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Г-жа Червеикова.
Чета редовно в. „Култура“ и сь.ч наясно за разбиранията, към които 
редакцията се придържа. Но внрва.н. че не бихте отказали да дадеше 
място на мое мнение по повод мислите на г-жа А. Желязкова, по
местени в последния брой на вестника, и вече излагани в други нейни 
изявления напоследък. Обикновено не полемизирам с автори и изда
ния, които основателно или не атакуват личността ми. В случая 
обаче се засяга прекалено сериозен обществен въпрос и то от пози
ция, която не споделям като гражданин, а и като отговорно сега 
лице в държавното управление. По повод многото преиначавания 
от определени среди, длъжен съм да заявя, че нямам нищо против 
да ползваме чужда помощ В това тежко вре.ие. Тя ни е полезна, 
особено в областта на науката и висшето образование. За нея сме I 
признателни на всеки, който ни я предоставя безкористно. Но 
съм убеден, че срещу пари. колкото и да се нуждаем от тях. няма
не право да приспособяваме образователното ми дело към идеи и 

действия на външни сили. Признателността не изключва дос
тойнството - да не се престараваме и самрунижава.ие. Още пове
че, че и при тези тежки условия българската държава - не благот
ворителността - осигурява финансово, материално, кадрово бъл
гарското училище; друг е Въпросът, че възможностите й са огра
ничени, поради което това, което се предоставя, е недостатъчно, 
за да се поддържа равнището и се осигурява по-нататъшното раз- 1 
витие.
Г-жа Желязкова влиза в ръководството на фондация „Отворено 
общество“, която с парите на г-н Сорос развива активна дейност 
в духа на идеологията на създателя си, т.е. този, който плаща.
Това е естествено - и дейците на образованието (от учителя до 
министъра) вършат дейност според изискванията на българската 
държава, която плаща. Няма.» право и власт да ограничавал! та
зи фондация, щом законът я разрешава. Не сме отказвали мате
риалното й съдействие за образованието и науката, изпаднали в 
тежко финансово състояние. Но твърдо се придържаме къ.и прин
ципа за недопускане в училището на дейност, основана върху идео-
лого-партийни, етнически и религиозни различия. Самите ръково- 1_____
уители ни „Отворено общество“ не крият, че разпространяват 
идеология, която се налага не чрез доказана научна теория, а 
просто Чрез милиардите на създателя си. Не само това - те 
не желаят да се примирят с лшсълпш, че не се допуска да 
изграждат паралелни образователни структури. Обра
зованието на всички български деца е поверено на дър
жавата; то е дело на училищата, създавани от минис- , 
терството и действащи под негов контрол. Извън
училището има широко поле за разнообразна хуманитарна дейност; „Отворено 
общество“ обаче предпочита да се настани в създадената в течение на Век и по
ловина национална образователна организация (с такава вьз.ножност доскоро 
разполагаше).
Г-жа Желязкова л/е упреква, че не обичал! г-н Сорос. Като че ли всички сме длъж
ни да обичаме този, когото тя обича. Личността на г-н Сорос не ме вълнува. Не 
споделям идеологията му, но и това е израз на лично отношение, което не мо
тивира поведението ми като висш държавен служител. Това поведение се опре
деля от изрични принципи на българското училище, които г-жа Желязкова пък 
не споделя. Докато обаче са в сила, аз ще ги спазвал!, независимо от становище
то на „Отворено общество“. Неговата идеология не .ноже да претендира да за
мества лшрксизмо-ленинизма, след като училището е идеологически неутрално. 
От фондацията сме изисквали да не извършва дейности в училището сученици и 
учители в учебно време, че даренията й не бива да служат като мотивация за 
намеса в учебно-възпитателния процес. Впрочем такива изисквания предявява
ме и къ.и други фондации, без да възникват каквито и да са проблеми в отноше
нията ни.
По повод случая с директора на училището в с. Рибново г-жа Желязкова бе един 
от източниците на мълвата, че ще бъде уволнен. Единственото, досега решава
но, е да се извърши проверка по повод касетата за религиозното тържество. Ис
кал! да наполшя, че тази проверка се наложи поради реакцията в медиите за слу
чая, не по наша инициатива. Директорът на всяко училище се назначава и увол- | 
нява лично от министъра по определена процедура. Тук госпожата не е компе
тентна да се меси. Длъжен съм да призная, че не само тя - и други идеолого-по- 
литически централи проявяват такава склонност. Тя впрочем направи лоша ус
луга на рибновския директор с пристрастни и предубедени изявления. Каквото и 
да се реши В министерството, не може да се пренебрегне тягостното впечапие- 

| ние от филлш, видян от телевизионните зрители, за забрадените и очалмени 
К български деца, които директорът лично благославя. Вярно е, че церелюпията е 
I от 1991 г. Тогава г-жа Желязкова бе влиятелна в държавното управление, въве- 
I ло изучаването на турски език като „майчин" в същото училище, от същите 
I български деца (тя салюта признава българол1оха.11еданитс за българи). Обясни- 
3 лю е възмущението й, че се прелюхват тези чужди и вредни за българското учи- 
I лище порядки. В съответствие със законите не ра зрешаваме в училището - да 
I повторя това - дейност на политическа, верска и етническа основа, разделение-
■ то на децата (вкл. и чрез чаллш, шалвари и забрадки, демонстриращи разделени 
I ето). Религиозно образование люже да се извършва от съответните религиозни
■ учреждения извън училището, но не и под формата на изучаване на Корана да се 
I изучава турски език, т.е. религиозните курсове да се превръщат в паралелни об- 
В разователни структури. Категорично се противопоставяме на турцизацията
■ посредствол! догмата за идентичност на религиозно с етническо самосъзнание, 

а и чрез пакостната лъжетеория за „помашка нация“. (Да напо.иня ли, че навре-
■ мето малцина - сред тях и аз - възразиха в печата срещу тази теория, предста- 
I Деня Я книга на български изселник в Турция, който от преподавател в АОНСУ 
В се бе превърна.! в проповедник на пантюркизма; бурно възмущаващите се сега 
I тогава не реагираха.)
В //<• на училището само, а на обществото като цяло е върховен дълг да прегради
■ пътищата за ерозията на българската нация, която естествено не смущава г-н 
В Сорос. Тъкмо напротив. Но .пи е непонятно равнодушието на българските му 
В последователи. Волята на идеолога и създателя на „Отворено общество" обаче 
в не могат да бъдат основание и идеал на бълеарското общество. Везкористното 
I съдействие отвън е добре дошло, но без палиха, без пренебрежение кьл! държавни- 
| - те институции, без да се засяга националният интерес (колкото и това поня- 
В тие да е чуждо или просто неприелииво за някои българи).
В 22 юли 1996 С уважение

Илчо Димитров

Кир ило-Методиевска 
енциклопедия

Главен редактор

Петър Динеков
УИ СЯ. Климент Охридски 
София, 1996 
Цена 2000 лева

Отговор на редактора

Договор за съв
местна дейност и научно 
сътрудничество в об
ластта на ръкописно-до
кументалното наследст
во бе подписан на 10 юли 
лъг. между Народната 
библиотека „Св. св. Ки-

Йл и Методий" и Цър- 
Зният историко-ар.хи- 

вец института от дирек
торите на двете големи 
културни институции г- 
жа Вера Ганчева и г-н 
Христо Темелски. Специ
алистите от библиоте
ката и института ще 
обединят усилията си за 
съвместна научна дей
ност по проблемите на 
Славянските ръкописи от 

XIII до XIX в., чуждоезич-

Уважаеми господин министър,
В отговора си на текста ни Антонина Желязкова („Хроника на една манипу
лация“, „Култура", бр.29/1996) Вие развивате главно две тези.
Първата е за светското образование в републиката, отделено от религиозни, 
етнически и прочие влияния. Вестникът никога ис е отричил, че само органи 
зирано по този начин, нишето образование ще изпълни мисията си - да под
готви граждани на XXI век.
Втората теза засяга идеологически вредната, според Вас, намеса на фонда
ция „Отворено общество“ в образователната ни система. Добре известие е 
позицията на „Култура“ към такъв тип съждения. Добре известно е и отно
шението на вестника към всякакви „родителски“ призиви и затваряне на 
културата и образованието ни, ни цялото ни общество само в „национални

?амки“ и това в края па XX век.
ова, което ни учудва във Вашия отговор, е липсата на отговор ни фактите, 

изложени от Антонини Желязкови. Бихте могли ди потвърдите или дп отх
върлите нейните твърдения за историята и състоянието ни училището в се 
ло Рибново, за директора ип училището, за Видеокасетата и начина на получа
ването й от МОН Г. Бихте могли да осведомите нишата общественост ш на
чина, по който видеокасетата е предоставена на „Наблюдател“. Бихте могли 
също така да вземеше отношение по спекулациите с фактите в медиите 
(например по това, че джамийско тържество през април 1991 години се предс
тавя ката актово тържество в държавното училище пре з юни 1996 година).
За съжаление, отношение към фактите липсва във Вашия отговор.
Вестник „Ку лтура“ отстоява убеждението (и надявал! се, ще се съгласите, ие 
под влияние ни Сорос), че за да може нашата общественост ди е рсялно ин-

1>ормирини за действителността, медии и управляващи трябва да боравят с 
шкшише почтсио, ди не пи подминават или деформират съзнително, и да пи 

съобщават в тяхната цялост, пък дори и пшзи цялост да с противоречива.
22 юли 1996 г. С уважение

Копринки Червеикова 
главен редактор

ните ръкописи от XIV до 
XIX в, старопечатниспе. 
редки и ценни издания, 
българските и османски 
архивни документи. Те 
ще изработват съвмест- 
ни издания, ще предлагат 
съвместни научни теми 
за конференции и симпо
зиуми, ще организират 
изложби и други меропри- 
ятия, като спазват своя
та юридическа и финан
сова самостоятс-лност. 
На базата на подписан 
вече авторски договор 
започна изработването 
на 4-томен научен опис 
на славянската ръкопис
на колекция па ЦИАН, 
който ще включва след
ните части: Библейски 
книги, Богослужебни кни
ги, Монашеска книжнина. 
Сборници със смесено съ
държание. Колектив с ръ
ководител ст.и.с.к.ф.н. 
Боряна Христова ще об
работи и въведе в компю
тър ценни текстове от 
славянските ръкописи.
ПИ ЛИ ще поеме финан
сирането на работата по 
зписа и неговото издава
не, като плилвината от 
тиража на всеки том на 
описа ще бъде предста
вен безвьзмелдно за про
дажба и разпространение 
от Народната библиоте
ка. В лабораторията по 
консервация и реставра
ция в НЬКМ. в съответ
ствие с изискванията на 
Наредбата по опазване и 
съхранение на движимите 
паметници на ку.лтурата 
ще се извършва обеззара
зяването и почистване
то на ценните архиви. 
Цялостното реставрира
не на отделни ръкописи 
ще бъде за сметка на 
Ц11Л11, а всички те ще 
бъдат микрофилмирани. 

Маргарита Гочева



Ключът към Рофинка
Въпреки поройния дъжд 
зала 9 на НДК бе препъл
нена. Защото преди бом
бата да гръмне минути 
след излизането на пос
ледния слушател, .взри
вът* бе заложен от Сте
фан Драгоетинов в и око
ло премиерния концерт 
(16 юли) на „Драгостин 
волк“
Тази мобилна формация 
като състав варира междл 
7 и 15 певици и инструмен
талисти - млади изпълни
тели с божа искра и акаде
мично образование. Силно
то им музикантско при
съствие се обединява от 
Стефан Драгоетинов, кой
то - сам по себе си изклю- 
чително завладяващ на по
диума - дирижирайки, изди
га от партитурната ски
ца сградата на музикално
то произведение. Макар и 
работещи съвместно само 
от 5 месеца, тези изпълни
тели са хомогенен състав, 
а в зависимост от конк
ретните творчески зада
чи към постоянния състав 
се привличат като парт
ньори елитни инструмен
талисти.
.Ключът към тайнство
то“ е общото названиелнг

серия от записи, осъщест
вявани от Лрагосшин 
фолк“. В тази своеобразна 
антология Стефан Дра- 
гостинов вгражда репер
тоар от различни об.лас- 
ти на невероятно пъстра
та по отношение на музи
кални традиции България, 
свързан с най-разнообраз
ни стилове, обичаи и ри
туали. Или - както сами
ят композитор казва - из
кушен е от идеята за съз
даване на своеобразен зву
ков театър. В .Ключът 
към тайнството“ присъс
тват миниатюри, които 
носят простотата на ав
тентичния образец, има и 
присъщата за нявгаишите 
съчинители импровизаци- 
онност. съчетана с усеща
нето за мига в музицира
нето на днешните джаз- 
мени
Какво отличаваше тази 
продукция от предишните 
8 поредицата .Ключът 
към тайнството“ и къде 
собствено беше скрита 
.бомбата“? Три са новите 
моменти, които дават 
основание .Рофинка“ да се 
счита за ново стъпало на
горе, което без преувели
чение пък може да се опре-

дели като базата на една 
нова естетика. Преди 
всичко се .набива в уши" 
изключителното опрос
тяване на фактурата и 
стила на повечето от 
песните. Изглежда нат
рупванията у симфоника 
Драгоетинов водят до ед
но пределно изчистване в 
предложените тук миниа
тюри - в крайна сметка 
максимално близо до из- 
чистеността на по прин
цип едногласната българс- 
ка народна музика. Оттук 
идва и по-лесното възпри
емане, усещането, че си 
вътре между певиците. А 
не отстрани - наблюда
тел във времето на обре
менителни кластери и 
хармонични петна или на 
виртуозни, но уморителни 
за възприятието многог- 
ласни линии.
Тепърва ще се оценява и 
класифицира тази нова ес
тетика, но отсега е ясно, 
че .Три синджира роби“, 
„Рофинка“, „Сама се пуш
ка отпъна“ и др. ще бъдат 
в основата й. Тук типич
ният пример .Галунка“ 
неправо е готова да стане 
хит. Вторият момент е 
възвръщането на значени
ето на с-ловото и драма
тургията на текста.

Именно посоченото горе 
опростяване на музикал
ната тъкан дава В,

«В
В ьзмож-

ност и на текста да дос
тигне до съзнанието на 
слушате,ля. Третата лю-

мен беше и забележител
ното съотношение и ба
ланс между откритото, 
солистично народно пеене 
и приглушеният, „каме
рен“ тип съпровод на 
„бекграунд-во калите“. 
Тези елементи определят 
за мен промоцията на 
„Рофинка“ като нещо по
вече от представяне. Пък 
и фактически това беше 
цял концерт в две части 
на живо, с много повече 
музика, отколкото в дис
ка. Така всъщност се 
хвърли мост и към следва
щите записи и концертът 
се превърна в своеобразен 
анонс и обещание за нова 
среща след около три ме
сеца. Моцарт, „Бийтълс“, 
бабите от Плана или 
всичко 8 едно - по-близко 
до нашумелия ирландски 
„РиВърданс“? Ще поживе
ем, ще чуем.

Момчил Георгиев

Компактдискът Рофинка 
с Портрет. рисувам 

от Борис Георгиев през 1914 г.

ЮАТУРАО

8ТЕГМ ПКАСОБТНЧОУ РКЕ8ЕМТ8

I ТНЕ КЕУ ТО ТНЕ МУ8ТЕКУ II

КоПпка

В своята серия „Емапе1с 
Мияк* фирмата Лекка“ из
даде първия запис на опера
та .Чудото на Хелиане* от 
австрийския композитор 
Ерих Кориголд (1897-1957) - 
прекрасна експресионистич- 
на творба, написана по мис
терията „Светицата“ на 
малко известния поет Ханс 
Калтнекер (1895-1919), ру
мънец, чийто живот е пре
минал 8 Австрия. Не може 
да се отрече, че серията е 
една от най-добрите идеи в 
последните години в звуко
записа. Тя връща на култур
ния свят творби, които ка
тюшите .изгониха от му
зикалната практика. А слсд 
Втората световна война 
много от тези произведе
ния изобщо не се завърнаха 
в нея. Случаят с шедьовъра 
на Кориголд е точно такъв, 
след трите си постановки 
през 1927 година - в Хам
бург, Виена и Берлин, опера
та .изчезва“ през 1930 годи
на. Самият Кориголд емиг
рира през 1934 година в 
Америка, а в Холивуд, къде- 
то всъщност прекарва ос
татъка от живота си, ес
тествено става известен 
като филмов, не като опе
рен композитор.
Създадена преди 70 години, 
операта .Чудото на лелиа- 
не“ днес би била още абсо
лютно неизвестна, ако >к 
беше този запис на Лекка“. 
Всъщност два опита за ней
ното възстановяване са 
направени - вГент през 
1970 и в Билефслед - през 
1988 г. Но тъй като те са 
били твърде несполучливи, 
именно звукозаписът днес 
възкресява творбата с едно 
внушително музикантско 
постижение, в което про- 
тагонистка е голямата 
българска певица Анна То- 
мова-Синтова.
.Чудото на Хелиане" ни 
връща към идеите на Вагнс- 
ровшпе сюжети и към ха
рактера на музиката на Ри
хард щраус. Колкото и да е 
общо, това определение да
ва известна представа на 
бъдещия 0 слушател Сим
воличният характер на опе
рата има много общо с то
зи на .Жената без сянка“ на 
Р Щраус - музикалната дра
ма-мистерия е по-скоро чув
ствено-еротична, отколко- 
то абстрактно-символич
на... В този смисъл операта 
обогатява и допълва твор
бите на .немския веризъм“ 
на Р. Щраус, както го опре
дели самата изпълнителка 
на партията ни Хелиинс Ан 
на Томова-Сшипова в мина
лия брой на в. „Култура“. 
Освен нея в записа участ
ват Хартмут Вслкер (Вла
детелят), Джон Дейвид де 
Хаан (Непознатият), Райн-

удото на 
възкресението

хилд Рункел (Вестителка- 
та), Николай Геда (Слепият 
съдник). Заедно с диригента 
Джон Мосъри това са име
на, които провокират инте
реса на оперния любител да 
чуе вещо непознато.
Записът е великолепен; той 
разкрива цялото богатство 
на тази музика. Безспорно 
най-вдъхновено тук е при
съствието на Томова-Син- 
това, чието име вече ще се 
свързва и с тази партия. И 
тук не става дума само за 
арията ДсЬ дтд ги Зип“ 
(Отидох при него), която е 
кулминация в партията на 
Хелиане. а за една безценна 
чувствителност, която на
мира вокалната си реализа
ция в цялостното й изграж
дане. И В тази творческа 
изява много съществена е 
драматургичната способ
ност на певицата, която 
майсторски се .приобщава“ 
в името на нюансираното, 
детайлизирано и същевре
менно обобщено звучене на 
творбата. Партньорът и, 
тенорът Джон Дейвид де 
Xаан. героичен тенор с мно
го качества и отговаря с 
усета си към този тип ан
самблово пеене, в което ба
лансът в стремежа към об
щото е така добре напра
вен, че точно тогава се от
крояват вокално различни
те характери в операта.. 
Това създава една велико
лепна атмосфера на изпъл
нението, която порамВа с 
внушението си за автен
тичност.

