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Еротиката
в литературата,
еротиката
8 киното,
еротиката
В изкуството,
еротиката
8 театъра,
еротиката
в медиите,
еротиката
в България.

Все за нея на с. 9-12.
Или още тук,
малко Вляво,
при команда
„Кръгом!“

Екзекуция на
Конникът
Работите на Крлч Дамянов реабилитират много проста думи, които времето и
циклопското
ние, от немарливост, превърнахме в безсмислици. Очи, мощ, вълнение, воин.
стана. Прописах. След кратко, концентрирано мълчание. Спомних си Търно
време
Изпепелени от слънцето Нещо
во. Паметника. Косато го гледаш откъм града, той е една малка фалигранна

Появата на очарователни - тогава, когато другите
Русия/Франция
пластика, щастливо обрамчена от завоя на Янтра. Под него всичко - от героич
и често притежаващи осо страни и народи вече гъм
ните масиви, моделирани с огромна нервна ръка. до конструктивните болтове, е
бено чувство за хумор ме жаха от Всякакви гърли и
страшно. Тези дни едии от конете е скочил от пиедестала си и с няколко скока е
теороложки е най-голяма- сексуалната революция
спрял на Раковска. В нетраиността на гипсовата лава • от люкове, отворени в
маршируваше.
та атракция, която се
Специална награда на журито от Кан '94
тялото, изскачат алуговеше на неговия скелет. Сега той е в ново, пллу божестве
случва по българските те Със свежите си находки
Оскар '95 за чуждестранен филм
но състояние. Хубаво е. Тук е цялата кавалерия: фидий, Микеланджело, Роден,
тези чаровници предста
левизионни канали. Това
Разпространява Дъга арт фи.сп
Малакчиев, самият Крум Дамянов. Конникът (всички те) в опит да обкрачи ко
вят всяко време в собст
става след новините по
Кино Европа памс
ня, е застинал в точка на покой. Едно слабо, но решително шала Едно лице, забра
вената му красота. Така
НоВа телевизия, някъде
Цена на билета 80 лв.
вило нуждата да изразява - няма мускули, няма страх, само огромна почу да. Тази
те слагат край на нашата
около 19,45 часа. Веднъж
на детето и тази на воина.
вражда
с
времето
и
ат

те ще ни подхвърлят иде
После три черепа (на останалите три коня от паметника иа Асеневци?) със скъ
мосферно, и историческо,
ята да летим с вълшебни
сани междучелюстни връзки се подреждат в шествие от мистични маймунообзащото атмосферното е
килимчета над Европа, а
разни капчуци. Те чакат своето голямо открито пространство и летния дъжд.
на онези, които не разпо
само видимата част на го
В ъгъла един Пикасоморфен се целува е девойка. Разделят се и оцъклени се умно
лагат с такива средства, лемия Айсберг на време
жават в розово, аловно и черно. Цветът се целува с формата
то. На 10 ноември един
съответната млада
Под акварелите няма заглавия. Пито звук. Мистично спокойствие и увереност в
(Размишления с лице към Европа)
магьосница ще предложи,
партфункционер беше из
пълнотата, пред която живописците шило плачат. Виждали сме тези неща, иска
Фондация
Отворено
общество
рекъл крилатата фраза:
разбира се, метла. (Съв
София, 1995
ли сме да ги докоснем.
„ .
—
сем необходима за преодо „Виновно е времето“. Той
Пикала 1 ороманов
ляването на шенгенските имаше предвид историчес Цена 60 лева
ограничения.) Друг път що кото време, но знаем, че
ни осведомят къде у нас и движенията на атмосфер
в Европа могат да се бените пластове бяха изло
Една ръка посочва врага. са изтикани стойностни и долеят страха от бухал- страх от пре
ат ледени висулки, след
жени иа още по-голямо по Мотивите, които я вди- деликатни хора, хора с ду- ките звучи, меко казано,
за да печеляп
оето девойката ще заха дозрение. Четирите го
гат? Надявам се, само
шевна нагласа да се прите- странно. В последните на- или обществ
пе истински сладолед - та дишни времена и Рейгън Упойваща
кат на помощ. Постепен- колко години, при това ес- ти. Темата а
ка наричали на Запад ви
това бяха нашите основни емоционални.
илюзия, че жестът служи но се присламчват и други, калиращо, убиват, пребикостта цикл
сулките. Дяволската мапротивници, нашият Цик на
обществото.
Настрана натрапващите ват, обират, изнасилват • вожда на дне!
нипулаторка може извед
лоп. Двата му крака пред
Към издигнатата длан на се неестетични, а и не ви- дори старици и деца. Това лоатира се д<
нъж да излезе и с качени на ставляваха зимата и .ля
наги точни определения,
е ежедневие. И то не би
се удавя в дуъ
рамото си кънки. Или да
тото, ръцете му обхваща Дони се протягат други
като: „Хората с дебели
могло да бъде вменено на Аз не мога да
направи от прогнозата съ- ха пролетта и есента - ко ръце. Зп удар. Сини ръце,
тези с бухалките. Това
та да преодо;
гато се сее и събира рекол насочени към изпълнител- къси вратове“. Това са
ногадание.
пата власт, червени ръце, въпроси от областта на
ежедневие е угроза за всич- си. Нито от (
тата. Над това ужасно
Няма ги Вече скучните
насочени към главния про- етиката. Настрана единс- ки в България - било за хо- то от тези, 1
тяло Рейгън ни гледаше
циклони и антициклони,
курор. Ръка на президент - твеното, неотмешю пра- рота от народа, от чието нудиха да прс(
със закръглено от злоби
които Все ни объркваха.
настоящ и същевременно во на съда, и само на съда, име обикновено се говори, всте си в луди
Всъщност у нас те винаги око. Е, с един удар госпо
кандидат-президент, кой- да установи кой с пресбило дори за чуждите дип- сложни брави
си бяха едни циклопи. Дори жиците ослепяиат този
ломатически представинипю от тези
циклоп и излизат от пеще то споделя, че знае имена- тътшкът. Това е от обнай-голямото природно
ластта на правото. Пители. Ежедневие за палипринуждават I
рата му, скрити между не та на престъпниците. В
бедствие в Америка е иг
там се, защо и по чие Ону- цаите, които прсдставля- озъртат по ул
говото стадо, както Оди- кампанията се включват
рачка-чудовище В сравне
медиите. Темата се експ- шение беше окастрен
ват Закона с жалките си
нем да стиска!
сей и спътниците му; те
ние с нашето хубаво вре
финансови и технически
чанти. Да каж
ме. Новите метеоролож се движат със самото вре лоатира през вечер по те- смазващият въпрос за
левизията. Проблемът с
престъпността и подме- средства и още по-жалки- чието дете оп
ки са първо социални тера- ме и ни внушават, че то
престъпността се концен- нен с един подвъпрос. Ко- те си заплати, но сигурно без охрана на)
певтки: те ни освобожда не е така страшно. Те ни
репите, формите и разме- и за борците - въпреки
чиипю майка ®
увличат в него (нали, как трира около т. нар. борват от Главния циклоп чески групировки. В четрите на насилието, налатехните супсркали и-суят сами 8 крее
то са казвали, човекът е
страха от времето, за
почвайки от атмосферни „втвърдено време“) и ние въртък, в едно от най-гле- гано от борческите групи- перппри. Нашето ежедне- да кажа на сто
даните публицистични
ровки, трябва да бъде ус- вие. Твърдението, че охра- ди хора: „Нека
те потоци. Да не говорим, леко се носим с неговите
предавания, целият лепкав тановено по законен ред и нителните и застрахова- заедно страха“
че те завинаги изхвърлиха колесници - въздушните
аос, който ни обгръща, е след това безрезервно пре- телните фирми рекетинелепо, дори об
от нашето съзнание Люб потоци и слънчевите лъ
I юрмулиран с въпроса:
сечено. Това е безспорно.
рат (докалкото то бъде
мисля, че е сери
ка Кумчева (колкото и да чи. Без никакъв страх.
доказано), засяла сравнида се постига с1
се опитват да ни я напом И, разбира се, вече очаква „Непобедими ли са борци- Но доколкото то е коннят по „Каналето“) - един ме лятото, когато мете тс?“.(А дребните и по-ед- центрирано в затворения телно малък процент от обединяване в г
основен секссимвол на то ороложките ще ее появя- I ш криминални типове по- кръг на групови интереси, обществото. А нима цяло- и да се Води сми
>сдими ли са, питам аз.)
на преразпределение иа
то общество не е подлоба с престъпно*
талитарна България. Ся
ват по бански костюми.
Към почина биват привли- сферите ни влияние, обръ- жено на рекет от всички
присъединяване
каш още чувам как стар
Ромео Попилисв
чани творчески авторите- щението ни Дони към хо- тези, които периодично
писка. Аз съм д.
шините и офицерите в ка
ти. По тридиция напред
рата на България ди прео- използват разяждащия
тец и искам дър
зармата въздишат по нея

