославянските текстове,
„Верските песни“ на
Стефан Драгостинов заради
балканската мелодия и ритъм имаха отклик сред руската публика. Кодираните
в песните истории, молитви, архаични благословии, заклинания и благодарности
към Бога бяха уловени.
Макар и разнолика, аудиторията усети заряда и мнозина от зрителите се превръщаха в част от
„Драгостин фолк национал“,
неусетно полюлявайки се,
„опрени“ на песента.
Като част от наситената
програма на фестивала,
българският състав изнесе
самостоятелни концерти в
руската столица, в храм
„Вознесение Господне“, в
Троицкий храм в подмосковския град Раменское, посрещнат с благословия от
настоятелите игумен
Никодим и отец Константин. Московската серия от концерти на
„Драгостин Фолк
Национал“ завърши с учас-

тие в програмата на галаконцерта в зала
„Чайковски“.
Пет нови заглавия от специално създадените за
Московския фестивал
„Верски песни“ представи
„Драгостин Фолк Национал“
в претъпканата зала
„Чайковски“. Невероятната
акустика отрази химновото
тържество от звуци на песента „Света София“!..
След ефирната великденска
балада „Ликуйте люде,
Христос воскресе“, се втурна ведрата евангелска притча за „Свети Петър пред
райските порти“ - водовъртеж от стремглави ритми:
от 5/16 до 15/16! Другите
две премиерни творби са
от шопския регион; взряната в небето безмензурна
самоковска песничка „Богу
се моли девойка Яна“ и „От
Витоша по-високо“ – в тази
песен участва и инструментален ансамбъл: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и тъпан. Стефан Драгостинов е
доказан майстор в изграждането на репертоарна драматургия. След шопския
„звуков щурм“, формацията
отново обърна взор към
„нюансите на тишината“,
като изпълни на бис „Радуйся, Дево Богородице“ искряща молебствена мелодия, заимствана от старинен тракийски напев.

Десислава Георгиева

Брой 24, 22 юни 2018 г.

За бъдещето на
литературата

Различни звукови пространства
Концертите на дуото Георгита Бояджиева/Росен
Идеалов обикновено се посрещат с интерес – от многобройна и все по-младееща
публика. Заедно с пианиста
Александър Василенко и този
път, в концерта си на фестивала „Софийски музикални
седмици” (30 май), създадоха
интригуващи звукови пространства. Така самите изпълнители определят идеята
си – като разполагане в различни сфери на инструментално звукоизвличане, което
носи знака на съответната
епоха, автор, стил. Пет
произведения – от късния романтизъм до живата съвременност с различна емоционална натовареност – вниманието на слушателя е будно през цялото време, във
всеки момент „нещо се случва”. Въпреки привидната полистилистика – по-точно,
търсената такава, концертът протече компактно, с
щедро разгръщане в различни
звукови пространства.
Една световна премиера –
Васил Казанджиев, Соната за
виолончело и пиано, посветена на Георгита Бояджиева,
заедно с триото на Йордан
Дафов – това очертава за
изпълнителите живата им
връзка с актуалното музикално творчество.
След миналогодишната премиера на „Варненско лято”
на “…SED TIBI GLORIA IN
VITAM AETERNAM…, която
Йордан Дафов посвети на
паметта на големия български музикант Георги Бадев,
творбата е улегнала, дълбоко
осмислена като звук и тембри, като емоционално разстилане в ефира. Това беше
един от изпълнителските
върхове на този концерт – с
точно премерените емоционално сегменти, които изграждат формата – с увисналите мълчания след отронени или изкрещяни звуци, с
горестна извисеност до красотата на спомена, памет-

та, любовта и почитта към
приятеля, големия музикант,
голямата личност.
Невероятно изживяване поднесе Росен Идеалов с
DOMAINE на Пиер Булез –
версията за соло кларинет.
Страхотен усет - за специфичната структура, която в
хода на изпълнението сам си
подрежда, за гениалните минифразички, различно обагрени темброво и наситени
всяка с различна динамика, с
богатия емоционален заряд,
светкавично променящ се
във всеки минифрагмент, с
техника, която позволява еквилибристиката на капризното интервалово разгръщане.
Сонатата за чело и пиано
отново показа Васил
Казанджиев като изключителен майстор на диалога,
творец с усет и въображение за противопоставяне и
хармония на персонажите в
музикалната форма.
Двучастната соната представя различни аспекти на
диалога. Първата част възприех като невъзмутимо
разпяване на спокойна мелодия в челото, обкръжена от
„нетърпеливо” пиано – има
много театър и закачка в
този псевдодиалог.
Дистанция между виолончелото, което има свой живот, и темпераментното
пиано – Георгита Бояджиева
и Александър Василенко – в
перфектен, забавен опит за
диалог. Втората част, която
внася известен обрат в диалога и в която двата персонажа постепенно се „изживяват” като равностойни,
трябва да бъде звуково преосмислена от изпълнителите, да се откроят на фона
на значително по-плътната
и бурна звукова картина отделни реплики, действащи лица. За да прозвучи двучастният цикъл в хармоничната
му цялост.
На „Варненско лято” 2017 г.
същото трио: Идеалов –
Бояджиева – Василенко - из-

пълни много красивото емоционално Трио оп. 3 от
Александър Цемлински, написано в късноромантичен
стил а ла Брамс. Задача
трудна, но съблазнителна за
изпълнителите – след често
аскетичното излъчване на
съвременната музика, да се
отдадат на пищността и
необузданата емоционалност
на романтизма, да прескочат в друго измерение на
тембровата и динамичната
пластичност. За съжаление,
съблазънта от красивия, обемен звук често надделява
над перфектното индивидуализиране на линиите, педалът на пианото понатежава,
„личностното” е пренебрегнато на фона на един общ
романтичен порив.
Триото на Нино Рота започна с малко неубедително навлизане в характера на
творбата, подаването на забавни реплики, които изграждат особената кинематографичност, играта. Но бързо
се постигна навлизането в
спецификата на привидна
фрагментарност, на забавата - до темпераментния финал, нещо като реплика на
финала на Концерта за пиано с тромпет № 1 от Шостакович, особено при блестящото му повторение на
бис.
Разширяването на стиловия
спектър съвсем не е в стила
„музика за всички”.
Програмата на този концерт беше интелигентно и
умно конструирана – към
обогатяване на стилова култура, въздействие на звук,
тембър, форма, изграждане
на различен тип емоционалност... Бояджиева/Идеалов
вече повече от 20 години са
посветени на кауза, която се
оказва печеливша – музиката
на ХХ – ХХI век. С успешното партньорство на
Александър Василенко обхватът на тези търсения става все по-неограничен.

Мари Чивиков,
Портрет на Панайот Чивиков

Мари Чивиков, „On track”,
галерия Aether, 19 май - 1 юни
2018

Себе си
в другите,
другите
в себе си

Изложбата на Мари Чивиков, холандска художничка от
смесен българо-холандски произход, е опит да се подреди
пъзела на една семейна история. На нейната собствена
семейна история. Обичайна задача за един прозаик, но не
и за един художник, който трябва да създаде разказ,
свързващ миналото и настоящето, с визуални средства и
да го разположи в пространството на една галерия. В основата на един такъв разказ стои простата констатация, че ние не идваме на този свят от нищото, че нашите тела, език, име, навици, убеждения и т.н. са свързани
по много и различни начини с хора, живели преди нас, за
които често не знаем нищо или само смътно си спомняме. Затова навлизането в историята на нашето семейство е винаги и навлизане в нас самите; разбирането на
Наталия Илиева
нашите предци е и саморазбиране. За разлика от романа,
в който писателят може сръчно да разгърне сюжета така, че на пръв поглед несвързани помежду си събития, в
края на краищата, да се окажат подчинени на строга
причинно-следствена връзка, в реалните семейни истории
(4 май 1931- 16 юни 2018) случайността и трудните за рационализиране избори, които един или друг герой от тези истории прави, имат
Загубата на личности с
със състава на Московския фичната „Триъгълници”. В
твърде голям дял. Затова възстановяването на семейнатакъв талант, мащаб и
камерен музикален театър. последната е отразена кота история е винаги частично, фрагментарно, с големи
лосалната, необятна култуенергия е катастрофална
След 1989 той дойде
бели петна в нея. Не само защото миналото е покрило
ра на музиканта и колекциза света от днес.
веднъж – през 2006, покаедни или други части от нея, а защото става дума за реРождественски бе не само
нен не от държавата, а от онера Рождественски, койални хора с целия хаос от случайности и страсти, които
невероятно надарен музифирмата „Кантус фирмус” то описва как се пресичат
ги движат.
кант и диригент; той бе
да оглави журито на ново- изкуствата и прилага в изСемейната история на Мари Чивиков е наистина интриданието повече от 800
енциклопедист в най-иссъздаден диригентски конгуваща. В нея частното и интимното се пресича с голяилюстрации – сред тях и
тинския смисъл на думата. курс „Рождественски”.
мата културна и политическа история на България и
много от съкровищата в
Въпреки че публично не се
Тогава дирижира
Европа от първата половина на ХХ в. Това става най-вее определял като такъв.
Моцартова програма – 23-и неговата колекция от картини, фотографии, рисунки, че чрез историята на нейния български дядо Панайот
Защото за Генадий
концерт със солистка съЧивиков (1904 - 1998), виден анархист, поет, прозаик, пубсимволни предмети, както
Николаевич homo musicus бе пругата му Виктория
лицист, участник в Гражданската война в Испания.
и 6 компактдиска с повече
висше същество, което не Постникова и паметен
Заради политическите си убеждения, Панайот Чивиков е
само се чувства прекрасно Реквием – първа и последна от 200 музикални примера
преследван от властите в България и преди 9 септември
от негови записи. Указал е
в организирания тонов
среща между него и Анна
1944 г., и след това. Той се жени за австрийката София
безкрая в собственото си
свят. Този специфичен чоТомова-Синтова. Тогава
от
Грац, която тръгва с него към България. Живеят в
парадоксално
мислене
с
двавешки вид, според него, бе
той и Постникова говорита цитата, които е поста- родния град на Чивиков Русе, където се раждат двете им
сътворен да работи през
ха за вестник „Култура”
деца Пламена и Жерминал (бащата на Мари Чивиков).
целия си живот за хармо(бр. 20 от 2006 г.) за прин- вил като мото на невероятното
съчинение:
Художничката
се впуска по следите на своя забележитенията между всички изкуципите си в изкуството,
лен дядо и около неговата история изгражда разказа за
ства, за красивото общува- за това колко е трудно да „Странник, вечный странник и везде только странне между тях, в което лю- бъдеш свободен човек, за
своето семейство. Всъщност, историята започва с праник” (Василий Розанов) и
бовта и взаимното разбидядото Велико Липниклиев, роден в Липник през 1890 г.,
конкурса, за живота си с
„Лицо, какое то чинное в
ране доминират.
който се премества с жена си Тонка в Русе и започва рамузиката, за минало и
виде треугольника” (Гогол
бота като железничар. Там се ражда синът му Панайот
В невероятния свой живот предстоящо.
на вестител в изкуството, В натоварения си, изключи- „Мъртви души”). Така, меж- и останалите му три деца. По-късно Панайот сменя фана което се отдаде, той
телно разностранен артис- ду патетиката и иронията, милията си на Чивиков.
се виеше амплитудата на
моделира мисленето на
В изложбата си Мари Чивиков едновременно се опитва
тичен живот
стотици музиканти по
да сглоби пъзела на своята семейна история и да въвлече
Рождественски съумя да на- личното му музикантско и
житейско поприще.
света, преобрази като нес- пише и няколко книги:
зрителя в самото търсене на това изгубено или потулеДълбок поклон пред памет- но минало. Заглавието на изложбата „On track” е многотандартен интерпретатор „Диригентска апликатура”,
та му!
предпочитани от него шезначно и свързва в едно железопътната линия, край коя„Мисли за музиката”,
дьоври. Не могат да бъдат „Преамбюли” и автобиограто е работил прадядото Велико, касетите със записи на
К
изброени представените за
дядото Панайот и идеята за вървенето по следа.
първи път от него творби
Художничката е създала инсталация от две части, които
на негови съвременници, на
са разположени в основната зала на галерията и в мазекоито той беше съавтор
то под нея. В мазето са показани парчетата от снимки,
като диригент с уникална
документите, касетите със записи на дядото. Цари мрак
индивидуалност. Името му
и зрителят се движи в него с фенерче, насочвайки светсимволизираше особен тип
лината към едно или друго от оцелелите късчета от миочарователно, пропито с
налото. На горния етаж е разположена живописта, коягениална простота, свещето представлява личната емоционална реакция на Мари
нодействие на пулта, отЧивиков на това минало. От тавана виси голяма лента,
където ръцете му изразявърху която има сцени от семейната история и портреваха музиката със странна
ти на членовете на семейството. Портрети на основнина пръв поглед система от
те герои (от миналото и настоящето), живописвани
жестове - типичната
върху стари черджета и парчета плат, висят и по сте„техника Рождественски”,
ните на залата.
която само на него приляМари Чивиков не е дистанциран наблюдател на своята
гаше. Всяка имитация (а
семейна история. Не се опитва да реконструира безте бяха чести) изглеждаше
страстно
случилото се, нито да извади скритите тайни
нелепо.
или
травмите, които всяко семейство има. Тя се отнася
България се среща няколко
с
любов и възхищение към своите дядовци, баби и прадяпъти с великия музикант.
довци.
Историята,
която реконструира, има по-скоро хаОт съветския период на
рактер на персонална митология, която е източник на
неговите гостувания не се
вдъхновение и закрила в настоящето. В нея липсва харакзабравя фантастичният му
терното
за
съвременността
подозрение и скепсис към
прочит на операта „Нос”
човека. Дали това е достойнство или недостатък на
на Шостакович в постанейната работа, е въпрос без еднозначен отговор.
новката на Борис
Покровски от 70-те години
Кирил Василев

Вестителят

Генадий Рождественски

Преди седмица приключи
проверката на кандидатстудентския изпит по български език и литература
в Софийския университет.
От две години традиционното „интерпретативно
съчинение“ е заменено с
есе, чиято тема се задава
с популярна фраза или цитат. Цитатът, по който
всички кандидатстуденти
писаха тази година (есето
е задължително), беше изречение на френския писател Андре Жид: „По-добре
е да те мразят за това,
което си, отколкото да
те обичат за това, което
не си“. Моите преки наблюдения са върху част от
работите (повече от това, което се нарича представителна извадка), но
те обобщават и наблюденията на други колеги.
Потребността да ги споделя се породи от усещането, че тези скромни
кандидатстудентски есета
изразяват много по-общи
особености и закономерности в мисленето на
младите хора. Все пак, ще
кажете, връзка с литературата няма. И аз в началото мислех така, но все
повече осъзнавах, че връзка има, при това силна и
почти пряка. Пред нас е
манталитетът на едно
поколение, а той съвсем
непосредствено ражда потребността от (и готовността да бъде прочетен)
определен тип художествена литература. Що се отнася до връзката между
манталитета и популярната (или масовата) култура, там зависимостта е
още по-непосредствена, а
тенденцията в съвременната литература по принцип върви към заличаване
на ясните граници между
елитарни и популярни явления.
В малкото място, което
имам, ще се опитам да изразя тезисно и да подредя
икономично своите наблюдения. Изрично искам да
подчертая, че те не се
стремят да внушат нравствена оценка, а единствено да подскажат посоките,
в които се развива литературният вкус. И тези посоки не тръгват с децата на
19 години, а представляват
дълъг процес на развитие,
който включва и всички
нас.
1. Поставената задача се
разбира в прагматичен и
еднопланов смисъл: за да успееш, трябва да я решиш,
но не изобщо, а според логиката на тези, които я задават, и в зависимост от
особеностите на конкретната ситуация. С други думи, ако си (кандидат)студент на изпит, трябва да
улучиш отговора, който се
очаква от теб. Резултат:
99,9% от пишещите впрягат всичките си умствени
сили, за да се съгласят с
твърдението на Жид и да
го илюстрират с примери
от личния си житейски опит. Идеята за противоречие с цитата е равна на
идеята за провал.
2. Идеите и понятията, с
които си служат младите
хора, са силно и емоционално поляризирани. Човек
или обича, или мрази (съответно е мразен или обичан); той или е „своето
истинско аз“, или задължително носи маски и сменя
роли; има приятели и неприятели. Средните положения, нюансите, преходите не попадат в периметъра на дискурсивна саморефлексия. Трудно ми е да
преценя доколко става въпрос за колективно валиден модел и доколко – за
неумение да се изрази в
словесна форма сложността на индивидуалното
преживяване. Второто
обаче крие силна тенденция да се превърне с времето в първото.
3. Всеки вярва, че е напълно
различен от всички останали хора. И за да бъде верен

на себе си, гордо избира да
бъде мразен. Няма и сянка
от съмнение в това, че
скромната единичност на
„общественото животно“ в
голяма степен е конструирана от условията на неговата социална среда.
Философският постмодернизъм сякаш никога не е съществувал. Съмнението,
херменевтичната подозрителност, желанието да се
разпитват утвърдените
ценности, да се деконструират нормите… всичко е
потънало в мъглата на излишното минало. Изглежда
така сякаш не двайсет, ами
двеста години ни делят от
края на ХХ век. Стотици
есета демонстрират подред еднакво желание да бъдеш различен.
4. Нито едно есе не минава
без думите същност и себе
си. Младите хора вярват,
че всеки се е родил с някаква (мистично самозародила
се, уникална) същност, че
още с първия ден започваш
да притежаваш „себе си“, че
понякога губиш, а после намираш своя Аз. Още една
от най-характерните черти на постмодерната философия се оказва напълно
изгубена: конструктивизмът, или представата за
човешкото битие като
променлив процес.
Есенциализмът изглежда неизтребим в човешкото мислене, както винаги – само
на крачка от религиозната
вяра и от склонността да
бъдеш манипулиран чрез някаква радикална идеология.
5. Много е силна тенденцията да се мисли моралистично. Огромна част от
съчиненията са издържани в
нравствено-поучителен
стил и предписват модели
на поведение: „Бъди такъв,
какъвто си!“, „Всеки трябва
да бъде себе си“, „Бъди уникален“… Българското възраждане изглежда несвършващ процес. Поучителните
послания заместват и компенсират потребността
от разсъждение. Те създават усещането за морален
уют, за приобщеност към
някаква невидима общност
от хора, които мислят еднакво.
6. Силните думи са изгубили
тъкмо силата на своя смисъл заради масовизираната
си употреба. Много типична в това отношение е думата уникален. Почти
всичко е уникално за младите хора, така както и
всичко, преживяно от тях,
е непременно екзистенциално, неповторимо и автентично. Свързвам тази тенденция с дискурса на масовите медии. Там силните
думи се употребяват почти
непрекъснато в гонитбата
на сензационен ефект. Тя
обаче унищожава разликата
между истински и „масово“
уникални явления. Липсва
граница между действителността и клишето, което
вменява действителност.
7. Подобно е положението
с универсализиращите
твърдения. „Винаги трябва
да бъдем себе си“, „Всеки
има своята уникална същност“, „Всеки човек е с различен характер и различни
принципи“... Парадоксално е,
но точно този вид твърдения унищожават усещането
за различност и единичност. Универсализмът чертае картината на един бъдещ свят, в който всеки
разбира всичко и споделя
преживяванията на всички
… но само когато те съумяват да се поместят в
границите на неговите
„универсални“ представи за
същност, характер и принципи.
Разбира се, тези наблюдения имат връзка и с възрастта на групата, написала
есетата върху Жид. Все
пак мисля, че те подсказват едно близко бъдеще, в
което литературата… е,
хубаво ще бъде поне да я
има.