Екатерина Дочева

Милена Кирова 
Ититание на символите. 
Българска литература и 
психоаналитична критика 
ИКфенея
София, 1996
Цена 180 лева

Паул Клее
Дедагогически бележник 
Превела Таня Петрова 
Агата-А-СД 
София, 1996 
Цена 160 лева

Ърнест Гелнер 
Условията но < вободато.
Граждане коти общество и 
неговите съперничи 
Превела от английски 
Лидия Шведова 
.Обсидиан“
София, 1996 
Цена 250 лева

За порното и авторското право
На 16 юли в агенция „Балкан“ се проведе пресконференция на тема „Закрилата на 
интелектуалната собственост па програмите е еротично съдържание“. Участ
ници бяха Димитър Енчев, началник отдел „Авторско право“ при Министерство' 
то иа културата, Венцислав Атанасов, президент на „Гюфа-България“, и двама 
представители на Дирекция на Националната полиция - Васил Паисиев, началник 
група при Трето РПУ, и Чавдар Георгиев, също началник група при Трето РПУ.
Пресконференцията беше 
отзвук на извършените 
полицейски акции от изми
налата седмица 8 гейклуб 
.фламинго“ на ул. „Цар 

Симеон" 208 и на видеокъ- 
ща .Комет видео" на ул. 
.Веслец“ 42. Полицаите 

от Трето РПУ действаха 
съвместно с фирма _Гюфа - 
България“ по сигнал за на
личие на пиратски порно- 
касети. Въпреки публика
циите, свързани с тези 
случаи, Васил Паисиев и 
Чавдар Георгиев дадоха 
нови подробности; срещу 
президента на „фламин
го”. който по време на 
проверката е отсъствал 
(замествал го е негов бра
товчед и съдружник Пенчо 
Пенчев) е започнато съ
дебно производство. 
Еротичният център 
„Фламинго“ е разположен 
ни три етажа от сграда
та. На първия етаж се по
мещават сексшоп и дневно 
барче, на втория - зала за 
прожекция на еротични 

>илми, снабдена със самос
тоятелни кабини, на тре
тия етаж е разположено 
импровизирано студио с 
|екори, сексатрибути и 
юстюми. Открити са и 

фотоснимки на непълно
летни актриси, набирани 
по всяка вероятност по 
обяви чрез Вестници. 
Помощник и съдружник на 
Икономическата полиция 
срещу нелегалното създа
ване и тиражиране на пи
ратски програми е фирма 
Г юфа-България“, чийто 

президент Венцислав Ата
насов разясни целите и 
дейността на това между
народно дружество. Пре
зидентът: Д" юфа-Бълга
рия“ е дружество за защи
та на авторските права 
на еротичните филми, кое
то пък е представител на 
„Г юфа-Гср.чания“ със седа
лище Дюселдорф, то дър
жи авторските права на 
еротичните филми по цял 
свят. Обединява фирми от 
Европа, САЩ, Бразилия и 
др. Чрез създаването на 
„Гюфа-Германия“ сс регла
ментира правото на авто
ра да разрешава да се из
лъчва неговият продукт

по кабел, телевизия, сате
лит, видеокасети. Членст
вото 8 него разрешава на 
носителя иа авторските 
права - всеки път при из
ползване на творчеството 
му, да има право да получа 
своите възнаграждения. 
Г-н В. Атанасов предста
ви т.нар ползватели (не 
само у нас) на програми с 
подобно съдържание. Те се 
разделят на категории:
- разпространители - кои
то размножават видео
филми;
- магазини за продажба на 
„розови касети“;
- видеоклубовс;
- кабелни телевизии;
- хотели с изградена мрежа 
(у нас такава притежава 
само хотел „Интерконти- 
нентал“, но имало сигнали 
и за частни хотели);
- малки киносалони.
Всички изброени ползвате
ли, които събират солидни 
печалби от тази продук
ция, е редно и законосъоб
разно да обезщетяват 
производителите, като 
сключват договори с „Гю
фа-България“. Договорите 
разрешават да се разпрос
транява еротична продук
ция, а задълженията на 
дружеството са да пре
вежда тези средства 8 
Германия.
Венцислав Атанасов спо
дели: „При сегашното по
ложение е изключително 
трудно да се обхванат 
всички ползватели. Тър
говците не желаят да бъ
дат зачислени и по този 
начин средствата по ДДС 
от тази дейност не могат 
да влязат в хазната.“
За интелектуалната защи
та на авторските права 
взе отношение г-н Дими
тър Енчев, той разясни, че 
създаването на филмови 
програми изобщо е защи
тено от Женевската кон
венция. В България тя е 
приета през 1921 г. и през 
1970 г. Нашият закон ги 
обявява също за защитен 
обект - разглеждат се в 
морален и финансов ас
пект.
От 1 юли т.г. акцизът за

нормативни документи с 
по-предна дата, те нала
гат сериозни данъци върху 
създателите, разпростра
нителите на такъв род 
дейност. Истинската кар
тина е следната: „99 % от 
еротичните продукти у 
нас са пиратски - без уре
дени права за ползване“ - 
думи на В. Атанасов.
Каква е мрежата на създа
ване и разпространяване 
на „розови филми у нас“? 
Представителят на „Гю- 
фз-България“ съобщи иде
ално изградената схема за 
разпространение, действа
ща във „фламинго“ - под 
формата на каталог от 
200 заглавия на еротични 
филми, който е разпрост
ранен в страната. Схема
та действа по следния на
чин: клиент например от 
Русе избира от каталога 
филми и записва каталож
ния им номер, за 4 филма 
цената е 2000 лв. Парите 
изпраща чрез пощенския 
запис на адрес: пощенска 
кутия 263 с получател Ан
гел Близнашки. Във „фла
минго“ презаписват жела
ните филми, опаковат ги и 
един път седмично се пус
кат по пощата. Чрез ка- 
т алоговата търговия не 
сс работи с фактури, ав
торски права и няма на
числения по ДДС. От иззе
тите 883 филма от „Фла
минго“ пито един няма ав
торски права. 
Включването на нов 
текст към НК, кражбата 
на интелектуална собст
веност се криминализира. 
Министерското постанов
ление от 1 юли задължава 
всички производители на 
еротична продукция да се 
регистрират с договори за 
авторски права и да полу
чат удостоверения.
На въпроса: „Има ли вече 
сключени договори за ав
торски права с „Гюфа-Бъл
гария?, В. Атаносов отго
вори: „От три месеца със 
следните градове - Варна, 
Бургас, Пловдив, Русе. 
Сключен е договор за фил
мови обложки с фирма 
„Каралайн“, също и дого
вор с фирма от Димитров
град“

От 23 до 30 юни в унгарската столица!
се събраха куклените театрали от цял свят за провеж! 
дането на 17-ия конгрес на УНИМА (Международната 
организация на куклените театри). По стара традиция1^ 
този висок форум, който се провежда на четири години, 
винаги се съпътства от фестивална програма с широки 
международно участие, по която често се отчитат и 
обобщават тенденциите, до които е достигнало това 
изкуство. На тазгодишната международна среща се 
отзоваха куклари от почти цяла Европа, Азия, САЩ, 
Мексико... Българските куклени театрали, завоювали 
си водеща роля на световните куклени сцени, продължи
ха традицията на сензационно присъствие иа конгреса 
и съпътстващите го изяви. (Първото българско учас
тие е вписано през 1929 г. от Елена Консулова- Вазова). 
За тазгодишното ни участие разговарям с присъства!

порнографски издания е 70 
на 100. Съществуват и 

При цялата тази негативна информация си заслужава да се спомене една фирма с 
легитимно име - „Ирена 2“, за разпространение иа лицензирани заглавия, която 
работи с международни големи дистрибутори.
Новите законови разпоредби, приети от този месец, дано помогнат на държава
та да прибере в хазната 50 млн. лева по ДДС, които й се полагат от незаконната 
порноиндустрия. Защото не може само да се товарят с данъци българските кни
ги, изкуството и вестниците, а пориоииратите до този момент не са влели пи
то стотинка в държавната хазна. Димитрина Ветово

рален секретар - бе избран Жак феликс от франция. А 
в съвета на организацията от българска страна са изб-

Сани проф. Николина Георгиева, Майа Петрова, Славчо 
(аленов. В комисията по образованието също е проф. 

Георгиева, а в научната комисия съм аз.
Ако проследим естетическите търсения на междуна- I 
родните кукленици, ще Видим доминиране на желаниеахф*!'»* 
за реабилитация на куклата, на нейното очарование 11 
магичност... Впечатлена бях и от насочването на ре
жисьорите към утвърдени литературни произведения • 
видяхме спектакли по Сервантес от театри от Авст
ралия, Чехия, Норвегия, а видният чешки режисьор Йо- Г 
зсф Крофта представи двата си спектакъла Лон Ки- |]( 
хот“. В тях чрез различния подход към художественаш ,, ч 
форма той налага общия философски поглед към човека 
който е принуден да загуби веруюто си, както и въпро
са - докъде е пределът „да бъдеш разпънат“... Видяха « 
интересни интерпретации и по Карло Колоди - и него
вия Пинокио. Предложен ни бе и един необичаен „Мик- 
бет“ от Япония.
Нашето участие се превърна в истинска сензация. Бъл- 

7Г-Варна, със спектакъла на 
...Игра на светлини и сенки“ ПО 

музика на Ссн-Санс и Мусоргски. Този спектакъл, предс
тавляващ театър на сенки В непозната форма, в която 
те се „моделират“ от „голата ръка“ и пластиката на 
тялото върху екрана, къдешо променящото се осветле- ’* ■ 
ние предлага „игра с цветовете“ на изображенията, и лвИ 
така утвърждава и идеята за непрсстшшо търсещата 
човешка мисъл, се превърна в истински сензация ни меж- >Лгого’ 
дународната публика. За спектакъла един от наО-голен“ 
те куклени авторитети - Михаил Мешке, спонташю ] 
сподели, че е очарован как един утвърден творец с I 
кова годишен професионален опит като проф. Геор1_ 
поднася с така актуална и модерна форма, с младежки 
дързост един шедьовър... За значимата роля на българи 
кото куклено изкуство влияние оказа и българскотоI 
съствие 8 чужди театрални компании - театър МУФ] 
от Мексико се яви със спектакъл на Иван Сивинов „к 
таморфози". А българската изложба на кукли от Вар 
ския ДКТ доказа на международните кукленици, че I 
гария наистина е сред водещите страни В пюва изку 
®°- Интервюто взе Мирослава ТопчиеЯЯ



КУЛТУРА

Обратни птици трошат 
консервативна клетка

В .Клетка за птици“ пър
хат предимно герои е об
ратна резба. Травестити- 
те са повече от нормални
те мъжаги и женища, а ед- 
нополовите двойки внасят 
едно такова трогателно 
чувство за семейственост, 
че ако си ерген, може да ти 
се прище да си свиеш гнез- 
денце с любимата (люби
мия). А наоколо да припкат 
бузести дечица...
Майтап, майтап, но фил
мът важи и се издига над 

I циркаджийското предста
вяне на атрактивните пер
сонажи. Елиминиран е вся
какъв нюанс на болезнена 
сснзационност. Липсват 
жълтеещите лигавщини, 
тъповато взрени в нежни 
дружби. Липсва и назида
телно озъбеният призрак 
на СПИН. Този филм не 

I морализаторства агресив
но, не пуска презервативи с 
хеликоптер, не отсича доб
ро ли е или лошо да си .Фла
минго“. Той приема кривна
лите от стандартния сек
суален път човеци такива, 
(каквито са. Нито хлипа по 
различността им, нито ги 
будалка, макар че е в жанра 
на ексцентричната коме- 
дия. Смехориите не изви
рат от това, че индивид

от мъжки пол си е турнал 
сутиен и се фръцка. Те бли
кат от ситуацията, прово
кирала комедия от грешки: 
Младеж, отгледан от хо
мосексуалисти (Робии Уи- 
лямс и Нейтън Лейн), иска 
да се жени за щерката на 
сенатор консерватор 
(Джийн Хскман) Сенато
рът с основател на органи
зация за здрав морал, на
бърква се в проститутска 
история и подобен брак на 
чедото му ще му дойде 
малко в повече. Въпросът е 
как да бъде извозен, че сва
товете му са средноста
тистическо семейство, 
състоящо се от мъж и же
на. От този опит за шаш- 
ма текват недоразумения
та и веселяшките сксчове 
Главното постижение в 
тях е, че веселбата нс изп- 
ростява. Никакви шегички 
на биологична основа, ни
какво занимание с дантеле
ните гащи на гей-дружинка- 
та. Режисьорът Майк Ни
къде е човек с вкус, доказва 
го вече 30 години - от „Аб
солвентът“ насам. Прист
растието му е в интели
гентното трошене на об
ществено-психологически 
догми, а в „Клетката“ та
кива колкото щеш Засягат

се проблеми, над които в 
развитите страни десети
летия яростно си блъскат 
главите. Като тоя бива ли 
еднополови да се женят по
между си и да отглеждат 
челяд.
Или пък педита да служат 
в армията - въпрос, който 
докара до истерия амери
канския Конгрес.
Да ви имам проб лемите - 
би казал по тоя повод из
терзаният нашенец, чцито 
семейни проблеми въобще 
не опират до пола на поло
винката му. а до бюджета. 
А „армейския ребус“ ние 
сме си го решили далеч пре
ди янките, и то съвсем де
мократично - куцо и сака
то Й кюпа без оглед на сек
суалната ориентация. И 
без туй понятията „дясно“ 
и „ляво“ са абсолютно раз
мити в отечеството. Ге
нералната тема за търпи
мостта и толерантност
та към ближния също не 
може да ни развълнува. 
Търпели сме и търпим баш- 
ка идиоти, какво остава за
някакви мили „резбари“.
Но, Всеки с кахърите си... 
На който не му пука за пос
ланията, поне му остава 
забавлението.

Борислав Колев
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ТЕАТЪРЪ „ОДКОНЪ“
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В миналия брой
статията Д1гиги орно и 
безсрамно*4 показа аспекти 
в изкуството, които скан
дализират американското 
общество. С желанието да 
водим „огледално" българс
ката ситуация, пмтавих- 
ме въпроса има ли скандал
ни изяви на наши художни
ци през последните години 
и какви са те. В следващи
те няколко броя ще публи
куваме отговорите на кри
тици и художници, които 
варират в диапазона от 
конкретни примери до об
щи разсъждения.

Диана Попова: Почти не се сещам за изяви на художни
ци, които могат да се определят като скандални • дори 
и в последните години. Но този въпрос ми се струва по- 
сложен, отколкопю изглежда. Проблемът е не толкова 
в това, че художниците ни не умеят да скандализират.

I а по-скоро обществото ни като цяло няма усет за скан-

гала. Скандалът е проява, насочена срещу социалните 
онвенции и имаща за цел да взриви представите за 
нормалност, порядък и морал. Бедата е. че ние твърде 

дълго сме живели в общество, в което абсурдът бе (и е) 
нормата По тази причина все още не сме способни дори 
да различим скандала като такъв, камо ли да го прежи
веем. Четох някъде преди време определенията за добро 
и зло, дадени от представител на примитивно афри
канско племе: „Лошо е, когато съседът открадне крава
та на Кали; добро е, когато Кали открадне кравата на 
съседа“. Ситуацията у нас е горе-долу същата. Не може 
да има скандал, когато липсват норми и установени 
правиш, които да бъдат атакувани. От друга страна, в 
момента най-блестящите примери за скандално пове
дение у нас дава правителството и БСП. Изправени 
пред конкуренция 0 такъв мащаб. художниците са нап- 

|раво безсилни.
Затова те се ограничават в опити да скандализират 
колегите си. И понякога (много рядко) успяват, но съв- 

| сем не с това, с което са искали да го направят. Причи
ната е, първо, общото несхващане на скандала, и второ, 
неточния адрес на амбициите им. Неотдавна някой се 
опита да противопостави заплахата на Недко Солаков, 
че ще изгори произведения на бъ.згарски .кюсици“ от ко
лекцията си, на действителното изгаряне на собствени 
творби от Румен Будев. Да се сравняват нереализирани 
сканда.1 и изглежда нелепо, но затова пък е поучително.

| АЛо Недко Солаков наистина бе изгорил ^класиците'*, 
той може би щеше да направи скандал... защитавайки

&
една нор.па. С този жест той би утвърдил правото си 
ре се разпорежда с имуществото си Амто на.иери за 
добре. Изглежда това у нас някои продължават да счи
тат за скандално. (Впрочем няма логика: след като мо
жеш да изхвърлиш телевизора си през прозореца, стра
дайки от загубата ма любимия отбор, защо да не лиз- 
жеш да се ядосаш и на ^класиците*...) А при Румен Будев 
се получи обратното той се размина със скандала тък
мо когато наистина изгори създадените от него карти
ни - просто защото .можеше да не ги нарисува. (Стачка
та също е форма на протест, но при е
крайно неефективна.)
Като компенсация ще посоча две успешни и в някаква 
степен скандални творби. Първата е ^Поглед на Запад“ 
от Недко Солаков. Тя попадна точно във времето и ме 
листото си (октомври 1989 г.. покрива на ДПипка“ (I). 
получи широк обществен отзвук, превърна се почти в ле
генда и въздействието й продъ.зжи дълго след като тя 
самата практически не съществуваше. Втората работа 
е яНекролози“ на Косьо Минчев (ноември 1994, изложба
та ^Н-форлш“). Залзеняйки снимките на починалите със 
9сходни“ породи кучета, художникът драстично засята 
установените традиции, свързани със смъртта Но въп
реки това скандал не се получи Реакциите в колегията 
(положителни и опдящшяелми) се сведоха до мърморене, 
а обществото така и не разбра предизвикателството и 
въобще не го отнесе към себе си Както вече отбеляии, 
то си има далеч по-мащабни и насъщни абсурди, с които 
да се справя.
Мария Василева: СХячралът лдмдтиаля грандиотоап, а 
ние като чели не сме способни да придадем на нито един 
факт достатъчно значение. Това, за което се са 
все пропуснати сканоали. В такъв можеше да се иревьрме 
признанието на Недко Солаков през 1990 че е бил вербу
ван да доносничи Преживявахме много повече съдбата на 
различни източногермански интелектуалци, спо.итени 
или избрали същата >'част, но в рамките на нашата дейс
твителност всичко мина и залшна. Сега можем дасида- 
дем с.нетка и да гадаем процентпа на ^пропуснатите пол
зи" от това наше отношение къ.« нещата. Какво е това: 
мъдростта на древната нация, която като че ли не мо
же да бъде скандализирана от нищо, липса на умение да се 
достига до дъното на проблемите иш балканска леност? 
Конфликтът е присъщ на творчеството, а ежамртмя 
трябва да се създава. Спо мням си с каква радост се нас- 
.иикдавахме на скандала, предизвикан от интервюто на 
Севда Шиисманова с екслсинистър Начев. Така или иначе 
той си беше чисто недоносче в сравнение с лижкандала 
„О. Джей Силтеън“ в Щатите. Има много хм да изя- 
дем, докато се научим да правим скащуали и да ги превръ- 
щали в индустрия, от която да извличат дивиденти 
всички участници.