Никита Михалков

Богдан Богданов

Двете благополучия

На борба с борците! - тема с продължение

Е

КУЛТУРА
ВопЧ вреак

I За художниците, изложбата и приказките

действие (разбиране,
ронтиран от текста
интимност, призна
на Шваб. Това нито
Един ден Художникът Вля ди Асса звучи различно. В
скандализира, нито за ние) и мелодраматич- зъл 8 ателието на Сту
пиесата му, и който
С „Куршуми над Бро
сравнение с предишните
на като жест реплика: дента. За Художника той му работи, сегашните изг
бавлява, а се опитва
умирайки, завеща на
дуей“ Уди Алън даде
„Роп'1, йоп'1 зреак!" И Все още бил непознат.
леждат по-уравновесени Възможност на зрите зрителите последната да включи „гостите“
не само в този мо
си в този ритуал и да
при всяка от рисунките се
Студентът обаче знаел
лите не само да се нас реплика на главната
наблюдава вибрираща ли
кой с Художникът.
мент. Представянеизпита навиците, се
героиня. Слава богу!
лаждават на бързия,
ния, която гради форми
ПърВо погледът на Ху
тивата, търпението, то-“представление“
Бродуей е далеч от
сякаш самоизплитабез претенция за тактилдожника попаднал на ри
издръжливостта и те на „Президентките“
нас, а и едва ли някой
щия се с ирония и саност или триизмерност.
сунките и пластиките.
от
Възкресил
Вихъроатралната
им
самопомовъзникващ с невин български гангстер ще
Гамата е почти монох
Той бързо разбрал, че се
8а като вид театра
се амбицира да напише жертвователност. В
ромна. Произведенията са
на лекота спонтанен
среща с Изкуство. Това
един момент до всеки лен поставангарден
пиеса. По-важното е
Изкуство, което и в ате изчистени от всякаква не
диалог и адекватния
експеримент сякаш из лието на утвърдения
нужна наративност. Те
му киноритъм, но и да искреното забавление, гост присяда по една
от „президентките“ и ключва коментар, ма майстор, и 8 неугледната носят характера на цикъл,
се види как на Бродуей което предлага фил
студентска квартира, има съставен от кадри, фикси
кар че привидно го
е възможно един гангс мът, а заедно с това и шепне механично
ращи някакви полуподсъзеднаква магическа същ
търси.
За
това
потекст
за
„забавление
“
.
тънкият
поглед
на
тер с изящни пръсти и
нателни визии. В повечето
ност. Сега Художникът
Това
няма
защо
да
се
адекватно
е
наистина
страст към играта на Уди Алън към вече
от□ рисунките присъства
разбрал, че пред него има
да не се говори.
силно релативизирани- коментира, но ако
зна!
аков елемент, който,
Художник.
зарове да се окаже в
Й»уг
обаче не е еднозначна фор
о-големият знаел една
авторската „десетка те зони на творчест Уди-Алъновата герои Р.5. И ако някой се за
ня (играеща ролята на пита: „А какво общо
проста истина: животът мула за смислово разчита
вото и творческата,
на десетилетието“
на произведенията има
не.
актрисата-звезда на
има това с филма на
със своята единствена авторовата уникал
смисъл само тогава, кога На този фон пластиките
Уди
Алън?
“
,
отгово

Бродуей)
беше
покане

ност.
„пиеса“, макар и под
то бъдат видени на подхо на Константин Златев
чуждо име. Как маши „Президентките“ от на там, би размила и в рът е следният: „Раз дящо място и от подходя въздействат „героично“ същото време би пос бира се, нищо.“
ната на суетата Бро Вернер Шваб, на кои
щи очи. Затова той решил смълчани и затворени в
Виолета Дечева да покаже скулптурите на себе си. Впечатляваща е
дуей, смазана с клише то Възкресил Вихъро- тавила всичко на мяс
по-младия Художник пред
тяхната архитектоничва и Театърът на Го тото си със своята
та и митове, безот
изпитана като въз
ност. Те маркират пара
Публиката. Не минали
лия охлюв към НоВ
казно усвоява всеки
много дни и това станало. метрите на пространст
български универси
предложен й матери
ФАКТИ ФАКТИ ФАКТИ
За щастие, това наистина вото около тях. Така до
тет покани група те- Колегиумът на Министерството на култу
ал, как начинаещият
стана, въпреки че подобни голяма степен зрителна
атроведи
миналия
по

драматург може и да
рата прие следните решения: Предлага на истории звучат като при та дистанция и съответ
ното отношение са маща
неделник в изтръпва
министъра иа културата във връзка с от казки 8 света на „регла
разбира това, отказ
ментираните“ артистич бирани. Тази скулптура но
вайки се да пише пиеси, що студената зала на пускането на финансова помощ в размер
„Шипка“ 6, са разполо на двеста хиляди лева от фонд 'Развитие ни отношения днес. На 23 си минималистичен харак
но в нея влезе новият
тер. Това се дължи не са
януари Греди Асса предс
жени и движени около на културата“, ръководителите на Со
автор - гангстерът,
тави младия скулптор
мо на формата, но и на
фийската национална опера. Софийската
който смесвайки жан една дълга маса в ри
Константин Златев В га процеса на създаването 0.
филхармония. Симфоничния оркестър при
туала на хранене, сил Българското национално радио и НТ 'Иван лерия „Макта“.
ра на реалностите,
Авторът споделя, че цели
Показвайки новите си ри да концентрира максимал
уби некъдърната акт но формализиран и, от Вазов“ да представят творческите си
друга страна, конф
риса, за да не съсипе
проекти. + + + Отпусната бе сума от сто сунки (туш, пастел), Гре- но количество смислов и

емоционален коефициент,
който да кристализира 8
един синтезиран обект.
Така са изградени компак
тни форми, които въз
действат със своята самодостатъчност. Инте
лектуалното уплътняване
намира баланс в обемното
пропорциониране. Благода
рение на това пластиката
не изглежда тежко или аг
ресивно. Творбите са ся
каш отливки от тела, под
чиято повърхност са зат
ворени силни енергетични
движения. Усещането е за
първична маса, която, пог
лъщайки разнородни мате
риални и нематериални
частици около себе си, се е
затворила в полузастинала форма. Тя активно про
вокира със своята привид
на статичност. Подобно
усещане се подкрепя и от
пестеливите фактурни ак
центи, които с нищо не
нарушават целостта на
обектите. Самият скулп
тор определя работата си
като прекомпозиране на
части от някакво биоло
гично творение. Може би
на това се дължи и пос
тигнатият ясен пластически изказ, който осмис
ля и предопределя цялост
ния органичен и ненару
шим вид на изложбата.
Борис Костадинов