Милена Кирова

„свободната“ си воля) и пожелае да се освободи от това служение, той се покайва, т.е. преобразява. Но щом покаянието-преображение се осъществи, той престава да бъде припознат от интелигенцията за „свой“. Или сам я напуска
(Леонтиев в края на живота си), или го остракират (като „реакционер“).
Духовният човек има вътрешна духовна практика, която има и външни проявления. Разбира се, самите външни деяния – черкуване, молитва, постене, причастяване и пр. още не означават истински духовен живот. Отсъствието на тази практика обаче е показателно: ако човекът не членува в Църквата, ако няма молитвен и литургичен живот, ако не се изповядва и не се причастява...
Забележително е, че българството нито знае, нито иска да знае в какво се е състоял собствено духовният живот на неговите „духовни водачи“.
Бил ли е Ботев член на Църквата? Черкувал ли се е? Кога за последен път?
Изповядвал ли се е? Имал ли е духовен наставник? Ами Каравелов? А Захари?
Алеко? Пенчо? Пейо? Безброй страници са изписани за тях – освен за най-важното: техния духовен живот.
Разбира се, самото занимание с религиозна тематика може да бъде не духовно, а
само душевно. Можеш да напишеш цялата „Божествена комедия“ от гордост и
страсти. Можеш да изрисуваш цялата Сикстинска капела от гордост и страсти... И колкото по-горд, острастен, еготичен и бунтовен е „творецът“ – толкова по-покорен е на своя невидим господар-вдъхновител. И толкова повече бива
титанизиран от душевните си събратя по интелигенция.
Не всеки безплътен дух е чист. Далеч по-вероятно е острастеният човек да влезе
в общение с лукави духове, отколкото със Светия Дух. Но когато умственикът
Фауст призовава духа (Мефистофел) да му „служи“, кой всъщност е господарят?
И дали Фауст е „духовен“ – в положителния смисъл? Или напротив: греши в найважното?
Интелектуалците, копнеейки за духовното, но вкопчени в егото („свободата“),
почти винаги биват примамени от нечисти духове (окултизъм, спиритизъм, източни учения и духовни „техники“...). Така „търсещият“ интелигент забърква свой
коктейл от разни духовни теории-практики и въобразява себе си като „човек на
духа“. Самоизмамата тук е, че уж избираме духовностите (т.е. духовете), които
най-добре служат на страстите ни – както рибата уж избира най-вкусната
стръв. Препатилият Бодлер осъзнава: „Най-голямото лукавство на дявола е да ви
убеди, че не съществува.“ Защото щом не съществува – значи не му служа, а съм
„свободен“, верен на „себе си“...
Ако дяволът не съществува, всичко е позволено.
Единственият начин за измъкване от капана на това пагубно служение е покаяни-

Душевното и духовното
Господстващият у
нас погрешен обществен светоглед
не различава духовното от душевното. Става дума за
преобладаващия,
„нормален“, „подразбиран“, валидиран от безброй преповтаряния светоглед, а не за изключенията.
Според този светоглед „духовното“ –
това са мислите,
чувствата, волята, съзнанието,
творчеството... А
„духовни“ човеци –
това са поетите,
писателите, философите, художниците, музикантите,
хуманитаристите,
учените и пр., т. е.
интелигенцията:
те са меродавните
относно „духовното“, относно „духа“...
Според този светоглед интелигенцията ражда „духовните водачи“ на
България от новите времена: Берон,
Раковски, Каравелов, Левски, Ботев,
Вазов, П.Р. Славейков, З. Стоянов,
Стамболов, Алеко,
кръгът „Мисъл“ и
т.н.

Плътското мъдруване като светоглед
на съвременна България
Господстващият у нас обществен светоглед е създаден от (досегашните поколения на) интелигенцията и се преподава на обществото чрез наставляваното от
нея учителство и чрез произведените (включително преведените) от нея книги,
филми, песни, телевизионни предавания, учебници и пр. (Разбира се, българската
интелигенция няма свой светоглед, а възпроизвежда мисленето на световната. Но
всъщност световната интелигенция също е наша – т.е. ние сме нейни. Те са едно
и също, но тук за краткост и отговорност разглеждаме само нашата...)
Неразбирането на разликата между духовното и душевното у нас може лекомислено да се припише на „комунизма“, когато духовното се смяташе за „надстройка“
над материалното („базата“). Пример за това „мислене“ е „Указ № 1094 за духовно стимулиране в НРБ“... Но въпросният светоглед властва в съзнанието на българството не само „45 години“, а още от втората половина на ХІХ век, когато
интелигенцията измества духовенството като светогледен хегемон в България –
та и до ден днешен.
Този светоглед е погрешен. Той не вниква в същностната разлика между духовното и душевното, между духовния и душевния човек, тъй изрично преподчертана от
св. Павел:
Душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух: за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва. (1Кор. 2:14-15)
Апостолът влага в думата „духовен“ положителен смисъл – свързва го с Божия
Дух, не с лукавите духове. А ето словото му относно двата противополжни вида
мислене:
Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир; защото
плътското мъдруване е вражда против Бога: на закона Божий то се не покорява...
(Рим. 8:6-7)
И тъй, „мъдруването“ не винаги е духовна дейност. То може да бъде и „плътско“
(т.е. острастено, т.е. душевно). И тогава то е „вражда против Бога“, т.е. смърт.
Защото не се покорява на закона Божий.
Душевният човек е острастен, егоцентричен, самомеродавен, мнимо „свободен“
(всъщност: само свободен от покоряване на Бога). Такъв е типичният интелигент.
Затова интелигенцията не е духовна, а душевна (острастена, егоцентрична, горделива). Именно като такава тя изземва учителната власт от духовенството и
става „вожд и учител“ на народа .
Да, всяка интелигенция е по определение душевна. Острастени, горделиви и еготични, т.е. душевни са Байрон и Шели, Гьоте и Шилер, Камю и Сатр, Фелини и
Антониони... Дори архитипната интелигенция – руската – в нейния върховен ХІХ
век също е преобладаващо душевна. Привидните изключения се броят на пръсти:
късният Гогол, зрелият Хомяков, късният Леонтиев, късният Тихомиров... Дори романите на великия Достоевски са преобладаващо душевни, духовното в тях е сякаш неуловимо „разтворено“ между думите; разтворът започва да кристализира
чак в най-късния – „Братя Карамазови“.
У повечето от тези изключения духовният човек пониква изсред душевния едва в
зряла възраст (някои от тях на младини са революционери). Често в духовния
прелом у тях оказва решаващо въздействие старчеството – особено Оптина пустиня. Въздействие е имал и високообразованият руски епископат, който интелигенцията може да припознае като „свой“ (знаменит е духовният поетичен отговор на св. Филарет Московски на душевното стихотврение на Пушкин „Дар“).
В България обаче не сме имали нито такова старчество, нито такъв епископат.
Така и не се е намерил авторитетен духовник, който в прост и ясен текст да
разясни някои от най-важните светогледни въпроси свързани с различаването на
духовете. Да сведетелства изрично и на всеослушание, че собствено духовният
свят (различен от душевния и непроизводен от материалния) наистина съществува. Че безплътните личностни духове наистина съществуват. Че те биват само
два вида – чисти и нечисти. Че няма трети вид и няма манихейски дуализъм. (Бог
е нетварен, а лукавият е твар – която обаче, на закона Божий се не покорява...).
Че човешката участ е: служение на дух. И че този, който не служи на Светия
Дух, служи (обикновено несъзнателно) на несветия дух.
И тъй, духовният човек се покорява на Бога, а душевният (острастеният, гордият, егоцентричният) не Му се покорява – и в това непокорство въобразява своята „свобода“. Това „освобождаване“ от Бога е същност на интелигенцията.
Оттам и култът към бунта у интелигента. Революцията затова е „опиум за интелектуалеца“, защото чрез бунта той мнимо се „освобождава“ от Бога.
Разбира се, няма „свободен“ интелигент. Но, ако не разбира духовното, той не знае
кому служи. Боб Дилън в „Gotta Serve Somebody“(1979) припяваше след всеки куплет:
Трябва да служиш някому! (2)
Може на дявола, може на Бога,
но трябва да служиш някому.
Когато интелигентът осъзнае кому служи (служейки на егото, на страстите, на

ето. Каещият се творец – христоматийният пример е Достоевски – е особено
полезен за тънещата интелигенция, защото чрез творчеството му тя тръгва заедно с автора-събрат по пътя от долната земя към горната. Иван Карамазов
(душевният) и Альоша (духовният) са не толкова две противоположности, колкото две степени при прехода от „плътското мъдруване“ към духовното.
Българската интелигенция не е създала нито една ключова творба, която, подобно на творчеството на Достоевски, да тръгне по покайния път от душевното
към светодуховното. Но тази липса е по-малката беда. По-голямата беда е, че
липсата не се осъзнава.
Първата стъпка по пътя от душевното към духовното е болезнено – на живот и
смърт – да осъзнаем тази липса. Да осъзнаем, че стихията на българската интелигенция е светогледът на душевното (бездуховното). Че творчеството на нашите класици, чиито портрети ни облъчват от класните стаи, е душевно (бездуховно). Че ние тълкуваме душевно (бездуховно) дори светците, даже когато говорим
за „държавата на духа“...
Да. Изключения има. Каещи се интелектуалци има. Владимир Свинтила в своята
книга „От Маркс до Христа“ описва покаянието на част от българската интелигенция след 1944 г. Но дори да му повярваме – липсват силните творби, които да
засвидетелстват това покаяние-израстване и да го споделят с нас. Липсва и себеотрицанието спрямо предишното им душевно (бездуховно) творчество. А именно
това творчество продължава да преподава на следващите поколения бездуховния
светоглед.
Нямаме право да съдим нашите класици в качеството им на цялостни човеци (защото не познаваме сърцата им, не познаваме края им), но сме дължни да осмисляме тяхното творчество и съдържащия се в него светоглед – с оглед на отношението му към истинската духовност. Защото това творчество възпитава.
Уви, душевно (острастено, бездуховно) е цялото творчество на яркия Христо
Ботев, а мнимото изключение „Моята молитва“ е всъщност отчетлива диагноза.
Душевно е цялото творчество на героичния Васил Левски („Наредата“, писмата,
автобиографичните стихове, народе????), на остроумния Захари Стоянов, на патриарха Вазов, на кръга „Мисъл“, на симпатичния Алеко, на находчивия Иван
Хаджийски, на неуморния Симеон Радев (бездуховен летописец на бездуховните
„строители“ на бездуховна България), на модернистите, левичарите, „априлските“
поколения, пост-модернистите...
От средата на ХІХ век насетне българската „интелигенция“ обсебва учителната
власт сред българството. Тя не само измества духовенството от това му призвание, но става мисловен и душевен наставник и на самото духовенство.
„Кръжокът“ на д-р Стоян Чомаков произвежда „свои“ епископи, чрез които влияе
върху събитията и режисира катастрофалния „триумф“ на Богоявленската акция
от 1872 г., пирова победа на душевното над духовното в самото лоно на
Църквата.
Една от главните причини за секуларизма на Екзархията е завареният от предишната епоха гръцки епископален колониализъм. Епископатът в българските земи
след падането под турска власт и до Кримската война е преобладаващо гръцки.
През ХІХ век той става все по-националистичен (т.е. секуларно-гръцки, т.е. антибългарски).
Този гръцки епископален колониализъм лишава българския народ от истинско духовно водачество и го провокира (умело подстрекаван и направляван от антиправославни сили) да търси неканонични, т.е. нецърковни, т.е. противоцърковни (непокорни на закона Божий) средства за еманципиране от националистичния гръцки
епископат. Така българската интелигенция обсебва самата „църковна борба“ и я
превръща в чисто политическа, т. е. светска, т.е. бездуховна. Затова привидният
триумф на Екзархията е всъщност срив на църковността. Интелигенцията става ментор на Екзархията, чиито духовници приклониха колене пред острастените
бунтовници...
В другите православни страни (Гърция, Сърбия, Русия) е съхранена приемствеността на родния (не „колониален“) епископат. И наред с настъпващия църковен секуларизъм – и през ХІХ и през ХХ век – те все още излъчват ярки и вдъхновяващи представители на истинската духовност, уважавани от интелигенцията и влияещи върху нея.
У нас към 1872 г. църковният секуларизъм тържествува. Има ли по онова време
неострастен български епископ? Който безкомпромисно да се изправи срещу бесовете на бунта и докрай да отстоява покоряване на закона Божий, т. е. християнско братолюбие, смирение и църковна каноничност? Ако би го направил – щеше да
бъде обявен за „предател“...
Преди век и половина българската интелигенция похити (от духовенството) учителната власт върху българския народ. Затова тя носи важна отговорност за
неговото бездуховно състояние. Интелигенцията като цяло не може да извърши
себеотрицателно покаяние. Покаяние могат да извършат отделни личности от
интелигенцията – чрез коренно преображение в своя живот, чрез себеотрицание
спрямо досегашното си душевно творчество и чрез силни и вдъхновяващи покайни
творби.