За бохумската постановка на Димитър Гочев 
ДоняРосипи
Този спектакъл по пиеса
та на федерико Гарсиа 
Лорка. завършен 
1935

11432 11432 Росита или Езикът на цветята
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аулата яа СЯ *Климент Охридски’ мннне-
рърът на културата проф. Иван Маразов 

|ръчи учредената от Националния център за
[Книгата и обявена още по време на Пролет- 
вия панаир на книгата награда 'Черноризец 

роЬ Храбър’. Тогава тя беше присъдена на Уни
верситетското издателство 'Св.Климент Ох
ридски.’ в разгара на честванията във 
връзка с 10-годишнината от създаването 
Ку. Награденото издателство ще направи 
дарение на книги за 2 милиона лева, конто 
де бъдат разпределени между библиотечните 
фондове в страната. ♦ ♦ ♦ Книгата 'Новата 
констелация’ от Ричард Бърнстиин, преве
дена от Милена Якпмова в Ина Мерджанова, 
вздадеиа от ИК "Критика и хуманизъм*, бе- 

*7 ве представена в Американския център в 
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!офия. Премиерата организираха Информаци
онната служба при посолството на САЩ в 

КЯ :офия и ИК "Критика н хуманизъм’. ♦ ♦ ♦ В 
галерия "Воянска църква’ бе открита из- 

цзб ювба живопис и офортн на художника Зава- 
НУ >ин Веселинов. Организатори на изложбата 

Ва Националният център за музеи и галерии 
изобразителни изкуства. Националният 

1узеб "Воянска църква’, Визнес-клуб "Му- 
еум" и кметство "Бояна’. ♦ ♦ ♦ В галерия 
Арт 36’ е показана изложба живопис на 
■колай Вузов. + ♦ ♦ Изложба на Моника 
оиеиска бе открита в галерия "Стълбата*.
I♦ ♦ През месец юли Хорът на софийските 
сомчета с диригент Адриана Благоева е на 
емолкоседмично турне в Япония, където це 
(знесе десет самостоятелнн концерта в 
рзлични градове. Предвиденн са срежи с 

С^поиски детски хорове и участие в редовен 
на японски диригенти на детски 
В програмата на концертите са

4

омгрес 
»<? орове.
о- млючвни творби от европейския хоров ре- 
(- ертоар и японскп детски песни. ♦ ♦ ♦ В

ационалния музей "Земята н хората* е 
одредена изложба живопис, в която са по- 
азани 40 платна на художника Валентин 
бичевенп. ♦ ♦ ♦ В агенция "Балкан’ се 
ъстоя пресконференция, организирана от 
равна дирекция "Български циркове’. Ге- 
РРалният директор г-н Георги Кунов ва
рака журналистите о днешните трудни 
роблеми на българския цирк и представи 
|Янои виждания за пътищата, по които 
рябва да се върви, за да се излезе от 
Ьлгогодншната криза. ♦ ♦ ♦

Цациоцплнинш центьр 
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Нескъсан билет 
за софийското кино „Оде- 
он“ стои в центъра на юби
лейна изложба за киното. В 
рамките на инициативата 
„Чинсма ритровато", орга
низирана от Чинетека ди 
комуне ди Болоня и Недер- 
ланд филчмузеум, на 24 юни 
1995 г. в зала „Тре ченто“ 
на Палацо Ре Енцо в Болоня 
- Италия, беше открита из
ложба, посветена на стого
дишнината на киното. Със
тавена под ръководството 
на киноисториците Джан- 
Пиеро Брунста и Карло-Ал
берте Муници Дзоти в нея 
бяха показани освен всички 
описани в книгите по пре
дистория на киното апара
ти, също така и предмети 
и документи, чертаещи 
сложния път на развитие на 
кинематографа.
Минути след откриването 
на изложбата, наречена 
„Нов поглед върху света“, 
извадих и показах на един 
от уредниците на изложба
та един билет за кинотеа
тър „Одеон- в София от 
1912 г. добре запазен и кое
то е особено важно - с нес- 
късана контрола. Директо
рът на изложението Джан- 
Лука фаринсли поиска от 
мен оригинала и след пет 
минути 20-кратното уве
личение на ксерографирания 
билет в същия цвят беше 
поставен на видно място 
сред експонатите на из
ложбата. Така и България 
реализира своето участие в 
тази най-го.ляма междуна
родна изложба за вековния 
юбилей на киното. Макар и 
на шега, британският ис
торик на киното Никълъс 
Хейли каза, че този билет 

принадлежал вероятно на 
първия гратисчия в кино
то, успял да влезе в киноса
лона, без контролата му да 
бъде скъсана, и е може би 
най-стария, билет за кино, 
запазен до наши дни. Това 
копие шестваше из различ
ните градове на Европа, 
където изложението се ек
спонираше, а оригинала па
зи като ценен талисман. 

Костадин Костов

Лорка, завършена през 
5 г., отново раздели на

два лагера немската те
атрална критика. Отзи
вите се движат в диапа
зона от пълно одобрение 
до пълно неодобрение - 
един от критиците дори 
твърди, че режисъорски- 
ят метод на Гочев е най- 
сигурното доказателство 
за упадъка не само на Бо- 
хумския, но и на театъра 
въобще.
Доня Росита е сираче, из
раснало при леля си и вуйчо 
си, който е фанатично от
даден на единственото си 
занимание - отглеждането 
на рози. Годеникът на до
ня Росита внезапно зами
нава при родителите си в 
Аржентина и тя остава 
да го чака... Млада годени
ца в началото на пиесата, 
а в края повяхнала стара 
жена, чиято вярност се е 
обезсмислила, доня Росита 
напомня цветето от гра
дината на вуйчо си - го&а 
ти(аЬШ5, която сутрин 
разцъфва и, сменяйки ня
колко пъти цветовете си, 
до вечерта увяхва.

та обаче нежната като 
цвете поетичност нз 
творбата на Лорка още с 
вдигането на завесата е 
заместена от скърцането 
на въртящия се кръг и от 
отгласи от артилерийски 
огън (алюзия за предстоя
щата гражданска война в 
Испания). Ва»чки действа
щи лица са върху кръга, 
„сякаш постановката иска 
аа приведе самата пиеса 
във Въртеливо движение и 
да превърне женските об
рази в обекти за наблюде
ние на женска истерия.... 
Димитър Гочев откъсва 
листата от стръкчето на 
поетичността и създава 
от нея фарс.“ (Андреас Ви- 
линк, „Вестдойче цай- 
тунг“). Разкъсаната „фина 
тъкан" („Рурнахрихтен“) 
на текста е само един от 
упреците на критиците, 
на които им се иска да ка
жат: „Аман от този ре- 
жисьорски театър!-. А 
ето и как им изглежда 
той: „Пак тази мания за 
режисъорски театър - пър
во трябва напълно да 
объркаш публиката, преди 
да дадеш шанс на самата 
пиеса. Затова в началото 
Лона Росита“ напомня не

за филигран напи лирика на 
Лорка, а по-скоро за груби- 

зскип

> рухва, след кз- 
лжение на 25

'поред част от критика

Магически театър в бившата къща
на Човекат - легенда Мистер Сснко откри най-екещен- 
тпичният маг в България Астор. В столичния квартал 
„Лозенец“ на бул. „Черни връх“ _ 29 от 19 юли т. г. най 
нетърпеливите по своя валя предават душите си на 
магическото изкушение, което владеят новият стопа 
нш! на „къщата на Мистер Сснко’ и неговите калеги» 
най-известният сред които е Орфи, първият модерен 
маг на България и носител ни престижни магически наг 
ради от десетки световни фестивали. Преди 40 години 
Мистер Сенко изгради своята магическа къща, в която 
постави основите на магическия театър, станал про
зорец към Европа за кшозина от българските магьосни
ци. Астор и Орфи, най-добрите негови последователи, 
тук са създали и показали немалко от своите номера и 
полрили одобрението на Учителя. Духът на Мистер 
Сенко непременно витае наоколо неуловим дори за най- 
добрите, но добър и благосклонен към идеята на Астор 
и Орфи тук да се представят със свои номера артисти 
магьосници, театра-ли и му «иканти Много го.лям под
пис на Мистер Сенко ще бъде окачен на входа на къща
та, а в навечерието на всеки негов рожден ден Астор 
ще прави паметни спектакли. Ако започнатите прего- 

и с маг номер 1 в света Дейвид Копърфийлд вървят 
рс» догодина той може да посети Магическия теа

тър. Освен всичко, което може да преживеят .любите
лите на илюзиите и чудесати, тук те могат да опиташ 

кулинарни специалитети. Съвсем истински!
Маргарита Гочева

ямскитс езикови концепции 
на Димитър Гочев“ (Ар
нолд Хоман). Пример: учи- 
те.лят дон Мартин, раз
съждавайки върху живота 
и хилядите дребни униже
ния в него, казва: „Й това 
Време (отредено за жи
вот] ние трябва да посве
тим на добротата и само
жертвата.“ Към което 
Гочев прибавя реплика от 
себе си: „Приятно прекар
ване’“. Критикът е кате
горичен: „Тази забележка... 
нс само отнема от те
жестта на сцената. Тя е 
симптоматична за неспо
собността да се прави 
ориентиран към текста 
театър.“ И малко по-на
татък: „Като цяло поста
новката е тъжно доказа
телство за опропастява- 
ието на езика, което се 
шири по немските сцени. 
Шепненето, мяукансто и 
Фа.лшивипк интонации на 
Ане Тисмер в главната р»> 
.ля са чистопробна 
аматьорска игра.“ (Улрих 
Шрайбер. „франкфуртер 
рундшау“).
Вторият упрек към рабо
та на Гочев е, че „той не е 
разбра.* нищо от лщинлна- 
та критика на автора. За- 
щото дори една никога 
непридсоала публичност 
творба на високата кул
тура (става дума за непос- 
тавената драма на лчите- 
.ля дои Мартин • б.а.) е 
властнически инструмент 
ни мъжа, макар и само за 
бягство от рсиикктта, 
той е недостъпен за жени
те и «а по-низшите соци
ални слоеве“; и още (от съ
щия критик): „За Ф Г.
Лорка, за хомосексуалис
та, женската участ на Ро
сита с логично следствие 
от социхлно-политическа
та фарисейщина: пример за 

но типично за такава 
ествена йерархия пове- 

ение." (У.лрих иГрайбер). 
'поре»» други, не така 

вторачени в социалната 
проблематика, критици 
постиновкапш на Лоня 

Росита“ в никакъв случай 
не е само историята на ед
но момиче от пача,лото на

века, което
то в продължение на 25 го
дини е чакало неверния си 
годеник- Напротив, Гочев, 
каипо и Лорка, отново и 
отново се занимава с пара
лела между човека и рас- 
тението - човекът е като 
посаден в своето същест
вувание и е подчинен на не
отменими закони.... Авто
рът съвоем съзнателно е 
разделил пиесата си не на 
действия, а на градини.“ 
(Арнолд Хоман); „Този 
път Гочев... изпалза по- 
смисле но своите неорто- 
доксални изразни средства. 
Естествено, почти няма 
помен от испански фолк
лор. Вместо това Гочев 
реди картини на изолация
та, където героите упори
то демонстрират безраз
личието си към околните 
Истинското разбиране е 
почти невъзможно в тя
гостния климат, в който 
цветята са по-ценни от 
хората; това напомня коп
нежите на Чековите герои 
или стоицизма на скитни
ците на Бекет.“ (Вернер 
Щрайец, „Вестдойче алае- 
майме цайтунг“).
Освен около режисъорска- 
та концепция, главните 
разминавания в оценката 
на спектакъла са центри- 
пани около играта на .Лне 
Тисман. изпълнителката 
на ралята на доня Росита.
В. „Рурнахрихтен“ пише:
„В крясъка, с който тя 
(Ане Тисмер) поисква шап
ката и чадъра си, няма ни
що, което да напомня за 
цвете. Той по-скоро на
помня за кравешко лайно, 
внезатю изтърсено в раз
цъфнала цветна леха.
Има обаче и друго мнение: 
„Ане Тисмер пб превъзхо
ден начин успява да споде
ли с публиката тайната на 
разочарованата във всич
ките си над
Тя и. 
баща
случай с една талантлива 
наивност. Така тя али- 
цетворява трагиката на 
една бавно »аг лълваща чо
вечност.“ (Йоханес Г.лау- 
бер)

Подготви от немския 
печат Ирина Илиева

надежди Росита. 
|грас ралята си с учуд- 
а наивност, във всеки



Събитието Касандра бе 
изтръгнато от разказа на 
собствения си разказвач - 
Нова телевизия и пуснато 
да се разхожда сред тъл
пата почитатели още 
преди самият филм да е 
завършил докрай своето 
насилие върху нас .Пот
върдено* в своята _жи- 
вост“, събитието като 
че ли се изплъзна от своя
та същина, че е кино. и 
Корайма Торес тръгна из 
нашия живот като Касан
дра, и като такава окон
чателно ни сграбчи. В пе
тъчната вечер Нова те
левизия ни показа как пос
рещат тази актриса/ге- 
роиня в София. Първо ви
дяхме, за Всеки случай, 
малко кадри от филма - 
сякаш нарочно бе подбран 
един гробищен епизод. 
После ни казаха: „оглеж
дайте се по улиците и ако 
имате успех, можете да 
срещнете Касандра.“ „Тя 
е толкова хубава и добра, 
а целият свят е срещу 
нея“, бе споделила преди

Ж" ме една домакиня.
енно това нейно вечно 

страдание и мелодрама- 
тична способност да бъде 
обиждана отвсякъде се 
сблъскаха В твърдостта 
на едно съвсем триумфал
но посрещане у нас; сега, 
защитена от напушени 
бодигардоВе, Касандра То
рес изглеждаше залята от 
такова щастие и общ Въз
торг, каквито героинята

Видение на посоката
във филма поне досега не 
получава
но така ли е наистина? 
Като наблюдавахме прис
тигането на Корайма То
рес в София, си помислих
ме, чс тя сякаш се завръ
ща в своята Южна Аме
рика. Онази, отпреди дс- 
сетина-петнайсет годи
ни, с нейната полицейщи- 
на, масова мизерия, дик
татура и извънредни по
ложения. които всъщност 
винаги стоят на дневен 
ред. (Навици, почти по
забравени сега оттатък.) 
Но Корайма се държеше 
горе-долу спокойно, дока- 
то нейният съпруг през 
цялото време се озърта
ше стреснат и побледнял. 
Едва ли си е мислил, бед
ният, че някой български 
мъж изведнъж ще се заси
ли да му грабне половин
ката. По-вероятно се е 
страхувал от разно-въз- 
растоВо-полоВата тълпа, 
която би се опитала да 
национализира(експроп
риира) завинаги „своята* 
Касандра.
Самото разкарване на Ка
сандра като мечка по 
стадиона вече не може да 
учуди никого, защото съ
щото се случва дори на 
папата. Небе особено 
оригинален и показаният 
ни конкурс зз дВойнички 
на актрисата. От своя 
страна, вместо да вземе 
да я нарисува и да мълчи, 
художникът СтаВри Ка

линов пък проговори. Ка
за, че Касандра била „на
дежда за живот“... Разби
ра се. най-безинтересна бе 
самата пресконференция 
с г-жа Торес.
Иначе е съвсем ясно, че за 
някои един от начините 
да излязат от настроени
ето „Видение на Видено- 
вите цени“, е да се пото
пят изцяло в настроение
то „Касандра“. Затова 
този филм внася известна 
разтуха и оживление сред 
Все по-удължаВащите се и 
агресивни опашки. Според 
блиц-интервю със зрите
ли на филма, жените оп
ределено повече от мъже
те харесват историята и 
играта на актьорите. Въ

обще това с филм за мал
ки момичета и пснсионер- 
ки. Оттук насетне обаче, 
малките момичета най- 
напред ще си мислят за 
южноамериканската Ка
сандра, а не за онази тра
гична древногръцка преде- 
казагаелка, което е още

Ж повод да забравим 
пейското си детство 

и да се преселим завинаги 
в Южната си Америка на 
зрелостта... Иронията е, 
че Касанара-Торсс също 
предсказва и, за разлика 
от гръцката Касандра, 
много хора я наблюдават 
с внимание.
Тя ни говори каква е на
шата посока.

Ромео Попилиев

Във вестник Култура този текст не би бил публикуван

.4 з сън фустогонец и 
Баща на цветовете.

С Папа Жан разговаря 
Валерия Велева

в. Труд,
бр. 196, от 20 юли 1996 г.

Софийският университет
„СВ. Юимент Охридски* обявява .Магистърска програ
ма по философия с преподаване на английски език“. 
Изискване за прием - бакалавърска степен или виеше об
разование. Срок за подаване на документите 30.9.1996 г. 
Повече информация на телефон 77-71-08.

В Националната
художествена галерия е 
открита изложба на Джон 
Попов (1906-1960). Завър
шил живопис при проф. 
Стефан Иванов в Худо
жествената академия В 
София (1929), той специа
лизира в Академия „Жу ли
си“ в Париж при проф. Ал- 
бер Лоранс (1930-1935). В 
средата на 30-те години 
Джон Попов се връща в 
България като вече утвър
ден в чужбина художник. 
„Той най-вече се е специа
лизирал В портрета и ком
позицията. С много добри 
принципи на рисунката. В 
тези два жанра той внася
чувството за цвета и то
на на атмосферата - без 
да се забравя едно твърде 
характерно декоративно

ие ди Уга! е! ди Веаи,
25 юни 1931
„Лауреат на Българската 
академия за изящни изкус
тва, Жорж Попов имаше 
блестящо участие в Сало
на на френските артисти 
с две платна: „Полей“ и 
„Мария“. Струва ми се, че 
Жорж Попов трябва да 
бъде един от първите, ако 
не първият, между съвре
менните български худож
ници - малобройна. но ка
чествена фаланга... Него
вото минало вече обещава 
за неговото бъдеще и той 
се извисява като една от 
първостепенните фигури 
на съвременна художест
вена България.“
Ьа Кепи Модегпе, 30 юни 
1931

първата линия на българс
кия елит благодарение на 
ползата, която той извле
че от отличните принципи 
на неговия учител П. А. 
Лоранс. Ние, които за не
щастие имаме само едно 
несъвършено познание за 
аспирациите и художест
вените тенденции на деца
та на тази страна, сме из
ненадани освен другото, и 
от странния и неповто
рим чар, който се излъчва 
от неговите портрети.“
1л Кепзе Модегпе, 15 юни
1932
„Също така „Жена в чер
но“ заслужава уважение. 
Тук Жорж Попов се изявя
ва отново като нервен и 
мощен интерпред на чо
вешката фигура, вдъхно
вен портретист, умеещ 
да прониква в дълбините 
на дузпата на своя модел и 
да предаде това, което е 
видял, с един ясен език, 
сдържан, синтетичен, 
който въздейства дирек
тно и оставя у зрителя 
най-чистото и най-сьвър- 
шеното впечатление от 
изкуството.
Неговата малка родина 
може законно да се гордее, 
че притежава живописец 
от този ранг.“
Ьа Кезие Модегпе, 30 май
1933
Житейският и творчески 
път на Джон Попов про
дължава както в България, 
така и 8 чужбина (1937- 
1939 в Париж; 1947-1948 в 
Швеция). Работи като те 
атралсн художник, а също 
и в кинематографията.

Д.П.