десет зсилядн лева от фоид ' Развитие
на културата“ за финансовото подпомага
не на проведения неотдавна XI междуна
роден фолклорен фестивал на маскарадии- I
те и карнавални игри и обичаи - Перник
96. + + + Предлага да бъде отпусната
финансова помощ в размер иа двеста хиляди лева от фоид 'Развитие на културата“ иа Съюза на българските журналисти
след представяне иа план-сметка. + + +
Предлага иа министъра на културата за
подпомагане дейността на Съюза иа пре
водачите в България от фоид 'Развитие
на културата“ да бъде отпусната финан
сова помощ в размер на двеста хиляди
лева. + + + Предлага на министъра на
културата да издаде заповед за преобра
зуване иа ИК 'Христо Ботев“ - София, в
еднолично дружество с ограничена отго
ворност ИК 'Христо Ботев“ - София. + +
+ Възлага иа Георги Константинов Константин Златев, пластика.
зам.-министър, и Бойко Ламбовски - ди
Изложба в галерия Макта
ректор иа НЦК, да проучат възможностите
за закупуване на книги от ИК "Христо
Ботев“ за нуждите на читалищни библио
„Графично ателие“ в Пловдив има за цел да насърчи съвременните
теки в страната и за българите, живеещи творчески търсения В областта на графичния отпечатък сред представители на всич
в чужбина. + + + Първи частен театър
ки жанрове в пластичните изкуства. То се провежда ежегодно в рамките на 10 месеца,
*Ла страда* представи премиерата иа "В
като десетте участници се определят чрез индивидуални покани (до 4 души) и чрез коночакване иа Годо“ от Самюел Бекет в
курс. Всеки художник реализира от три до пет графични творби (максимален размер 50
превод иа Бояна Петрова. Постановка х 65 см) в тираж 15 отпечатъка, от които десет остават собственост на автора, а
Николай Стефанов, сценография - Нейко
останалите се разпределят между организаторите. Ежегодно се откриват две изложби
Нейков. Пчастват Валентин Танев, Никола от реализираните проекти - една в Пловдив и една в София.
Додов, Валери Малчев, Борислав Стоилов
Всеки желаещ автор кандидатства с рекламни материали (до десет диапозитива и
и Деница Койчева. + + + Премиера на
снимки, каталози и др.) и един проект, включващ три-пет работи, като посочва и же
"Три високи жени“ от Едуард Олби се
ланите от него месеци за реализация. Проектите и рекламните материали се изпращат
до 20.02.1996 г. на адрес: Дружафпво на Пловдивските художници, ул. Гладстон 32,4000
състоя в Театър 199. Постановка и сце
нография - Христо Христов. Пчастват
Иеглеиа Караламбова, Пламена Гетова и
Татяна Томова. + + + Днес е премиерата
на "Дългият път на деня към нощта* от
Юджии О'Нийл в Нов драматичен театър
1а фона на обичайната
син Емилио (фаусто Роси)
Сълза и смях“. Превод - Григор Павлов.
ужасно човечество!
14
лот.--.
Т<ъГ« гйини
В пъаимтм*
ръцете кли
ми »•е АвааЬж
малка к-цтпиа
кутия
дител. .Той
беше ангел,«мм.
пра I
■илмова продукция от
Къде по-сложен е въпросът са толкова далеч от Вся
Постановка - Андрей Калудов, сценогра
от картон. Извадил съм я то тен на Земята“ - казва Елвин
САЩ, заливаща екраните
с човешките деца. И особе какво опростителство, с
фия - Цвета Маринова, музика - Георги
ку-що от комплекта със се
Джоунс Един човек -само
кината ни с кръВ и наси но с хилядолетните конф
такава грижа и добронаме
дем компактдиска, събрали
тен и вглъбен, вдъхнал духов
Генков. Пчастват Славка Славова, Георги на
като дори значителни ликти между бащи и деца.
реност авторът търси в
записите на Джон Колт рсЦн
на енергия на джаза. непозна
Черкелов, Васил Баиов, Стефан Сърчаджи- лие,
Откакто съществува пис тях личната правда на все
за фирмата „Атлантик“ *
та до този момент на жизне ев и Бистра Иарчева. ♦ ♦ ♦ На 3 февруа те филми използват агре
сивен визуален стил. „Ама- меност, литературата ги
ки от двамата, преплита
Очаквам в пея да намеря думи. радостната му и земна приро ри т.г.в Младежкия театър
е премиерата
предъВкВа постоянно. Не
нето на семейни, общомокоито да ме поведат слсд му да. През тази година би навър
на
мюзикъла
'Веселите
музиканти
“
по
Милър изглежда направо ка по-малко активно в това
рални и социални мотиви,
зиката, но постепенно осъзна шил /0, а го няма на тази земя
приказката иа Братя Грим 'Бременските
то нсамерикански филм.
отношение е и стогодиш
вам, че е твърде лека за това. почти от 30 години. На всич
че по едно Време едва ли не
Нежността и добротата.
ното Вече кино. Така че на
Когатоя разглеждам по-доб
започва да ни се струва, че
ко отгоре влиза в лъча на про градски музиканти“. Композитор - Алек
които струят от филма,
пръв поглед какво по-изре, разбирам, че това е умале н жектора 29-годишен и създава сандър Владигеров, текст - Димитър Ди
самият Амелио няма своя
моделна магнетофонна лента всичко В оставащите му 12
митров. Авторска преработка в стихове и му придават дух на вълшеб търкано от поредния филм позиция в спора. Но ако са
на приказка, въпреки стро
върху вечната история „ба мите ние успеем да се отс
„5со»сЬ“. с каквато все оше
години. Шест от тях принад постановка - Андрей Аврамов, сцеиограгия реализъм на действие
ща и син“. Сигурно би било
работим в радиото. Израбо
лежат на „Атлантик“ и са ре фия - Петър Митев, хореография - Валя
траним, ще видим, че леви
то и предупреждението, че така, ако създателят на
тена е добросъвестно и тър
гистрирани на седемте ком
ят тероризъм може да се
Пурчева. Музикален ръководител - Даико
е
снет
по
истински
случай.
този
филм
не
се
казваше
пеливо с всички подробности.
пактдиска. Записи с Милт
отхвърля, но междучовешЙорданов.
Пчастват
Светослав
Добрев,
Скромно
рибарско
семейст

Джони
Амелио.
Много
хуба

Па гърба й личат трудно чет Джаксън и Хенк Джоунс, с
ката солидарност е скъпо
Яни
Йозов,
Иван
Въриев,
Станка
Калчева,
во
улавя,
отглежда
и
възпи

ви
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поднесе
на
зрите

ливите ръкописни бележки на
Дон Чери и Чарли Хейдъи. на
ценно качество (унищоже
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Владигерова,
Васил
тава
тюленче-бебе,
което
лите
си
БНТ
през
юбилей

продуцента, задрасканите
чалото с Маккой Тайнър и Елно напоследък), че сътруд
така
се
привързва
към
хо

Бъчваров
,
Марнан
Маринов
,
Николай
Ива

ната
година
на
киното.
парчета, пренесени в оригина вин Джоунс и т. т, и т. н_ 500
ничеството справосъдие
рата,
че
не
иска
да
се
разде

Безценни
са
и
няколкото
нов,
Калии
Кръстев,
Мая
Вабурска
и
Ан

ла. Вътре блести ссдмият
минути музика, създадена с
то е добро нещо (когато
ли
с
тях.
Не
са
важни
пери

по-обстойни
портрета
на
диск. запечатал всички звуци
някаква неистова свръхчовеш- гелина Славова. + + + Започна събиране
има правосъдие), но издайпетиите,
а
възникването
големи
майстори
на
седмопо време на сеанса, родил „Ги ка мощ. Създадена с вяра и
то на творби за конкурса за български
ничеството и предателст
на
дълбоки
взаимни
чувст

то
изкуство.
И
все
пак
по

гантски стъпки“, „Найма“ и
всеотдайност, на която е
литургически песнопения 'Нека бъдем по ва. Всички знаем на книга за
вото са отвратителни
вечето
художествени
вър

-Като Сьни“ на 26 май, чет
способен единствено Трейн
добри I * Те ще се приемат в Съюза на
навсякъде и във Всички епо
необикновения ум на морс хове най-запалените киновъртък, 1959 г. Общо 211 опи
Хиляди вървят след него.
хи. Страх ме е да сравнявам
българските композитори до 1 юки 1996
ките бозайници и за привър мани ги знаеха от по-рано.
та - с всички .грешки“, гласо
Мнотна са успявали да под ре
г. + + + Творби от Иван Спасов ще проз заността им към човека (а Затова най-приятна се ока изчадието на демокрация
ве и работни кусури. Обзема
дят тоновете по неговия на
та Емилио с комунистичес
вучат иа клавирния рецитал иа Роксаиа
с какво сме я заслужили та за срещата с творчество
ме странно вълнение. Сякаш
чин. Никой не е жертвал себе
кото изчадие Павлик МороБогданова на 6 февруари в зала 9 иа
зи привързаност?). Но ста то на един сравнително
държа реликва. Някой е рсишл си, за да достигне предела. С
зов (също предало баща си
да възкреси част от времето
ващото на екрана надмина млад италианец, достоен
НДК. ♦ ♦ ♦ В галерия 'Вояисха църква“
неговата музика започва ис
иа Властите), но какво да
и е успял. Знам, че това не е
да се мери с най-големите,
торията на съвременния
бе открита изложба иа Ирина Ваткова. Тя ва и най-смелите очаква
се прави! Изглежда изчадия
В поведението на Анд когото досега въобще не
оригиналът, че не е уникат и
джаз. Както казва един от
организирана от Националния център за ния.
си приличат, независимо
се разкрива не просто
все пак не мога да устоя на
предводителите на новата
познавахме (о, парадокси на та
музеи, галерии и изобразително изкуство ре
от епохата и системата, В
преклонението, с което е из
блестяща дресировка, а
вълна: „Колтрсйн с неизбе
разпространението на го
и
бизнес
клуб
"Музеум
“
,
+
+
+
33
творби
която
растат, независимо
работено всичко. Не за печал жен!“
действителни прояви на ра лямото изкуство!), но само
А
и вещи иа класика ва българската живо
от степента на интелект
ба, не за някоя звезда, а за
зум. Така не ни учудва и па В рамките на този януари
Йордан Рупчев
пис Васил Стоилов бяха подарени от се
един голям музикант.
радокса, че всъщност той
видяхме две негови блестя и образование, и дори неза
висимо дали поведението
мейството му на Международната фондация повече възпитава хората,
„Шампионът - свръхгосжка
•ТЬг Нса>у»»<фц
щи творби: „Крадец па де
им е продукт ни Възпитани
категория“ е заглавието на
"Св. св. Кирил и Методий*. Дарението ще отколкото те него. Отде
Соктде. Свирки Лйдмк
ца
“
и
„Удар
в
сърцето
“
.
КкогШцъ. Ижшгао е орсцлвжсето им, или Върви срещу не
тази поредица. Американско
да намерим повече такива
бъде
изложено
постояияо
в
галерията
Взаимоотношенията
меж

иа
» шграва Драмма* в ра^сля
го и принципите му.
заглавие за един обречен побе
китове, делфини и тюлени, ду професор Дарио (Трснфондацията. + + +
белки възпитаме цялото
тинян) и 15-годишния му
ТодорАндрейков

Пленерът

.ц^^ЙТреклонение

неизбежността >

г ете тюленско и дете
човешко

КУЛТУРА О
Изплитането на „проиеса'.и
или структурата на образа

Швейцарското кино:
собствен облик или копродукции?