Георги Тодоров

Никой не може да ви спре.
Каквото е направено добре,
е направено завинаги
Разговор с Николай Михайлов
- Тези дни, при встъпването си в длъжност за трети пореден мандат, унгарският премиер Виктор Орбан заяви от трибуната на парламента, че времето на либерализма е свършило. Трябва ли да се съгласим с подобно твърдение?
- Твърдението е твърде общо. Долавя се триумфализъм, поза на победител.
Орбан печели за четвърти път с мнозинство от две трети. Събитието разочарова ЕК. На системния либерален надзор е отказан контрол върху унгарската политика. Емигрантската политика е суверенен въпрос, това е съобщението на гласоподавателите. Нарекоха Орбан авторитарен, полуфашист и
ксенофоб, но то е от безсилие. Зад него са унгарците. Орбан е консервативен
либерал, християндемократ. Той е един от тези, които оспорват идеята за
Съединени европейски щати като фактическо „продължение на Германия с
други средства“. Денационализацията на Европа означава „свръхнационализация“ на Германия. ЕС е невъзможен като свръх нация по американски образец,
идеята е утопична. Краят на националните държави ще бъде край на Европа.
Франция няма сили за лидерска роля. Макрон е „симулакрум“, крал буфон.
Американската изтерзана хегемония действа хазартно и грубо. Тръмп прави
Америка „велика отново“ с побой над всички наоколо. И Иванка не може да
го спре. Американският протекционизъм протича като садомазохистична игра
с туитър съобщения. Но Сорос, с когото Орбан се сблъска, не е алтернатива,
а проблем. Неговата подривна дейност среща нарастваща и повсеместна съпротива. Евакуацията на този човек от Унгария има стойност на символична победа. Сорос е „икона“ на агресивния либерализъм, фанатизиран да „отваря общества“, като хвърля „мрежи“, за да лови хора. Този човек е загадъчна
фигура, ако питате мен, с неукротима енергия и смътна мотивация. Умерено
безкористен филантроп, циничен финансов спекулант, „играч“, както сам се
нарича. Присъствието му на световната сцена е компромат за глобалния либерализъм. Напомня Троцки по размах на революционното въображение.
Хибрид на банкер и утопист, на разрушител и строител. Принципът на
действие е алхимически: solve et coagula. Разграждай и после събирай. Напредна
дотам да предупреждава банките да се пазят от него. Мандела го потърси за
съвет как да се пази от такива като него. Действа като парадокс на „самарянин“ и злосторник. И над всичко това - „идеалист“. Бунтът на низините,
наречен дисквалифициращо „популистка вълна“, се дължи и на неговия широко
тиражиран образ на глобален манипулатор, действащ независимо от всички
национални и традиционни суверенитети, на повсеместното му „просветителско“ присъствие. Беда е, че фигурата на Сорос се асоциира с каузата на
българския либерализъм и с преодоляването на нашето тоталитарно наследство. В либералните среди недоверието към Сорос е лош тон, то е нещо подобно на покана да обикнеш Путин. Или единия, или другия. Но Сорос е разгадан и времето му изтича. Силните му години са минало.
Либералният елит има проблем с демокрацията и тя с него. Недоверието е
взаимно. Мнозинствата са носители на „мажоритарен риск“. Мислят „иначе“.
Мнозинствата са почва, елитите - власт. „Почвата“ се бунтува срещу отвлечената и себична власт, срещу моралния релативизъм на елитите. Срещу
размаха на тяхната разрушителна програма. Новата антропология на трансджендърния човек се сблъсква с очевидностите на здравия разум. Либералната
културна революция е институционализирано насилие над масовите очевидности. Конфликтът между либерализма и демокрацията, между свободата и
справедливостта скъсява времето на либерализма в неговата късна редакция
на привилегирована власт. Елитите са уязвими, споменават думата „компромис“. Но развръзката предстои.
- Ако приемем все пак, че времето на либерализма е свършило, сигурно ще се
наложи да мислим за някаква цикличност на вълните, които заливат света.
Но преди това, може би да се попитаме: какво донесе времето на либерализма на България, беше ли либерализмът попътен на България, успяхме ли по
негово време да направим нещо значимо за себе си?
- Не вярвам в историческото махало. Вярвам в чудото. Но светът върви
към хаос, глобализация от деспотичен тип или регионализация с остро съперничество за доминация и ресурси в режим на перманентен риск. „Вечният
мир“ се отлага. Деспотизацията на света не предполага нов Сталин, както
си мислят, а елитарен „корпоративен“ монопол върху технологията за удържане на власт и производство на „ред“. Жанрът е антиутопия на „расовото“
превъзходство и контрол върху високите технологии. Световното общество
от денационализирани индивиди ще бъде, в случай на неговата реализация,
„край на човешкото величие“ (Леон Строс). Ще бъде глобална тълпа от „чипирани“ консуматори. Това ще е и кулминацията на голямото несъвпадение
между елит и народ. И край на свободата.
Това, което се случи след 1989 г., е основно под външно въздействие, то не
можеше да не се случи. Рухването на Съветския блок не е „предателство на
Горбачов“, както си мислят старите комунисти, а сблъсък на идеологията с
реалностите на модерния свят. Живков нямаше никакви илюзии по адрес на
„голямата измишльотина“. Чисто и просто му стана неприятно, че пада от
власт, измамен от „обкръжението“. Но, общо взето, си даваше сметка за
размера на поражението и за неговата неизбежност.
„Вятърът на промяната“ издуха тази бутафория. Първата заслуга на либерализма, следователно, е изхвърлянето на идеологията на „бунището на историята“, както обичаха да казват. Беше отменен идеологическият арест на масовото съзнание. Беше развалена магията на мъртвото слово (Пастернак).
Голямата лъжа преживя същинска оргия на разобличението, изсмяха се в лицето й. Преживяхме възторг от злорадството на историята, от публичния
линч над голямата илюзия. Усложненията дойдоха по-късно, когато стана ясно, че лъжата е пластична материя и има „сто живота“. Но на индивида беше освободен периметър за движение и свобода да говори. Зашеметяващият
опит на „първата свобода“ е незабравимо събитие, този опит промени градския човек. Хоризонтът беше Европа на човешкото достойнство. Случиха се
чудеса. И после удари часът на „ранното натрупване“...
Основното постижение на либерализма е реабилитацията на човека като субект на неотчуждаеми права. Либерализмът върна отнето достойнство.
Струва ми се, че около тази подарена свобода имаме съгласие, минимален политически консенсус. Патологиите на свободата са отделен въпрос.
И накрая - един „нюанс“. Старите антикомунисти от типа на Солженицин и
Хавел се оказаха дисквалифицирани в постмодерна Европа. Не подозираха подобно развитие. Този европейски елит и тези дисиденти са различни хора.
Дисидентите, предишните и сегашните, отстояват Европа, елитът отстоява „пост Европа“. Интелектуалците от „Парижкия манифест“ я нарекоха
„псевдо Европа“. Това са различни хора, с различна съвест. Европа не е същата. Има духовно родство между този европейски елит и старата комунистическа номенклатура, която пое юздите на прехода. Този елит и тази номенклатура споделят общи политически навици. Ляво либералните културни ре-

формисти, които диктуват западната „мода“, и „новите еврото коляно са утописти по дух и
пейци“ от комунистическото
прогресисти по идеология. В случай, че не са това, което найи и новоизлюпени буржоа. Но и почесто са: откровени циници
тво. Бившите комунисти и настоследното е пункт на сходство.
ящите либерали са едно и също
ъщо в две издания. Това е радикалният извод. Ироничният финал
нал на всички исторически терзания. Родовите признаци на
а този „странен съюз“ са нормативен оптимизъм, политическа
еска коректност и новоговор
(Легутко). Разликите са несъществени
ъществени и не компрометиа. Цялата прозападна либералрат оперативната политика.
на инфраструктура на прехода
ода беше изградена от „майсторите на компромиса“, разположени
азположени на еднакво тактическо разстояние от комунизма
мунизма и от християнската
традиция. И бяха посрещнати
ти с широко отворени обятия. Търсеха се ентусиазирани
ни наемници с политкоректна интуиция. И несломима
има воля за обуржоазяване.
Да бъдеш либерал от нов тип е виртуозен компромис, тънко фарисейство. И меритократична неизбежност, разбира се...
- След 1989 г. страните от посткомунистическия
свят положиха големи усилия
я за възвръщане/изграждане на националното си достойнство. Но не
и България, където националното
алното беше някак
третирано като националистическо.
стическо. Поне сред
интелигенцията. Защо?
- Либерализмът е недоверчив
в към националното. Неговият патос е космополитен.
ополитен. Нацията
е „време и място“ на традиционни
иционни задължетиворечия.
ния, на тежка памет и противоречия.
Нацията е взискателна, в определен
пределен момент
може да поиска и живота ти. Тя е „мистически“ колектив, съставен от всички поколения, живи и мъртви, общност
ност отвъд
привичното човешко обкръжение.
жение.
Либералът е лека субстанция
ия с нищожно
онтологично тегло. Нацията
а е „гордост
и предразсъдъци“. Забравата е свобода,
паметта тежи. А нацията е дълг на
паметта. Нацията натурализира
лизира минало, съставено от фикции. Тя е ревниво божество, войните са сражение
на богове. Езическото многобожие
обожие
превръща света в театър на военни действия. Това разпространено
ранено
либерално впечатление пропуска
уска да
забележи, че националното и национализмът са различни неща
ща и
че, ако съвпадат, то е само частично. Различието е като между реалност и идеология, но не
му вярват, защото на терен
н
разликите не изглеждат убе-дителни. На терен замирисва
ва
на кръв. След 1989 г. беше
реабилитирана фигурата на
гражданина, на човека със
събуден разум и осъзната
свобода. Идеята беше
страната да бъде „пренесена“ в цивилизования
свят и „разтворена“ в
него. Процедурата е
екстравертна, тя
предполага обръщане навън и
ентусиазирано ученичество.
Националното е лоно. Националното
оналното е агорафобно, някои казват, хтонично.
нично. А интелигенцията търсеше световен въздух...
ух...
Нацията е „ние“ с общ произход
изход и споделена съдба. Език, вяра,
пейзаж. Гробове и олтари. Признаците на нацията се изброими, но не
налното е ирационален остатък. Накрая, след
изчерпват феномена. Националното
всички теоретизации, се доверяват
веряват на детайл, абстракцията не говори нищо.
Либералното съзнание е в риск
иск да изгуби интуицията за това „ние“. Всеки типичен либерал е или безразличен,
ичен, или „отчаян“, народът му се струва непоправим от „просветена“ гледна
а точка. Народът е консерватор.
В Полша „Солидарност“ беше
ше невъзможна без полския патриотизъм и католическата църква. Такава е полската
лската оценка. Полша излъчва „за умни и прости”.
Полша задължава. Европеизацията
ацията на Полша е полски въпрос и не предполага
процедурна денационализация
я от срам и притеснение. Полонизмът е мистиката да бъдеш поляк.
Нашият елит е политически
и и финансово зависим, но напълно свободен от задължаваща културна традиция.
казал, че слабостта
ция Той е „безроден“.
безроден“ Някой би казал
е обща, на елита и на културата, и че националната свяст не е ефект на самовнушение. Може би. Но който мисли, че българската безрелигиозност няма
нищо общо с всичко това, греши. Националното ядро е верово, а не кръвно.
Народите са „мисли на Бога“...
- 30 години по-късно виждат ли се генеалогичните грешки на новата българска демокрация (имаме ли въобще основания да я наричаме така)?
- Не съществува идеално държавно устройство, не е идеална дори и българската демокрация. Демокрацията е абстракция, описвана чрез формални признаци на нейното наличие. Съвременната българска демокрация е именно такава сума от формални признаци, чието наличие не се оспорва. Оспорва се реалността зад тези принципи. Съществува предразсъдък, според който демократичният ред е „зряло“ постижение на политическата рационалност, връх
на държавната еволюция. Демокрацията е въплъщение на политическия разум.
Либералната демокрация е „край на историята“, решение на дилемата „роб и
господар“. Оттук и голямата тъга от факта на българско държавно несъвършенство. Ако България е демокрация, защо това безобразие? Идеалът за сравнение причинява страдание. Съзнание, свободно от тиранията на нормативното съвършенство, би приело недостатъците на общия живот като неизбежен компромис между идеално и реално, между „битие и дължимо“. Илюзията
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бежна в историческото врем
интуиция.
старата консервативна инту
Нищо не може да бъде натра
натрапено. Ако
възможното,
политиката е изкуство на въз
състояние ще
в едно „идеално“ държавно съст
бъдат открити демократични, аристоелементи в свократични и монархически елемен
взаимодействие.
бодно и благоразумно взаимодейст
съдейства за поНикакво доктринерство не съдейс
добряване на положението.
насилие.
Доктринерството е форма на наси
съзерцавана с изБългарската демокрация, съзерцаван
направо казано,
вестно отстранение, изглежда, напр
всичко това
нелепа. В светлината на разума всич
колективно запред очите ни е скъпо струващо коле
клинание. Ритуал. Трудно контролиран хаос, огродела, натрамен разход на енергия, кражба, кич и де
пени от честолюбието. Оттук и впеча
впечатлението,
че всеки кандидат за политическа слава е в най-сеискреният
риозния смисъл на думата „неискрен“. А и
тривиално.
е „глупак“. Или заинтересован, но то е т
до магията
Намеквам, че политиката е нещо близко д
и се практикува в състояние, подобно на „„транс“.
Всеки, който е бил „вътре“, знае това. Томас
Том Ман нае към
рича театъра „много сериозна игра“. Относимо
Относ
Българската полиполитиката, която също е театър. Българск
хленч. Обикни
тика трябва да се живее стоически, без хлен
държава е
съдбата. Помага и знанието, че битието в дъ
безусловно благо, дар. Без нея, хаос. Казано е: и
извън полиса човекът е бог или животно...
„Враговете на българската демокрация“ са два в
вида: доктринери и „мошеници“. Спорно е кои са за пред
предпочитане.
недосегаемост на поДве неща са нормативно неизбежни: недосегаемос
неговите предлитическия елит и спорадично правосъдие за негов
представление.
ставители. Така се движи българското представлен
невъзможно без
Управлението на една страна е абсолютно невъзмо
политическия
„намигане“, това е привилегированият жест на поли
сложните нива на
професионалист. Свидетелство за достъп до сложнит
Модерната полизанаята. Нещо като масонско ръкостискане. Модерна
меркантилнотическа езотерика е меркантилна, според духа на мер
то време. Някога са работили с отрова и кинжал, сега работят
с долар.
Препоръката да се следи потокът на парите, „за да се разбере
каквото и да е“, е благоразумна препоръка. Борбата срещу корупцията е неизбежна и високоблагородна дейност, но тя е предвидена в драматургията, където е предвидено и всичко останало...
- Комунизмът надценен или подценен проблем се оказа за времето, което дойде след комунизма? Защо политическите сили, които падането на комунизма
роди, не можаха да оцелеят?
- Лошо употребиха комунизма, това знам. Има едно българско, а струва ми
се, и международно одумване на комунизма, което не може да спре, защото
му прави удоволствие да продължава. И това няма нищо общо с дълга на паметта. Описания, изтезания, плач и много „съвест“. Има обсебени от комунизма , които ще осиротеят без темата. Това са наемниците на антикомунистическата нива. Това са и късните дисиденти, хора с фантазирана съпротива, най-често препънати колаборационисти, които влачат някаква обида,
отказана кариера или нещо подобно. Имат се за дисиденти или просто за талантливи антикомунисти. Това е фигурата на патетичния антикомунист. В
тази група фигурират и преквалифицирани бивши доносници от почетната
гвардия на екстатичните русофоби. Има и хора на обвинителната ярост, които въобще не са пострадали, но обвиняват с лекота - от „морален потрес“ и
„чувствителна съвест“. Налитат на досиета, искат да видят какво пише въ-

тре, за да разберат „кой кой е“. И като разберат, мислят, че са разбрали.
Комунизмът не е нито надценен, нито подценен, а употребен. Не комунизмът, а употребите му са същественият въпрос. Комунизмът се оказа начин
да направиш нещо за себе си чрез налучкване на удобната версия. Във всяка
работа се иска мяра, съобразяване, такт. От антикомунизма направиха средство за препитание и платформа за нарцистичен разгул. Каква мяра има в
телевизионните предавания, водени от бивши доносници, сега антикомунисти
и специализирани русофоби, та да твърдим, че комунизмът в България е „паднал“, а демокрацията - „станала“? И какво значение има дали ще отворят или
ще затворят досиетата при тези „рамкови условия“? Ако досието ще ти
създаде престиж на „сложна личност“, а представлението с твое участие ще
се играе без да спира, с характерния нюанс на нещо извратено?
„Възхитителната грубост на живота“ следва своя логика.
Антикомунистическите партии са погребани в прехода, но по избори напускат гробищата и обикалят наоколо. На лов за гласоподаватели. Тяхното присъствие, в режим на перманентно преименуване, си възлага критическа функция на надзирател върху българския геополитически статус. Спират Путин.
Първо комунистите, сега него. Всичко това е малоумно до болка и бездарно
до дъно, с извинение за грубия тон. Ако се заставиш, в това можеш да съзреш и нещо като кихотизъм, работа с вятърните мелници. Но Сервантес е
невинен. Българската „десница“ е хамелеон. Сутрин са сини, вечер розови или
обратно. Нищо не може да ги спре да се преобръщат. Сега твърдят, че „няма
нито ляво, нито дясно“, а само ЕК. Но имало и „пета колона“, която ги прави неизбежни. Периодично публикуват доклади за тази „пета колона“ с посочване на имена. И размишляват върху ефектите на рублата в резервирания за
долара район. И поставят имената си под тази „наука“. И не ги е срам, разхождат се по улиците, поздравяват. Никнат от НПО, „Америка за България“,
някои посолства и от тънките процепи между жълтите павета. Това не е
нищо друго, освен една инертна, кариерна и безскрупулно „носталгична“ субстанция, колкото непотребна, толкова и неизбежна. Трябва да се гласува за
тях, обаче. Ако изчезнат, ще пострада градската среда. Ще млъкнат вувузелите, ще настъпи неловка тишина...
- Във връзка със скандалите (имаше ли всъщност скандали?) около т. нар.
Истанбулска конвенция, вие отбелязахте, че сме попаднали в капан. Бихте ли
развили тази мисъл малко по-подробно – капан между изискванията на напредналите нации и нагласите на балканската изостаналост? Или просто
противоречие между строежа на естествения живот и императива на цивилизацията на индивидите, която може да се развива само отдалечена от него? Или става дума за сблъсък на божественото с профанното?
- Истанбулската конвенция е повод да се размишлява върху „модерната болест“, върху сгрешената формула на либералната душа, симптом на която е и
тази Конвенция. „Цивилизацията на индивидите“, както сполучливо се изразявате, е в клиническа безпътица. Два века стаж при свободата позволяват обобщения. Модерността е преди всичко културна революция, дълбока трансформация на индивидуалния характер. Едно става ясно - култът към свободата без
традиция, авторитет и вяра е път към психотичното или към някакъв религиозен ерзац. Свободата е еманципация от бащината фигура. Бащата е фигура на
традицията, преносител на сакрални значения. Да убиеш небесния или земния
баща, а най-добре и двамата, открива път към абсолютизираната свобода.
Патрицидът е културна парола на модерността. Брут да, Цезар не. Лозунг от
Парижките студентски бунтове. Бащата може да бъде убит, но сянката му не. Бащината сянка тероризира. Отцеубиецът живее в руините на сакралното
с терзаещи спомени. Модерният човек е дете на безпредметна свобода в руините на свещеното. Фрагментите на сакралното, илюзорната свобода и несигурният арбитраж на разума - в невъзможно помирение - превръщат човека в
изтерзано, „невротично“ същество. В късен либерал.
Никой не може да понесе нищото на тази „свобода“. Нужни са дребни идоли,
за да се живее. Желанието е стратегическа резерва. Свободата освобождава
желанието като последна опора. Модерното желание е обсебеност от насилие
и оголена сексуалност. Това са парадигмите на новата свобода. Насилие и
секс. Модерната организирана разтуха ще фалира незабавно без тези два „екстаза“, затрупана от взрив на глобално недоволство. Всички са единни в това
„съкровено“, смес от кръв и похот. Този стандарт на освободеното желание
се преживява по велико недоразумение като уникално „мое“. Желанието фантазира уникалност. Индивидът е гениално несводим, защото желае. Тази фантазия спасява в егалитарната среда. Не сме еднакви, защото съм собственик
на уникално желание. Моето желание е моята гениалност. Консюмеристката
индустрия експлоатира масовата воля за уникалност, илюзията за различие в
контекст на неразличимост (Рене Жирар). Либерално-демократичният мит
твори тълпа от „гении“ на либидозното желание. Всяка трансджендърна персона е уникум. Поклащащите се феерии върху камионите на гей парада разказват всичко. Свобода и слънце. (Обратното е гей парад в дъждовно време.
Природен реванш.) Да бъдеш различен, бидейки като всички останали, е екзалтираният парадокс на модерната ситуация. Свободата е в тялото, в уникалния импулс на неговата „невменяемост“. Флуидната сексуалност е апотеоз на
свободата. Тази стройна теология съдържа един единствен риск, този от изчерпване на желанието, от изпразването на либидозния резервоар. Проблем е
„вечността“ на желанието. Как желанието да трае и никога да не свършва.
Защото краят на желанието е начало на инферналната скука. На нищото, което нищожества. Това е паскалиянската тема.
Истанбулската конвенция никне от тази лудост като благочестив и угрижен
документ. Брани жените от „стереотипните роли на пола“, от мъжката доминация и от „вечната женственост“. От семейството като патриархално
предприятие. От утробата като мъжка работилница за производство на деца. От логоса и фалоса в качеството им на власт. Конвенцията брани жените, както Комунистическият манифест работническата класа. Жените са
постмодерен пролетариат, оковани във веригите на мъжката експлоатация.
Документът брани жената от насилие и го прави, докато тя е изнасилвана
от порнографската индустрия и от потопа на кинематографичното насилие.
От Ерос и Танатос съвместно. От ексцесите на феминизма до обезобразяване и безподобен кич. От емигранти в Англия, Германия и Скандинавия, но затова мълчат. Жената е изнасилвана от лицемерието. Нека изчегъртат първо
насилието от собствената си действителност, от побърканата си идеология,
от интернет и поп културата и после да влязат в тукашните детски градини за джендърно превъзпитание. Да поработят още малко върху „приоритетите“ и после да почукат на варварската порта. Това е идеята на отказа.
Трябва да се разбере откъде идват и накъде отиват авторите на тази
Конвенция. Трябва да се прочете внимателно обяснителният доклад към нея,
трябва да се доверим на самообяснението. Трябва да се чете внимателно, не
през страховете, че ако не бъде ратифицирана, ще нахлуе Путин. Този Путин
не трябва да пречи на мисловния процес. Има лекарства, които могат да помогнат, ако „нищо не помага“. Гинко Билоба. Три пъти на ден.
- Ако Европа премине на две скорости и ние се окажем официално в периферията на ЕС (където сме и сега, но някак без това да се признава от „големите”), как би трябвало да реагираме, според вас? Да се примирим? Да обещаем, че ще ги застигнем и задминем за десет години? Или да напуснем с
гръм и трясък съюза, каквото и да ни коства това?
- Скоростите са две, въпросът е да не станат три. Пред каква инстанция да
вдигнем бунт, че да не станем за смях? Ние сме в католически брак с евроатлантическите партньори, „в добро и зло, докато смъртта ни раздели“.
Освен ако папата не анулира брака, но не вярвам. Да не униваме обаче, разполагаме с утеха. Достойнството на корабокрушенеца (Давила).
- Когато от есента вестник „Култура” спре да излиза, как трябва да продължи?
- Никой не може да ви спре. Каквото е направено добре, е направено завинаги.