стот

„Жорж Попов се нареди в

Добрин Пейчев с авторски пьрформанс, 
наречен „Мостът на прокъ.лнатитс“, откри своя из
ложба в галерия „Клуб 50* в София на 21 юли пьг. Извес
тен с необичайните си „погледи" към живота „преди“ и 
„след“ промяната, Добрин Пейчев е обединил живопис
ните си платна от експозицията в циклите „Релативен 
звук“, „В края на нощта“, „Вечната игра“ и „Срещу пре
ходността“. Тези послания на художника, инспирирани 
от личното му битие и художествени акции и събития 
в обществения живот, показват позицията му. Поли
тическата к|

е само пътеводител- 
на справка за китайския 
класически театър и нищо 
повече. Та при него няма 
гръцки (китайски) хор. ня
ма конфликт между сво
бодната воля и бога, меж- 

сгото и неговата инди- 
дуалност. (Ясно е, че и 

двете са илюзорни и както 
казват съвсем прагматич
но будистите, „всяко агре
гатно състояние е непос
тоянно", тогава защо да се 
тръшкаме ) Но това за 
липсат на жанра-трагедия 
в китайската традиция е 
друга тема и ще я оста
вим за по-хладни времена.
И така свидетелства за 
обредно-песснни-танцови 
представления са регист
рирани още в „Книга на 
песните“ Х-1Х в. пр. Хр.?). 
Но така наречената музи
кална драма сицю достига 
своя разцвет през XII - 
XIII В., съчетаваща в едно 
драматичен диалог, пеене, 
оркестров акомпанимент, 
пантомима, танци и дори 
бойни изкуства. Истинско 
народно шоу и веселие, още

че, че не са се плащали 
никакви входни билети, са
мо си бил длъжен да си ку
пиш разхладителни напит
ки и хапване, тъй като 
спектакълът е траел мно
го, много часове. Естест
вено богатите са привик
вали актьорите в имения
та си, за да забавляват 
гостите на нескончаеми
те си партита.
И така В началото на Века 
някои специфични принци
пи на китайския театър, 
като стерилно изчистено 
сценично пространство, 
крайната условност на де
кора, алегоричното използ
ване на реквизита, дос
тъпния за широката пуб-

з Пътеводител 
на културологическия 

опаджи.:ия
върх- 
кове

туции, доскорошни приятели, колеги, те са акт срещу 
преходното и разрушителното, над смъртта и превръ
щането 0 със средствата на изкуството в празник на 

ъзкрееението“. Маргарита Гочева

| цифичиата неповтори
мост на сценичната мета
фора, китайският театър 
е далеч от Всякакво доссмъртта и възкресението“

ловно копиране на пов! 
ностни явления и тик< 
на реалната реалност. То
ва въобще не му е це лт а. 
Понятието реализъм е 
проектирано върху една 
система, която сюблимира 
всички негови елементи.
Тук няма „чисто инстру
ментални действия, тук 
всеки жест или акт е 
жест по отношение на 
одухотворения космос“. 
(Както смятат китайци
те, разбира се.)
Докрай изчистеният жест 
е квинтесенция от прости 
движения, които подобно 
на „един щрих на четката“ 
в живописта съдържат в 
себе си всичките му въз
можни превъплъщения. Ак
тьорът извайва всяко свое 
движение, насищайки го е 
максимална символика, 
изящество и експресив
ност. Изопнат като стру
на, жестът просто отек
ва в пространството, а 
музикалният акорд го при
ковава в графично изобра
жение или както пише Ар- 
то, „поражда се един нов 
лиризъм на жеста, надми
наващ този на думите... 
който превръща актьори
те и предметите в истин
ски йероглифи, като изпол
зва символиката и връзки
те им между тях.“ А дали 
е нужно актьорите да бъ
дат превърнати в йерогли
фи е отделен въпрос, ние 
нали си имаме азбука Въз
хитен от играта на един 
от най-големите китайски 
актьори Мсй Аанфан, 
Брехт пише, че „всяка 
изиграни ситуация се Вьзп-

Ема като картина“. И 
то в калиграфията 
щрихът създава усещане

то за една пулсираща гра
фика, така и в спектакъла 
всеки жест се превръща в 
графично откровение, инк
рустирано в изчистеното 
пространство. Ами текс
тът, ще кажете вие, ами 
конфликтите, ами всъщ
ност въобще смисълът?

Да, ама те защо например 
не рисуват с маслени бои и 
ядат с клечки* Но все пак 
ще се опитаме да ви упъ
тим по-нататък, пътево
дителят трябва да се под
вързва...
„Шансът играта ди се из
дигне до нивото на изкус
твото се измира в овладя
ване на времето, а не в съ
буждане на подсъзнателно
то.1'
„Животът рисува върху 
платното на времето, а 
то не се повтаря. Така е и 
с живописта дзен (чан). Тя 
може да се схване само в 
момента на ставането на 
нещото, нито преди нито 
след това.“ Всеизвестни
ят японски учител Судзу- 
ки. Така е и в театъра, ки
тайския - нито преди, ни
то след това.

Мария Груева

По покана на
Международния културен 
център „Дора Габе“ иа 7 
юли 1996 г. в зала 9 на 
НДК гостът от Швейца
рия доктор Клаус Хар- 
тър, известен психолог и 
психотерапевт, изнесе 
лекция на тема „Архети- 
пи в развитието на чове
чеството“.
Към лекцията беше про
жектиран видеофилм по 
приказката на Братя Грим 
„Румпелщилцхсн1-, създаден 
от Кети Вютрих. ръково
дителка иа Института по 
психотерапсбтичсн куклен 
театър в Швейцария и 
Франция, която присъст
ваше в залата. За контак
та, който гостите осъ
ществиха с многобройна- 
та публика, особено допри
несе синхронният превод 
иа Барбара Мюлер. 
Срещата на д-р Хартър и 
Кети Вютрих с българска
та публика се проведе със 
съдействието на фонда
ция „Про Хслвсций“, 
Швейцария, Съюза на бъл
гарските писатели и ръко
водството ни НДК.

Варненско лято
Варненско лято“ завърши. И то по начин, който 

ти се иска да не е финален, а да стане ново начало. 
Защото те ангажира и те прави мислещ и дейст
ващ. От трите финални прояви „най-българската“ 
(като дисциплина и като изпълнение) беше поста
новката на „Набуко“. Тя събуди интерес и доведе 
публика. Беше плод на собствени усилия, съчетание 
гастрол. В такава ситуация е трудно да се предя
вят претенции. А те са предизвикани от затвърди* 
лите се В нашата работа инерция и паразитни нави
ци. факт е, че нашите певци, независимо от добри' 
те си гласови данни, не са научени да търсят шоана 
във вокалната си и артистична изява. Само един ои 
параметрите на гласа излиза на преден план - обик
новено тембърът. Освен това артистите ни са 
свикнали на мизансцен като в „китайска опера“. 
Обикновено са принудени да се подчиняват на кон- ( 
цепцията на диригента. А в случая концепцията на 
Христо Игнатов се оказа неясна и неточна. Остан» 
да се мечтае за резултати, от които да си лпчи ди
ригентската работа със солистите, с оркестъра и | 
собствената вярна предства за звука и творбата. I 
Възможности за това предлагаше солистичният 
екип от изпълнители с добри гласови данни, като 
Юлиян Константинов, Румен Щерионов, Мария Бел 
чева и Иван Консулов, който безспорно държеше ни 
вото на спектакъла.
Концертът на Детлсф Крауз, Такаши Ши.мицу и 
Херман Бауман - ръководили курсовете в лятната 
академия, показа, че различни музиканти за кратко 
време могат да осъществят толерантност в ан
самбъл, едновременно с това запазвайки ярката си 
индивидуалност. В самостоятелните си изпълнени» 
всеки от интерпретатор
зикантскатн си личност 
чен в клавирния курс
случаи изглеждат или недостатъчни, или немето- 
дични. Той обаче даде великолепен пример със собса 
веното си изпълнение на фа-минорната клавирна со 
наша на Брамс. Крауз ни убеди, че именно това с 
звучалата в съзнанието на Брамс музика, че това е 
авторовият звук - недостигащ мощни фортисими. 
но постигащ мощ с вътрешното си напрежение. С» 
каш това не е интерпретация на Брамс, а точна (* 
конструкция. Д. Крауз (роден е през 1919 г.), принад 
лежи към генерацията музиканти, която пренебрег 
ва ефекта и фамилиарността с публиката и се при
държа към естествсността в своята изява. Друго 

>коление е Т. Шимицу - един от малкото ученици 
на Яша Хайфец, ученик на Ифра Нийман. Във втор» 
та соната на Изаи той беше перфектен, показа, че 
се държи на хармоничната естетика и подреденос» 
X. Бауман е честен изпълнител с вкус и точен емо
ционален баланс.
Присъствието >ш Катя Ричарели преди години на 
българска сцени все още се помни. Й сега с концерт 
си и с петте биса тя показа завладяващо присъст
вие. Певицата откъсна частица от собствените е 
изживявания, показа силни чувствителност и обая] 
ние. Всеки детайл от Белиниевата „Ьо1сп<е йптау 
те“ създаде такова ниво на общуване, в което ням 
фалш и тайни. Милена Божиков»]

штор разгърна страница от му 
юст. Крауз е твърде специфи- 
- с изисквания, които в много
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Радио
кляъаиа Шифър 

без ДеАбид Копърфии.«д

Аъ

13 юли, сряда, Мони 
Панчев с присъщия си самоироничен 
непукизъм оповести, че неговото преда
ване „Махалото" (радио „Експрес“), посве
тено на музиката на 70-те, няма повече да се 
излъчва. Последният му брой се получи като опело, 
при което трупът оплакваше себе си. Мони, който винаги 
се е държал като носталгичен зевзек, омаловажаващ привид
но всяка сериозност, и сега напрегна небрежната си сдържа
ност, но този път не успя да скрие мъката, с която преглъща бу
цата на глупостта, горчивия хап на административната тъпота.
Всичко това би било трогателно и тъжно, би било поредният повод 
да се самоокайваме, загдето сме негодни да съхраним посилното ни хуба
во, ако фактът на самооплакващия се мъртвец не събужда по-скоро ярост 
към беса на онези, които, вместо да погребват своите мъртъвци, погребват 
нещо живо, като спират „Махалото", без да му е разклатено здравето.
Това е пределът на една тенденция, която напоследък, подобно на толкова друг 
неща, добива наситените очертания на свинщина. Преди около две години повт< 
рението на най-сериозното джаз-предаване в софийския ефир - „Около полунощ“ 
на Димитър Евстатиев и Радио Тангра - беше преместено в два сутринта. „Рок- 
център“ на същото радио първо премина 8 некадърни ръце, което облекчи края 
му. Междувременно, след изнурителна неяснота, свързана с пулсирането между 
комата и съвършенството, окончателно беше зачеркнато от схемата на Радио 
Витоша най-невероятното предаване за джаз и латиноамериканска музика, чийто 
автор Тодор Иванов беше бяла врана с респектиращата си експертност в налага
нето на екзотичния си вкус. Постепенно стихнаха и всички предавания за арт и 
прогресив рок. Съботното предаване на Дарик се опитваше да прави нещо в тази 
посока и вероятно това доведе до поредното изчезване на динозаврите - този 
път на „Динозаври на рока“. В тази поредица разправи работи правилото „разде
ляй и владей“. Така отличното предаване „Блус общество“ на Дсчо Чипилов първо 
изхвърли извън обсега на собственото му име „Около полунощ", а сега се превърна 
в екзекутор и на най-авангардното предаване на Тангра - „Студ“ на Георги Тенев, 
предлагащо Аде, \Уог1б и електронна музика. Джаз-предаването на ЕМ + 
стана жертва на общата тенденция към розовобузесто изпростяване на тази 
толкова добра в началото радиостанция, като, преместено и скъсено наполовина, 
то се вцепени 8 суинга около 30-те, разсейван от слаб фюжън. Най-смешни са 
джаз-предаванията на Александър Бакалов по Експрес не само заради езиковата 
неадекватност на водещия, но и поради невероятната уирртс-помия, която ни се 
пробутва за джаз.
Списъкът може да продължи, като той би следвало да се удвои с контрасписъка 
от предаванията, които замениха всички повече или по-малко интелигентни и на
дарени със собствен облик предавания в софийския ефир. Но не това ми е целта. 
По-посредствените хора в радио-бизнеса също имат право на усилия и успехи, след 
като задоволяват потребностите на маси, които не могат да бъдат пренебрег
нати. И все пак тенденцията е очевадна: загиват именно предаванията, които 
отговарят на вкуса на преминалия 25-те и разполагащ с малко мозък, образование 
и музикален вкус радиослушател; загиват под ударите на пошли, нагли и прими
тивни като замисъл, вкус и поднасяне сурогати.
И един от болезнените удари е спирането на „Махалото“. Веднага искам да отбе
лежа, че предаването не предлага точно моята музика и не затова скърбя за него. 
То беше най-страхотното предаване именно защото неговият водещ беше доста
тъчно умен и умел да те накара да чуеш като за първи път групи и парчета, кои
то си пренебрегвал. Сред сбирщината от сбъркани метафорици, плямпащи като 
изтървани откачените си образи, замесващи блус, залези и кръв1, четвъртити хи- 
таджии, спасително привързани за пилона „Бийтълс“, както Одисей за мачтата, 
предвид изкушенията на смъртовиднитс сирени’, или тийнейджъритс-тежкари, 
заливащи ни с нелепа тържественост относно новоизлюпени музикални недонос- 
чета, все едно че са Пърсел и Бритън едновременно’, Мони Панчев беше единст
веният от водещите на Експрес, който разбира какво означава да си водещ на му
зикално предаване: да можеш да даваш експертна информация, да предлагаш удар
ни коментарни дози, но всичко да се прави толкова неусетно, че неизменната са- 
моирония към евентуалната ти претенциозност допълнително да изостря вни
манието към вече казаното от теб. Привидно омаловажавайки знанията и инте
лекта си, докато фаворизира емоционалната страна, Мони Панчев перфидно изра
ботва ситуацията на идеален баланс между безкопромисния си вкус и подмолното 
внушение, че това е собственият ти ценителски вкус. Въобще става дума за го
лям майстор, който напомня по нещо най-големия играч в софийския ефир, неус- 
тоимия ироник Васил Върбанов от Тангра, но се справя далеч по-успешно със суе
тата. И се моля да оцелее поне Обедният музикален часовник, за да можем да се 
радваме на мекото му ненатрапчиво ефирно присъствие.
Но това не ме утешава и аз отказвам да се смиря пред нелепата власт, която 
може да изпрати в небитието предаването само защото критерият й за качест
во изцяло се е свел до броя на спонсорите и рекламодателите за единица ефирно 
време. Нищо не разбирам от пари, но не ми се струва много вероятно времето 
от 22 до 24 да е дотам важно бизнес-време. От друга страна не ми се ще да по-

. вярвам, че музиката на „Махалото“ е дотам чужда на преуспяващите в момента 
' икономически елити, защото това би означавало свеждането на тези слити до 
I късните примати, люлеещи се по застрахователни клонове и браншове. Вярно е,
[ че хитрото РМ + успя да си създаде имидж на радио, насочено към любителите 
| на по-класически поп и рок. Ала тяхната версия на „най-добрата музика от 60-те 
| години до днес“ е твърде лигава и разводнена, за да може да се сравнява с предава- 
I пето на Мони.

Въобще, закриването на неговото предаване идва да увенчае една ужасяваща със 
символическата си внушителност тенденция: културата и вкусът на тази нация 
западат с всеки изминал месец, седмица и ден. Сякаш не само икономическите, но 
и културните лостове у нас са преминали в ръцете на мутрите и с тях те ни (се) 
налагат от екрана и ефира, от вестника и сцената, от киносалона и книгата.

| Тоталитарната епоха правеше всеки поглед на запад дисидентско-политически, 
което придаваше достойнство на всяка англоезичиа боза. От друга страни, то
талитарната култура освен на самоизобличитслното западно поп-празмоглавие 
а-ла Вопсу М, наблягаше на лявата критичност, с която се асоциираха по-смисле- 

I нитс рок-проекти, а също и на една по-сстсгаска и самодоволна ниша в западната 
култура, която правеше от рока сериозно и донякъде беззъбо студийно изкуство. 
Така или иначе, критериите са били идеологически и естетически, но не и икоио- 

I мичсски.
С идването на свободата повечето частни радиостанции като да повярваха в нея 

; и отвориха вратите си както за тъпите топ-ове и чврт-ове, така и за рок-класи
ката, а също и за по-авангардните съвременни проекти. С времето обаче спшна яс-
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но, че демокрацията няма нищо общо е разнообразието. което на думи проповядва, 
докато на практика валпдизира вкуса на един масов субект, чиято идентификация 
с музиката е форма на социоку .лтурно себсналагане точно благодарение на уеднак
вяването й примерно с чопленето на семки: нито е вкусно, нито е хранително. но 
запълва времето, без да изисква усилие. И тогава радиостанциите се разделиха с 
алюзиите си предвид икономическите си интереса Културно-образователната им 
мисия беше официално загърбена и доко.лкото я имаше, беше въпрос на личен анга
жимент. Така в ку лтурната политика на въпросните радиостанции влезе и посте
пенното изтласкване на онези личности, които не се ориентираха навреме, че де
мокрацията (тук) няма нищо общо със свободата и широтата на избора.
Г лупаш ката комерсиализация, за която говоря обаче, е най-страшна с това, че 
тези, които я провеждат, се опитват по-сдин перфиден и почти отвьд-океански 
начин да внушат на своите потребители, че те са готини, инте лигентни .люде с 
добър вкус. независимо от това или по-точно именно защото предпочитат СгиЬ 
Неер пред Оеер Ригр!е, ранния пред късния ВеаИеч, 5ипд пред РоЬсе, Нпс! Ъскзда 
пред 5аве или Т7йп Ьну пред Юсс. Най-потискащото е, че много от водещите пра
вят това не само с убедеността, но и без да скриват, че лъжат: така хем си из
миват ръцете, хем продължават играта.
Не твърдя, че от радиостанциите в София тече боза: ЕМ+ са си изработили 
стил, който макар и сладникав и евтин като цяло. какъвто е и стилът на воде
щите им, все пак внимателно разпръсква шедьоври от стари времена. Тангра и до 
днес си остава най-бсзкомпромисното като музикален профил радио, при което 
всеки от водещите налага личните си пристрастия, така че без угризения да мо
жеш да врътнеш копчето, за да избегнеш поуморения флирт на Петя Драгнева, а 
да се довериш на Димитър Евстатиев, Васил Върбанов и Георги Тенев. Но неща
та все пак са се променили на зле: преди повече от три години шефът на радиото 
Кирил Маричков имаше неделно предаване, в което между другото провеждаше и 
нещо като необявен курс по музикален вкус. В тази политика на радиото се 
включваше най-активно и Васил Върбанов, който си позволяваше, както само той 
умее. да иронизира поредната досада, превърнала се в песен на деня. От всичко 
това не остани много и радиото понякога се държи като, слава богу, напусналия 
го бездарник Жоро Георгиев, чиято с.люноотдс.ляща умиленост пред публиката 
все повече се превръща в радиожурналистически еталон за станции като РМ+, 
Витоша и Експрес.
Така че стагнацията, обхванала целия ни обществен и културен живот, откакто 
комунистите си върнаха в.ластта, се отразява пагубно на равнището на радиото, 
което от своя страна е най-сигурният барометър за общото културно равнище 
на нацията. В някакъв смисъл моментът сега е по-лош както от периода след. 
така и от Времето преди 10.Х1.1989. В това не трябва да се чете никаква ностал
гия. С това само се опитвам да кажа, че .лява в лаеш с дясно управление В контекс
та на демокрация, първоначално натрупване и преразпределение и общо малокул- 
турие както на нацията, така и на новите икономико-политически е лити след 
един половинвековен период на фалшиви ценности, двойни стандарти и оконча
телно изгубени традиция, чувство за стойност и вкус, могат да посеят ветрове 
(били те ветровете на сръбското или рап-а без контекст, на гръцкото или на 
грънджа, на алатинените сингли или на секс-посланиците), които после да пожъ
нем като бурите на радикалната загуба на ориентация.
За никого, който има някакво отношение към процесите В културата и хумани- 
таристиката, не е тайна, че 80-те и 90-те са, общо взето, сушаво време, в което 
водата пада преди всичко под формата на градушки, било върху истински ражда
щите глави от миналите десетилетия, било под формата на политически разпра
ви между леви и десни, на разправии между леберали и консерва Всичко това безс
порно се отразява на духовния климат на съвременността, блудкав и пошъл като 
цяло. Не че не се правят големи неща, но и Кристо. и самоотказът на киното от 
шедьоври, и ритмично-серийната леснина на Филип Г.лас, и заличаването на грани
цата между изкуство, занаятчийство и шар.латанство, особено в сферата на 
изобразителното изкуство и лириката, и въобще превръщането на изкуството в 
център на потребителската култура чрез всепроникващата му ангажираност с 
рекламата - всичко онова, което все по-уморено зовем постмодернизъм - може да 
надене своя р1алпс Ъад Върху главичката на съвременната ни ку.лтура. 1! може би 
решаващият проблем не е, че вкусът на нацията запада: хората по селата пак си 
слушат само Хоризонт, тези от по-големите градове избират между еднаквос- 
титс, които им пред.лагат местните и импортните столични станции, освен ако 
не предпочетат да си останат пред собствените касетки и дискове, които бъл
ват същото. Проблемът е в отпадащите корективи и унифициращото овластя
ване на една публика на радикалната незаинтересованост от изку ство, предвид 
желанието й да купува единствено забавление, развлечение, отмора и бягство от 
всекидневието. Тази публика се колебае между зкеланието да не й се пречи в придо
битото право да има и налага чрез медиите своя вкус и же ланието да бяга в илю
зията. че е в крак с времето, след като се е качала на стъпалото на влака му в 
движение и при закрити врати. Квазалитературният вариант на това са еро
тичните бягства в розово- любовните (а-.ла Сгаийл). мистико-приключенскитс (а- 
лп Кинг) или псевдо-умисленигае (а-.ла Гришъм) ниши на художествена индустрия. 
Съвременният западен свят произвежда и се възпроизвежда, ио все повече изоста
вя романтичсската тръпка от досега с творчеството, а оттал! и от индивиду
алния стремеж за творенс. Но проблемът у нас е по-тежък, доколкото единстве
но имущественият ценз осигурява вертикалното функциониране на обществото.
А общество, което не разполага с механизми и гласове, с които да коригира и кри
тикува наложените по икономико-влпетови път ценности и вкусове, общество, в 
което гласът и Вкусът на лекаря, учителя, оркестранта и университетския пре
подавател се сливат с тези на магазинерката, спекуланта, шофьора и нискочела- 
та мутра, няма никакво бъдеще. Защото в това общество лекарят се превръща в 
търговец, който пък като нищо да се окаже с по-високо образование от учителя, 
който на свой ред спекулира със знания и т.и. Простотията ни завладява и поглъ
ща отвсякъде, а га.нар. интелигенция гледа да се намести по радиостанции и те
левизии като единствен шанс да продължава да има някакво значение и тежест.
Но намествайки се там, се оказва обзета от икономическо любопитство и дори 
интерес. В резултат предавания като това на Мони Панчев биват съкращавана 
Точно както и шансовете ни да превърнем демокрацията в нещо различно от по
редния неуспешен български социално-политически експеримент.
Както казва Де Мон, модата е онова, което остава, когато импулсът по модер- 
ноет вече го няма Но нашата епоха вече не се представлява дори от Клаудия 
Шифър, а от човека, който намери шифъра за нея - най-преуспглия алкяионист 
днес, който не съвсем между другото носи името нп най-известния Дикенсов ге
рой - Дейвид Копърфийлд, това въплъщение на социокултурната динамика Но до
ри това не с пределът. Наскоро злоумишлен завистник издал книга в която обяс
нява някои от най-известните фокуси на Копърфийлд. В резултат от обяснения
та му се загнездвало подозрението, че .любовникът на лейди Шифър е шар.лата- 
нин. Но когато става дума за алюзиоиист-шарлатанин, никога не знаеш къде е 
границата. А това означава че винаги може да се продължи и по-нататък: дали 
пък автор па книгата не е самият Копърфийлд, разиграващ преобърнат вариант 
на романтичсския салъсък между блондинка и брюнетка; дали и свалката с Ши
фър не е поредният фокус, за който не може да се каже дали е шедьовър или шар
.латанство? Тъпото е, че и тук, и пюм нп никого не му пука за истината • по този 
и по който и да било въпрос. Купон да става!
На Мони Панчев му пукаше: за истинската музика и за галемия звук на 70-те (са
мо за ценители), Вижте, дайте да направим нещо: да ризк.латим отново „Махало
то“! Защото нали едно такова махало доказваше, че все пак тя се върти, пък ако 
ще да е и до окончателната победа ни комунизма.