ме отпреди - а именно в съз неочаквани асоциации, вмес И двете, моля! Но многоезична, разпосочна в тради който този фестивал се е прочул през годините.
С изложбата си 0 галерия
даването на измамно усеща то да го затварят в опреде циите, вкусовете и интересите си, Швейцария се
-Ата-Рай" Аделина ПопнсНапреженията са останали някъде там - при търсе
леността на понятията.
делева отново провокира ко не за леснина.
представя точно такава и чрез кинопроизводството нето на финансиране, при тежкия снимачен период,
В действитс лност със своя Но понеже Аделина Нопнсдс си от последната година Тридесет и първите фил
легите си, средата, която а
при сроковете, поставени от продуценти и дистри
лева ни е задала темата попознава. Тъкмо свикнали с
та естетска същност, с
мови дни в Солотурн нарисуваха една твърде пъстра бутори. Тук, в музейното спокойствие на старинния
нятишю
и
сякаш
иска
да
ни
поставените и решени по
нейните двусмислени „нпград, само се гледа кино - твоето, на колегата. че и
мигвания“ и арт-игри - с жи определен начин образни
„помести“, да структурира и неподдаваща се на просто описание картина. Дали
на съперника Пък и кой ти пречи да раздадеш собст
представите ни в своя -Про пък на това не му викат демокрация?
тейски и изобразителни кон проблеми, със самата си
плът творбите конфронти цес“, ще отбележа, че за мен Дори градчето, опасано от средновековна крепостна вените си, персонални награди? Нали на това му каз
венции и процедури, с худо
стена, си има три имена: Солотурн, Солер и Солета. ват демокрация? Ако имаше отличие за актьорско
жествен опит и художест
рат абстрактните поня
Рутината е много хубава нейната увереност и уравио- Френскоговорящите филми са суотитрирани на нем постижение, то с голяма доза сигурност щеше да за
вени желания, наши и чужди - тия. Те не са тяхна едноз
начна илюстрация, нито уп вессност ме привлякоха от
и ето че тя застава пред
ски (обратното, макар и по-рядко, също е вярно);
мине при французина (?) Ришар Бери заради „Измяна:
нас сякаш твърде сериозна и ражнение по композиция. Ра пръв поглед. Днес вече позна почти ця лата игрална продукция е частично финан начин на употреба" на Кристин Паскал и -Агънца
дълбокомислена, като тво
ботите въздействат самос ваме два типа „звезди“ на
сирана и от други държави - франция, Австрия,
та“ на Марсел Шупбах. Две роли, които свидетелст
рец със свои екзистенциални тоятелно и едва ли имат
съвременната художествена Италия... Всъщност, въпросът „за“ или „против“
ват за изключителен актьорски диапазон; два фил
сцена - вечно движещите се
нужда от думи, за да създа
проблеми „на попрището
копродукциите тук отдавна не стои и никой не се
ма, които доказват диапазона на самото швейцарс
ват определени у сещания и
и самоотричащи се като Пижизнено в средата“.
тревожи за измислени национални интереси. Единст ко кино - със али без участието на чужди капитала
„Находка“, -Натрупване",
низ от асоциации. Тяхната
каео и т.нар. художници „на
структура и материалност една идея“, които могат без веният възможен интерес е филмът да се получи, да Иначе самият фестивал е подпомогнат от съвърше
-Развитие“, „Кулминация“,
но местни капитала Г ловен спонсор е Съюзът на
-Рутина“, -Раздвижване",
са много богати и същевре
погрешно да бъдат разпозна се гледа в максимален брой държави и, ако е рекъл
менно деликатни като от
ти в който и да с музей и из господ, да си възвърне вложените средства. Естест швейцарските банки, а свое важно място има и
„Пробив“, „Срив“, „Разпад“,
вено в такава многолика обстановка е трудно да се
швейцарската фондация за култура „Про Хелвеция“,
-Отломки“, -Находка“ и т.н. ношения - хартия, черен
ложбена зала по света. В
- кръгът се затваря. Тези по туш, медна нишка, изтегля каква точка на творческата очертаят тенденции. Или, може би, все пак има ед
и всички институции, свързани с кинопроизводствонятия в тяхната яснота,
ща своеобразен рисунък в
си траектория е Аделина
на: Въпреки че сравнени с някои други европейци,
то в страната В Солотурн всеки заинтересован мо
последователност и кръгова различни цветови нюанси,
Попнедслева? Дали тази
швейцарците нс са в най-изгодна позиция, те актив
же да намери отговор али съвет от Ш Всйиарскиа
връзка, очертана от автора, блестяща или в патица. Тунейна изложба-творба е
но и постоянно снимат и киното им се гледа от мес филмов център, от филмовия институт, от дружес
шовият рисунък попива в
„раздвижване“, „пробив“, или тната публика. Неколкостотин часа програми - иг
сякаш улесняват зрителя. В
твото на авторите, от представители на междуна
тя отново се опитва да ни
своята абстрактност и уни хартията, медният проек
рални, документални и анимационни филми, експери родните фестивали В Локарно, Нион, Женева, Ля>
версалност те могат да се
тира върху нея мрежа от
„подведе". И всъщност ни
свържат с различен опит, да сенки. Образът е структу
представя все същата (една) ментални творби, ретроспективи - с начални часове церн. Бадем, Веве_.
В информационните материали на фестивала е запи
риран най-вече върху напре
нейна идея за огледалността от 9.30 до 23.30 и едновременно 8 шест зали - не са
бъдат коментирани и тъл
много националните фестивали, които могат да се
сано, че швейцарското кино не е твърде познато в
на процедурите и ехтелите
кувани дори без самите визу жението и динамиката на
ални образи. Думите внасят съотношенията. Зрителят
им, за тъкането и материа- похвалят с такъв афиш. При това за вечерните про чужбина и че сред целите на филмовите дни в Соло
жекции специално пристигат с влак нови зрители,
изпитва очарованието на ху- лизацията, за плетенето и
турн е да поправи и тази несправедливост. Програ
така желаното, облекчава
дожническите инвенции и ес изграждането на структу
та акредитираните чуждестранни гости са предуп
що чувство за леснина. Но
мата и броят на чуждестранните гост и са < 11атетически интуиции. Без да ри? Това ни остава да разбе редени да си резервират предварително места в са
това усещане е измамно И
тъчно добро доказателство, че това се I
□ че
се основават винаги на
рем, „да разнищим". Или да
може би тук откриваме об
лона!
усилията не отиват напразно.
щото между тази изложбастроги символни позовава
тръгнем по следите на „ин
На филмовите дни в Солотурн не се раздават награ
Калина Вевева
тригата“ в самия образ.
творба на Аделина Попнеде- ния, образните структури
ди. Това несъмнено намалява тръпката, но пък пома
лева с онова, което познава отключват съзнанието към
Ирина Генова
га на атмосферата на приятелство и съучастие, с
Ротр Бера В кадър от фала

Жипив мчаа аа рмцрм.
Реж. Каастаа Паскал
Аделина Попнедслева, Ку.сиинация.
Изложба в га черия Ата-рай

Константин Павлов
Светлин Ру сев
Спасение
Издателство факел
К&М
Издателска компания
София, 1995
Цена 450 лева

В. Мутафчиева,
Г. Стоев, Г. Данаилов,
Г. Мишев, Д. Цончев,
ИВ. Петров,
И. Радичков, А. Долов,
Л. Канов, Р. Сугарев,
Ст. Стратиев
Нова про за
\ фондация 21 век
София, 1995
му само песседнали
зад стената: тези, които му Остава
—
та са доволни - плъхът се
Цена 180 лева
пречат да заспива в мрака на стъпка - "една психоза на ви
движи, а човекът спи."
*Аз не съм от големия свят, Нищото. За другите Мърфи сота", която би увенчала
аз съм от малкия" - повтаря е всичко - тяхното желание, "безкрайната стачка" на не
Валентин Ангелов
говия живот. От скромен
и
„
си героят на Бскет и все по- тяхната липсваща (жажда
Речник
на термините
по) цялост. "Мърфи допълва завистлив аутсайдер Мърфи
упорито изгражда стените
по естетика
всеки човек, той е самата
става висш шиюид.Прехона своя мечтан затвор. Той
никога нс е бил човек, а само липса, която прави човешко- дът е извършен през окото
Буа вест 2000
на г-н Ендън - погледът е во София, 1995
Мърфи - нещо, което се мяр та. Антигераат няма сми
дата,
в
която
Нарцис
потъ