Въпросите зададе екип на Култура
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Март 1943 г. Кратък пътеводител
из депортацията

ХІ издание на международния фестивал
за съвременен танц и пърформанс
Антистатик 2018 - първа част
Шопенхауер говори за вечната заплаха от скуката, която ни дебне отвред. Светът е скучен, но гледките пленяват и интригуват. Живото изкуство на танца, и то в неговата ултимативна форма на движенчески
театър, на танцовия пърформанс, следва да се противопостави на виртуалното живеене, да върне сетивната непосредственост на тялото, но и
да осмисли и претълкува реалността на днешното постиндустриално консумерическо еуфорично общество, живеещо в ситуацията на постистина и
посткрасота. Не е ли това свръх задача, с която не само танцът, но и
всички изкуства едва ли могат да се справят?! Може би затова призивът
на тазгодишното, вече ХІ издание на „Антистатик“, е: Запазете спокойствие и да танцуваме!, надявайки се на извечната магия на танцовото да
връща към естественост, към спонтанна непосредственост, към нормалност. Настоящото издание е под надслова „Извънредно положение“ и в
рамките на десет дни показа четири чуждестранни и една мултинационална продукция, както и за първи път много богата селекция от български
представления - цели четиринайсет.
Колкото и да са разнообразни като стил, език, жанр и артистична ориентация, през представленията във фестивала може да се очертае една почти ясно доловима тенденция – смъртта на епатажа, ситуацията post
mortem на взривяващата трансгресия, на заслепяващия шок, на аморалното удивление, на възбудения от непристойността интерес. Може би това
се долавя и поради липсата на някакъв отчетлив център в селекцията, която е по-скоро антологична, отколкото концептуална, както и на самите
произведения, които са с много високо общо ниво, но без ярко открояващи се знакови постижения.
Фестивалът се откри с многоочаквания „В почит към...“ (САЩ, Франция,
1998), трибют към Вацлав Нижински, Валеска Герт, Жозефин Бейкър и
Хари Шепърд в изпълнение на американския танцьор, певец и хореограф
Марк Томкинс, който обединява четири самостоятелни свои работи от
периода 1989- 1998 като „обяснение в любов“ към тези емблематични фигури-икони на съвременния танц. Подходът е умишлено не илюстративен.
Образите, пресъздавани от Томкинс в четирите миниатюри, се разпознават само по някои емблематични детайли, но всъщност и четирите рисуват личното му търсене и оформяне на вкуса в танца. Нижински се разпознава по ръцете на фавъна или по клюмванията от „Духът на розата“,
Валеска Герт, вечната съперница на Мери Вигман - по експресивните ръце
и отчетливата бурлескова еротика, Жозефин Бейкър - по фрапантната
водевилно-иронична жестика, а Хари Шепард - по костюмите с пера...
Всичките миниатюри стилистично са близки една до друга. Те включват
елементи от ефектите на кабарето, мюзикхола и бурлеската с особеното
преплитане на еротичното, шаржа, стилизираната декадентска театралност и танцовата сугестия. Въпреки замисъла, при Томкинс има много автобиография и реторика, които отчуждават, защото са осъществени със
съвременното безгрижие на сийнейджъра1 и са много по-интересни от тази гледна точка, отколкото от собствено танцовото. Трибютът – почитта към „незабравимия“ изпълнител, който очевидно е попил в кожата, се
преживява не в паметово-историчен аспект, а като животрептящо настояще. Четирите миниатюри стоят доста анахронично като инвенция,
стил и език, особено подчертани от старото тяло на Томкинс, опитващо
се да се държи като младо. Оттук и парадоксалният ефект - в един момент се налага усещането, че Томкинс всъщност пародира съвременното
живеене, което се срамува от старостта, не знае какво да прави с нея,
страхува се от тъгата на изхабения дух и тяло. Бясно им противопоставя жизнерадостта и оптимизма си и нехайството пред отговорността
на живота-тление и затъва все повече и повече във вечната еуфория на
ювенилното самолюбуване и нарцисизъма, преживяващ света единствено
като поле за забавления и наслади. Така се оправдава и неугледният трибют – вместо да е ценностен избор на най-същественото от другия, той
се превръща в лично преживяване на чуждото, негово присвояване и трансформиране.
Може би най-компактен, оригинален, провокативен и експресивен е танцпърформансът „Хабитат“ (Израел 2017) на хореографа Ури Шафир, който
го изпълнява заедно с Зуки Рингарт. Работата носи като надслов стиха на
Робърт Бари: За мен нищото е най-мощното нещо в света и е изцяло изградена върху стилистиката на контактната импровизация и техниката
на свиването и разпускането. Шафир е артист, ученик и последовател на
гага стила на прочутия Охад Нахарин, но тук се въздържа от употребата
на елементи и похвати, характерни за Нахарин. Въпреки това, проличава
известна близост в третирането на кинетичния импулс, който веднъж е
много неочаквано конструиран в група от двете тела, които са свързани
в цялост чрез неговата графика, а друг път движението е оголено до повседневната си спонтанност или напълно минимизирано до трепета на
пръстите или клепачите. Две сънени или спящи мъжки тела лежат преплетени едно в друго – приличат си, но са облечени небрежно с различни
тениски и къси панталони. Изведнъж едното в просъница се раздвижва и
тегли другото, то се оставя инертно да повтори импулса, после обратното. Тихо е. В празнотата се носи само дишането на все по-динамично взаимодействащите си тела. Те се преплитат, противоречат си, изтласкват
се, после се преоткриват. Събуждат се, учудени са, но взаимодействието
продължава. Понякога нещата напомнят игра на малки зверчета, сблъсък,
борба, надиграване, проява на инстинкт; друг път - на огледално проециране на Аза – губене и намиране, трети - на трескаво търсене на близост,
нежност и дори ласка. Странно е, но движенията не пораждат еротична
енергия, не се търси никаква плътска лъстивост, а напротив - чистота и
спонтанност. Близостта на телата по-скоро говори за някакво носталгично търсене на отсъстващото, на неназовимото и безименното, което
буквално се появява чрез динамиката между двете тела. Не е пресилено,
ако кажем, че неговото естествено място на обитание е това между, посред, това отношение помежду двете тела, двете души, а то е любов,
приятелство, близост, нужда, копнеж... дори Бог, защото чувството, което извира, когато внезапно тишината се нарушава от утешителните
придихания на Баховите „Голдберг-вариации“, придобива някаква метафизична сила. Ритъмът е накъсан, има нарочна ретардация и повторения.
Яркостта на ефекта се постига тъкмо чрез използването на Баховата
музика и нейната нескрита религиозна изповедност, която нетипично преобръща обичайната пърформанс атмосфера и я трансформира в някакъв
„универсален“, хармоничен свят, където движенията са смисъл и живот.
От пулсациите и непрестанното предаване-поемане на импулсите на отношението-взаимодействие се поражда някаква особено топла, сякаш забравена човешка, но и някак свръхчовешка красота, в която е скрито метафизическо обещание за спасение на един свят, забравил какво е истинска близост и споделеност.
„Пориви“ на Бенжамен Бертран (Франция), заедно с чаровната Леонор
Цурфлю, се занимава с отношението между мъжа и жената, с постепенната поява на желанието и прелъстителността. Работата е елегантна,
развива се в градиращ ритъм от гравитацията на общуването, но нито
изненадва, нито трогва, нито интригува. Всичко е в една посока, която
предопределя цялото и не може да бъде спасена от ефектите на пределно
бавното, на огледаната синхронизация, на безконтактната дуетност или

Смъртта
на шока
Сцена
от Хабитат (Израел)

1 Seenager (Senior teenader) –
сийнейджър – възрастен тийнейджър, хора над пенсионна
възраст, които правят неща
присъщи за тийнейдърите и се
държат фриволно, според
Оксфордски речник на новите
думи.

бързите серии движения. Пестеливостта на кинетичните средства, макар
и да създават усещане за обща грация, не могат да конструират някакъв
по-интензивен, дълбок и автентичен смисъл, остават до привличането и
обичайната сетивност на флирта. Началото е звук от машина за вятър,
на която е закачен и се вее найлон, той я насочва към нея, а тя не изпитва нито страх, нито почуда, а само наслада. Гледат се, танцуват,
враждуват, помиряват се, но дистанцията остава, страстите са сенки,
безчувствеността е основният герой, затова и минимализираният костюм около слабините им всъщност е бляскава броня. На финала са също
така самотни, както са били и в началото.
Доста по-амбициозен е „Жените-Чудо“ на Мелъни Лейн (Австрия/
Германия), която изследва съвременното усещане за тялото като инструмент за самозаявяване и личностна екзистенциална стратегия. За това
колко са разтеглени границите на възприятието за редно, нередно, нормално, естетическо, здравословно, сексапилно. От плътната дрезгавина се
откроява едно лежащо сребристо тяло-торс със съвършени пропорции, а
друго тяло, влачещо гънеща се драперия, се върти, завихряйки около себе
си всичко. Движенията са свръх бавни. Звуковата картина, дело на Clark,
е постиндустриален машинен шум-тишина-трепет, който натрупва смут
и очакване и подсказва трансгресивния акт – някаква граница не само е
престъпена, живее се отвъд всяка определеност в един свят на постоянна
трансформация и нарцистични метаморфози. Двете тела се оказват женски, въпреки че силуетите на двете професионални състезателки по културизъм Рози Харте и Натали Шмид притежават очертанията на съвършени антични атлети. Двете си взаимодействат, имат маникюр и ослепително бляскав грим, с пуснати коси. Те правят непривични движения, някои деконстуиращи елементи от трите основни упражнения в културизма
– клек, лег и мъртва тяга. Когато свалят плътните си костюми от бежова ликра, отдолу просветва съвършено развитата мускулатура на андрогина - нито мъж, нито жена. Елегантност и тестостеронна сила,
власт и естрогенна съблазън - тези жени са нещо като нов човек, като
реализирания Ницшеански свръхчовек, който сам е сътворил себе си и е
наложил отпечатъка на волята си върху мирозданието. Те подмамват като сирени и отблъскват като горгони, докато правят сценично позиране
като на състезание, изопвайки трицепси, стягайки бицепс, разпъвайки мускули на гръбна решетка и демонстрирайки предмишница. Чаровни, ведри и
пленителни, те покоряват с усмивка, докато подхвърлят и замахват сексапилно с дълги коси. Те са новите супергерои на света, обединили в себе
си и мъжа, и жената, и силата, и нежността; неутрализирали пола, вида,
те са самата телесна трансгресия на тялото, което е каквото си иска
да бъде - мъжко, женско, двуполово, вечно младо и силно; тяло-роля, тяловизитна картичка, но не и тяло-съдба. Реалността на техните тела
фрустрира либидната сублимация на комиксовите супер гърли и супермени.
Лейн е доста смела в опита си да покаже кризата на репрезентацията
днес, невъзможността за извеждане на сигурна истина и еднозначна норма, защото всичко е уязвимо, тъй като живее не в естеството, а в едно
„отвъд“, което се конструира и е реално, но не се нуждае от оправдания
и обяснения, а само от непрестанен израз в свят, където разбирането ще
бъде възможно едва след признаването на действителността на самото
„отвъд“. Изразът, показването, сценичното участие са отсамното на
онова отвъд, неговата сетивна онтологическа презентация-тяло. Тези
здрави свръхполови андрогинни тела са някак утешителни, защото са живи и жизнени, защото са най-великолепният израз на невъзможността на
човека да бъде просто човек.

Петър Пламенов

В поместен наскоро в
„Култура“ текст
Владимир Дановски1
разсъждава, без обичайния юбилеен повод, върху съдбата на евреите
в „стара България“ и в
„новите земи“ по време
на Втората световна
война. Писан през 2012
г., текстът носи привкуса на дебата от онези години и не отразява появилите се оттогава нюанси в споровете, стъпва на редица
фактически грешки,
проявява и не особено
добър вкус.2
Но есето докосва причини, поради които сюжетът остава вечно
неуловим и недовършен:
озаглавено
„Нормалността на доброто“ в контрапункт
на „баналността на
злото“ (Хана Арендт) и
„крехкостта на доброто“ (Цветан Тодоров),
то за пореден път препраща към бездните на
морала.
Невъзможността да се
сложи крайна точка на
дебата идва именно
оттук. Ала не само.
Всяко навлизане в материята се сблъсква и
с други екзистенциални
дилеми, като вододела
между лична и колективна отговорност;
правомерността от
приписване човешки качества/дефекти на етноними (в случая „български“) или социални
макроструктури (като
„народ“); ограниченията и свободата на решенията; способността на слабия (слабата държава) да надмогне намеренията на
силния; разминаванията между исторически
случилото се и възможните му алтернативи…
От близо десетилетие
се занимавам с темата, следя и участвам в
дискусиите, воден от
разбирането, че фактът, документът и
числото са валидни доказателства. Че върху
тях може да се стъпи,
за да се придвижим до
нещо, приближаващо се
до истината. И със сигурност не съм първият, който установява
илюзорността на това
разбиране или по-точно
– неприемливостта му
за хората. Историята
на евреите под българска власт през 19401944 г. се оказва кипяща пресечна точка на
идеология, политически
позиции, национални
страсти, геополитически интереси, колективни комплекси и психотерапия. При подобна избухлива смес, ирационалното изглежда
още дълго ще присъства в разговорите по въпроса, особено в мрежата и социалните медии. Споровете са изпълнени с екзалтирани
тиради и с негодни,
ръждясали аргументи;
състезателната проверка на хипотези и
интерпретации е постоянно изблъсквана
от аксиоми или нормативни декларации.