Димитър Камб/ров
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Джим Морисън

С любезната финансова помощ на фондация „Отворе
но общество и европейския фонд „Калейдоскоп“ най- 
неочаквано се озовах за около три седмици в Обедине
ното кралство по театрални дела. Още като видях 
летище „Хийтроу“, съвсем без да искам, бях споходен 
от натрапчивия въпрос (който доскоро бях убеден, че 
френската революция е реишла веднъж завинаги), да
ли е по-добре човек да бъде гражданин, или пък е по- 
добре да бъде поданик. Вероятно всичко зависи от то
ва на какво си гражданин и кому си поданик, но с очи
те си видях, че и поданството не е лишено от някои 
екстри.
Що се отнася до театъра, за пореден път се убедих, че 
някои люгат, а други - не. Британците сякаш са от 
първите. Въпросът е ние от кои сме.
Школата за европейски режисьори е биенале, провеж
дащо се в Уест Йоркшир Плейхауз (проспериращия нов 
театър на Лийдс). Организаторите са си поставили 
почти налудната задача да съберат на едно място 
около тридест лиади професионални режисьори от 
цяла Европа и при това да очакват, че от цялата та
зи работа може да излезе нещо добро. Излезе, макар 
дори Роберт Стуруа, впечатлен от смелостта на 
предприятието, да го сравни с опит да се направи 
глутница от заклети вълци-единаци. Но вълците се 
срещнаха като вълци, а се разделиха като агнета. То
ва, разбира се, може би се дължи и на всеобщата ат
мосфера на благост, застилаща като пелена тоз леле
ян остров и нежно приласкаваща те да издържиш без 
особена трудност както най-интересните (на Питър 
Селърс, на Стуруа, на Найджъл Осбърн, на Сисили Бе
ри) уъркшопове, така и съвсем безотрадно досадните 
(няма да споменавам чии!). Обнадеждаващо е, че Бъл
гария бе представена от трима режисьори - Талин 
Стоев, Петър Тодоров и моя скромност (заменил 
Александър Морфов, който не можа да залите поради
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■ голяма ангажираност тук). За сравнение ще посоча, 
че Русия например имаше салю един представител. Та 
срещата съвсем не беше безинтересна.
Л иначе в Англия театърът е традиционно силен. То
ва никой никога не е оспорвал. Актьорите имат ог- 
ромни заложби и потенциал и са крайно любопитни 
кълг алтернативни и непознати за тях самите прово
кации. Постоянната виталност на театралния про
цес се осигурява успешно от свободния пазар на всички 
видове творчески труд. За организация изобщо няма 
да говоря, защото трайно се натъжавам. Основният 
поток от театрални представления, направени с 
вкус, лмрка и относително добър стил, дават въз
можност измежду тях да поникнат и неминуемо да 
ги надраснат, цветя с по-особен аромат като проек- 4 
тите на Чик Бай Джаул, Театр де комплисите, някои 
на Роял Корт Тиътър. Цялата тази спокойна идилия . 
се развива във великолепни театрални пространства 
и, разбира се, се подчинява на строг, точен и ненару- 1 
шим обществен ритуал (какъвто е правенето и гледа
нето на театър там). Естествено, позорището има 
своите моди, според които днес е изгряла звездата на 
този или онзи, утре ще изгрее нечия друга, но има една 
фигура, която не просто се държи на мода, не дори 
просто е непоклатима от модите, а направо принуж
дава понятието мода да изглежда смешно, поставено 
редом с нея, и това е фигурата Брук. Независимо от г 
това колко работи на Острова и дали въобще вече ид
ва талц той така трайно се е заселил в идейния бекг- 
раунд (долу пуристите!), че сякаш оттам по неведолш 
пътища чертае смислозадаващите хоризонти на бри- , 
танското театроправене, въплъщава недостижими- д 
те му идеи фикс. Брук - слънцето на европейската ре-1 
жисура.

С отродителски поздрав: Явор Гърдев
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Н тази картинка са използвани стари декори, реквизи
ти и идеи: на преден план (леко вляво) стои актьор в 
телена кошарка - протааонистът, който е обвинен в 
убийството на лежащата по-назад и вдясно сексапилна 
блондинка (най-хубавото и талантливо нещо в предс
тавлението) - негова жена. изтегната върху наклонена 
по диагонал маса. която с вписана в заемащите цялата 
дясна част на сцената стълби - нива, по които си нася
дали съдебните заседатели, зяпачи, народ, уравновесе
ни отляво с висока платформа в неон, къдсто с ситуи- 
ран бутафорният съд. чийпн» сз>дия непрекъснато дик- 
тува нещо ни стоящия в подножието, пишещ и пушещ 
секретар. а те пък всички заедно обрамчват смисловия 
център, които е на най-централното и високо място и 
предстаВлява електрически стол в стъклен шкаф, а ха
осът с допълнен от щураща се през цялото време де
войка в ра звети дрехи, която май символизира нещо.

Трън 
8 окото

5. „Широката страна“ 
от А. Шницлер, 
режисьор Юрген флим
6. „Спорът“ от Мари- 
во, режисьор С8ен-Ерик 
Бехтолф
7. „Вуйчо Ваньо“ от 
А.П. Чехов, режисьор 
Юрген флим
8. „Ножът“ от Джон 
Касавитис, режисьор 
Ю. Крузе
От убодения
Никола Торомаиов
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КУЛТУРА

1

Комплекс С*м<м( 1ри. ркворап На-трота. 1М] • 1М$ г.н
В средата на 50- 

те години кратки
ят период в бъл

гарската архитек
тура - наричан 

култовски, укра- 
шателски, неокла- 
сицистичен. ста

лински барок и да
же социалисти
чески реализъм - 
приключва така 

внезапно, както е 
наложен. Партий
но-правителстве

ните декрети са 
задължителната 
за времето фор

ма, в която се об
личат този път 
естествените и 

неизбежни проме- 
ни, наложени от 
новите реалнос

ти. Не липсват и 
уродливи епизоди: 

след писмен сиг
нал за „архитек

турни излишест- 
оа“по фасадата

на жилищна сгра
да на ъгъла на 

„Опълченска“ и
„Жданов“, проек
тантът и инвес

титорът са изви
кани пред главния 
архитект. „За 48 

часа (радостно 
пише кореспонден
тът на „Техничес

ко дело“) проек
тът е преработен, 

като са махнати

езаВисимо от подобни куриози, приобщаването към световния архитектурен 
живот се посреща от българските архитекти с рядко срещано дотогава еди
нодушие и искрено въодушевление. Обществено-политическите промени, на
речени .размразяване" след едноименния роман на Еренбург, разкрепостява- 
нето на мисленето и социалният оптимизъм доведоха до художествен подем, 
който превърна 60-те години в може би най-забележителния. най-плодоносния 
на идеи и творчество период на българската архитектура след войната. 
Първите стъпки на Никола Николов в професията съвпадат с „култовския" 
период. Той има щастието да ги направи при някои от най-големите българс
ки архитекти. В ателието на Георги Овчаров работи по архитектурното 
оформление на Дунав мост (с колонади в римодорибски ред) и по един от мно- 
гото варианти за сграда на Министерския съвет на пл. „Девети септември“. 
Предложено му е да се включи в изграждането на ларгото, но бай Георги го 
разубеждава, мотивите му младият архитект осъзнава по-късно. След 
смъртта на арх. Овчаров (1953 г.) Никола Николов продължава работата по 
двата обекта, съответно с Павел Николов и с Александър Овчаров. По вто-

С задача - сграда на Министерския съвет - той работи впоследствие и в 
апива на Иван Васильов заедно със Сава Овчаров, Васил Сиромахов, Геор

ги Стоилов. Проектира (и реализира) няко.лко обекта в Димитровград и Бухо
во, оформя изложбени павилиони за международни изложения, разработва се- 
лоустройствени планове.
През тези години - от една страна на диктатура, на архитектурен фалш и
|огматизъм, а от друга - на възторзи и творчески кипеж - на сцената се поя-

тектура, проникват отвън в интериора. Употребата на видимия бетон, мо
же би повлияна от съвременната японска архитектура, е предпочетена зара
ди експресивно-пластичния потенциал на материала в бар „Ориент“, ресто
рант „Магура“ и достига своя връх в хотел „Европа" - едно спорно произведе
ние; такива ще има и занапред.
Хотелите „Глобус“ и „Европа", както и сградата на МОЖ край „Дружба“
(1966) са забележителни постижения в интерпретирането на принципа на 
вертикалния обем в свободното природно пространство. Веднага след създа
ването си групата „Несебър-Созопол“ е призната за един от шедьоврите на 
съвременната ни архитектура. Композирането единствено на основата на 
„поглед към морето“ очевидно вече не задоволява. Тук със съвременни средст
ва са претворени очарованието, уютът, оживлението на манастирския двор, 
на възрожденската улица. Магията е В овладяването на пространството - ос
новното изразно средство на архитектурата. Пространствата се преливат, 
редуват, разкриват в пролуки към морето и дюните - винаги в един точно на
мерен човешки мащаб. Този принцип на срсдовия подход, на създаване на нови 
пространства със собствена художествена стойност Никола Николов разви
ва и в групата хотели „Континентал“ с бар „Ориент“ и ресторант „Магура“. 
Наред със „Слънчев бряг“ арх. Николов разработва застроителния план на 
Несебър. Този план осигурява запазването на многобройните архитектурни 
паметници на Несебър и специфичната му градоустройствена структура, без 
да спира развитието му - във време, когато осъзнаването на тази проблема
тика тепърва започва.
Вторият етап от творчеството на Никола Николов е работата му по архи
тектурно-градоустройственото изграждане на Велико Търново (след 1960 г.). 
Той е автор на генералния план на града (заедно с Атанас Агура, Кирил ДелеВ 
и Стефан Стайнов), на идейно-застроителни планове за стария град (с Дана
ил Кънев), за нов център и на централната градска част (с Иван Янков и Ки
рил Чачевски). Скиците и чертежите за оформлението на главната улица в 
старата част са свидетелство за напрегната мисловна дейност; те са покри
ти с текст: указания, разсъждения, отхвърлящи лесните решения, търсещи 
дълбоките измерения на отношението „староново“.
Връзката с предишния период се осъществява от хотел-ресторант „Велико 
Търново“(1967-1980). Както и в „Несебър-Созопол“, пространственото въз
действие, основано на интерпретация на манастирските дворове, е завладя
ващо. По особен, дълбоко „търновски“ начин, чрез „стъпването“ си върху 
стръмния бряг, чрез разкриването си към околната среда, сградата враствв 

~ :кия пейза

е догматизъм, а от друга - на възторзи и творчески кипеж - на сцената се поя- 
~ вява цяло ново архитектурно поколение - многобройно, талантливо, амбици- 

’ озно и работливо. То дръзко заявява своето присъствие с активната си наме-

органично в търновския пейзаж.
Правителствената резиденция в Арбанаси (1967-1974), Пантеонът на въз
рожденците в Русе (1968-1970) и особено художествената галерия „Боруна“
(ок. 1983-1987) свидетелстват за промяна В светоусещането на помъдрелия 
творец и оттам - в творческите му търсения и пластическия език. Това вече 
не е леката, жизнерадостна архитектура на 60-те години. Тези търсения са в 
руслото на световния архитектурен процес и в същото време са обусловени 
от конкретната задача, от конкретния контекст, изпълнен с исторически и 
културни значения, а също така и от променената обществено-културна си
туация. С вътрешната свобода на Пикасо арх. Николов изоставя един вече 
разработен почерк, донесъл му всички възможни почести, и се обръща към ко
ренно различни изразни средства, за да даде архитектурно въплъщение на 
сложностите и противоречията на съвременността.
Третият етап от творчеството на Никола Николов е свързан със София, с 
проектирането и реконструкцията на нейната централна част, т.нар. зона 
ж“ (след 1975 г.). Предложенията му се основават на задълбочено проучване 
на градоустройствената субстанция, на композиционната еволюция, на прос
транствената специфика, съчетани с професионално чувство и логика, но не 
винаги се приемат с единодушно одобрение. Малко по-рано арх. Николов пред
лага масираното застрояване на Лозенското възвишение с много високи сгра
ди. Сега виждането му за софийския център е да се запази неговият облик, ка
то се изчисти от всичко второстепенно, да се осъществи пространствено

работливо То дръзко заявява своето прие
‘ шето на най-значите лните архитектурно-градоустройствени 

леми - за споменатата вече сграда на Министерския съвет наред с кори
феите свои варианти представят и Иван Татаров, Георги Стоилов, Алексан
дър Баров. Истинската реализация на това поколение, обаче, тепърва предс
тои. Имайки шанса да се окаже в началото на творческия си път в момента 
на прелома, то е толкова продукт на периода на 60-те години, колкото и не
гов създател. Обстоятелствата на времето и творческите качества на арх. 
Николов го правят най-ярката фигура измежду цяло съзвездие от таланти.
През 1958 г. районът северно от Несебър - около 1000 дка - е обявен за между
народен морски курорт Проектирането - от идейно-застроителния план на 
„Слънчев бряг“ и генералния план на агломерацията „Слънчев бряг - Несебър“ 
до отделните архитектурни обекти - се ръководи от Никола Николов. Пър
воначалните намерения са скромни - към 2500 легла в леки, непретенциозни 
едно- и двуетажни сгради. За следващите петнайсетина години колективът 
на арх. Николов превръща тази непретенциозиост в архитектурно събитие, 
надхвърлящо националните рамки, агломерацията достига 100 000 души и про
ектирането на „Слънчев бряг“ става основен етап в творчеството на архи
текта, за който той получава всички възможни отличия.
Работоспособността на колектива е впечатляваща. Сградите просто ник
нат от пясъците - бели. освежаващо прости, на първия етап подчертано хо
ризонтални: бели линии сред дюните. По-късно се появяват и Вертикални ак
центи. Никола Николов завършва по няколко обекта годишно: 1958 г: „Кали
на“, „Зорница“, ресторант-казино; 1959 -1960: „Свежест“, „Орел“, „Метеор“, 
„Сокол“, „Персенк“, „Шипка“, „Палас“, „Славянски“, „Олимп“, хотел-ресто
рант „Глобус“; 1961: „Рила“, „Пирин“, „Витоша“, „Люлин“; 1962-1963: „Арда“, 
„Марица“, „Тунджа“, „Янтра“, „Несебър-Созопол“ и „Европа“; 1963-1965: 
„Континентал , ресторант „Магура“ и бар „Ориент“. Не всичко е архитек
тура от най-висша проба, но измежду тях са някои от най-забе ле жителните 
творби на съвременната българска архитектура.
Творческата формула на успеха е сплавта между модернисткото разбиране за 
пространството и съвременната интерпретация на националната традиция. 
Между другото, двете се оказват твърде близки. Конкретните условия бла
гоприятстват осъществяването на тази архитектурна философия. В духа на

_____ ___  □ .по-малкото е повече“ художественото въздействие се търси в изчистените
шест Аюлонмлпез Ф°Рми-линии и плоскости. Ясната и сравнително проста функция дава доста- 
« етпжп ппппп тъчи0 творческа свобода в рамките на едно непринудено единство; повтаря- 

Д ° ПОПра- щата се хотелска клетка внася структурност и ритъм на обемите и фасади-
вени са оалюстои- те, изведени в художествена характеристика. Климатът позволява да се осъ

ществи в пълна степен взаимопреливането на пространствата, заличаване
то на границата между „вън“ и „вътре“. Това качество се забелязва и изтък
ва още от първите изследователи. Перголи, козирки, открити и остъклени 
тераси, подпорни зидове, гигантски бетонни керемиди маркират присъщите и 
на традиционната ни архитектура междинни пространства, придават ажур- 
пост на сградите, сливат ги с окръжаващата природна среди. Пак В духа на 
модерните разбирания е вкусът на архитекта към естествения вид на мате-