съл, той е смисълът на геро
ка в живота, понякога оби
Цена 180 лева
ва към себе си. И Вече отвъд
тава стаи и улици, блаженс ите. Затова след него тича
- в лгаостта-смърт-Нищоцелият свят, абсурден в не
тва, завързан В своя голям
Примо Леви
стол - утроба-на-Нищото и наситната лакомия на свои пзо, "онази сияйна безцветпрезира произво.июетта на
те "нормални* желания: блуд I юст, на която човек рядкз
Нима
това е човек
произволния свят. В разделе ницата, която обича; девст се нас лаждава, след като е
веницата, която се продава; излязъл от майчината утро и Примирието
нието, което нормализира
ба", Мърфи проглежда - 8 се
Превел от италиански
човешката личност - психо-' наемникът, лъжепророкът,
бе си. Отвън лтпават .трои Божан Христов
терипевтично/психотично - измамникът— Какпю нор
те, блудниците, девствени
малността нп лудия и лу
Мърфи решително е на
Издателство
ците и читателите - все ня
страната на втората, защо достта на нормалния може
кой трябва да продължава да Анлг.тшм? и партньори
да бъде екстатична - липса
то "всеки глупак може да си
София, 1995
пипза какво вижда щраусът
на себе си; лудостта е нор
затвори очите, но кой е на
Цена 200 лева
ясно какво вижда щраусът в малната дру-гост, а другает- в пясъка"
А пък българският читател
пясъка?" Заради всичко това пзп - желанието за лудост.
трябва да благодари на Би
Мърфи намира своя мечтан
Мърфи, антигероят, е съб
Псилоанл1и ш
ляна Тошева, която го кара
лазнителен за другите хора; дом. Лудницата е неговото
и литература
да
погледзк
и
Бскет
в
един
мяепю отвъд себе си - идеал
без да бъде личност, той е
Встъпителна студия
ното Въплъщение на малкия чудесен и поетичен превод.
самата съблазън - желание
свят.
Той бързо попззЛа сред
и съставите лство
то за Другия, 1е демг ви дгапв
Милена Кирова
пациентипзе-микрокосмопо- Сшньл Ьекет Мзрфи ПрсАх|
Ли1ге, би казал Лакан. За
Милена Кирова
липзи: у него "те долавяха
Мърфи другите са плъхът
УИ СА Кл, Охридски
Биляна Блясва
онова, което някога са били, IIЧ фама. С. 1945
София, 1995
а той долавяше у тях онова,
Цена 299 лева
което някога щеше да бъде".

Лудостта, домът на нашата другос

Интелектуалецът
като кантонер

Ако си1 дпУмним
стзмним за Хайдегер.
Х(
той ще ни подскаже, че луди
ят
е
екстатичен,
неговата
Напоследък все по-често чувам, че сега, след като страна
та ни е в криза, интелектуалците трябва да скочат като екстатика представлява
способност да
един човек и да покажат пътя на народа. В края на краища скс-стазис,
бъдеш извън себе си. Лудият
та, нали това им е работата на интелектуалците - да
е този, който "взема мета
мислят вместо останалите, иначе защо те ги хранят. Ни
фората сериозно" - добиви
интелектуалците се гледа като на някаква група от хора с Нортръп фрай малко преди
фенери, които вървят пред другите и им казват: "Насам,
смъртта си. Метафоризнасам...*
мът на фрай е умението да
Това е едно ужасно недоразумение, тъй като светът на
живееш "идентичен с" - слят
интелекта е изтъкан от противоборстващи идеи, а инте в мига на сегашното с всич
лектуалецът не би трябвало да се нарича такъв, ако няма
ко, което си можел да имаш
или да бъдеш, както в екста
собствено мнение, Интелеткуалците винаги са спорели и
за на Хайдегер или във вяра
ще продължават да спорят, да, те се карат и при опреде
та на Лакан, че лудият е
лени политически режими дори се унищожават физически,
саим яи, причина на себе си,
защото всяка идеология си има и своите идеолози.
или този, който "държи сво
Разни хора с умиление дават за пример Паисий с неговата
ята кауза в джоба си".
"История славянобългарска" и казват: "Видите ли, наро
Мърфи на Бскет е екстати
дът дремеше, но той го събуди и го поведе". Това че Паи
чен,
метафоричен и винаги
сий днес е превърнат в символ на Възраждането въобще не
разполага
с кауза в джоба си означава, че по онова време неговият глас е бил единстве
тогава, косато има джоб.
ният - просто той е сред малкото успели да кажат думи
"Синдромът, известен под
те, които в последствие се оказват нужни. А пък ако нпимето живот", го е осъдил
т дремеше, щеше да проспи и Паисий.
на раздвоение; Мърфи обита
рата по хронологичен ред митична фигура на българс ва едновременно два свята:
кият интелектуалец е Ботев. Животът му протича в
голям и малък, външен и
спорове и противоречия (тук нямам предвид турчите ка
вътрешен. В големия свят
то опонент) и неяснотата около смъртта му подсказва
има светлина, аналози на хоза търсене на по-радикални аргументи. Сега може да ни се
и и един Всевечен Ритник,
струва, че гласът на Ботев е единствен, но по негово вре
ойто можеш да получиш по
ме това нс е било така. Вазов е принуден да брани твор
всяко време: зп ниеНесш (в
познанието
си) или т гс
(на
ге (на
ческите си позиции цял живот и то не от кой да е, а ош
дело). В малкия свят царува
другия не по-малко яростен радетел на българската кул
реди години по празничен повод - седемдесет и петгодишният юбилей на
тура - Пенчо Славейков. Не искам да се връщам към твор мрак - блестящ, нежен и Въз Стефан Дичев ■ в. „Култура“ припомни най-важните моменти от биографията на
хитшпелен
като
вътреш

ческата оценка, която Вапцаров получава в критичен за
писателя. Днес печален повод ни връща назад по този богат творчески път.
ността на итлационна в
самия него момент, нито към това колко автори замлък
Романите и повестите на Стефан Дичев очовечиха историческата памет на нззколко
лудницата.
Движението
в
нат през социализа, заглушени от новите си съоритя по
малкия вътрешен свят зави поколения българи: „За свободата“, „Пътят към София“, „Първата българска легия“,
перо, защото фактите са известни. Целта ми е само да
„Рили“, „Младостта на Раковски“, „Ескадронът“, „Крепости", „В .лабиринта“, „Среща
си от покоя В големия Вън
напомня, че тези, които днес приличат на знаменосци ни
на силите“... Подобна роля изиграха и телевизионните филми пи негови сценарии - „Пъ
своето време, са назначени за такива едва сега, когото ве шен, между двата тече по
ток на желинието. И Бскет тят към София“ и „Раковски“. На романа си „Подземията на Сен Жан д Лкр“ писате
че знаем как се е развила историята. Докато са били живи разказва
лят гледаше като пп своеобразен творчески преход ош националната към космополит
притча за плъха и
около тях съвсем не е царяла благоговейна тишини.
ната темп. Последната част на трилогията му за Александър Македонски „Завоева
човека. "Човекът е легнал и
Връщайки се към пърноначилнита изтъркана метафора за иска да спи. Плъхът е заста телят ни миражите“, посветена на темата за властта и ролята на личността в ис
'пътя на историята" ще кажа, че този път се строи от
нал до главата му, зад сте
торията, остана недовършена.
всички и че проблемът нс е в разнобоя на интелектуални
ната, и иска да се движи. Чо Времето ни писателя тук изтече, преди да захване своята заключителна книга • в съ
те мнения, а в липсата на строители. Не може да се очак векът чува как плъхът шава щото интервю пред „Ку лтура“ той призна, че след като цял живот е писал историчес
ва напредък нито от безмозъчни културисти, нипю от
и не може да заспи, плъхът
ки романи, 8 края ни писателския си път възнамерява да напише и един съвременен. Но
културни умове с вързани ръце и крака.
чува как човекът шава и не
е главен герой - историк. Вероятно това щеше да бъде роман за него самия.
А в застоя всеки жест става истеричен,
смее да мръдне. II двамата
Всъщност Стефан Дичев успа да го напише, и та неведнъж. Този нснаписан роман е
страдат - единият шава, а
скрит между редовете на вейка иегова книга.
Кристин Димитрови
другият чака, - или и двама
Мир ни праха му!
К

С

Е

Валери Стефанов
. I итературната
институция

Анубис
Сллфия, 1995
Цена 150 лева

КУЛТУРА
един от наи-големите

Във вестник Култура този текст не би бил публикува»

Гений ли е Бродски или не. това е въпрос, който трябва да
Йосиф Бродски е родей на 24 май 1940 а в Ленинград. Напус
разрешат вековете и интерпретаторите
ка уч илцще след завършването ма осми клас. Заема се усиле
Идпимата е. че той успа да съвмести привидно несъвмес
но с изучаване на английски и волски пик Първите си сти
тими неща. Те са отношение към словото като към доми
хове пише през 1957 е. От началото на 60-те работи като
нираща реалност, характерно за бодрите Времена на писа
професионален преводач.
телското звание и виртуозен усет за постмодерния лекси
На 12021964 е. е арестуван и осъден аа тунсадство на пет
кален разгул. Стихотворенията на Бродски говорат ма ези
годишен принудителен труд в лагер. След натиска, окатн
ка на лагерната идентификация, свободно вклтват техни
от световната общественост, срокът е съкратен на годи
ческа термини логия. използват у личния жаргон и Оруе.ловия
на и половина
новоеовор.
На 4.06.1972 емигрира в САЩ.
Бродски е превежда.л Джон Дън. Константинос Кавафос.
През 1986 г получава наградата за най-добра литературноТомас Венцлова и цяла кохорта полски поети Това, което е
критическа книга в САЩ ха сборника .По-малко ат едини
неизвеспи«> ма българския читател обаче, е. че той е превел
ца*.
и две стихотворения от български поет. Този поет е Вале
През 1987 е удостоен с Нобелова награда за литература
ри Петров, а откритието принадлежи на изследователя от
Умира на 2&О1.199&
Санкт Петербург Виктор Куле.
Йосиф Бродски е навярно последният от великите руски по Йосиф Бродски е са
самотен опит да бъде потърсена сакралети. съчетали класическия хумамктцчен патос на руския
ността на поезията и нейния арсенал - езика, във века на
.златен* литературен XIX век и изящната уморя на сре
личностна атомизация в развитите общества и параноична |
бърното* тридесетилетие на XX век
нтповщина в обществата на загниващи идеологии
„Поетът е начин на съществуване на езика“ - казва той в
Неговият земляк по ленинградско бохемство. писателятемигрант в САЩ Сергей Довлатов, го титулува с най-слад Нобеловата си лекция.
Поклон пред паметта му!
Бойко Ла.мбовски
кото и налудничаво земно звание, гений.