през януари 1942 г. „окончателно решение“ за изтребление на
еврейството в Европа идват от полската съпротива през
пролетта на 1942 г. През есента Рузвелт информира за случващото се еврейската общност в САЩ, която веднага прави
публично достояние информацията. През декември съюзнициПрез 2013 г. с Надя Данова публикувахме двутомник с докуте широко огласяват предупреждението си към Германия да
менти от българските архиви за депортацията на евреите
спре масовото изтребление на евреите.5 На 19 декември
от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот през март
СССР излиза и с отделна декларация в същия смисъл, помес1943 г.3 Смятахме, че 609-те документа на почти 2000 стратена в пресата. Отделно, още от началото на 1942 г., са заници и обобщаващите ги встъпителни студии разказват саявени намеренията да се търси отговорност за престъплемоочевидни неопровержимости. Но ако след тази публикация
ния и издевателства срещу граждански лица в окупирани тезнанието за събитията действително стана по-достъпно и
ритории.
влезе в по-широк оборот, то потокът от неправдоподобни
● В документите на Комисарството по еврейските въпроси
интерпретации съвсем не пресекна. Ето защо - без очаква(КЕВ) e упомената крайната дестинация: първоначално
ния, че те ще изчезнат - реших във възможно най-изчистен,
Катовице,
а след промяна на германските планове конспективен вид да рекапитулирам възражения по най-разТреблинка. Официалната версия, доколкото изобщо е изговапространените от тях.
ряна по един или друг повод, е, че евреите са изпратени на
работа в анексираните от Германия територии. Това твърЮрисдикция
дение очевидно противоречи на обстоятелството, че са деТвърдение I: за България Беломорието и Македония са чужди портирани невръстни деца, жени и старци. Съмнения за истинската цел изразяват дори служители на КЕВ.
земи, върху които тя няма права на окупатор, нито суверенитет; за такива може да претендира единствено Германия. ● Горните факти не означават, че техниката на унищожение
е била общоизвестна. Но депортирането широко се асоциира
- Да, България не е имала суверенитет върху „новите земи“.
с физическо унищожение. Ето няколко български свидетелКакто върху тях не го е имала и Германия. В хода на една
ства:
война, преди сключването на мирен договор, суверенитетът
над окупираните части от дадена държава не се променя. В
○ На 26 февруари 1943 Васил Митаков (близък политически
случая става дума за територии, завзети с оръжието на
сподвижник на Филов и син на един от най-ярките българГермания и предадени за окупация/управление на България.
ски антисемити от началото на ХХ век) записва в дневника си, че „упорито се говорело, че ще ги (евреите) изпра● Въпреки това – безотносително към въпроса за формалнатят
в концлагери. Това значи – казват – смърт“.6
та юрисдикция - чрез провежданите политики България не само ги окупира, а на практика ги анексира.
○ В дневника на Богдан Филов е записано (11 март 1943 г.)
изреченото пред него предупреждение на швейцарския пъл○ В „новите земи“ са въведени българското законодателномощен
министър в София, че депортирането означава
ство (включително антиеврейското) и административна
„смърт“.
уредба; дори църковните епархии са присъединени към българските.
○ На 20 март 1943, по повод вестите за депортациите,
Никола Мушанов пише в дневника си: „Да се предават на
○ В тях България въвежда всички свои държавни атрибути
смърт човешки същества от страна на България. Кой си
и символика.
ти, бе Филов, който унищожаваш всички човешки доброде○ През юни 1942 г. тя предоставя българско поданство (автели на българина и ставаш палач?“7
томатично на определилите се като българи; при изявено
○ Прочутото писмо на Димитър Пешев от 17 март 1943
желание на останалите) във въпросните територии; този
бие тревога, че депортациите „може да доведат до обвиакт официално се тълкува като привеждане на поданствонение [срещу България] за масово убийство“.
то в съответствие с новия българския „териториален суверенитет“.
○ За изпращане евреите на смърт говорят позивите на комунистическата съпротива.
○ Същевременно правителството се позовава на българското законодателство, за да откаже поданство на евреите
○ Сред самата еврейска общност често изричаната по тев Беломорието и Македония въпреки настоятелните им
хен адрес закана за изселване в Полша е еднозначно разбимолби.
рана като смъртна заплаха.
○ В „новите земи“ са инвестирани значителни бюджетни
● Добре известните инициативи на шепа политици, общестсредства на българската държава, в частност за инфравеници, Православната църква и граждани срещу депортираструктура.
нето на евреите от старите предели на Царството сами по
○ България поема съответната част от държавния дълг на себе си предполагат, че те съзнателно и информирано са цеГърция и Югославия, което е класически израз на промяна в лели предотвратяване унищожението на еврейската общност.
Няма никакво основание да се смята, че същите тези хора и
суверенитета.
властите, организирали депортацията от Македония,
○ В Статистическия годишник на Царство България за
Беломорието и Пирот, не са били наясно с тази смъртна
1942 територията и населението на „новите земи“ са отопасност и за евреите от „новите земи“.
читани като присъединени към тези на Царството.
Съответно е прието, че еврейското население на страната възлиза вече не на 48 000, а на 58 876 души.
Възможно ли е било спасение?
○ В споразумението с Германия за депортирането на евре- Твърдение III: Въпреки желанието си, българското правителите от „новите земи“ е посочено, че България ще заплати
ство не е можело да направи нищо за спасяването на евре„на глава“ за всеки изселен. Основанието е, че тъкмо тя
ите от „новите земи“. Става дума за неподлежащ на обсъжще „спечели“ от ликвидирането на техните активи, а
дане диктат на германските власти (понякога се посочва
Германия не възразява именно българските власти да се
„германското командване“). България не е можела да протиразпоредят с имуществото на депортираните евреи по
воречи на Райха.
свое усмотрение и в своя (или на своите граждани) полза.
● Безусловно е, че българското правителство не е положило
○ Оставям настрана цялата оглушителна пропагандна реникакво усилие за спасяване на евреите от „новите земи“. В
торика, която не спира да възпява „обединението“ и „Царя- нито един момент то не е проявило желание и намерение да
обединител“.
го направи. Напротив – от самото начало предприема всичко
● След публикуването на нашия сборник бе издадено задълбонеобходимо, за да изключи опцията за защитата им. Такава
чено изследване на преподавателя в Юридическия факултет
стъпка, в частност, е лишаването им от възможността да
на Софийския университет Здравка Кръстева.4 Стъпвайки
получат българско поданство.
върху строго юридическа аргументация и върху немалко доку- ● Решението не е акт, приет под диктовка, а резултат на
менти от двутомника, то напълно потвърждава и доразвива продължителни разговори. От поставянето на въпроса от
изводите ни относно статута на „новите земи“. Заедно с
Германия през юни 1942 г. до навечерието на „вдигането“,
това, подробно посочва нарушенията на международното и
българските власти са в преговори с германските. В техния
хуманитарното право при организираните там депортации.
ход се обсъждат различни спорни въпроси и опции, като об○ Особено показателно е напомнянето, че Примирието от хватът на депортацията или цената, която да бъде запла28 октомври 1944 г. налага на страната да заличи въведени- тена от България. (Двете страни приемат, че Германия изте след април 1941 г. „законови и административни разповършва „услуга“ на България, извозвайки евреите от точките,
редби, свързани с анексирането и инкорпорирането в
в които те са им предадени.) Всички варианти обаче предБългария на гръцки и югославски територии“.
виждат пълна депортация от Беломорието, Македония и
● В действията си през 1941-1944 г. в „новите земи“ България Пирот. Българската държава сама приема и предлага схемане среща принципна съпротива от страна на Райха, за който та, по която първо ще бъдат депортирани евреите от „ноосновно е военното съображение българското присъствие
вите земи“, после тези от София и някои големи градове, натам да освободи германска военна сила. Напротив, по всички
края всички останали.
въпроси от взаимен интерес, касаещи тези територии, двете ● Законността на депортацията и лишаването от подандържави преговарят и сключват съответни споразумения каство на евреите са оспорени и подложени на унищожителна
то добри съюзници. Ето няколко измежду многото примери:
критика в забележителна реч на Никола Мушанов в парла○ Споразумението Белев-Данекер от 22 февруари 1943 г.
мента (19 март 1943 г.) и в остра парламентарна интерпелаурежда депортирането на първите 20 000 евреи от намира- ция на Петко Стайнов (22 март 1943 г.). Макар акцията да
щите се под контрола на България. То ангажира многоброй- е вече в ход и режимът да забранява в пресата да излезе инни институции на българската държава и въз основа на не- формация за тези смели позиции, никой не може да твърди,
го правителството в София издава на 2 март серия поче властта не е предупредена от почтени български гласове
становления, които уреждат всички логистични и финансо- за престъпния характер на деянието й.
ви въпроси, свързани с депортацията както от стара
● При необратимия исторически ход на събитията у нас, въБългария, така и от „новите земи“. Подобна междудържав- просите „дали е можело“ и „какво би станало, ако…“ са неизна спогодба очевидно не се сключва, ако едната страна
бежно спекулативни. Важни обаче остават прецедентите на
(България) няма пълни права върху съответните територазличие. Без да е доказателство, аналогията очертава перирии. А и архивите свидетелстват, че документът е плод
метър на осъществени другаде (или по друг повод) и, следована интензивни преговори, в които са обсъждани варианти с телно, оказали се възможни алтернативни решения.
различни отговорности на българската страна.
○ В това отношение най-показателен е италианският слу○ По-малко известен случай: германското правителство
чай: фашистка Италия на Мусолини отказва да депортира
прави постъпки и подписва договореност с българското (22
не само евреите от собствената си територия, но и онези
януари 1943 г., след одобрение от Народното събрание),
от окупираните от нея земи (в Гърция и Албания). Да се
според която последното „да допусне изселването от предеотказва, значи, е можело.
лите на Царството на около 800 д. безимотни от герман○ Не са известни примери, в които отказ на съюзник на
ски произход, които желаят да се установят в Германия …
Райха да депортира евреи да е предизвикал наказателни
[и по голямата част от които] се намира в освободените
мерки или прекратяване на отношенията с Германия.
през 1941 г. български земи“. Спазването на тази юридичеВъпросът безусловно е бил важен в двустранните отношеска форма показва, че Германия смята не себе си, а
ния, понякога се е стигало до напрежение и натиск от нейБългария за фактически „суверен“ (титуляр на окупацията).
на страна. Но той не е бил от порядък да разруши стра○ Чуждите (включително германски) консулства в Скопие,
тегически съюзи.
Битоля и др. са акредитирани не другаде, а в София.
○ А ако се обърнем към прецедент с успешен отказ на
● Един страничен поглед. В информационния център на
България в друга област, нали се приписва като основна заБерлинския Мемориал на унищожените евреи от Европа
слуга на Царя, че е удържал да не изпрати войски на
(Memorial to the murdered Jews of Europe) стои следният надИзточния фронт?
пис: „През пролетта на 1941 г. България окупира обширни об○ От друга страна, при поставяне в контекст, оцеляванеласти от югославска Македония. През 1943 г. окупаторите
то на евреите от „стара България“ губи своята уникалпредават еврейското население на Германския Райх.“ Това найност.
тържествено място на паметта за Холокоста на германска
○ „Своите“ евреи не депортират и другите съюзници на
земя, разположено на две крачки от Бранденбургската врата,
нацистка Германия, като Италия, Унгария (до окупирането
синтезира разбирането в съвременна Германия относно роляна страната от Райха през март 1944), та дори Румъния в
та на България при депортациите в „новите земи“.
границите на т. нар. Регат (историческото ядро на кралството).
Какво се е знаело?
○ Това усещат и управляващите. От есента на 1942 г.
Твърдение II: Не е било известно каква ще бъде съдбата на
Външно
министерство в София следи най-внимателно подепортираните евреи.
литиката към евреите в другите европейски държави. В
● Първите сведения за задействане на взетото в Берлин

разгара на депортирането от „новите земи“ през март
1943 г. то докладва за смекчаване на депортационните политики в чужбина.

Отговорност
Твърдение IV: Българското правителство (в по-общ план,
българската държава) не носи отговорност за взето другаде
и от други решение.
● Всъщност, отговорност за депортацията е дирена още
през март-април 1945 г. от VII състав („антисемити“) на
„Народния съд“. Преди всеки друг трибунал и преди края на
войната, изпреварвайки времето си, той приема антисемитизма за престъпен сам по себе си. Прави го обаче с крайно
политизирани мотиви и аргументи, избирателно, с двусмислени и сравнително меки (половината оправдателни) присъди.
Впоследствие партийната линия почти изцяло изтласква темата за съдбата на евреите в „новите земи“.
● Да, България нито е замислила, нито е инициатор на депортирането. Но впрягайки институции, закони и обществено мнение, тя сътрудничи пълноценно и изключително усърдно за неговата реализация в „новите земи“. Във всяко престъпление съучастието е също престъпен състав.
Отричането на колаборационизма в осъществяването на
Холокоста отдавна е осъдено морално, някъде и углавно, като се третира за недопустим ревизионизъм/негационизъм на
историята.
● В изработена през 2013 г. и приета от 31 държави
„Работна дефиниция за отричане и изопачаване на
Холокоста“8, като една от формите на изопачаването му са
определени „умишлените усилия да се оправдаят или омаловажат [неговите] последици или основни елементи, включително съучастниците и съюзниците на нацистка Германия“. През
октомври 2017 г. работната дефиниция бе приета и от българското правителство.
● Въпреки горното, у нас дори най-високопоставени официални лица премълчават, публично отричат или снизходително
омаловажават факта, че депортирането е било съзнателна,
последователна и огласена политика на българската държава
в подкрепа на антисемитската политика на нацистка
Германия. Такава позиция позволява например на мнозина и до
днес да оправдават одиозната реплика на Дянко Марков пред
Народното събрание от 27 юли 2000 г., с която той заявява,
че евреите от „новите земи“ са основателно депортирани в
качеството им на „враждебно население“. Население, определено за такова с приетото във Ванзее „окончателно решение“ не заради съпротива, а по „расов“ признак…
● Сред многообразието от форми на Холокоста в завладяната от нацистка Германия Европа, френският и българският
епизод са особено близки един на друг. В течение на 53 години
след войната във Франция се твърди, че Републиката (режимът на Петен не е считан за неин правоприемник) не може
да бъде държана отговорна за депортациите. На тази официална позиция е сложен край в средата на 90-те години. На 16
юли 1995 г.9 президентът Жак Ширак тържествено признава,
че „престъпната лудост на окупатора бе подпомогната от
французи, от Френската държава… Френски полицаи и жандармеристи… изпълняваха исканията на нацистите… Този ден
Франция извършва непоправимото… предавайки подзащитните й на техните палачи“. Година след година – въпреки ропота на мнозина с добре познатите у нас аргументи – ритуалното признание се повтаря. През 2012 г. Франсоа Оланд заявява, че „това престъпление е извършено във Франция от
Франция“ и че то „е престъпление срещу [самата] Франция,
предателство спрямо ценностите й“. А на годишнината през
2017 г. Еманюел Макрон декларира, че „именно Франция организира вдигането, после депортирането и, следователно,
умъртвяването на почти всички 13152 души с еврейско вероизповедание“.
● България все още не е узряла за подобно признание на сходно деяние. А когато един ден това се случи, този акт само
ще я възвиси морално… Защото, упорито отказвайки отговорност и извинение, държавата ни не само постъпва нецивилизовано, но и хвърля сянка върху достойния епизод, влязъл
в колективната памет като „спасението“.
Спорът около отговорността за депортирането от март
1943 г. има и проекции в последвалото историческо време.
Онези, които я прехвърлят изцяло върху Райха, би следвало
със същия патос да оневинят престъпленията на комунистическата власт. Защото, ако българската държава е напълно
безсилна (т.е. в техните очи - невинна) в „новите земи“, където според тях безапелационно командвала Германия, то
какво да кажем за тоталитарния режим, представян като
изначално лишен от всякаква автономия?
Естествено, това нямаше как да се случи и за отговорността му се заговори веднага след неговото рухване. Само един
измежду многото примери - кажи-речи никой не възрази на
многократните, отдавна дължими, извинения за участието
на България в окупацията на Чехословакия през 1968 година...
А днес вече привикнахме да живеем с евтино раздаване на
присъди, когато всеки се чувства в правото си да иска всичко от Държавата и да й вменява вина или заслуги за какво ли
не, било то незначимо решение.
Колко знаменателно е, че на този фон са се оформили две
неимоверно твърди събитийни ядра в новата ни история, за
които държава и общество упорито отказват да поемат и
търсят отговорност. Март 1943 г. и “Възродителният процес“
са едновременно паметници на тревожната съвест и скрит
ресурс на българския национализъм.
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Тръмп е като катастрофа с влак

Евронародът срещу Евросъюза

Разговор
с Майкъл
Улф, автор
на книгата
Огън и ярост:
В Белия дом
на Тръмп

От демокрация към аристокрация и обратно

Изобщо не гледах на
Тръмп като на история от Вашингтон или
пък като на политическа история, казва
Майкъл Улф. Работното заглавие, което
дава на Улф свободен
вход в Белия дом, е
„The great transition”
(„Големият преход”).
„Скучно заглавие” - казва Доналд Тръмп, когато Майкъл Улф му го
представя в Овалната
стая малко след церемонията по стъпване в
длъжност.
Въпреки забележката,
президентът дава неопределеното си одобрение да се издаде книга.
Тръмп и Улф се познават от медийния свят
на Ню Йорк. В рамките на малко повече от
половин година Улф
прави 200 интервюта
със служителите на
президента, често в
Западното крило, центъра на властта в
Белия дом.
Когато резултатът е
публикуван през януари
2018 г., книгата е преименувана на „Fire and
fury. Inside the Trump
White house” („Огън и
ярост: В Белия дом на
Тръмп”). Президентът
изпраща личния си адвокат в издателството, когато унищожителното съдържание е
публикувано в медиите.
Продажбите моментално се увеличават и
през трите месеца, които следват, „Огън и
ярост” е продадена в
около три милиона копия по целия свят, което, според автора,
прави книгата една от
най-бързо продаваните
документални книги в
историята на литературата.
Опитвам се да си
представя, че успехът
се дължи на собствените ми заслуги, казва
вече световноизвестният Майкъл Улф. Но ако
има обяснение, то найвероятно е, че Доналд
Тръмп е един вид глобално преживяване, което всички ние споделяме. И че нещо липсва
в начина, по който медиите го описват...

1 Лу Добс - консервативен
телевизионен журналист (б.
пр.).
2 Вид сладолед (б.пр.)
3 Йими Окесон, шведски политик, председател на партия
Шведски демократи.
Партията е с националистическа и социалконсервативна
ориентация. Едно от основните ѝ искания е ограничаване
на бежанската и имиграционната политика на Швеция (б.
пр.).