са в Календар
в/у бетон

гни са оалюстри- 
те, сводовете, 

корнизите и др. 
Проектантът 

представя нови 
планове със спо

койни, чисти и 
красиви фасади. “

преливане между „Московска“ и „Руски“ и се навлиза много внимателно с нова 
архитектура. В този дух прави проучвания за районите около Руската черква, 
около Университета, за разширение на Народната библиотека и на Художес
твената академия, за Пантеон на българската държава (1977); реконструира 
градината около Мавзолея на княз Александър Батенберг (1980-1981). Общес
твеното и професионално мнение посреща с преобладаващо неодобрение съба 
рянето на бившата сладкарница „Цар Освободител“, а възстановяването на 
бившата Държавна печатница (1978-1986) без стриктно следване на оригина
ла - с противоречиви оценки. Авторът на тези редове споделя преобладаващ* 
положителна оценка и за двата случая, а резервите му относно втория са в 
обратна от преобладаващата посока - за недостатъчно разграничаване от 
оригинала.
През 1980-1981 г. Никола Николов реализира Гроба на Незнайния воин на едн( 
място в центъра на столицата, наситено с културно-исторически значения 
Лаконичната композиция е разположена пред южната фасада на „Св. София“ 
в ос на трансспта. Това е храмът, дал името на града, тук е бил сердикийск 
ят нскропол. Великолепният лъв на Андрей Николов според мен стои малко 
откъснат в композицията - отстрани вместо отгоре, Върху самия памет» 
В първоначалния проект Никола Николов предвиждал четири лъва. Желани) 
то му било да се поставят временно на място, за да се проверят реакциит) 
на публиката, на минувачите.
По същото време (1980-1983 г.) по проекти на арх. Николов се извършва пр« 
геройството на част от Съдебната палата в Национален исторически муз 
Архитектът подхожда с огромно уважение към сградата и нейния автор, г 
Пенчо Койчев. Запазен е изцяло Външният вид, анфиладата от представил) 
ни пространства в интериора, оригиналните подови настилки и стенни об, 
цовки от полиран мрамор и гранит. Според Никола Николов тази сграда е 
уникална за нашия регион; нейната монумешпалност я прави изключителн) 
подходяща за археологически музей. В последното може би от малобройни! 
си интервюта творецът е нескрито огорчение говори за стремежите да ( 
върне Ссъдебната палата на юристите, което означава да се разпилее ог[ 
но богатство.риалите, към естествената фактура на дървото, камъка, тухлата. Два ма

териала са емблематични за този етап от творчеството на Никола Николов Съдбата спести на арх. Никола Николов изпитанието да види с очите си ’ 
- Видимия бетон и необработения камък. Стени от необработен камък, съби- щожението.
ран от околността, оформят високи цокли в духа на възрожденската ни архи- Лило ПОП1
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I - Лмес .к лоотк" ссслдошп .м к>дц6рателмтграрела 
I вием на либерали иаа*
I - „Зс лемите“ тру дно маем да бъдат маргченн 6г лгра- 
I ВВЧВВ индивидх алистн.,клктвията вм че аввомвал 
1 почкоро из Ччитао Гаиолтм. вявялв ва калеумлараъ 
I ма. олЬолков» л фвлагвфв ва свободвлв ДАов Само- 
I арл Мая.
I - Елмломо плодов м трети път - между крайния иоипм 
I и пм<пкитари!та опека Грвбдялввг вфвобя д> мА>- 
I вал у себе св повече обществено съ знание а овлокфллв 
I къмдразя. Може лв комушнпардосъл дя сс раждоа кавм» 
I един вид притзАяюложяо на либерализма движение*
I - Това е своден въпрос. На акважа Тачъд врввяцгАв 
I прочу тото н жя звяиг, че има обакелва. ама само ва- 
I уивиди. Та астъввв ввлвав, кввлв ввлвавв крвб ав 
I съседските Iлвмоолаввквва, ра зрпваваае аа обл- 

•осоаа. Както преда см лдввв кадеклаввмяъл, влка 
I оре * Ш-гое година кому китари впв е ггв-гтдвляля ду

ма. кяргкашбъл ва разрушителния ввдвбвдувавлаа.
I * Вие самият сле ижазввлн съжаление. че инат казармата 

икономика, випо демокрацията сами по себе са и зграждоа 
надежтт социална връки
• . 1е мок раи ията ше бъде вросло претоварена. ако М 
веа се очаква чре з институ инивм са да а .-рижа за <л

I цвалнвте връзкв. Палавата вкопомвка съм ва е в със
тояние да лвааровв. Трвбва да се прибави едечгал ва 
таваил обединяване. А) имло вввеме вредввввлвм дв 
са вачерм институционални. в не емоввавадав вила
та, да кажем - вътеквогвв л уваелве в уврвваапвмо 
в във влмавело ва релгвпв. Проповвдваааам ол кому- 
нитарвелоте вшвмва обич пе мв вдъхва доверие.
• Това. коевзо списвате като аовв тезаделлв между пял 
а луемпкрацияли и либерализма. влива во тродцщлмно
к(лофваливии релси. И Волфлш иМбае. председлвеаяв 
ма фракциани ва фиспшвмдемокрелите, века съживававе 
ма тродццюаште връзки и старите цпннппи каеш се- 
мейелво, общност национално чувство
• Няма да ме увитите Просто ввждам едва освовев 
проблем: как сдвовремевпо да имаме в ковкуреанна. в 
социалва слабвлвост, о политическа свобода? Ако в слу
чая виждате елемевлв, които могат да се определял 
като консервативни в класическия смвсъд ва думала, 
съгласен съм.
- А ме ви ли адаши това. коевзо фмс витае сред Новме 
десни в Г срмаяшР Там отново се поощрява старала ам- 
ти либерална омраза
• Еслеслвсво е всичка днешни вровлемв да съдържал 
нелиберални нзкутения. И зку щението на кояку ргвяим • 
оособволпвл е безгрвввчявял вндоввдуадвтъаа. кован» 
ввввква ви трапа сдабале. Ижупсввсло ва епввчвв 
ок» единство е яацвввадвхмъл вдв фувдамешвадвзмъл.
II зку ше насам» ва вол етическата свобода олячяво- с до
сегашните ивелвлувив вече не върба, олвово вфвввв 
дв слагаме ред. И вероятно лол ред лавчвв с въвежда*

Изкушенията на свободата
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Ралф Дарендорф 
за опасностите 
пред либерално

то общество

• Лорд Дарендорф. какво свързва човека, който днес седи в 
Английската горна камара, с бившата звезда на Партия
та на свободните демократи в Германия?
• Либерализмът, естествено. Седя в Камарата на лор
довете на пейките на либералните демократи и послуш
но изпълнявам указанията как да гласувам. Откакто се 
преместих да живея в Англия, сметнах, че е безсмислено 
да членувам 6 някоя германска партия. Това беше добър 
повод, който си има своите по-дълбоки основания.
- Ще трябва да ни ги кажете.
- Няма кой знае какви тайни. В определен момент, а по
точно косато през 1969 г. на власт дойде социахлиберал- 
ната коалиция. Партията на свободните демократи 
играеше в нея централна и за мен лично миого важна ро
ля. Тя даде на германската политика либерален тласък. 
През 80-те години обаче от тази централна роля не ос
тана почти нищо. Това доведе до охлаждане на отноше
нията ни. Лични драми нямаше.
- Преди да напуснете Германия, вие се отдръпнахте от 
Партията па свободните демократи. Да не би тя да загу
би интелектуалната си привлекателност за теоретика 
Дарендорф?
- Това без съмнение е вярно. Но то не бива да се драма
тизира. Всъщност започнах да се интерес)вам повече 
от законодателство, откалкото от текуща политика.
- Имаме ли още нужда от либералите като партия?
• От либерализма имаме нужда при всички случаи. Има
ме нужда и от политически образования, които да из
пълняват законодателно-политическата роля например 
иа партията на Хайде Шмит в Австрия. Тази партия е 
точно обратното ни Свободната партия на Йорг Хай- 
дер. Който пък е близо до италианските неофашисти 
на фини. Шмит решително се застъпва за правовата 
държава, граждаиските приви, демокрацията и взаим
ната търпимост • т.е. за един просветен свят.
- А в Партията на свободните демократи няма ревност
ни защитници на тези ценности, така ли?
- Без съмнение остатъци още има, но контурите ни 
партията много се ра змиха и вече не знам тя никъде ще 
поеме.
- Никъде може да поеме Партията на свободните демок
рати -към националистическата ниши ни Йорг ХаОдер 
или в социаллибералнатя посока на фраОбургскятя прог
рами?
- Безпокои ме малко, че 0 германското палитическо 
пространство явно съществува свободно място 8 ниша
та, заемана от партията ни Хийдер...
- ...която ниша не е зипълнени добре от републиканците.
- — те явно не успяха да го сторят. Типично е подобни 
празнини да се запълват от лидери, които като ХаОдер 
умеят дв окрилят фантазията ни избирателите.
- Погрешни ли е идеята, залегнала във фраОбтгската 
програма, че свободи не може да се постигне без социални 
сигурност?
- Тази мисъл е чудесна, тя е просто дар, но фор»|улира 
проблем ни 60-те и 70-те години. Проблемът днес е как 
да запазим социалната солидириост, и то без да имаме 
гаранции от люлката до гроба. Гякивя гаранции не мо
гат да се дидпт.
- Кое има приоритет днес - реформирането или ризсриж- 
дпнето на социалната държава?
- Става нещо, което дори за мен, да не говорим и при

вържениците на фрайбургската програма, е гарлдмо 
приемлива Главните изисквания, съставляващи ядрото 
на старата идея за държавата на благополучието, вече 
не могат да бъдат спазвани по този начин, време е спо
койно да си кажем нещата директно: Висшепю образо
вание трябва да стане платено, или пък да се привати
зира пенсионният фонд - за да дам само два примера.
- Ако вашата фчрлц ла е .Ща се наложим на световния па 
зар без опасност за социалната спойка на общсетЛхпо*. в 
нея ли е Алтернативата на държавата на благополучие
то?
- Интелигентната държава на благополучието безсъм
нено означава връзка между международните финансо
ви операции и вноските от частни лица. Как да се съз
даде тази връзка, без да се разру ши солидарността в 
държавата, е една от големите задачи на бъдещето. Не 
е приятно, но е истина.
- Все пак не би ли било го.ляма загубя, ако в Германия либе* 
рализмът. в лицето на Партията на сво6*»уми<пс демокра
ти, престане да съществува?
- Кой съм аз, че да се изправя и да кажа, че Партията 
на свободните демократи спокойно може да си отиде? 
Сигу рно е обаче, че либерали змъга не завилт от същест
вуването иа определени партии. Като оартиймо движе
ние либерализмът беше сила през 19-и век. Лвижещата 
сила на 20-и век беше социалдемокрацията. Смятам, че 
и двете политически движения ла и иероаии като пар
тии. Още не знаем откъде точио през следващото сто
летие ще дойдат новите големи политически идеи, кои
то ще олицетворяваш духа иа вречеаю. да не кажа све
товния дух.
• Къде израства новото?
• Засега то се усеща във всички възможни ниши - при 
отпора срещу фундамента ли зма и а юатския автори- 
таризъм; при търсенето на здрава мрежа иа социална 
осигу решм т. свързана с възстановяването на една все
обща лична инициатива. Големият въпрос е как да оце
лее едно либерално общество сред студените ветрове пя 
доста враждебната световна икономика, без да се раз
рушат всички социални връвки и всички л*вободи.
- когяпю озб(х>мВалте движенията, които вече са и «чери 
ни, забравихте консерваторите. Това случайно ли е?
- Това е 18-и век .«

... но обещава бъделкле?
- Нашият разговор има чисто терминологичен проблем.
Не е случайно, че консерваторите бяха радикалите в 
британската политика още преди Маги Гачъп, Те каза
ха: Сега трябва да тръгнем по един съвсем нов път иа 
индивидуализма, при който конкуренцията ще определя 
човешките мотиви във всички об«яегии на живота.
Какво е това? Неокоисервятигъм, иеолиберализъм?
• Значи изводът с, че никоя партия нс може да живее само 
от либерализма?
- Либерализмът намира отражение навсякъде в полити- 
ческия спектър.
- Либс|>алитс сс опасяват, че при тмл най-активни еа »зе- 
лсиитс". Те ли са главните наследници?
- Не е толкова просто да се .твори са ниследство. Глав
ните по«опн1чглки течения изживяха голямото си вре
ме. Те прокараха много неща • основните граждански

оез 19-и век и социалните граждански права.права оре
държавата на благополучието, ако щете, нре 10-и век.

нето ва трудова повинност и стига до бой е връчкв л 
младежите, които драскат по колите, както е в Сввав- 
пур.
- Такива изкушения съдържат известна атрактивзюехп 
точно м интелектуалците. Боло Щраус, подобно ма Но
вите десни, л«вори крилшчно за .либсрахлибсртснства- 
щото вторячввме в себе си".
- Такива теми, особено ако са свързани със законността 
и реда, явно привличат към мелибераляи решения. И ни
каква пол за няма, ако тези, които вярват преди всичко 
в свободата, сями игнорират темите и просто изказ
ват отрицателното си отношение към Боло Щрау с 
например, а л-ъию и към Валфганг ШоОбле. Грабва да 
пристъпим към проблемите и да дадсм отговори, кои- 
то да са нещо повече от продължаването на реформите 
от 60-те и 70-те години, но които да се придържат към
основните принципи на граждаиските свободи.
- Западният лъхнел намери сЛ»я азиатски антипод. Според 
симгвпурския модел висш приоритет имат иксшоамтески- 

Пликяпребмктта от свобода
изживява в свободмата търговия, иначе на дмевев ред 
ръклАздноою начала, сигурността и чиститатя. Това 

нс е ли едно авторитарно изкушение и м Гсрашна.
• Най-гръмогласмите ищиганици на а щатските ценнос
ти като Ли Куан КХ бившият министър-председател 
на Сингапур, съзнателно не желаеха дя възприемат за
падните идеали за човешки права. Те смятат, че ковку- 
рснт<н'1пк'об!1остта и социалната кохерсишност могат 
да се востигаат само ори и »велтен опака • от о.нити- 
ческа свобода. Това е едно много разпространено мнение 
и в Германия, между другото най-вече »ред предприема
чите. които смятат, че трябва да се оримирим с извес
тни ограничения.
• Плъмалкоаю свобода гарашпирз ли ооАхлемия иконлзми- 
челки ул-пех?
- Няма задължителна връзка. Л и азиатският модел ме 
може да бъде премеяен у нас. макар че по времето ма 
Империята Германия съши преживява една авторитар
на индустриализация. За много хора авторитаризммп е 
нещо съвсем поносимо, м оаиика от т отлл и та рмя та 
система, при която трябва дя дефилираш и дя крещиш 
.Лаил Хитлер“ или нещо дпугв. Гдинствемо на онзи, кой
то живее само своя личен живллт, който съблмлдава за
коните и се труди прилежно, няма дя му се случи вещо 
лошо в С им.*апу р
- Гл«ва лвучи ретгниращ»' Вие, имкр-лли змът. в лктъп-лс-
ние ли сте? _____
• Либерали «мъп» е в отбрана. Като либерал имам усеща
нето, че трябва да «щитавам основните ценности, в 
които вярвам.
- Лнел Гкички са либерали", ка«ва Хайде Шмит • слЧ|иалис- 
тът. к«ч)то вече не вярва на Маркс, калъиикът, клчйпо 
вече не лллди на църква; съпругът, който си има .любовни
ца. Значи ли, че лчп либерализма е станало само либерьл- 
ношоотношение към жив*чпа?
■ Не, не. Либерализмът вее още има задачата да защи
тава п|мвовашя държава и демокрацията. Ла имаш лзо- 
лк)вниця е ио-скоро обичаи от викшорианскапла епоха. 

Разаовора водиха
Пиул Лерш и Герхард Шпьор.% 

л .Дошла . ф // <. немски Емил Клайн

ят растеж и благляъглучиспх» 
се



КУЛТУРА

Национализъм
Говоря със сръбските войници - изморени запасняци на 
средна възраст. които биха предпочели да са си вкъщи, в 
леглото. Опитвам се да разбера от тях защо е нужно вче
рашни съседи да започнат да се избиват взаимно. Казвам 
им. че не Виждам никаква разлика между сърби и хървати.
- Какво ви кара да мислите, че сте то.гкова различни? 
Човекът, с когото говоря, изважда от якето си с цвят ка
ки пакет цигари.
- Виждаш ли това? Тия са сръбски цигари. А онези там пу
шат хърватски цигари.
- Ама са вее цигари, нали?
- Вие чужденците нищо не разбирате. - Той свива рамене и 
започва да чисти револвера си.
Но въпросът ми го тормози и след няколко минути хвърля 
оръжието на нара между двама ни и казва:
- Виж как стоят нещата. Ония хърват и се мис лят за нещо 
повече от нас. Въобразяват си, че са изтънчени европейци 
и прочее. А мен, ако питаш, всички сме все тоя балкански 
боклук. - Всъщност думата. която той употребява, не е 
„боклук“, но не върви да я цитирам в това академично из
дание.
Какво е посланието на тази история?
Първо ви казват, че хървати и сърби нямат нищо общо по
между си. Всичко им е различно. чак и цигарите. А след ми
нута твърдят, че истинският проблем с гърбатите е, че 
се мислят за нещо повече от нас. Всъщност сме еднакви. 
Сякаш националистичният мит - сърби и хървати са два 
съвсем отделни народа и всеки заслужава да живее в своя 
си родина - се бори с житейския опит на този човек, който 
му казва, че нищо не го различава от хърватските му съсе
ди. Двете нива на съзнанието му - политическото и .лично
то - не могат ясно да се противопоставят, а плуват ня
как в ума му. И будува той нощем с тази няма загадка 6 
очакване на следващия минохвъргачен огън.
Навярно изстрелването на няколко откоса е начин да раз
реши загадката. По дяволите, казва той. Не ми плащат да 
мисля. Нека не усложняваме. Насилието е добро средство 
за това. То не усложнява нещата.
Какво ни казва тази история за национализма и идентич
ността?
1. Идентичността е съотносителна. Сърбинът се самооп
ределя като такъв единствено по отношение на хървати
на и обратно. Те са братя-врагове, едните - трагично ог
ледало на другите.
2 Идентичността е раздвоена: националиспшчната идео
логия не поглъща изцяло .личната идентичност. Няма пъл
но припокриване. В процепа, който остава, обикновеният 
човек съзнава смътно, а понякога и болезнено, че бива об- 
говарян от политически език. вместо самият той да гово
ри за собствения си живот.
3. Национализмът не просто „изразява“ предварително съ
ществуваща идентичност, а самият той я „конституи
ра“, като раздвоява'разде.ля преразпределя различията. И 
извършва това чрез абстрахиране от реалния живот. Той 
е фшщия, изкуствено създадена идентичност, форма на 
нарцисизъм, както ще видим. Но по какъв начин национа
лизмът „конституира“ идентичност?
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Ето ви един сюжет. Живеят в Югославия съседи. Между 
сърби и хървати съществуват различия, съществува и ис
тория на лошата кръв. Но има държава, управлявана от 
Тито, има и местен по лицсйски участък, където ще оти
дете, ако се случи да имате неприятности, и първото не- 

- „ що, което ще виса работили о ностапс
СЪЩИЯ автОСвр- После Тито умира. Държавата започва да се разпада. За-

виз ппепи впйна- 3*щотое сь9бата м 00,1019Ч’жаВа.чияПЮ 
иил преуи циипи гитимноап се крепи на призмата на определена личност - 

111Л1Л Ю111 ГО <^л>ргнта на личността се разпада и държавата Защо- 
’ то комунистическите режими навсякъде показаха, че не са

СЪС СЪЩитС ЛЮ~ в състояние да осигурят електорална и политическа леги- 
ЛШЧРта А ГР?П тимносп1, след като загубят Възможността да държат 

« . населението 6 подчинение чрез заплаха. Какъв друг прин-
ОСЯка НОЩ СС цип на легитимност остава за посткомунистическия свят 

гЯьтЯлт пп пл освен национализма? Какъв друг език съществува за об^и- 
сиораиигп пи ри- хората около обща цел? (Либералната алтерна-
диостаниията тива, според която народите на Югославия са равнопос-

VI ри^упсплгп процесуален ред: законност и демократична отговорност, , 
обиди поименно. нс с 8 да служи за принцип на обединение. Защо?