Влъхвите на лъжата
Или историята
I на една манипулация
\ от Венцеслав Начев

В. „Български писател ‘

бр. 5 от ЗОянуари5 февруари 1996 г.

„Осшойропа“ (“Източна Европа“) е едно от най-авторитетните списания в ГерI .мания, които разглеждат актуални въпроси, свързани с обществения и културен
живот на източноевропейските страни. Долният текст, посветен на книгата на
Марин Георгиев „Третият разстрел“, е публикуван в неговия бр. 11 от ноември
1995 г.
жестоките, продължили комунист. Неговият жи
Никола Вапцаров ки
четири месеца мъчения, не тейски път бележи много
(роден 1909 г.) бива опреде направил никакво призна
поражения - така например
лян понастоящем за найние и не издал ничие име на той приживе изобщо не на
значителния поет. произ
мира признание като поет
свой съратник. Марин Ге
лязъл от средите на „кул
(дори и от страна на лява
оргиев,
който
за
пръв
път
турния фронт“ на кому
та литературна критика).
през 1992 г. е проучил разнистическата партия в
Неговата свързаност с коБългария от епохата меж секретеното досие от про
истическата партия е
цеса,
доказва,
че
случилото
ду двете световни войни.
рзаност на един честен
се е тъкмо обратното:
Той е осъден на смърт на
идеалист и същевременно още
наскоро
след
арестува

23 юли 1942 г. заради снаб
нето му Вапцаров, по всяка изхождайки от начина на
дяване с оръжие и взривни
конспирация - на един но
вероятност, без да бъде
материали на нелегални
вак. Последното пораже
измъчван,
прави
собстве

комунистически групи по
норъчно писмено признание ние той не е могъл да поне
Време на т.нар. процес на
на повече от 200 страници, се.
ЦК, като още на същия
В книгата се засяга и въп
където разкрива факти и
ден е разстрелян. Като
росът дали между тога
имена. Като причина за
„втори“ и „трети разст
този драматичен обрат
вашния режим и комунис
рел“ определя Марин Геор
авторът предполага ду
тическата партия не са
гиев някои важни моменти
съществували понякога до
шевния срив у Вапцаров
от по-късната дискусия
говорености, засягащи в
около поета. Назованият в след неговото арестуване.
Не героичен епос - разигра отделни случаи живота и
заглавието „изкусител“ е
ла се е една чоВешка траге смъртта на отделни лица.
българският кадрови кому
Авторът разглежда в слу
дия
нист и полковник от Чер
чая твърде показателния
Пътя до тази трагедия
вената армия Цвятко Ра
описват обозначените ка
факт, че незначителният в
дойнов - по време на конс
политическо отношение
то „роман-разследване“ в
пирацията непосредствен
Вапцаров бива убит, дока
заглавието и изключител
ръководител на Вапцаров и
но старателно документи то присъдата на осъдения
негов учител, от когото
раните биографични глави, на смърт по същия процес
той се възхищава.
които вместо стереотип член на политбюро Трайчо
Предмет на „съдебното
Костов в последния мо
разследване“ е героизирана ния героичен портрет, об мент бива заменена с до
рисуват вълнуваща жи
та след завземането на
животна. Този въпрос ще
тейска история, белязана
властта в България от ко
бъде разгледан във втора
от противоречия: Вапца
мунистическата партия
та част на книгата.
ров произхожда от уважа
биография на Вапцаров и
вано семейство в провин
Димитър Статков
особено неговото държане
цията, поддържало дори
Превела от немски
след арестуването му на 5
тесни връзки с българския
федя филкова
март 1942 г. Според официцарски двор, но е станал
I алната версия той, въпре| Б.Р. Веднага след излизането на книгата на Марин Георгиев в. „Култура“ изрази
категорично отношение към нея, което се различава съществено от ласкаво
то мнение на Димитър Статков. Днес публикуваме неговия текст не за да
ревизираме тогавашните си оценки, а защото множествеността на гледните
точки е предпочитана позиция на вестника ни и тогава, и днес.

Ж

„Ядох хляб по изгнанишки - сбирах всяка троишца.
Позволих си всичко, освен да плача.
Преминах на шепот. Навъртях четирийсетица.
Пуснах в сънищата си шпионката на пазача.
За живота какво още? Години...години...
ла“ от сливащи се вследст
Усещал! единствено с лпката солидарност.
вие на педализацията обертонове. Музиката на Бърд е Но докато не запушат устата лш с глина,
изтласкала красотите си са тя ще произнася само дулш на благодарност. “
фрагмент от стихотворението .В.лизал съм Вместо див звяр...“,
мо на ниво текст, докато
из книгата със стихотворения и проза на Йосиф Бродски - .И «от
тази на А. Николов се под
никъде с любов*, превех) Бойко ЛамЯовски, издателство „Аиубие*,
дава на разрез в дълбочина.
София. 1994.
Александър Ссрдар сьщо с
лекота скочц над летвата
на изпълняваната от него
(1903-1995)
музика, високо вдигната от
Моцаргоовата музика. Всеки Лично за мен това име носи га до ниво, недостигнато
повече нито преди, нито
звук и линия в До-мажорния особени конотациц. И до
концерт на Моцарт _ 21 но ден днешен си спомням зак след това. Неговият доклад
„Кризата на сравнителносеха изящество, смисъл, оп линателното „Уелек и Уоределено значение в красиво рън - Теория на литература то литературознание
та“, което повтаряхме по- („ТЬе Сп5Б от Сотрагапуе
и естествено изречената
лусъзнателно, полупапагалс- иЧегаШгс“), изнесен през
музика. Претенциозният
слушател можеше да усети ки като първокурсници в ан 1958 на среща на Междуна
глийска филология и студен родната асоциация по срав
и малкц пробойни, появява
ти по литературознание на нителна литература, пре
щи се винаги там, когато
Никола Георгиев. Уелек, Уо- дизвиква почти моментал
от естествена реч се пре
но коренен поврага в мето
рън и Георгиев - това са
минаваше към „мимика“ ц
имена, които още тогава
дологията на литературни
„жестикулация“.
те науки - от диахронно-поМиша Дамсв-Лефтеров ка подсказаха моите бъдещи
зитивистки към синхронното гост-диригент на Радио- (според много „специалис
естетически анализ. Макар
оркестъра остави впечатле ти“ никому ненужни) зани
че през следващите години
ние с един музикантски про мания. Днес, десет години
по-късно, Уелек е само един неговата доктрина за неза
чит на познатата и непоз
ната музика - Головин, Мар- от множеството „класичес висимост и автономност
тен, франк.
ки литературоведи“, които на литературната теория
В карето „строго за колек се появяват в списъците ми от литературната история
ционери* спикик само кон
за кандидатски изпити. И
и литературната критика
цертът електронна музика, все пак, без да го идеализи
има поскоро формални пос
предложен от Дружеството рам, без да приемам много
ледователи, отколкото рев
за нова музика. Тава е музи от научните му позиции, без ностни адепти.
ка с толкова широко тълку особено да го харесвам, мис През годините Уелек се
ване, колкото е и самото
ля, че Рене Уелек отдавна
стреми да намери компро
вече е канонизиран. А всеки
понятие „музика“. Тя се ос
мисна позиция, средно поло
мисля, произвежда и възпри следващ етап в развитието жение между естетически
ема по всички възможни на (или смъртта?) на литера
те и историческите принци
чини, което потвърди и са
турознанието задължител пи, лежащи в основата на
мият концерт. Имаше пове но минава през Рене Уелек.
изкуството. От една стра
че или по-малко интересни и Освен че е един от осново
на, той отрича необходи
сръчни творби, но всяка мо положниците на сравнител мостта да навлизаме в умс
жеше да се оценява според
ното литературознание в
твените процеси на автора,
свой собствен критерий. В
Северна Америка, Рене Уе
да търсим неговите интентова си обкръжение творби лек има може би най-голяма ции, но от друга, настоява
те не ое конкурираха. Бих
заслуга за (/свързването на
за идеята, че в литература
отделила само музиката на дисциплината с литератур та може и би трябвало да
Кристобал Халфтер като
ната критика и интерпре
се търси смисъл, че литера
изпълнена с изразните средс тация. Благодарение на не
турата има стойност. Той
тва и с потенциала, въведе говото влияние и автори
последователно и неотклонни единствено от електрон тет през 60-те години прес но утвърждаваI чут» че
ния звук.
тижът на сравнителното
1а критика
кри
урната
литературознание се издиМилена Божи кова
да бъде водена преди