Майкъл Улф седи в къщата си в Гринуич Вилидж в
Манхатън и излъчването му е на човек, който се наслаждава изключително много на живота. На бюрото има договори, готови за подписване, а в ъглите на стаята се издигат
купища книги.
Радвам се, че успях да завърша тази история, казва Улф.
Радвам се, че рано разбрах, че Тръмп е една история за мен и
че мога да я разкажа по-различно от други автори.
Приносът на 64-годишния Улф към литературата за Тръмп
най-добре се описва чрез отрицания. Най-продаваната книга
за американски президент не е за политика. Съдържа малко
политически новини. Не отговаря на никакви въпроси за
евентуалното влияние на Путин върху Тръмп или за това
каква идеологическа реакция може да последва в резултат
на тръмпизма.
Не се интересувам особено от политика, казва Майкъл Улф.
Интересувам се от характер, история, феномен. Точно затова
смятам, че моето описание на Тръмп изглежда по-вярно, отколкото това, което медиите са показали досега. Или поне
по-забавно.
Това отношение силно раздразва американските журналисти
и не на последно място, онези репортери, които ежедневно
отразяват политическото развитие в Белия дом. По време
на предизборната кампания Улф открито критикува отразяването на Тръмп (от медиите, б.пр.). След месеците, прекарани от вътрешната страна на Белия дом, той държи
още по-оскърбителен тон.
Твърде буквално. Политическите новини се основават на един
вид хипер рационализъм - причина и следствие. Президентът
направи това по тази и тази причина. Но Тръмп е като катастрофа с влак. Няма причина. Няма смисъл. Това репортерите не го разбират. Нека да дам един пример: Маги
Хаберман (от „Ню Йорк Таймс“) написа статия, че Тръмп
възнамерява да уволни Робърт Мълър – специалният прокурор,
разследващ руската намеса в американските избори - през юни
миналата година. Но Тръмп всеки ден казва, че ще го направи.
Началото на Тръмп в Белия дом е хаотично. Вратите към
Пенсилвания Авеню са широко отворени. Така Улф обяснява
уникалния си достъп до коридорите на Тръмп. Но при това
описание не се отчита, че Улф прави същото с Рупърт
Мърдок. През 2008 г. Улф издава книгата „Човекът, който
притежава новините: в тайния свят на Рупърт Мърдок“
(„The man who owns the news: Inside the secret world of Rupert
Murdoch“). За нейна основа служат 50 часа интервюта с
най-влиятелния и най-трудно достъпен медиен магнат.

- По време на изборната кампания, когато Тръпм е най-агресивен, вие взимате по-дълго интервю от него в дома му
в Бевърли Хилс. Пишете, че Тръмп изял една кофичка
„Хеген-Даз“ (Häägen-Dazs)2 и бил съвсем любезен.
- Да седиш с него, не е неприятно преживяване. Той не е
войнствено настроен, когато сте очи в очи. На сцена може да разиграва конфликт. Но дали действително е ядосан?
Съмнявам се. Един сътрудник от риалити шоуто „The
apprentice“ („Стажантът“) ми каза, че Тръмп се интересува
от две неща: спорт и жени. Освен това, настоящият президент е човек, излизал всяка вечер в продължение на 50 години, а ако го правиш в продължение на половин век и търсиш внимание, накрая преставаш да имаш вътрешен живот.

Майкъл Улф и критиката

могъщият информационен източник на света?
- Може би… за кратко. Тогава се размислих. Какво, по дяволите, става? Президентът на САЩ не може да спре публикуването на книгата ми. Той смяташе да ме съди за клевета и накърняване на неприкосновеността на личния живот.
А нещото, което не можеш да направиш срещу президента,
е да го оклеветиш или да нахлуеш в личния му живот.
Освен това, веднага получих пълна подкрепа от моя издател. Тогава стана ясно, че ходът на Тръмп е бил единствено в моя полза. Типично за Тръмп. Единственото, което успя да постигне, беше, че книгата ми се радваше на огромно
внимание.
- Получавате ли заплахи от почитатели на Тръмп?
- Всички задават този въпрос. Но аз забелязвам предимно
любов. От друга страна, живея в Гринуич Вилидж.
- Доналд Тръмп и Рупърт Мърдок – вашите два изследователски обекта - поддържат контакт един с друг. Според
„Ню Йорк Таймс“, те си говорят много често, всяка седмица.
- Да. И това трябва да са изключително странни разговори, защото те се провеждат между двама души, които изобщо не са в състояние да слушат някой друг, освен себе
си. Не мога да си представя как разговорът им би звучал
отстрани. Но когато единият говори, другият не слуша.
- Какво казва Мърдок на Тръмп?
- Предполагам, че се опитва да обясни на Тръмп къде греши.
Тръмп изобщо не слуша. Но всъщност, тук имаме новина:
Мърдок не е в добра форма. Той не е забелязван на публични
места от декември, когато падна на яхтата на сина си
Лахлан.
- Мърдок и Тръмп са консервативни милиардери, които водят война срещу елита, към който в известна степен сами принадлежат. Как трябва да се тълкува тази война?
- Не съм сигурен, че това описание е вярно. Смятам, че е
по-добре да ги анализирате от гледна точка на медийното
им битие. Те са таблоидни момчета. Имат голям опит,
щом стане дума за присъствие в таблоидната преса, и това говори за тяхното отношение както към тях самите,
така и към публиката. От гледна точка на бизнеса, те са
във война с „Ню Йорк Таймс“, например. Но дали тази война е лична? Съмнявам се.
- Рупърт Мърдок е основател на консервативния кабелен
канал „Фокс Нюз“, който яростно подкрепя Тръмп.
Президентът прекара Великден във Флорида с водещия от
„Фокс“ Шон Хенити. Постовете на Тръмп в туитър не
рядко са реплики, прихванати от сутрешната програма
„Фокс и приятели“ („Fox and friends“). Смятате ли, че
между тях има връзка?
- Според мен, връзката е преувеличена. Вярно е, че Тръмп
гледа „Фокс“. Но всъщност смятам, че той по-често гледа
Си Ен Ен. Президентът оценява, че „Фокс“ са на негова
страна, но каналът, който действително му влияе, е Си Ен
Ен, който той възприема като медия на естаблишмънта,
медия със статус, авторитетна медия. Мисля, че представата, че той постоянно следи „Фокс“, е отчасти внушение,
дело на самите журналисти от „Фокс“.
- Мърдок и Тръмп са двама неспокойни патриарси, които
заедно промениха западния десен популизъм. Мърдок непрекъснато пътува между три континента, което го принуждава да развие екстремна форма на прагматизъм. В биографията му сте отбелязал, че „ефект от всичките му пътувания е, че редуцира почти всичко до непосредствения
момент“. “Той няма система на мислене - метод или формула - а по-скоро набор от реакции“. Това описание отговаря
и на начина, по който Тръмп взима решения. Бившият
шеф на ЦРУ Майкъл Хейдън нарича президентството на
Тръмп “вечното сега“.
- Вярно е. Тръмп не само взема решения на момента. Той
живее целия си живот на момента. Тази действителност,
която е сега, не е тази, която беше преди две минути. Ако
Мърдок е издател на таблоиди, то Тръмп е герой от таблоиди. Това е една от причините, поради които Мърдок
презира Тръмп. Въпреки че Мърдок има големи търговски
успехи с таблоидите си по света, той изпитва презрение
към тези, които четат таблоиди и които работят за
таблоиди.
- С кого е по-забавно да се справиш като писател - с
Мърдок или с Тръмп?
- С Мърдок. Мърдок е умен. Той има много идиосинкразии:
като неспособността му да се справя с миналото. В момента, в който нещо приключи, то изчезва завинаги. Той
може да бъде жесток. Има големи проблеми с интимността. Но когато говориш с него, е много умен и много интересен. Човек, който може да се контролира. Тръмп няма самоконтрол. Той не е умен. И говори съвсем несвързано. В
буквалния смисъл на думата. От едно изречение до друго
няма никаква връзка. И понеже е президент на САЩ, това
несъмнено е интересно. Но сам по себе си, Тръмп не е интересен.
- Казвате, че повече няма да стъпите в Белия дом. Но все
още не изключвате да издадете част втора от „Огън и
ярост“.
- Мисля за това. Един ефект от такова нещо е, че много
хора започват да се обаждат - имам предвид източниците
на информация. Във времеброенето ми президентството
на Тръмп се намира във „втора фаза“. Първата фаза приключи с Банън. А втората епоха се характеризира със
„смъртоносни стрели“, насочени към президента. Рано или
късно, той ще бъде улучен. Историята с Русия е една стрела. Междинните избори са втора. Жените са трета.
Корупцията - четвърта. Всяка от тях е потенциално
смъртоносна. Много малко вероятно е той да приключи
епохата си, без да бъде улучен. Най-вероятно от няколко
стрели. Жените определено са рисков фактор.
Преживяваме културна революция, а Тръмп несъмнено олицетворява онези мъже, които се отнасят зле с жените.
- Как ще реагира Тръмп на евентуална загуба на изборите
през 2020 г.?
- Един от талантите му е да превръща загубите в успех.
Насред катастрофата ще се изправи и ще обяви, че загубата, всъщност, е лична победа за него. Очаквам подобен разговор и за „Огън и ярост“. Три милиона продадени екземпляра са прекалено голям успех, за да не поиска Тръмп да си
присвои оказаната му чест. Ще се обади и ще каже, че книгата е негова заслуга. Убеден съм.

Едната стена на къщата на Улф е запълнена с книги. Ако
Майкъл Улф има източник на вдъхновение, то той би трябвало да е легендарният репортер и писател Том Улф. В началото на 70-те Том Улф съставя антология на съвременната американска светска журналистика, която нарича „New
journalism“ („Нова журналистика“).
Майкъл Улф може да изглежда ексцентричен, но неговият
стил изцяло следва четирите правила, които Том Улф описва в „New journalism“: разказвай в сцени, използвай диалог,
описвай вътрешните мисли на хората и улавяй подробности за техния статус.
Ако и Том Улф да е обичан от читателите, той често е
критикуван както от журналисти, така и от писатели.
Защото краде стиловите похвати на писателите и паразитира върху настояването на журналистите, че предоставят истината. В резултат се получава нещо средно между
журналистика и художествена литература.
- Срещу книгата ви има и немалко критични гласове.
Сензационните сцени в „Огън и ярост“ са известни с това, че е трудно да им се направи оценка, защото е невъзможно да се прецени на кои събития сте бил свидетел и
кои сте конструирали по информация, получена от втора
или трета ръка.
- Преди няколко седмици направих интервю, което ми създаде проблеми като почти всичко, което правя в момента.
Опитах се да накарам всички ясно да разберат: не съм журналист. Аз съм писател, a writer. Говорих с колежани, които
настояваха за Истина, Истина, Истина. Казах им: забравете истината. Идвам от традицията на „New journalism“
(„Нова журналистика“), където се използват наблюдателнаМърдок и Белият дом
та способност и стиловите средства на писателя. Този
Бьорн ав Клеен: Г-н Улф, през есента на 1998 г. публикуважанр вече не се смята за модерен. Но е моят жанр.
те книгата „Burn Rate“ - за неуспешния си опит да навлеКогато започнах в тази професия, всички журналисти всъщзете в интернет икономиката. Но десет години по-късно
ност искаха да станат писатели. Никой не се гордееше с
– през 2008 г., издавате книга за Мърдок, а през 2018 г. из- това, че е журналист. Сега журналистът е патрон на
лиза книгата ви за Тръмп. Как получихте достъп до таки- Истината и бла бла бла…
ва затворени среди?
- Три милиона продадени книги. Смятате ли, че „Огън и
- Живея в Ню Йорк от 40 години. И извън журналистиката ярост“ ще доведе до ренесанс на „New journalism“?
съм посветил доста време в опити да стана богат. Ако ме
- Би било приятно, но повечето, които пишеха в тази трапопитате дали наистина исках да стана богат или просто
се интересувах от този свят, няма да мога да ви отговоря. диция, го правеха за списания като журналисти на свободна
практика. Проблемът е, че вече няма толкова много списаЧестно казано, не знам. Но се различавам от други журналисти по това, че съм бил от „вътрешната страна“. Пове- ния, а и няма толкова журналисти на свободна практика.
Аз съм последният от бездомните. И да ви призная - моят
чето журналисти, които работят в Ню Йорк Таймс, живеизточник на вдъхновение е Том Улф. И аз като него съм обят в Монклеър, Ню Джърси, и не се интересуват от влассебен от личните психологически мотиви на богатите хора.
тимащите така, както аз. Интересувам се от власт, от
От жаждата им за висока позиция в обществото и маниличности, които са забогатели в медийната индустрия. И
ерите им. И той като мен по-малко се интересува от потози „бекграунд“ ме превърна в подходящия за Тръмп събелитически контексти. В „Огън и ярост“ аз почти не правя
седник. Познавам много от хората в Ню Йорк, които и
той познава. И не го възприех като вашингтонска история препратки към националистическите еквиваленти на Тръмп
в други страни; няма Виктор Орбан или Йими Окесон3.
или изобщо като политическа история.
Дори и източниците ми в Белия дом не са свързани с поли- Но на практика, как можете да накарате властимащите
тика.
да говорят?
- Така е - в книгата ви Стив Банън изглежда като устат
- Не знам. Винаги съм имал чувството, че изобщо не ме
аутсайдер. В интервюта след публикуването на книгата си
бива в това. Веднъж интервюирах Мърдок по време на едвие говорите за „огромните прозрения“ на Банън и признано публично събитие. Мина добре. Познавах бегло неговия
вате, че наистина го обичате. Но безопасен ли е Банън?
човек, отговарящ за връзките с обществеността. Когато
Нима не е негова заслуга избирането на Тръмп и нима той
Мърдок се съгласи да напиша книга за него, седях с него час
не е архитектът на най-авторитарните му реформи?
и половина. След това той ме попита: “Получи ли това,
Нека да ви отговоря така: емпирично – да. Малко от покоето ти трябва?“. По дяволите, помислих си. Не знае ли
литическите позиции на Банън са и мои позиции. В същото
какво е необходимо за една книга? Вече я бях продал на извреме, той е умен и егоцентричен. Като се вгледаш по-внидателя за сума ти пари. Така че му отговорих: „Не, имам
мателно
в идеите му, разбираш, че те са доста всеобхватоще няколко въпроса“. Тогава той отиде до календара си и
ни. Но, да, Стив беше причината Тръмп да бъде избран. Без
ме записа за следващата седмица. И така - в продължение
на девет месеца. Всъщност, най-важното през тези месеци съмнение. Същевременно той е съвсем наясно с фигурата
на
Тръмп.
И не знам как точно Стив може да балансира
бе умението да слушаш.
между това познание и извършеното в полза на Тръмп.
„Огън и ярост“ не е книга, изцяло посветена на Доналд
Тръмп. Тя изобразява президента чрез неговите сътрудници, - Не се ли страхувате да представите в книгата Банън
като
романтичен
образ?
между които е и бившият главен стратег Стив Банън.
- Когато като журналист намериш източник като Банън,
Трудно е да се идентифицираш с Тръмп. По-лесно е да го
обръщаш поглед към небето и викаш: „Благодаря ти,
направиш със сътрудниците му, които постепенно губят
Господи“. Да намериш политик, който може да говори.
доверие във водача. Това е интересен похват, защото моВъзприемам Банън като положителен герой. Той живее дожех в реално време да наблюдавам промяната, която те
преживяваха. През първата седмица в Белия дом ми повта- брия живот. Съдбата го е поставила в позиция, която никой никога не би могъл да предскаже. Зад този предполагаем
ряха едно и също нагласено послание. Но скоро фасадата
човек на мрака няма нищо песимистично. Той намира всичмежду нас се разчупи и през втората седмица повтаряха
ко, което се случва, за леко странно и забавно. Това е заразсъщото послание, но примигвайки, и…
- Осъзнава ли Тръмп какво сътрудниците му мислят за не- но. Мога да се идентифицирам с аутсайдерството на
Банън и с истинското му презрение към естаблишмънта.
го?
Аз не съм институционален човек. Винаги съм бил аутсай- Той изобщо не мисли за хората около себе си в контедер. Нямам работа. Винаги съм бил предприемачески накста, в който съществува.
строен. Или ако искате да го предадете в по-отрицателен
- Как трябва да се отнасяш с него, ако си служител, насмисъл: никога не съм се разбирал с тези, с които трябва
значен в Белия дом? Какво означава да се отнасяш с отго- да се разбираш.
ворност?
Паралели между книгата за Мърдок и книгата за Тръмп
- Първо, служителите в Белия дом се опитват да задовоМежду публикуването на книгата за Мърдок и книгата за
лят желанията му, защото той е президентът. И защото
Тръмп могат да се прокарат паралели.
са заложили собствените си кариери. След това осъзнават,
Рупърт
Мърдок се почувства измамен от Майкъл Улф и наче присъствието им там може би има по-голяма цел, защосъска
един от таблоидите си срещу писателя. „Ню Йорк
то Тръмп е потенциално опасен за околния свят. И така
започваш да се движиш между различни емоционални състо- Пост“ разкри извънбрачната му връзка с почти двойно помлада
от
него стажантка, работеща в „Vanity Fair“. (Днес
яния. Чувстваш се отговорен, но вътрешно умираш.
Улф живее с 37-годишната си приятелка Виктория Флоет и
Решаваш да останеш за n брой месеца, но те уволняват,
преди да си подадеш оставката. Днес никой, който е напус- на нея, както и на дъщеря им Луиз, той е посветил „Огън
и
ярост“).
нал Белия дом, не може да получи нова работа. Всички знаНовините за изневярата секнаха едва тогава, когато
ят, че ги чака унижение.
Майкъл Улф заплаши да пусне в интернет файл с 50-часови- Откъде идва гневът му?
те интервюта с Рупърт Мърдок.
- Доналд Тръмп действа, следвайки наръчник за риалити
След излизането на „Огън и ярост“ Белият дом отхвърли
шоу. Той осъзнава значението на конфликта. Без конфликт
книгата като „таблоиден боклук“. Критици посочват оченяма драма. Колкото повече конфликти, толкова повече
видни преувеличения и дребни грешки. Но нито един от оспублика. Мексико е конфликт. Стената е конфликт.
Имиграцията е конфликт. Един конфликт отвлича внимани- новните източници в книгата - дори Стив Банън - не се е
разграничил от нея. Може би отчасти, защото Улф своеето от друг конфликт. Той има няколко позиции. Стив
Разговора води Бьорн ав Клеен
временно предупреждава, че има дигитален запис, с който
Банън описва тези позиции като ефекта от това да глеДагенс Нюхетер (Dagens Nyheter), 14.04.2018
може да докаже цитатите си.
даш „Лу Добс“1 в продължение на 40 години. Изобщо не
- Страхували ли сте се някога? Все пак, Белият дом е найПревод от шведски Елица Иванова
става дума за истински убеждения.