/7пл' Йт. Ами защопю ® продължение на 50 години комунистически-
1 ЮСЛе СС оръ- ят политически език я е заклеймявал като буржоазна де-

щат към оби- м^р^)
ПЛйпппт т чл 11 този Ьомунистически елит се опитва да запази властта
пимпмгпи см 5и- в условията на формална демокрация, той трябва да 

НиМйНие - опит- намери език за обединяване и мобилизация на населението. 
Ялт го пп т Национализмът - думите на Милошевич дпе никога вечеиигп е е У и СС и 5- няма да ви победят“ - показва на Всеки политик на Балка- 

треоят еаин нцте трябва да звучи печелившата формула Прегръ- 
г ща се националистичният блян за обединяване на сърбите

дру2. в единна държава, защото в него комунистическият елит 
вижда и обща цел, и начин за отклоняване на вниманието. 
Това е политическа фантазия, която замества „истински
те** проблеми, като например упоритата назааничавост 
на южните балкани. с мечтата за национално величие. 
Политическите елит и на всяка една от народностите за
почват да настояват за създаване на своя собствена дър
жава. В каква ситуация пост аВя това моя сръбски прия
тел който живее в Хърватско? Загано със завои Аан^тп 
на независимост той вижда как хърватското правителс
тво уволнява сърбите от местния полицейски участък. 
Чете в сръбските вестници за зверствата на хървати 
към сърои по времето на Втората световна война. Чувал 
е нещо такова и преди, но сега се вслушва в него. И започва 
да си мисли: „Не мога да вярвам на съседите си, пък и 
Всъщност Винаги сме баш различни. Кой ще ме защити от 
тях?“
Появяват се местни военни лордове - предимно бивши по
лицаи - и му казват: „Тито е мърпп>в; хърватите завзе
мат властта, само ние можем да те защитимДоста 
скоро той вече работи за тях, прекарва нощите си в изос
тавената фермерска къща и разменя изстрели с хора, кои
то някога е наричал приятели. Три години са достатъчни, 
за да го освободят от нормите на националната държава 
и да го върнат четири века назад към късния феодален 
свят. преди създаването на национални държави в Европа. 
За три години само са успели да го освободят от нормите 
на цивилизацията - от междустнцческа търпимост и вза-

попитат, няма да е от каква национал-

иморазбиритслство - и да го докарат до варварство. Вър
нали са го към война на всеки срещу всички - Хобсиански 
свят. Светът, в който живеем сега всичкц. свят, по думи
те на Ханс Магнус Енцснсбсргер, на перманентна граж
данска война.
Забележете причинноследствения ред: най-напред е колап
сът на държавата. Хобсианският страх и чак след това 
националистичната параноя. последвана от война. Сред 
обикновените хора в реещия живот националистичното 
чувство е вторично последствие от политическата де- 
зинтеграция и манипулацията на слита. Национализмът 
не разруши Югославия от долу на горе; слитите бяха тези, 
които разрушиха Югославия от върха към низините.
И все пак остава една счгновна загадка. Ако с Хобсианския 
страх можем да обясним защо съседи се превърнаха вг>в 
врагове, с какво да обясним по-ранния етап: как различия
та помежду им, коипю винаги са съществували, започнаха 
да се осъзнават като идентичности, в които те се затво
риха с непробиваеми стени. Как започнаха да се осъзнават 
като сърби на първо място, или пък хървати преди всич
ко? Това са хора. които имат общо битие. език. външ
ност; голяма част от историята им е обща. В продълже
ние на близо 50 години сръбската или хърватска принад
лежност заемаха второ място, по-важно бе, че си югосла- 
вянин; а понякога - дори и трето и четвърто място - по-
съществено бе, че си работник, майка или каквато и да е 
друга идентичност. Национализмът е фикция за идентич- 
ностп, за що то противоречи на множествената реалност 
от принадлежности. Той настоява на първичността на ед
на от тези принадлежности над всички останали. А как 
успява тази фикция за първичността на националната 
идентичност да размести останалите идентичности? 
Къде е началото на нейната убедите лност? В този мо
мент започваме да се домогваме до теория.

В 1919 г. Зигмунд Фройд отбелязва че „именно второсте
пенните различия сред хора. които иначе си приличат, фор
мират основата на чувството за отчуждение и враждеб
ност помежду им“. И продъ.лжава;
„Изкушаваме се да проследим тази идея и да обясним с то
зи .нарцисизъм на второстепенните различия“ произхода 
на враждебността, която във всички човешки отношения

аутизъм

наблюдаваме да се противопоставя на чувството за дру
гарство и да надделява над повелята да обцчаш ближния 
си.“
Забс.лежегос. че Фройд поставя ударението върху амбива- 
лентността, върху конфликта Вътре в самата личност: 
чувството за различие се бори срещу чувството за себеп- 
риемане. Нс усещането за абсолютна отделеност на иден
тичността Ьоди до конфликт с другите, а раздвояването, 
и.ли по-скоро отказа - чрез самия конфликт - да приемеш 
момента на себепознание. Преди да можеш да извършиш 
насилие над другите, трябва да го извършиш над себе си. 
Живата тъкан на взаимовръзките и взаимопризнаването 
трябва да се жигоса, преди човек да се превърне в машина 
за убиване.
Забележете също, че Фройд се ооитва да разбере нещо 
много основно; защо принадлежността ни към „биологич
ния вид“ значи толкова малко, а различията ни толкова 
много. Защо не придаваме никакво значение на общата си 
принадлежи»»ст към човешкия род?
Има едно кратко стихотворение от Честертън, в което 
се говори за
домовете и църкВитс, където 
без много труд научих аз 
как да обичам своя ближен 
и да лгразя най-блткия съсед.
Както добре знаем, обобщеното убеждение, че всички сме 
човешки същества, прекрасно съжшпелства с дълбоки, 
точно насочена, историческа омпаза към действителното 
човешкото същество в съседство до нас. Това е морална 
загадка, над която си заслужава да се замислим.

Самата фраза „нарцисизъм на второстепенните разли
чия“ разкрива парадокс; колкогао по-малки са различията 
между две групи, то лкова по-вероятно е те да бъдат раз
дути във въображениета Ако се изразим с по-динамични 
термини, ще кажем, че с намаляване на действителните 
различия между две групи се засилват и изтъкват симво
личните. въображаеми различия.
Хървати и сърби карат същите коли; навярно са се труди
ли заедно в същите немски заводи като гастапбайтери; 
мечтаят да си поапроят същия вид швейцарска вила в 
покрайнините на града и да отглеждат същите зеленчуци 
в същите дворове. Модернизацията - иска да употребим 
една голяма и грозна дума - с сближила начините им на жи
вот. Те навярно имат много повече общо помежду си от 
своите селски предни, особено като се има предвид, че 
предците им са били вярващи, а религията - източнопра
вославна за сърбите и католическа за хърватите - би пред- 
ставлявала реален източник за разделение. Но в продълже
ние на години техните деди не са ходили на черква. Дейст
вителността непоколебимо за.личава остротата на раз
личията помежду им. Независимо от това. национализ
мът е превърнал въображаемите различия в пропаст меж
ду тях, която може да се запъ лни само с картечен огън. 
Накъдето и да погледнете в днешния свят, ще забележите 
същия парадокс - глобална интеграция на икономики и кул
тури. съпътствана от все по-ожесточеиа и войнстваща 
фрагментация на идентичности. С доближаването на 
потребителски и житейски типове между групи от хора 
се усилва настойчивостта им върху маргинални различия, 
които ги отде лят.

Начинът, по който употребявам терминологията, е по
дозрителен. съмнителен и иска обяснение - „основно разли- 
чие“/„второстепе»ию различие“, „обективен/субективсн", 
.реално“/„въображаемо“, ^различие отвътре“/„различие 
отвън“.
На този етап искам да остана само при разграничението 
между различия, изразени в поведение, което може да се 
наблюдава отвън: начин на живот, потребителски избор, 
облекло, език и, от друга страна, различия отвътре. Гло- 
бализмът може да доведе до конвергенция, т.е. до намаля
ване на „Външните“ различия: в начина ни на живот, пот
ребление. поведение. Но самият този акт изглежда, че 
изостря безпокойството ни как да оразличим себе си 
„вътрешно“, в собствените си представи, от онези, кои
то все повече наподобяваме. Глобализ.мът ни сближава, 
превръща всички ни в съседи; разрушава границите на 
идентичност и границите между държавите. Ние реагира-

мс, като се вкопчвамс все по-усърдно в остатъците от 
крайгранични различия. Наблюдават се две последствия: 
разпадане на многоетническите държави, а в развитите и 
стабилни национални държави - разслоение на традицион
ните класови и партийни структури по линия на етничес
ки и религиозни принципи. Как става така, че различия, ко
ито гледани отвън сякаш намаляват, от „вътрешна г.\ед- 
на точка“ се увеличават?
Тук е мястото да намесим нирцисизма. Различието като 
факт е неутрално. Нарцисизмът превръща различието 6 
огледало; а в него нарцисистът не вижда другите във и за 
самите себе си; вижда ги само по отношение на себе си - 
дотолкова, доколкото те отразяват и оценяват него са
мия. Това, което е различно, ее отхвърля, ако не успее да 
потвърди мнението на нарцисиста за самия себе си.
В първичния гръцки мит Нарцис е архетип на пасивно се- 
бссъзсрциние. Вторачен в собствения си образ, той не за
белязва света. Нарцисизмът зачева нетърпимост. Забеле
жима черта на нетолерантните хора е активната липса 
на интерес и желание да научат нещо повече за онези, кои
то те твърдят, че презират. Нетърпимостта е затворе
на система, затова и предразсъдъците са така уникално 
неподатливи на логична аргументация. Различията между 
сърби и хървати са минимални, когато ги гледаш отвън, но 
гледани отвътре, те заслужават да жертваш живота си, 
защото някой е готов да те убие заради тях.
Национализмът представлява трансформация ни иден
тичност в нарцисизъм. Това е езикова игра, която превръ- 
ща различията като факт в наратив, който обуславя по
литическото самоопределяне. Като набавя легитимност 
на политическата цел - сдобиване с държивност - той въ>
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и м^жсиапкаат фикция, чс икпиамгяескяяк мавер! 
ределяга човешките деваЯвив.
Парадоксът, яад койвяо яфябвя дяое ямаемм, е е 
т расизмът « яетъртмостта мВасят ат съ 
■сто яя тжцяя. то я ■явфбрто аръжве срещу ямх е о 
щ» вид „фикция“. а именно, птрдоякти, че всички чпвет- 
ки същества ся павни. агяюс—вя е яеярякосноват я всеки 
има зякиотяз прп яо сихавя «я яргтня факт, че е човеяк 
ко същества
Тава с фикция в слефям смисъл косято сс Лят абвияяемв 
в канадско съд. предпплят ех, че съдията и 
датсли ще ся слепи т видттте и 
яве, жемщ черна, беда, боата, бедни - и 
изцяло като ярости. еднакви етявят о 
чсспва Знаем колко труден е всънтост тепа щкловон ек
сперимент и колко родро устйя. Това е яроцве яя абстря- 
хпряме, в който всички имлпитучии яя мтерялното обтес 
пюо желятп да ни въвлекат. Това е процес яя абстрвтфв- 
не, който произнася основно съждение за идемтгтгхяняя.
А то е: ние сме първо я «Мече вридичечжи губи—, на^ 
во и няйНече гряждняв, а това пнмч^я, чс всички сме ед
накво об^анати ат предписания и зтциввни мерки. Венка
друга идентичност е Дторостспетт и ако тя на давя пре
имущество. нужно е дя й ое пративаоосннвта е цялото сн 
усърдие. Без пмяи процес на абсоряяфаие и без онстму- 
циите. Ьжяпо ао „напатят", бихме ое превцятда в ялоявя- 
но общество
Нужни са били ориста аодинн на либералното общество 
на Запад, за да създаде ат» ф(жция Ч ак днес ние реално

ис-

тичен швод: вероятно ще бъдем аочпи игрм—1 към чуж
да идемтич»мхт, ако ос наумим да < йичамс собствената си 
по-малко. Ще успеем да рпбием стерссчпшмипе си предс
тави за другите, ако пречупим Дантаапичиитс елементи 
на ообствемото си оебелтбие. Коремът на нЕШхртвтт 
та, изглежда, е в склониастта ми да мадцемОаме собстве
ната си идентичност, под надц еняваме разбирам иастоа- 
ването ми, че нищо не ми свър 44а, че нямаме нищ» ибщт, 
става въпрос за въображаемата чистита, за граници, кои
то никога не могат да ос преминат.
Грижата на Фройд ха предприемане ма озаявител*аз мер
ки бе възприета като опит за освобождаваме от « «^1—» 
представи за оебе си чрез процес ма оебедистаааараме - ка
то застанем встрани и видим себе си през погмдв ма 
гише. Може да се каже, че академичните занимания 
н&листиката имат същата функция • ме да бпвотворнт 
идолите на племето, а да застанат встрани, ме да боалп- 
ворат, а да наблюдават, да бъдат огледало, в к* сто ое 
виж дамс пик ива. каквшпо наистина сме И злиил ю с да ка> 
вам. че рядко се добчижавамс до пхЖурналистиката и 
академичните занима нмя обикмовемо са верни спътници на 
националния нарциси гъм. Войната в Югославия всъщност 
започна по вестниците и по телевизията на Загреб и Бела- 
Р®9
Това е моментът да се запитаме: кои различия са основни, 
кои незначителни? Може да се спори, че всъщност важни 
са различията между индивидите в дадена група, а не тези 
между самите групи. Изследванията в областта на лис
ти ката, и ъгле жда, докажат, чс не съществуват същсст- 
вени различия в разпределението на интелигентност, псп- 
навател!ш способности и морални качества между групи, 
обединени от расова, етническа или полева принадлеж
ност, но чс съществените расчичия са ажд индивидите 
вътре в тези групи Нетърпимостта ооикновсио се фикси
ра върху груповите различия като показателни и игнорира 
ра1чинията между индивидите в презряната група. Наис
тина, повече то форми на нетърпимост налъчно итори- 

«адлежащ към оро 
примадлежността

му към групата. Както вече посочих, пстолсрантните хо
ра не изпитват никакъв интерес и.чи любопитство към 
групите, к« «ито пре гират. освен ако ие намират в поведе
нието им потвърждение на предразсъдъците си Отиваики 
по-далеч, бихме казали, чс пстолсрантните хора не се ин
тересуват от индивидите, съставящи .ттупата, всъщжст 
те едва чи „ги" виждат като индивиди. От значение е са
мо формирането на ооквпото противопоставяне между 
„тях“ и „нас". Индивидуалността само усложнява карти
ната и затруднява съхраняването на предразсъдъците, 
тъй като именно на нивото на индивида могат да възник
нат форми на идентификация и привързаност, които са в 
състояние да сринат първичното противопоапавяне меж 
ду „тях“ и ^1ас . В този план на анализ нетърпимостта е 
отказ на волята да съсредоточи вниманието си върху ин
дивидуалните различия и своенравно вкопчване в идеята, 
че индивидуалната идентичност се разтапя в групата. 
Различието между индивид ц група е осн»Яно, това между 
групите е незначително, но нетърпимостта, с перверзна 
несъстоятелност, се фокусира върху второто.
Заслу жава си да поракъждаВамс по следния въпрос, ако нс- 
толсрантният човек не с в състояние. и.чи не желае, да 
приеме тези, които презира като индивиди, то е ищото 
нето черантният човек не е в състояние, или нс желае, да 
приеме себе си като индивид. Собствената му идентич
ност е твърде ненадеждна, за да допусне индивидуализа
ция: той не може да съзре в себе си създателя на собстве
ната си индивидуалност и поради това нс може да съзпс в 
другите същото. В своята нетърпимост той по*во чява 
да бъде обговарян »хп колективния дискурс, който е иззел 
езика му, той сякаш не говори със своя глас. В това отно
шение нарцисизмът на нсзначитс.чнитс различия вреос- 
пив.чява скок в колективна фантазия, който позволява на 
заплашените или тревожни индивиди да се ра тъЛфят от 
бремето да мислят самостоятелно, и.чи дори да мислят 
себе си за индивиди. Уязвимостта на техните идентич- 
ности ще зависи от това кои са те и какво ги заплашва. 
Трябва да се отбележи, че поведението на търпимост е 
неразривно свързано и зависи от възможността да индиви
дуализираш себе си и другите да си в състояние да „ви 
диш" себе си и другите в тяхната уникалност, с други ду
ми, да можеш да се съсредоточиш върху „основното“ раз- 
личие, което с индивидуално, и да ре чативизираш „незначи
телното" различие, което е колективна

хвалява идентичността. Прави от съседите непознати, 
превръща пропуск чивитс очертания на идентичността в 
непроходими граници.
Проблемът тук е национализмът рег хе Национали*мът 
като език разбира, че ние не сме само индивиди - нуждаем 
се от обща принадлежност, а за да може общата принад
лежност да даде сигурност на индивидите, необходимо е 
точките на принадчежност да притежават някаква ф««р- 
ма на самоопределяне. Национализмът се обръща е лице 
къч, централния проблем на междуетничсскитс отноше
ния - 1К*раВ|Юпоставсността гъз отношение на в частта - и 
настоява, че вътрешният комфорт на всяко ч»«вешко съ
щество зависи от неговото самоопределяне. Нещо повече, 
националистичният език добре разбира, че х« фата искат 
сами да говорят за себе си, вместо да бъдат обгеваряни.
1ова важи и за етническата фрагментация, наблюдавана в 
стабилните национални държави.
Възможно е елиптът да смята тази фрагментация за опас
на, защото тя показва края на националния консенсус (ако
някога въобще го е имало). Но всичко това ошачава, че да
дени човешки общности не ще позволят повече да бъдат 
обговаряни от чужд език. Те не желаят тесният глас и об
раз да сс приемат на доверие, не желаят техните предпо
читания да бъдат присъединявани към предпочитанията 
на други Черните не ще позволят да бъдат обговаряни е 
езика на белите; жените говорят със своя собствен глас;
„народите на първата нация“ настояват на правото да 
говорят сами за себе си Да се копнее носталгично за изгу- 
бения консенсус означава да сс копнее за дните, когато 
всеки си знаеше мястото, когато малцинствата поваля
ваха на елита да говори вместо тях Вместо за фрагмен
тация, трябва да мислим за демократизация: хаотичната, 
ужасяваща, но въпреки това продуктивна логика на овлас- 

. тяване.
I Истинският проблем на политиката на идентичността 

не е фрагментацията, а това, което Ханс Магнус Енценс-
бергер нарича аутизъм: затварянето на определени групи в повечето форми на нетърпимост
собствен фарисейски свят на жертви със свои митове и Р®10 иифЛидуалността на чебекаигон*

Етуали на насилие - изолация, която не им позволява да сс ряпата група, от значение е единствено 
лузиат или да се поучат от някого извън своя кръг.

I Общото между национализма и някои форми на етническо 
| самосъзнание е убеждението, че е безполезно да се слушат 

странични мнения, защото аутсайдерите не могат иа раз
берат групата. Подобен вид аутизъм отрича възмож
ността за емпатия - възможността, например, ако не 
всички, част от изживяванията на жените да са еднакви с 
тези на мъжете; възможността на белите да разберат - 
по силата на своето въображение и способност за емпа
тия - какво означава да си черен. Лнглофони и франкофоии, 
сърби и хървати - най-опасният аспект от политиката им 
на идентичност е отношението „вие просто не разбира
те".
Аутизмът е тясно свързан с нарцисизма. Онова, което 
затваря и отделя групата от всички останали, както и 
от възможността да чуват и да сс учат от другите, е 
отказ от всичко, което може да разклати нарцистичното 
им вживяване в ролята на жертви, в наратива за онсправ- 
даност. Това е нарцисизмът на жертвата - изборът да сс 
затвориш, предпочитанието да говориш, вместо да слу
шаш.
Проблемът отново не е в отстояване на идентичността.
Добре с да имаш колективна идентичност, да принадле
жиш към нещо по-значимо от семейството, кариерата 
или самия себе си и да се гордееш с него. Проблемът е в 
систематичното надценявано на аз-а, свързано с нарцисиз
ма и съпътстващото ги митично изкривяване на предста
вата за другите.