За любителите
на специалитети
Изтеклата музикална сед
мица предложи като на
шведска маса със специали
тети концерти за публика с
насочели предпочитания и
вкусове. Или за хора, обзети
от клубни страсти. Напри
мер като за колекционери на
редки монети или на автог
рафи. С дефицит на популяр
ност беше белязана изпълне
ната музика. Трета симфо
ния на Андрей Головин от
1986 г. или франк Мартсн Балада за виолончело и ор
кестър от 1949 г., звучаха
премиерно у нас. Рядко съби
тие е и цяла програма от
електронна музика - наша и
чужда Може да се добави и
не така често изпълнявана
та музика от Антон Ьрукнер, с която Софийската
филхармония поема инициа
тивата да напомни за 100годишнината от смъртта
на композитора. А свои ав
тографи .върху нотите“ ос
тавиха изпълнители със
стил - Анжсла Тошева и
Александър Ссрдар, Миша
Дамев-Асфтеров и Кристиан Полтера
В последно време концерти
те на Анжела Тошева си из
воюват все по-настойчиво
рсмарката „за ценители“. И
предварителната нагласа е
като към роман на Хссс или
Булгаков, или като към марково питие. Събира своя „из
кушена“ публика. Не бих ис
кала да предположа, че съче
таването на Уилям Бърд с
Лазар Николов в програма
та е само заради глътката
въздух чрез смяна на стило
вете. Иска ми се да е заради
играта на текст и подтекст, защото Анжсла То
шева е близо до нея. Позици
ята й не е случайна, но ми се
струва, че нивата текст и
подтекст биха могли да бьдат разменени Бърд би бил
:н без „I
оо-правдоподобе|
.тю

Рене Уелек

всичко от естетически кри
терии, а не от традиции,
нрави и идеологии, домини
ращи в минали периоди или в
настоящия момент. И ма
кар че на теория той сякаш
се явява радетел за абсо
лютни критерии, на прак
тика остава верен на комп
ромисната относителност.
Въпреки теоретизирането
си в полза на универсални
стандарти, като всеобщ
ност, комплексност, напрег
натост, иронцчност, в
крайна сметка Уелек оста
ва верен на сотепзш депйит
- с други думи на схващане
то, че великите имена на
дживяват вкусовете на раз
личните поколения благода
рение на непреходността на
техните естетически нор
ми За него текстът полу

чава статута си на литера
тура главно благодарение на
своите стилистични особе
ности и изказни достойнст
ва; затова Рене Уелек не се
занимава с анализа на пропо
веди, публицистика, пътепи
си, философски трактати
или така популярната на
последък Тгта11нсга(иг.
Към края на живота си в
„Унищожаване на литера
турната наука“ (“Оеягоутд
Бпегагу $йние<“, 1983) Уелек
е преследван от чувството
за вина, че е подготвил поч
вата за тоталните безс
мислици, които според него
са теории като деконструктивизма, водещи до пълна
анархия и нихилизъм. И все
пак потомството ще го за
помни преди всичко не тол
кова с литературно-крити

ческите му теории и подхо
ди, колкото с неговия гран
диозен многотомен труд
„История на съвременната
литературна критика“
(Нйюгу оГМойет Спйсит).
Самият Уелек приема това
изследване за своя най-голям
принос в науката, за начина
нието на своя живот. Ува
жаван и обичан както от
своите студенти, тика и
от своите колеги, Уелек ще
остане в съзнанието на
всички със своята щедрост
и благоразположение към
младите учени, носители на
новото в литературознани
ето.
Румяна Делчева

Университет

на Алберта, Канада

Средното музикално училище

„Панчо Владигеров“ под
готвя своеобразен юбилей - 35 години от създаването си и 75 години професионал
но музикално образование в Бургас,
Честването на двете годишнини ще се състои на 13.111.1996 г., когато е и рождена
та дата на патрона на училището Панчо Владигеров. Много са наградите, спече
лени от възпитаниците на СМУ ,Д. Владигеров“ дори само за изтеклата 1995 го
дина: пианистката Росица Душева се завърна от словашкия град Кошице с ГР наг
рада; цигуларката Ели Карабунарлиева в Стреза - Италия, е отличена с III награ
да. Пак в Италия, но в Торшона две млади дарования спечелват I и II награда за
изпълнение на клавирна творба ■ Росица Душева и Аделина Койчева.
Изключително удовлетворение носи участието 8 конкурса „Карл филч“ 6 Сибиу,
Румъния. Конкурсът е за композиция и за клавирно изпълнение. И в двата раздела
Меглена Славова е лауреат: печели II награда за композиция и III награда за интер
претация. С диплом е отличена и друга пианистка ■ Ваня Петкова (и двете от
класа на известната музикантка и клавирна иедагожка г-жа Радка Чомакова).
Ученици на СМУ ,Д1. Владигеров“ участват и в национален конкурс за тромпетис*
ти в Стара Загора и са отличени с две трети награди, и в организирания от Ун
гарския културен институт в България конкурс „Лисш-Бврток“.
Бургаското Средно музикално училище стана домакин на Първия национа
лен конкурс за изпълнение на немска музика през април миналата година и
съвсем не по домакински, а заслужено получи пет първи, десет втори и еди
надесет трети награди.
АпмиасоВв

Брой 5, 2 февруари 1996 г.

КУЛТУРА

5

Последиците

Своеобразната капитч лаиия придава нетраен характер на м
Не става въпрос, че споразуменията бяха наложени върху пи к една ов
страните със сила и могат да се възприемат като неспмвех |ливи <да не кажем .унизителни"). Работата не е и там. че не боснеискигае сърби подписаха дейтънското споразумение, а Слободан Милошеви
в стига* > «ме. Проблемът е В принципно нетрайния характер ма

Овв Дрссмр, МиЗлав Яг« Змии

__

___

тични проекти, особено цивилизоващи дейсавителмост като балканската.
В тири източник на безпокойство е цик чичмият характер на президентски
те кампании в САЩ. Има реална опасност интересът към проблема да се
и зчерпи през ноември т. г., а заедно с нелз - и готовността да се помпат
финансови ресурси в Бооза. Понеже никой не си прави илюзии. че хаирът мо
же да се утвърди по друг начин освен с непрекхнати инвестиции Ге се
въ«приемат от мюсюлманите като полагаемо и подразбирай се обеащетение за страданията, от сърбите - като
м
политическите унижения, от хърватите - като двете. Но и трите страни
ще бъдат в състояние да загърбят взаимните си нетърпихаехлпи единстве
но срещу .справедливо заплащаме", фактът,. че_| «попаI ,.справедливо*
чужд на пазарната икономика, не е пречка, понеже вече пета година в жзаокризата планомерно се налага морализаторският дискурс.
Трети източник на безпокойство е несъответствието между заявените и
изпълнявани </г /всю роли на войските на НА ТО и най-вече на американски
те От една страна, те са по презумпция неутрални, не могат да вземаш
страна в конфликта, но, от друга, пипна съществена задача е да укрепят
мюсюлмано-хърватската федерация, което всъщност означава да изгра
дят и екипират боеспособни мюсюлмански въоръжени сили. както Вече
сториха с хърватските. Независимо от формулировката на тяхната ми
сия, неизбежно изпод красивите „баджове“ ще прозира пристрастното от
ношение на американската страна, фаворизиращо мюсюлманските интере
си. Лесно е да се предвиди как подобен .неутралитет“ ще се възприеме о«п
сръбската страна и как ще се отрази на мирния процес.
Всичко това обаче са си „техни проблеми** и няма особена причина да ни
безпокоят. Нашият проблем си остава старият: независимо от стила на
бодената по изтика. независимо и от персоните на
водещите я, ние отново останахме даже извън пе
риферията на чийто и да било интерес. Отново, за
което по други поводи „Култура“ също е писала
многократно, не присъствазае нито на нечия кар
та, нито в нечии сметки. И това става независи
мо към кого е раболепна политиката ни.