Успехът на политическите
партии, наричани популистки, дясно популистки или националистически, започва не
на шега да безпокои умерената, „политически коректна” част от обществеността в Европа и Америка.
Има опасения, че популистите или ще дойдат на власт,
или ще дебалансират политическата сфера и ще парализират държавата, като я
лишат от ефективно правителство. Тези страхове породиха два вида реакция, две
течения в политическото
мислене.
Едната реакция е радикално
критична към популизма. Тя
се проявява в добронамерения дискурс на т. нар. „агентура” (в конкретния случай,
а и при споменаванията на
тази дума по-нататък в текста, трябва да се разбира
група от по-малко или повече
лица, действащи в определена
идеологическа посока – бел.
ред.), смятаща себе си за
пазителка на „еврокултурата” с нейния хуманизъм, пацифизъм, християнска „ксенофилия”, либерално уважение към правата на човека,
стремеж към „прогрес”. Тази
така наречена „агентура”
смята, че старите демокрации са заплашени от варварски сили, враждебни на ценностите на „еврокултурата”. Съчетаването на фактическата елитарност с изискванията на демокрацията обаче не е толкова лесно. В търсене на ефективна
самоопределяща се стратегия, хегемонът на политическата сфера ни предлага да
приемем, че днешният популизъм е латентен фашизъм,
като се позовава на историческия опит между
Версайския мир и
Потсдамския мир.
Естаблишмънтът, макар и
да не може открито да го
признае, продължава с увереност да смята, че знае подобре от самия народ от
какво има нужда той и/или
съзнателно предпочита да
игнорира интересите на някой от социалните сегменти, смятайки, че „прогресът” така или иначе налага
нечии интереси да бъдат
пожертвани. Хегемонът на
политическата сфера, не без
основания, се притеснява,
че, използвайки демократичната процедура, тази така
наречена „агентура” може
най-малкото да забави, ако
не да спре движението на
„прогреса”; и за да не стане
това, трябва по някакъв начин популистките партии
да бъдат изместени от центъра на политическия живот.
Дълго време това се получаваше благодарение на ограничителите на демокрацията. Отначало чрез цензовото избирателно право, след
това чрез междупартийни
маневри – сега обаче тези
инструменти липсват или
не са достатъчни.
Предишната система изгуби
ограничителната си ефективност на възпиране и
противовес, която, въпреки
разпространеното схващане,
предпазва демокрацията не
само от произвола на властите, но и от произвола
на неквалифицираното мнозинство. По-трудно стана
да се избягват референдумите, винаги смятани за рисковано допитване до „слепите” маси.
Вторият вид реакция е компромисният. За неговата
„агентура” е характерна
предпазлива симпатия към
поддръжниците на популистките партии. Тази трактовка предпочита да не набляга
на антиимигрантската реторика на популистите и е
склонна да я тълкува просто като свидетелство за
неспособността на масите
адекватно да артикулират
недоволството си, възникнало по други поводи: в резултат от новата вълна на

социално разслоение в процеса на непрекъснатите технологични промени. Смята
се, че те са съпътствани
от „ерозиране на средните
слоеве” и низходяща вертикална мобилност в комбинация с нарастваща липса на
хоризонтална мобилност на
бедните. Ликвидират се
много стари престижни
професии, работните места
се преместват в страни с
по-евтина работна ръка, започва „десоциализация” на
старите индустриални демокрации, тоест, демонтаж
на системата за универсално социално осигуряване
(welfare). При това говорене,
презрителното отношение
към слоя на „изоставащите”
се заменя със съчувствие.
Така наречената „агентура”
на този вид реакция все пак
продължава да смята, че
глобализацията и субглобализацията, например евроинтеграцията, са неизбежни и
популисткият авангард, подклаждащ етническата ревност на евротуземците към
имигрантите от Изтока и
Юга, демагогства и дезориентира масите. Но естаблишмънтът, от своя страна, не може да си позволи да
игнорира естественото нежелание на средните класи
да слизат надолу по социалната стълбица и трябва да
намери стратегия, която да
пресече тази социално опасна и етично непълноценна
(несправедлива) тенденция.
А не да се занимава с псевдоантифашистка демагогия
и партийно маневриране с
надеждата да не допусне популизма в центъра на политическата сфера.
Тази трактовка цели да отнеме електората на популистите или поне част от
него, да го привлече обратно
на страната на естаблишмънта. Но тя няма нови идеи. Засега само реанимира старите социалистически проекти. На континента това води до появата на нови леви политически партии в зоната, окупирана преди от компартиите
и близките им по дух соцпартии. Това засега само
увеличава хаоса в политическата сфера, тъй като плоди дребни партийни организации. По-забележима е тази
реактивна (да не кажем „реакционна”) тенденция във
Великобритания, където завръщането към старата лява програма доведе до лява
радикализация на едната от
двете партии във властта
(лейбъристката) и даже към
приплъзване в тази посока
на консервативната партия,
доколкото тя е принудена
да остава на центристки
позиции. Но завръщането
към стария социализъм поражда опасения, тъй като
социалистическата икономика и в западноевропейската,
още повече в съветската
реализация се оказа неефективна и засега не успява да
получи реабилитация, въпреки скорошните провали на
неолибералната икономика.
Друг вариант на политическите импликации в рамките на компромисното течение е стратегията на отстъпки пред популистките
искания. Типичният активист на естаблишмънта,
министърът в правителството на Обама Лорън
Съмърс, сега препоръчва
„отговорен национализъм”,
като уточнява, че „първата
задача на правителствата е
да осигурят на своите граждани максимум благополучие,
а не да преследват абстрактната идея за глобално благоденствие”.
И ето че сега в полето на
конфликта между „народа” и
„естаблишмънта” се появява още един тип говорене.
Белгиецът Давид ван
Рейбрук, досега известен с
радикалната си критика на
изборите като демократична процедура, предлага да се

смята, че евроскептицизмът е разбиран неправилно
като движение срещу емиграцията и капитализма
(глобалния финансов капитал). Европейската интелигенция го сравнява с фашизма, а всъщност, твърди
Ван Рейбрук, той повече
прилича на националноосвободителното движение по
времето на кризата на колониалната система. Той посочва цяла поредица прилики
между ЕС като невидима
метрополия със столица
Брюксел и старите империи
– британската, френската,
холандската, белгийската.
През 30-те години империите вярват в своята цивилизаторска мисия. Съвсем същата е сега нагласата на
администрацията на ЕС.
Ако смятаме
Европарламента за орган на
народното представителство, то и в колониалните
владения има нещо подобно
– най-различни „народни съвети”. Реалната им роля в
управлението на народите е
нищожна. Още една прилика
– колониалната администрация представя бунтовниците като черни овце в доброто стадо – и сега е същото.
Би било безсмислено да спорим дали тази представа е
правилна или не. Поинтересно е друго: дали тя
ще намери почва в европейската политика. Трудно е да
се различи нещо в гъстата
мъгла на бъдещето, но би
било прибързано да се игнорира като мъртвородена. Тя
е политически релевантна и
като нищо може да се окаже адекватен инструмент.
Макар че тя се появи не в
популистките кръгове, а
произтича от компромисното говорене на самия хегемон, той не може да я използва в свой интерес, тъй
като е насочена срещу самия него.
Популистите, напротив,
имат само полза от подобно самоназоваване. То издига
моралния авторитет на суверенизма и заглушава подозренията във фашистки
синдром. И съвсем напразно.
Защото, в действителност,
фашистките наклонности
съвсем не са толкова несъвместими с „благородните”
цели на националното освобождение. Нацистите активно разиграваха картата
на националноосвободителното движение срещу англосаксонския империализъм и в
„колониите” те имаха много
поклонници – индиецът
Чандра Боус е само най-видният от тях. Но и без нацисткия образец, фашисткият синдром напълно органично се съчетава с националноосвободителното движение. И много режими в
новите постколониални държави всъщност се оказаха
напълно фашистки, макар и
да не го заявяваха гласно, а
може би дори и сами не го
разбираха. Струва си да напомним, че самият нацизъм
активно подчертаваше своя
националноосвободителен
характер, което изглежда
напълно естествено, ако
вземем под внимание, че
Версайският мир превръщаше Германия в покорена
страна. При това покорителят, както твърдяха нацистите, беше невидимата
империя на световния финансов капитал. Тя и сега е
главният злодей в митологията на антиглобалистите.
И ако космополитният естаблишмънт на Евросъюза
посочва фашисткия синдром
на европопулизма, то това
не е просто компрометираща пропаганда.
Ван Рейбрук, разбира се, не
би искал това. Той би искал
да намери парадигма за европейската левица, за настроената в полза на глобализма единна Европа срещу
суверенизма.
Естаблишмънтът силно се

нуждае от активизиране на
партийнополитическата
конкуренция в рамките на
еврофилско-глобалисткия
консенсус. Но за тази цел
интерпретирането на европопулизма като националноосвободително движение не
върши работа. Необходима
е друга интерпретация. Ще
я потърсим не като се отказваме от формулата на
Ван Рейбрук, а като преминем през нея и продължим
към другата.
Концептуализацията на европейския „народ” като покорен от завоевателите–
империалисти ни кара да си
спомним отдавна появилото
се авторитетно схващане
за „вътрешния колониализъм” и един внушителен случай, спрямо който концепцията е напълно приложима. В
историята на руската държава има идейно течение,
според което точно по този начин се трактуват отношенията между руския народ и неговата имперска
столица. В негова полза говори изобилна историческа
фактология. Петербургската
монархия в много отношения изглежда съвършено
чужда на народа, който управлява, въпреки натрапчивото самопредставяне по
формула, в която „народността” е обявена за една
от същностните й характеристики. Според този възглед, етническа Русия е била
не метрополия на другославянските и неславянските
периферии, а самата тя е
била една от перифериите
на императорския център –
космополитен в същността
си. Отношенията между
Петербург на Романови и
рускоезичното ядро били дори по-неравни, отколкото,
например, отношенията на
Виена на Хабсбургите с
немскоезичното население.
Създаването на концепцията за руския народ (с руска
етническа принадлежност)
като жертва на „вътрешен
колониализъм” (руската държавност) притежава голяма
хипнотична сила.
Съпротивата на руския народ срещу неговата
Монархия и съпротивата на
евронарода срещу неговата
Комисия, въпреки разликите,
имат, разбира се, нещо общо със съпротивата на завоюваните народи в класическите империалистически
модели, колкото и приликата да е скрита под много
разлики. Но фиксирането на
приликата чрез понятието
„националноосвободително
движение”, възникнало в специфичния контекст на борбата срещу чуждоземното
владичество, не е съвсем
точно.
Има две разновидности на
властта като орган на управлението. Едната е самоуправлението. Другата е
външното управление.
Имперското управление е
външно. То се установява в
резултат на завоюване или
доброволно подчинение. В
доброволното подчинение
управленческата функция се
предава отдолу нагоре (завземането се осъществява
отгоре надолу). Но във всеки от случаите, отношенията между управляващите и
управляемите се легитимират като взаимоизгодни.
Властта управлява поданиците си, но им осигурява сигурност – срещу външно посегателство и вътрешни
престъпления. Впрочем, териториалните общности
под имперско управление, небрежно наричани „колонии”,
формално всъщност са „протекторати”. Това са рекетьорски отношения. Но те
се наблюдават не само в
имперските конструкции,
наблюдават се и във всяка
протодържавна или държавна общност. Това отдавна е
забелязано от анархистите
и е фиксирано в магистралната политология благодаре-

ние на Чарлз Тили, който
обърна внимание, че в изворите на всяка държава стои
организираната престъпност.
Ако е така, то Евросъюзът
и всичките му подобия от
каталога на империализма
могат да бъдат интерпретирани не като „колонизатори”, а като частни случаи
на държава в ранната фаза
на формирането й; това са
само по-едри конструкции,
ако щете – субглобални. По
този начин можем да заключим, че в процеса глобализация–субглобализация старите
държави се сливат в нови.
При това, демокрацията от
изходните участници в новообразуванието атрофира,
а уедрените модули се оказват управлявани от аристокрация, зародила се на базата на харизматичната
„агентура” при тяхното
възникване. В това няма нищо учудващо. И е в пълен
синхрон с политологията на
Аристотел и Полибий, която предвижда редовни цикли
на преход от аристокрация
към демокрация и обратно.
И с това, че новите държави никога не се зараждат
като демокрации; тяхната
изначална легитимност винаги има харизматичен характер.
Обществеността напълно
го осъзнава.
Евроскептиците изобличават Еврокомисията именно
в това, че се държи като
правителство.
Управляващата „агентура”
на Евросъюза рутинно бива
наричана „естаблишмънт”
или „елит” – почти никога с
почит, но винаги с раздразнение. Понятието „аристокрация” е буквално техен синоним и не се използва само
защото в профанното съзнание се асоциира с титли и
формални привилегии.
И така, щом е признато, че
държавата „Европа” вече
съществува като аристокрация, искането за демократизирането й е по същество конституционно искане. То беше централно във
всички европейски държави
през целия XIX век след
Френската революция, докато се ликвидираха структурните отживелици на
Стария режим и докато
конституционната тематика не беше изместена от
политическата сфера (макар
и не напълно) - от исканията за социална справедливост, а след това от конкуренцията на различните варианти за осигуряване на
икономически растеж. Сега,
с издигането на властта до
равнището на уедрена държава, конституционната
тематика отново би трябвало да излезе на преден
план в това ново образувание. Борбата за демократизиране на Евросъюза вече
започна от момента, в който в политическото говорене се появи понятието „дефицит на демокрация”.
Но ако все пак субглобалният модул „Евросъюз” се нуждае от демокрация, а тя не
бъде реализирана (и при това, той не се разпадне и просъществува много дълго като аристокрация), това може би ще е най-лошият вариант. Това подсказва историческият опит на руската
държава, заседнала в развитието си в ранната харизматично-аристократична фаза
на формирането на държавата с всичките й авторитарни практики. Впрочем, това,
което се е оказало несполучливо при дадени обстоятелства и в друго време, може
да се окаже сполучливо друг
път и на друго място.

Александър
Кустарьов
Неприкосновенный запас,
2018 г., брой 1

Превод от руски
Виржиния Томова

Да помирим народ и почва
Месец май щастливо свърши, а с него свърши и илюзията, че Май’ 68 може да се изиграе отново – като костюмен филм. Продуцентите на телевизионни серии добре знаят, че френските студиа са много непохватни в
историческите реконструкции, къдриците са прекалено
идеални, яките са прекалено колосани, гласовете - прекалено съвременни, анахронизмите са толкова много,
че нито за минута не можеш да повярваш на това, което гледаш.
Това, което важи за киното, важи още повече за политиката, когато става дума да се разиграе отново
щастливата епоха на Май’ 68 посред трагичната днешна ситуация. През този май 2018 г. нищо не работеше
в опита за римейк – нито „съгласуването на исканията”, нито „революционният дух”.
Защото междувременно революцията смени посоката
си: това, което движеше студентите и работниците
преди петдесет години, като ги тласкаше към бъдещето, движи днес ония, които по цял свят претендират,
че се връщат към националната държава и етническата идентичност. Духът е революционен – и даже много! – но става дума за консервативна революция с невиждан размах, за която няма никакви граници.
Безочливостта е вече в крайно дясното! А да продължаваме да честваме „духа на Май’ 68” с тържества и
колоквиуми, това би означавало да повтаряме грешките от 30-те години на XX век, като се борим с един
идентифицируем враг, докато друго, насрещно движение, много по-важно, заплашва да отнесе всичко.
Ако искаме да обобщим с едно изречение днешната ситуация, можем да кажем, че, от една страна, съществуват народи, разярени, че са лишени от почвата си, и,
от друга, съществува почва, лишена от народи.
Журналистите и политолозите говорят за „популизъм”,
за да опишат това безумно бягство обратно към закрилата на националната държава.
Обаче в думата „популизъм” има думата „народ”.
Колкото и да е чудно на онези, които все още искат
да честваме „духът на Май’ 68”, проблемът днес е да
се помирим с тези две токсични думи, които обикновено се свързват с реакционната мисъл: думата народ и
думата почва.
Прогресистите обвиняват популистите, че искат да се
върнат към почвата, схващана като идентичност, която закриля и успокоява. А всъщност, големият парадокс
е, че прогресистите нямат повече почва под краката
си от популистите. Всички те са, буквално, без почва.
И което е най-лошо, те го усещат смътно, което ги
вбесява още повече.
Прогресистите чувстват, че неопределеният хоризонт
на глобализацията се сблъсква вече с онова, което любовно бива наричано „границите на планетата”. Така
че, прогресът няма къде да се положи. Колкото до популистите, как биха могли те да вярват и за момент
на жизнеността на тези новопресъздавани национални
държави, далечни отгласи на отдавна изчезнала древна
история? Британската империя? Падания1? Франция
от 50-те години? Америка „great again”? Австроунгарската империя? Моля ви се, те прекрасно знаят,
че подобни убежища срещу бурята няма да им позволят да оживеят.
Също както прогресистите, популистите се оказват
паникьосани, че не могат да намерят стабилна основа
на своите проекти. И ето ги с народи, лишени от почва. Нито едните, нито другите имат възможност да
артикулират някаква, поне малко реалистична визия за
своята политика. И това обяснява брутализацията на
обществения живот и плъзгането към това, което
всички наричат „постистина”. Без материален свят
под краката му, как искаме някой да формулира каквато и да е програма и да й даде емпирична основа? При
това положение, всеки започва да мечтае - едните за
една „независима” Италия, за Франция, в която живеят само „кореняци”; а другите – за колонии на Марс
или за роботи, които ще им позволят най-накрая да
станат постчовешки същества.
Странността на настоящата политическа ситуация е
в това, че всеки наистина усеща как навсякъде отново
се поставя въпросът да се открие почва за обитаване
заедно с други мигранти, дошли отвсякъде. Като че ли,
редом с тези народи без почва, съществува почва, която чака народи, способни да я обитават и да се грижат за нея. Всички усещат ясно, че популистите имат
право да искат опора и защитеност, но че грешат, когато ги търсят в националната идентичност.
Всички виждат ясно, че прогресистите имат право да
искат достъп до света, но че грешат, когато смесват
света с глобуса на глобализацията. Всичко се случва
така, сякаш някаква нова универсалност е заместила
старата, навсякъде мигриращи човешки същества тъпчат на едно място от нетърпение да си намерят обитаема почва.
Завръщането на въпросите за землището, за земята,
за територията, за защитните зони, за народите и дори на съвсем материалните въпроси за храната, транспорта, строежите, енергията, както и търсенето на
други права на собственост, без да забравяме новия поглед върху борбата на „автохтонните” народи, или въпросът за изключително нароилите се книги за изобретателността на дърветата, на растенията, на гъбите, микробите и вълците, цялото това огромно мултиформено движение е ярко доказателство за съществуването на нещо земно в общото съзнание.
Така е, обаче това земно няма споделено представителство. То не е народната почва, която да се припознае политически като такава. То не е толкова привлекателно като фигурата на националната държава, към
която отчаяно бягат онези, които се съмняват в глобализацията.
Така че, ясно е, залогът не е да проиграваме отново съдържанието на идеалите на Май’ 68 – оспорвано, двойствено и влязло вече в историята – а по-скоро петдесет години по-късно да разгърнем същата енергия, за
да отклоним консервативната революция от трагедията, която тя ни готви.