Систсматичното надценявано на аз-а води ^о ссистема- 
този начин

нарцистичното себелюбие с в пряка зависимост от чувст
вото за нетърпимост и на свой ред го изостря. Сам 
Фройд говори за връзката между национализъм, нарциси- 
зъм и нетърпимост. Той отбелязва, че „винаги е възможно 
доста голям брой хора да се обвържат с обич, стига да 
има други извън групата, които да поемат изблиците на 

юивно

тично подценяване на другия и аутсайдера, 
шгоиесв

агресивност .
Фройд продължава със сардоничната забележка, че негови
ят народ, евреите, „са оказали незаменима услуга на циви
лизациите от страните, които са ги приютиш", предос
тавяйки им удобна мишена за потиснатата им враждеб
ност.
Размишленията на Фройд за нарцисизма и нетърпимост
та уатипат от навечерието на идването на Хитлер на 
власт. Пое хедвалото десетилетие бе свидетел на изпра
щането на самия Фройд и семейството му в изгнание. Ед
ва ли е случайно, че авторът на тези дълбоки прозрения за

ижур-

започваме да живеем по законите в. .Ж 
ле класова и имотна ортодлежност, емвд това якм, раса, а 
днес и възраст постсоснно биват отричани каяво възбрана 
за ч мис иго в либералното общества Таку-що достнвтлв 
тази етап. твмпамг в ерата на общество, съставено ат 
различни етноси и култури. Всеки ден ат живота ни в то
ва общество ни сблъсква с Аиберяднатя фикция, дала ое 
отнасяме към X като към нъшоарявен а
нам, или го третираме като бодем з^етнокож; 
трябва да постъпваме. Обикновени 
ПК
Без тази фик ция - чс общата ми човешка оршадмежанхяа е 
основна, а различията второстепенни • сме загубени. Не 
щс имаме нипю ред, мито закона, пито спрявсддивост. То
ва е всичко, което имаме Въпреки че е фикция, то съхра
нява чибералншпе институции Същата фикция ооддържа 
и определена епистсмолпм, която е в осмовмпя на шър- 
пихтетта като обществена практика.
Основната задача на обучението в „търпимост" е да ое

не успяваме, мито пък
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И така, какво можем да кажем за нарастващата нстърпи- 
мост, която съпътства политиката на утвърждаване на 
човешката идентичност? Не сме в състояние да твър
дим, че повишаването на доходите, модернизацията, хомо

нарцисизъм
нарцисизма и несъществените различия е австрийски евре
ин. Никоя друга групи не се гордееше повече с германската 
си принадлежност от тази ни евреите; никое друго нацио
нално малцинство нс бе така успешно асимилирано. Но ни
що от това не успя да спаси пито фпойд, нито австрийс
ките евреи. Независимо от това ко.\ко усърдно сс приоб
щаваха те, ко.чко грижливо заличаваха различията, отде
лящи ги от немските им сънародници, остана простият 
Факт, че са евреи; този прост, безспорно несъществен 
факт (т. е. несъществен за голяма част от евреите, за 
които това бе закърняха идентичност сред множество 
други, бе превърнат от Хитлер в основен „биологичен" во-

ал между две раси и култури. С отстраняването на ос
ите елементи на различие, някои несъществени оста
тъци започнаха да придобиват нарастващо невротични 

отчетливост сред онези, като самия Хитлер, чиито иден
тичности бяха застрашени от аеимилирането на евреите. 
Хитлер успя да даде ново описание на асимацщията като 
замърсяване; след като това бе сторено, не бе трудно да 
се наложи убеждението, че тот.ъчната несъвместимост 
на арийци е евреи изисква прочистване. Този език на чисто
та и прочистване, таки богат на отгласи днес, е навярно 
най-първичният от всички езици на нарцисизма: свеждане
то на целия обхват от рахчичия до отликата между човек 
и нечовек, между цешю и презряно. Такава е пътеката към 
морално падение, на която може (макар че не винаги е за
дължително) да ви изведе нарцисизмът на незначителни
те различия
Нека спрем тук и направим някои зак.хкнения от разсъж
денията на Фройд. Лко нетърпимоспипа и нарцисизмът са 

е първия!свързани, сто какъв ще ип непосредствен и прак-

генизацията, секуларизацията и постепенното тривнява- 
не на нивото на изостанали райони ще снижи етническите 
търкания и нетърпимостта. Всъщност, макар и само ка
то преходно явление, модернизацията и „прог^-сът" мо
гат да изострят отношенията между етнически групи и 
да доведат до нарастване на нетърпимостта. Защо? За
щото мооериизацията им дава повече възможности, как
то и плячка, за която да се боричкат; и ако модернизация
та повиши доходите, но не снижи икономическите несъот
ветствия между етническите групи, възможно е да се 
изостри борбата помежду им. Допи и ако модернизацията 
облагодетелства всички групи, пик е възможно да ги запра
ти назад към гетото на въображаемите идентичности. 
Намаляването на „обективните“ рихшчия между състеза
ващите се групи не води непременно и от само себе си към 
снижаване на „субективната" подо!рите.лност. 1 Ьпропшв. 
„обективното" сближаване на групи може да с съпътства
но от нарастване на нетърпимзктто.
Порауи това, и от позицията си на либерил, трябва да ка
жа, че е време да изхвърлим зад борда традиционните ли
берални фикции • изречени още от времепю на Адам Смит, 
- твърдящи, че глобалното общлване ще умиротТюри све
та. че обективното и всеобщо же.инис за п|хкпепитет 
ще доведе и до 1кеобщо же линие за ичщхлен мир. К кчхила
вия демонстрира, че когато залогът е идентичнослипа, 
културата и оживяването ни етнически впупи, те са гото
ви да опустошат и една от най-процъфттиците иконо
мики на това, което беше Източна Европа Можем да ка
жем, че войната в 10оос.лавия разруши както .либера.лнита 
фикция, че сме заинтересу вани да съхраним инерцията на 
съществуващото междустническо разбирателство, така

покаже на хората как да гледат на себе си като на индиви
ди, а после да видят и другите като такива - пива означа
ва да сс проблематишра считаното и естествено слива
не на лична и групова идентичност, което подхранва |мси- 
«ъм. Защото на концептухшо ниво расизмът и нстцюи- 
м» чпзпи се основават на пр^ч^едупи »и абстрахиране, при 
1ичзто дсйствите тимт индивид в цчипи му специфика 
бива лчк иич1нхпкн и превърнат в ну ла, в нхкитсл на ом- 
разен групов белег.

Врмцам се към отправната си точка и началната исто
рия. иетърпимостта е фхцлма на равдвоено съииние, в кое
то абстрактна, концептуилна, техлмшпчна ом)чхи иихтк- 
.лява индивидуалните моменти на идезипификация. Почти 
р.ипо1нал във враговете си индивиди, сръбският ми п|чзя- 
тел се спъва в п|мга на пюва тинание, и да потъне в на- 
циоиа.листичната фантазия за радикалната им другхма 
Неговата болка »ксигурнлкт и съзнание биха молли да бъ
дат насочени къл| лу машкчзп и почпкност: ако само може
ше да чете веспшик или слуша тслеви пнизна П|Х1грама, ко
ито да не го тровят с лъжи и ненавзк т Ако имаше длм.- 
тъп до сериозна журналистика и оСчцествени науки, които 
биха се езбърнали ким нел» като към мислелца .личност, на
вярно пчх ава би имал възхтжност да се п(квцчк в така
ва. Доклхлкопю играта и мЯчцо м*ллип да сс научат да мис
лят самлчпммтслно и да бъдат истински индивидуалнос
ти, те мзч^ип и да се освободят, един пл) един, от смърто- 
1кч.'пата лватка на нарцисизма на впъ^чч пк 1Ч1шшпс разли
чия. Можем да им помогнем.

Майкъл Игнатиев
11рс1йн| от английски; Кристина Симеонова

аа Авшъяа ЛжтвСАма Кута
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„Днес, след прекратя
ването на сръбския 

обстрел, електричес
твото. водата и доб
ре заредените храни- 
теми магазини вече 
не са само мечта за 
жителите на Сарае

во. Но .пирът предло
жи доста сива реал

ност на онези, чиито 
нужди надхвърлят 

напълнения стомах и 
добре настроения те
левизор. Напускането 

на хората, които с 
присъствието си доп
ринасяха за това, ко
ето чужденците пог

решно считаха за „ду
ха на Сараево" по вре

ме на войната, е ис
тинска трагедия.
Отпъту ването на

Мехмединович е част 
от духовното обедня

ване на Сараево.“ 
Тези думи написа 

през януари главният 
редактор на сараевс- 
кото месечно списа
ние „В-Н Дани" след 

заминаването на 
Семездин Мехмедино

вич. Той е една от 
централните фигури 

на културната об
щественост по време 

на войната в Сарае
во, бивш директор на 
босненското държав
но радио, поет и есе- 

ист. Решението му 
да напусне точно след 
подписването на дей- 
тънското споразуме
ние стъписа прияте
лите и колегите му. 
Мехмединович реши 

да се премести със се
мейството си във 

феникс, Аризона, къ
дето щял да се издър
жа като работник на 

бензиностанция. 
В началото на януа
ри. кога то Мехмеди

нович е в Загреб, за 
да подготвя замина

ването си за САЩ, 
журналист от „В-Н 

Дани" прави интервю 
с него. част от кое

то препечатВаме 
тук.

а напуснеш 
араево 

завинаги
- Докалю всички търсеха начини да напуснат Сараево, 
вие бяхте достатъчно упорит да останете и да посме
те своя дял от войната. А сега, когато много от жи
телите се завръщат, заминавате Как ще обясните 
това?
- Спомням си 6 началото на войната, когато обсъж
дахме заминаващите, всички, които оставаха, бяха 
доволна от себе са а се гордееха с решението си. Нор
мално бе да чуеш: „Когато свърши всичко това. то
гава ще замина.“ Харесвах това изречение и често го 
произнасях, но то няма нищо общо с решението ми 
сега. Толкова много неща се промениха, че тези, кои
то напуснаха града, също както и тези, които оста
наха в града, вече нямат никакво значение-. Всъщ
ност, усещам заминаването си просто като пътува
не в чужбина. В мирно време, ако пътуваш някъде, не 
е нужно да обясняваш защо. Така и аз не чувствам 
нужда да обяснявам причините за напускането си.
- Н с зависи мо от това, основи ото намерение на интер- 
вюгоо ще цели точно това обяснение.
- Напускането на града е все още най-зав.задяващата 
и всепоглъщаща тема в Сараево. Това е още по-вярно, 
когато напускането е основано на дълбоки причини, 
причини, свързани с репресия, така да се каже. Аз на
пускам в самия край на войната. Много важно е за 
мен заминаването ми да се разбира като нещо фун
даментално различно от това, което би било, ако 
бях напуснал по-рано.
- Разговаряме в Загреб 3 месеца след като напуснахте 
обсадения град и 20 дни. преди да отпътувате за Аме
рика. Какво е усещането на човек, който напуска Сара
ево завинаги?
- Когато излезеш от Сараево и го погледнеш от разс
тояние, естествено е да усетиш носталгия. Това, ко
ето изпитвам в този момент, е чиста носталгия. 
Често си спомням една подробност от романа на Ме
са Селомович /известен босненски писател/ - един от 
героите му пътува за Венеция и умира от отровата, 
която е поел 6 Босна. Свързвам този детайл с усеща
нето за смъртта на Босна. Сараево е крайпътен 
град. Писах някога за това. Град, в който хората жи
веят, а после го напускат. Аз усещам част от отро
вата вътре в себе си— Добрите ми чувства идват 
от спомена за времето, прекарано с хора, с които ня
кога се виждах често и с които водехме прекрасни 
разговори - тогава изпитвах това, което се нарича 
„пълнота“ на живота. Мисля, че по време на войната 
можехме да изпитваме това повече от когато и да 
било. Войната създаваше условия за това. Ако можех 
да бъда напълно откровен, бих казал, че през войната 
имах моменти, коцто не могат да се сравнят с нищо 
друго - най-добрите моменти от живота ми—
- Предполагам, че най-трудната част от този разго
вор ще е историята, която предхожда причините за 
напускането Ви.
- През войната, въпреки моментите на отпускане, 
които ценя много, страдах доста. Гладувах, излагах 
семейството си на същите лишения и сега те са по
уморени и от мен. В края на краищата мое задълже
ние бе да ги предпазя. Миналата година беше ужасно. 
Психологически бе много трудно да се понесат подно
вените обстрели. Бях дълбоко покрусен от смъртта

на няколко дути. По това време усетих, че ми липсва 
каква то и да е екзистенциална сигурност. За първи 
път през войната ми се случи да се почувствам неу- 
ютно, докато седя в у единението на дома си и очак
вам да се появи на вратата полицай със заповед за 
копаене на окопи. По принцип нямах нищо против 
тези заповеди, когато те служеха на общата отбра
нителна кауза. Но миналата година те престанаха 
да са част от отбраната и се превърнаха във форма 
на наказание. Не знаех защо трябва да бъда наказ
ван, както не знаеха и онези, чиито лош късмет ги бе 
отвел да носят гранати в Трескавица /босненската 
планина, където станаха най-ожесточените битки 
през 1995 гЛ
- Защо копаенето на окопи е било акт на обща отбрана 
в 1992, 1993 и 1994 г., а в 1995 не?
- Защото в първите години хората бяха обхванати 
от военен романтизъм и искаха да помогнат на ро
дината. По онова време личната власт не бе на пър
во място. Властта беше хаотично явление. Прави
телството, структурата на града бяха доста хлаба
ви. Властите на Сараево се сменяха през 4 месеца. 
Всеки имаше възможност да управлява. Някой мес
тен командир на военно поделение имаше шанс да 
стане управник на града. През 1995 г. Сараево се пре
върна в град, населяван от хора, напълно привикнали 
да живеят в невъзможни условия. Поради масирано
то присъствие на международни организации в Сара
ево се разви нещо, което бих нарекъл „хуманитарно 
съзнание“; то промени хората до неузнаваем ост. На
последък непрекъснато срещам хора със собствени 
„хуманитарни“ проекти - и здояване на фондации. То
ва е може би разбираемо, но така или иначе то по
ражда аморалност: не е от значение каква е целта на 
даден проект, важно е какво ти можеш да изстис
каш от нея. Това обърка стру ктурата на медийната 
общност до степен, че в един момент Сараево се ока
за без регистратор на общественото мнение. Случи
ха се множество културни и политически събития, а 
никой не реагира на тях публично, защото хората бя
ха прекомерно заети със собствените си проекти.
- Никой, мито един?
- През септември и октомври 1995 г. нещата започ
ваха да изглеждат по-добре. Когато се появи „Сло- 
бодно Босно“ /независим двуседмичник/, помислих, че 
това е вестникът, който ще попълни мозайката на 
общественото мнение. Но през юни, юли и август се 
бяха случили най-ужасните неща - събитията 6 Среб- 
реница, Зепа ц още едно масово убийство в Сараево, а 
журналистите продължаваха да са глухи и неми. В 
медиите се разви особен вид аутизъм и глухота, за
щото това, което отразяваха, бе престанало да е 
важно за тях. Психологически това е разбираемо, 
след като Сараево се сви до размерите на архитек
турен макет. Всичко се смали. Цяла Босна се смали...
- Сараево от 90-те, струва ми се, ще сс запомни като 
^града-жертва“.
- Жителите на Сараево придобиха манталитети на 
жертва. Те могат да общуват само в границите на 
собствения си свят. Днес сараевци общуват нормално 
само с тези, които са като тях; те изпитват огром
ни затруднения с хора, които не са преживели същи
те страдания. В Прага наблюдавах изпълнението на 
четири сараевски рокгрупи. На сцената момчетата 
демонстрираха ожесточена енергия. Излъчваха нещо 
диво, нещо освободено от всякакъв страх. Но в мо
мента, в който оставяха инструментите и слизаха 
от сцената, се превръщаха в отчуждени, затворени в 
себе си хора, които се страху ват от улицата ц от об
щуване с други. Това са младежи, които се затварят 
в хотела и общуват само помежду си, които заключ
ват ду шите си отвътре. Точно в това се състои про

мяната, която ме плаши, и се съмнявам дали ще бъде 
излекувана. Цялото ни поколение ще страда от този 
аутизъм. Аз също имам ужасни проблеми. Смених де
ня с нощ, защото ми е трудно да общувам с хора....
- Какви картини от Войната ще си спомняте?
- Спомням си, вървяхме веднъж към сградата на те
левизията. Валеше сняг. В историите за войната в 
Сараво, които хората разказват, винаги вали. Таки
ва са и моите спомени. Бе много тъмно. Само сгради 
като от картон и развалини. Изведнъж видяхме 
светлина. Шум от генератор. Светлината идваше 
от някакво място като кифене, а сцената вътре бе
ше фантастична: двойки млади хора, елегантно обле
чени, отпиващи еспресо, хванати за ръце, гледащи се 
в очите. Мястото беше бляскаво, цялото в пиринч, 
ослепителни светлини като на кино... Спомням си и 
времето, когато живеех в ателие - юни и юли 1992 г. 
Моят приятел, художник, рису ваше портрети. По 
онова време всички искаха да си правят портрети. 
Отнасяха се сериозно към това - нали портретът 
ще остане след смъртта. В изобразяването на лико
вете си хората търсеха спасение от нея. Приятелят 
ми рисуваше великолепни хиперреолистични портре
ти. Всъщност той създаваше автентично антигро- 
бище. Бе триумф на живота, но свърши, защото при
ятелят ми се разочарова от работата си.
- Действителността в днешна Босна е различна от об
разите, създадени от медиите, защото те не са в със
тояние реалиетично да я отразят.
- Има нещо важно, което не бива да се забравя: обра
зът от медиите е равнозначен на действителност
та, 6 която живеем. Образът от медиите е може би 
дори по-значим^. Хората гледат телевизия и виж
дат бляскавите новогодишни тържества в Сараево. 
Някои седмичници настойчиво търсят този блясък. 
Копнежът по блясък у хора, които получават газ 
през ден, а вода и електричество още по-рядко, е 
единственото реално нещо.
- Смятам, че завинаги сме се простили с блясъка и то
ва с само една от многобройните загуби, за които 
страдам. Говоря като клетник, който е решил да ос
тане в Сараево.
- Надявам се блясъкът да се върне, защото той е 
част от духа на града. Разказах би сцената от онова 
кафене - „Лора“. През последните три месеца ходя по 
какви ли не места, но още съм под омаята на блясъка 
в онова военновременно кафене. В Сараево съществу
ва и необходимост, и умение да се създава блясък. 
Спомнете си само за мазетата, превърнати в ресто
ранти, али за апартаментите по време на войната, 
които не могат да се сравнят с нищо, което съм 
виждал преди. Блясъкът - това е нещо хиперурбанис- 
тично, което Сараево притежава и което не може 
да бъде заличено, премахнато. Пито пък могат да 
бъдат заличени онези 15-годишни младежи, които ог
ласяха кварталите на Сараево с китарите си и 
страстно живееха 6 своя блян за рокендрол. Това е 
знак за култура, а не показател за нивото на полити
ката... Страхувам се, че един ден националните идео
лози ще се потупват един друг по раменете и ще си ' 
казват: „Как да ти кажа, тази война в Босна си бе
ше една шега!“. Плаша се, че е възможно един ден 
Смилко Саголи /най-агресивният босненско-хърватс
ки националистически журналист/ или някой друг ка
то него да се върне на работа отново в Сараево. В 
такъв случай истинските победени ще бъдат онези, 
които се биха за правата кауза, които се опитваха 
да са полезни, които защитаваха своите идеи. Много 
хора се стремят да поставят в основата на живота 
си съзиданието, а не потисничеството. Затова може 
би Тена и Перо от сараевската рокгру па „Шизофре
ния“ решиха през есента на 1995 г. да останат в Пра
га. Искат да живеят там, където могат да творят. 
Това искаме всички.

Превод от английски 
Кристина Симеонова
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