Бруно Латур
Le Monde, 5 юни 2018
1 Паданската равнина е в Северна Италия. През 1990-те години
новосъздадената партия Северна лига (днес само Лига) иска
откъсването на наречената от нея Падания от Италия.

Част от инсталацията Unbuilding Walls (Раз-граждане на стени)
в немския павилион. Снимка: Христо Говедаров, WhATA

от националните павилиони откликват на повика им за
спасение от хаоса на съвремието в полето на чистата
архитектура, то други, напротив, отправят ярки политически и социални послания:
- Германия представя обекти и проекти по линията на
Стената в Берлин и границата между Източния и
Западния блок по време на Студената война като “свободни пространства”, които обаче, почти 30 години след
падането на Желязната завеса, са все още неусвоени, а
раните – не зараснали;
- Белгия изпразва павилиона си и слага в средата му публичен амфитеатър в европейско синьо като място за дебати и осмисляне бъдещето на обща Европа;
- Великобритания обгражда павилиона си със строително
скеле, оставя го празен, като в ремонт, и качва всички
посетители по скелето до покрива, където на чисто нова, изолирана и празна тераса всеки ден в 17:00 се сервира чай. Изложбата е кръстена “Island” (“Остров”), прави
очевидна препратка към Брекзит и е една от най-противоречивите (но получава и една от специалните награди
на журито на Биеналето);
- Израел проследява историята на споделените религиозни свободни пространства в Йерусалим в серия макети;
- САЩ изследват поредица конфликтни зони на проблемни празни пространства - по протежението на границата с Мексико, по т.нар. “Ръждив пояс” от щати с висока индустриализация преди и сериозни икономически про-

Make Architecture great again!
С какво ще се запомни Венецианското архитектурно биенале 2018
Петък сутрин в края на май. Средностатистически хотел на остров Лидо до Венеция. Във фоайето, на масата
с вестници, освен броеве на местния “Il Gazzettino”, които обсъждат политическата криза в Италия и новосформираната популистка управляваща коалиция, стои и един
англоезичен вестник с оранжева глава и познат графичен
дизайн. Това е пролетното специално издание на мощното международно месечно списание за дизайн, бизнес и
култура “Monocle”. Всяка седмица от средата на май до
средата на юни “Monocle” пускат общо четири броя от
своя вестник, за да държат публиката си в час с основните културни събития от европейския календар. Тема на
три от четирите броя тази пролет е 16-ото
Архитектурно биенале във Венеция, което се откри официално на 26 май.

торите (т.нар. “директори” на събитието) и трябва да
е силна и актуална, за да успее да остане в историята.
За 2018 кураторите Ивон Фарел и Шели Макнамара от
ирландското студио “Графтън архитектс” измислиха темата “Свободно пространство” (“Freespace”) или всичко
онова, което архитектурата създава допълнително, неочаквано и “дарява” на обществото чрез и отвъд обичайното строителство. Поне така се твърди в манифеста
им “Freespace”, който завършва с гръцката поговорка
Едно общество става велико, когато старите хора садят
дървета, под чиито сенки знаят, че никога няма да седят.
Темата е едновременно благородна и безопасна, симпатична и обтекаема и със сигурност дава възможност за
много вариации.
Такива са и двете ирландки от “Графтън архитектс”
Какво е Венецианското архитектурно биенале накратко. (както и тяхната собствена архитектура) - симпатичВсяка четна година от 1980 до днес Венеция събира най- ни, в благородна служба на хората, с отличен вкус и…
безконфликтни, потопени в приказния свят на “голямадоброто от архитектурната мисъл на това най-важно
архитектурно шоу в света (нечетните години са запазе- та”, вечната архитектура. Фарел и Макнамара са от едно средно, практикуващо поколение, по-млади от арони за съвременното изкуство). 29 държави имат нациогантната група стархитекти, създали сградите-икони от
нални павилиони, построени през първата половина на
последните 20 години, но по-възрастни и по-приземени
XX век в градините до старите венециански корабоот младите след тях, които се вълнуват от купища нестроителници (т.нар. “Джардини”), и правят изложбите
архитектурни проблеми и често нямат нищо построено
си вътре от първото арт биенале през 1895 година до
далеч след като са влезли в 40-те.
сега. Да притежаваш национален павилион в “Джардини”,
Архитектурата е пространство: биеналето през погледа
е културният еквивалент на място в Съвета за сигурна кураторите. Основната кураторска изложба в
ност на ООН, отбелязва главният редактор на
“Арсенале” е подбрана и подредена така, че главното хале
“Monocle” Тайлър Брюле и е прав.
Другата основна локация на Биеналето са самите стари е оголено и естествено осветено в цялата си впечатляваща 300-метрова дължина. Нарича се “Кордиере”, защокорабостроителници (т.нар. “Арсенале”), които се намират на една спирка от “Джардини”, представляват огро- то там са правили въжетата за венецианските кораби
(оттук и необходимостта от помещение с непрекъснамен прединдустриален производствен комплекс, строен
между XIV и XVI век, и са използвани за пръв път за из- та дължина от над 300 метра) и е забележително пространство
с двойна височина и зидана колонада от едноложби именно по време на Архитектурното биенале през
1980. Там се случва основната кураторска изложба и там метрови в диаметър колони. На всяко биенале досега
там беше пълно с архитектурни инсталации, изкуствена
се намират още трийсетина национални павилиона, посветлина и объркващи изложби, които го превръщаха в
стоянно нарастващи на брой (включително на Китай,
безкраен лабиринт. “Графтън” са освободили пространЧили, Турция, бивши соц страни като Латвия и Албания
ството, буквално издигайки сградата до не по-малко ваи новосформирани държави като Косово и Македония).
Останалите желаещи да участват наемат пространства жен експонат от самите изложби.
Изложбите
от своя страна се редуват съвестно, добре
из Венеция — дворци, музеи, вътрешни дворове, мазета,
подредени и всяка тълкуваща манифеста на ирландките
за каквото им стигнат парите. И се опитват да припо свой начин:
влекат вниманието на архитектурните тълпи по всяка- свободно пространство за общуване - включително
къв начин.
между аудиториите и по принцип затворените лаборатоЗвучи изморително и е така. Онова, което “подрежда”
морето от архитектурна информация на Венецианското рии на 14-етажен медицински колеж в Ню Йорк (“Diller
Scofidio + Renfro”);
биенале, е годишната тема, която се определя от кура- пространство, свободно за интерпретации - лабиринти
с огледала на неочаквани места, които дезориентират
посетителя; кръгли пейки, които преминават в стени
(Alvaro Siza); стена (на венецианско палацо), обърната
като под (Rozana Montiel);
- пространството като празнина, освободено от архитектура - прозрачен плексигласов лабиринт (“SANAA”),
видеоинсталации на природа върху полюляващи се пердеСедмичник за изкуство, култура и публицистика та (Toyo Ito);
- ефимерна архитектура, освободена от материалното Адрес на редакцията:
ISSN - 0861 - 1408
механизирана инсталация, която в непрекъснат цикъл
1421 София, ул. Милин камък 14, VI етаж
прави еднометрови сапунени стени и секунди след това
Телефони: 02/963 21 06, 02/963 21 50
ги пука (Lorela Arapi, Stefano Clerici, Andrea Cappellaro).
www.kultura.bg, е-mail: kultura@kultura.bg
В края на 300-те метра човек излиза, спокоен и уверен, с
усещането, че да, основната роля на архитектурата е да
Главен редактор Копринка Червенкова
създава пространства, а архитектът променя света
около себе си само със средствата на чистата архитекОтговорен редактор Георги Лозанов
тура и създава преживявания чрез обеми, непреходни в
Зам. главeн редактор Христо Буцев
своята стойност и красота и отвъд тревогите на
Кино Геновева Димитрова
днешния ден.
Музика Екатерина Дочева
Регионална култура Любен Русков
Архитектурата не е само пространство: Биеналето през
Литература Марин Бодаков
погледа на нациите. Днешният ден обаче е пълен с треТеатър Никола Вандов
воги. А Венецианското биенале е мястото, където архиПластични изкуства Кирил Василев
тектите от цял свят по принцип се събират, за да се
Политика Теодора Георгиева
тревожат, да мислят и обсъждат бъдещето, а не просХудожник Людмил Веселинов
то да показват колко добри архитекти са и колко красива
може да бъде архитектурата. И това, но не само.
Реклама Стефан Банков
Архитектурните биеналета във Венеция обикновено се
разкъсват в опитите си за баланс между естетизиране
Вестник „Култура„, най-старото специализирано издание
на архитектурния обект и политическата и социална анв България за изкуство и култура, което съществува от 1957
гажираност на професията. И никога не постигат този
г., се издава от 2007 г. от християнската фондация
баланс. В крайна сметка, изложбите винаги клонят в ед„Комунитас„.
на от двете посоки и все някой не е доволен.
Вестникът е територия, свободна за дискусии. Той не налага
Ивон Фарел и Шели Макнамара някак си се опитват да
единствено валидна гледна точка, а поддържа идеята, че култузагърбят ролята на архитектурата като активен участрата е общност на ценности и идеи, на трите стълба, залегнали в историческия фундамент на Европа – античната филосоник в социалния и политически дебат на времето ни (мофия, римското право и християнската традиция. Изданието не
же би и като контрапункт на изключително социално
пренебрегва християнската гледна точка в дебаангажираното Биенале на чилиеца Алехандро Аравена през
та, с което приканва читателите си към по-дъл2016). Те говорят за абстрактни пространства, а това
боки исторически и смислови паралели.
звучи безотговорно в ерата на Тръмп, Брекзит, кризата
Езикът на „Култура„ е език на диалога, не на
в европейската идентичност и национал-популизма, залял
конфронтацията.
много от старите демокрации в света. И докато част

блеми днес и т.н.
Златният венециански лъв за най-добър павилион на 2018
обаче бе присъден на Швейцария за една инсталация, тотално лишена от втори политически или социален пласт
и стигнала най-далеч в “освобождаването” на пространство. Павилионът е оставен празен, разбира се, с безлични бели стени и паркет, както и с базисните довършителни работи и оборудване, с каквито от десетилетия
се предлагат жилищата за продажба или под наем в
Швейцария. Той е лабиринт от уголемени и миниатюрни
пространства, хибрид между света на Гъливер и на
Алиса, с гигантски врати и дребни отвори за преминаване, с извисяващи се кухненски шкафове и мънички прозорчета, стаи и коридори. Какво е архитектурата, питат
се швейцарците (организатори са Съветът за изкуствата на Швейцария и фондация “Про Хелвеция”).
Архитектурата е нещо относително, мащабът е нещо
относително. Единствено непреходно е чистото пространство. Това е истинската архитектура.
Нормално е да присъдят Златния лъв точно на този павилион. Всеки архитект мечтае това да е истинската
архитектура. А не обвързана с властта и капитала, подчинена на политиката и икономиката комбинация от
строителни елементи (както твърдеше Биеналето на
Рем Кулхас през 2014).
Между двете гореописани крайности в тазгодишните национални изложби имаше и много чудесни изследвания и
инсталации, които образоваха, вълнуваха, занимаваха се с
екологични проблеми, с творчество и кризи, с религия и
скандали. Две от тях ще останат в историята.
Концептуалните параклиси на Ватикана. През 2018
Ватикана участва за пръв път на Венецианското архитектурно биенале с инсталация от 11 концептуални параклиса, разположени в градините на манастирския остров Сан Джорджо Маджоре, точно срещу Сан Марко.
Поръчани на 11, повече или по-малко известни архитекти
от цял свят (сред които Норман Фостър, Едуардо Сото
де Мура, Смилян Радич, Хавиер Корвалан, Шон Годсел и
др.), параклисите дават нов поглед върху по принцип консервативните пространства на религията, третирайки
ги като арт инсталация, нахално, но уважително и често с чувство за хумор.
Организаторът, кардинал Джанфранко Равази, президент
на Папския съвет за култура, обяснява, че павилионът на
Ватикана трябва да бъде приеман като проявление на
либералните политики на папа Франциск и цитира папските думи: “Трябва да сме достатъчно храбри, за да
откриваме нови символи и знаци, нови форми на красота, включително извън познатите конвенционални форми”.
Фасадата на разрушения жилищен комплекс “Робин Худ
гардънс”. Докато папските павилиони предизвикаха почти всеобщо възхищение, една друга инсталация ще се запомни като сигурно най-противоречивия участник на
тазгодишното Биенале. До кейовете на “Арсенале” британският музей за декоративно-приложни изкуства
“Виктория и Албърт” (V&A Museum) експонира 3-етажен
отрязък от фасадата на разрушения през август миналата година емблематичен лондонски комплекс от социални
жилища “Робин Худ гардънс”. Комплексът е завършен
през 1972 и е проектиран от двойката архитекти Алисън
и Питър Смитсън, членове на CIAM и Теам Х и теоретици на английския нов брутализъм. Разрушаването му
през лятото на 2017 беше съпроводено от бурни спорове
и международно архитектурно неодобрение, а фактът, че
един от най-уважаваните британски музеи придобива
част от противоречивия комплекс, давайки му така статут на произведение на изкуството, бе не по-малко
скандален (особено в очите на онези, които смятат
сградата за грозен остатък от провален социален експеримент). От музея не само защитиха избора си, но и докараха фасадата във Венеция на най-важното архитектурно събитие в света. Целта им е, твърди
Кристофър Търнър, директор на секцията по дизайн и архитектура към “Виктория и Албърт”, да продължат дебата за наследството на модернизма и бъдещето на социалните жилищни комплекси във Великобритания.
Архитектурата, казват, трябва да бъде адекватна на
пространството и на времето си. В съвременния свят
без отчетливи авторитети и йерархии, форуми като
Венецианското биенале остават единствените места,
където архитектурата може да концептуализира проблемите на деня, да изкаже мнението си по големите световни дебати и да се надява, че ще бъде чута. Хубаво е
такива възможности да не се губят, колкото и изкусителен да е спасителният пристан на естетизираното, чисто и свободно архитектурно пространство, което кураторите на 16-ото Архитектурно биенале във Венеция се
опитват да ни продадат като най-адекватна тема за
2018.

Арх. Анета Василева

P.S. за поредното
неучастие на
България
През 2018 година
България отново не
участва със свой национален павилион на
Венецианското архитектурно биенале. В
цялата 29-годишната
история на
Биеналето нашата
страна има само едно официално появяване - през 2008, с националния павилион
“The Young Architects”,
куриран от Съюза на
архитектите в
България и архитект
Георгий Станишев
(брат на тогавашния
български премиер).
През есента на 2017,
с обявяване на бюджета за 2018 на
Министерство на
културата, министър
Боил Банов обяви, че
половин милион лева
ще бъдат отделени
за участие на
България на
Венецианските архитектурно и арт биеналета. Дано тези
пари са били използвани разумно, за дългосрочно наемане на
пространство, например. Дано тази инвестиция да е била
направена след продължителни консултации с всички експерти, които от години посещават, анализират и следят
сцената на архитектурните и арт форуми във Венеция (а
не само след разговори със случайни местни културтрегери). И
дано през 2020
България участва на
Архитектурното биенале без комплекси и
скандали, със собствен павилион, от
който да не ни е
срам, след нормален
конкурс за мислещи,
космополитни и образовани куратори.
Но надали.
Архитектурното
Биенале във Венеция
продължава до 25 ноември 2018 в
“Джардини”,
“Арсенале” и на различни локации в града.
А. В.