Югоразпадането

се примирие, сравнимо с капитулация. Като казвам „капи
Краят на 1995 Първо, случи
“, имам предвид факта, че то бе наложено със сила, макар и от Провинилият се ученик
в бивша Югославия всъщност
Йсъ
година бе като тулация
Кризата В
потвърди тъжната констатация, че
незамесена директно в конфликта страна - САЩ. Съединените щати,
отношение на страната ни витае своеобразна „презумпция за винов
че ли оптимис до голяма степен отново поради вътрешнополитически мотиви, след по
ност“. Тя е видима даже 8 чисто академичен п чан оощият тон на сериозни
неколкогодишни колебания приеха ролята на лидер при решаването на
тичен за Балка балканската
изследвания за България, колкото и малобройни да са те, рязко се влошава
криза и наложиха своето виждане за нея. Другите участ
атентата срещу папа Йоан Павел II. Текущата медийна интерпрета
ните - приклю ници в конфликта го приеха - кои с повече, кои с по-малко видимо неудо след
ция на сензациите около България тогава се възпроизвежда на едно по-висо
чи, поне фор волствие.
ко ниво като негативен интелектуален контекст, оформящ на свой ред це
Второ, логично следствие от първото: случи се окупиране на терито
лия последвал пласт западноевропейска и американска книжнина за страната
мално, един от рии.
Като казвам „окупиране“, имам предвид фактическото състояние
ни. Никой не чете вестници отпреди петнадесет години, но всеки, възнаме
най-неразреши- на нещата - присъствие на чужди войски на територията на формално ряващ
да има нещо общо с България, общува с този именно пчаст и «ктава
държави със задачата да налагат някакъв следвоенен ред. То повлиян от него.
мите конфлик суверенни
ва, че въпросното присъствие става със съгласието на поне част от
и провалът на опитите ни поне отчасти да компенсираме загубите
ти в Европа местните актьори, не променя съществено самия факт. По този начин Оттук
си от политиката на „солидарност със световната общност - просто „свеслед Втората се потвърди изказваната от страниците на
“ хипотеза, че решение на югокризасветовна война. „Култура
та от 1993 г. насам можеше да се търси само
Дейтънското по пътя на външна окупация и силово налагане
мир - по подобие на проблема с Германия
споразумение и на
след Втората световна война. И в двата слу
мирният дого чая обаче въпросът опираше предимно до това
тобната общност“ като че ли възприема тези загуби като естествено на
вор от Париж кой ще поеме отговорността и ще плати за цялото упражнение.
не можеше да бъде САЩ преди края на 1995 г., понеже подобен раз казание за неизвестно точно какво, но определено с.чччичо се. щом е бичо в
като че ли от Това
новините. Естествено по същия начин, по който се възприемат и обезщете
особено на фона на проблемите с бюджетния дефицит, доскоро бе
вориха пътя ход,
нията за мкх юлманите, и компенсациите за сърбите.
лишен от смисъл - срещу перспективата за потенциално затъваме в
Друг съществен повод за безпокойство дават опасните прецеденти, кошпо
на... Именно, на „балканско блато“ стоеше единствено съмнителният престиж да си
югокризата предостави по опннчнение на международната политика. Както
ангажиментите на световен лидер. Нещата обаче се проме
какво? Какво изпълниш
и да го сучем, в крайна сметка отново се оказа, че перфектно проведена про
нят коренно с наближаването на 1996 г., която е изборна и предоставя
пагандна кампания за мобилизиране на американското обществено мнение,
всъщност се рационален довод в полза на сериозна намеса. Както с войната в Залива като
тази на мюсючманите, е способна да оформи достатъчно трайни наг
случи и какво не преди четири години, Клинтън повтори хода на Буш и навакса липсата ласи,
а оттам и финансови потоци. Оказа се, че в политиката наистина има
на
вътрешнополитически
аргументи
за
предизборната
си
кампания
с
Своеобразен праг на бсзскрупу.чност. отвъд който тя започва да се приема
в бивша Югос външнополитически. Нещо повече, също като своя предшественик,
сериозно от око.изите. както в случая със сърбите. Най-сетне, оказа се, че
лавия и съседни Клинтън успя да впрегне както традиционните си съюзници, така и
опасността от „лошите примери", потенциално способни да се превърнат в
те на нея стра доскорошните си противници Във финансирането на всъщност амери- прецеденти, е много по-ефикасен подтик към действие, шпколкото идеалискпнекото ангажиране на Балканите, а оттам на предизборната си кам- пзичнита подкрепа на „доорите примери“, достойни да станат обект на
ни? пания.
подражание. Затова и възпитаният в духа на сензиционност и сълзлиВа Лча-

ро8(8спр(шп III

готворитслност западен избирател е несравнимо ползпюв да прегчътне
Трето, следствие от второто: доскорошната „черна дупка“ по отно
шение на инвестиции, каквато изглеждаше Босна, се очертава като съ разходи за „спасяване“, отко.чкото ра «ходи за „прсдотвр;зтяване", което е
допъ.чнитс.чната причина никой да не се трева от сп«кч*чм«к'тпм ни все още
щинско Елдорадо. Опитът на развиващи се страни нагледно демонст
рира плюсовете на военно или друго присъствие на икономически разви да избегнем нхклавския вариант и „решаване“ на етнически противоречия
НезаВисимо чия с мелугата - на политическата ни система или на национа-чта държава. Самото обслужване на военни контингенти и цивилни ад
министратори (харчещи най-малкото завидните си „дневни“ на място) ния ни манталитет.
Това може да има пагубни посчедици върху нашия си, български, политически
се превръща в основа на цяла обслужваща сфера, нещо особено перспек морал. Не става въпрос за свентуа,чната перспектива някой да се опита да
тивно в туристически развити райони като Босна и Херцеговина. Не е повтори у нас кхчхценария, като р;ззпали етническо протиЛзпоставяне 8
трудно да се сметне потокът от косвени инвестиции по тази линия,
очакване на компенсация за апраданията в «чъдеще По-рсллни изачеждат
допълващи, а възможно и превишаващи директната помощ за възста
опитите да се и зползва босненският „челен опит” В областта на/Ьтл/шш^,
новяване на пострадалите от войната райони.
чиято същнчкт е отделна кауза или проблем да сс представи 8 атрактивна,
Разбира се, и това е четвъртото, случи сс изблик иа „непредвидими“
макар и деформирана, за външната публика сбепъчина и на основа на спечеле
проблеми като конфликтите между хървати и мюсюлмани в Мостар, а ната симпатия да се извличат пчхчипшчески и други дивиденти. Каузи у нас,
и на други меспш в мюсюлмино-хърватската федерация. „Непредвиди
алтернативни на постоянно убягващата пзз6зцоиазщ«зна.чна“, дал Гчзспсзд...
ми“ обаче от гледна точка и според критериите на механичното разби Епю как в начи.чопю на 1996 г. Балканите си остават разделени и неспчхкойране на конфликта според черно-бели критерии и строгото разпределе ни. Те продъчживапз да бъдат арена на исторически експерименти, посчсдиние на ролите между „добри" и „лоши“. Това обаче няма значение, дока- цитс от които са неблаг»«приятни за Бъчмрия. По всичко личи, че в обозри
мо бъдеще държавиците от бившето югззпростринство ще дръпнат напред
то е силен инвестиционният поток - зиплохпти той да не сскне е дос
0 икономическото си развитие и езютветно - в интегрирането си с Европа.
татъчно убедителен аргумент да се отбутат на заден план вечните
Бързо ще се окаже, че загубите от в»ч1н.»та не са чак толкова «згромни и
ежби.
крайният 6ал.ик‘ ще се затЛчри със солидно положите.чн«» салдо. Противоре
Най-сетне, пспю, случи се парадоксални реплика (или може би дуплики)
чията между ра (личните нациошини групировки в бивша Югославия ще про
на политическо инженерство върху големи общности от хора. В бивша
дължат да тлеят и големият въпрос е дали „капакът“ във вид на външни ан
Югославия бс наложено определено разбиране, философия за живота с
неизбежни политически последици. По своята претснциозност и модер- гажименти, който сега ги удържа в мирни рамки, ще остане на мястчзто си
достатъчно дълго - горс-долу пю.чкова, колкото бс необходимо разделената
нистичния си характер експериментът е близък до комунистическия.
след Втората световна Войни Западна Европа да узрее до собствената си
От последния го отличивит идеологическата мотивировка и несравни
интеграция.
мите фипписовополитичсски ресурси. За сметки на тови допълнителна
А през това време ние ще продъ.чживаме да сме в |хччята на сгафичи чченици,
прилика му придави ореолът ни току-що спечелени справедливи войни
за.ч1>гващи се периодично, че следващият даска.ч ще отмени наказанието.
(^студената1*).
Друго всъщност нс се случи.
Андрей Иванов

КУЛТУРА
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Командното общесп!
Страната ни доскоро имаше типичната структура на еднопартийно
то командно общество, а сега се е Включила В преход, който очеВидI но променя тази структура, без още да е напълно ясно какъВ тип
| общество ще се създаде.
След период на значими промени, довел до създаването на много
партийна система и до известно съживяване (чрез признаване на

к принципа на разделението на Властите) и на преди формално съ| 1.. ществувалите демократични институции, обществото ни из
черпа реформаторския си устрем. Започна реставрация, която
; идва винаги като реакция на прекадено бързите промени.
Ако следваме логиката на вече познатия ни и от други истори
чески периоди модел на "революция - реставрация - стабилиза
ция”, то можем да очакваме, че започналата реставрация ще доведе
обществото ни до едно ново състояние, което няма да съответст
ва на постигнатото по време на революцията, но няма да съответ
ства напълно и на целите на реставрацията.
Реставрацията породи множество опити за рефлексии върху измина
лия революционен етап, доведе до множество анализи на "сгрешилата
революция", отново пробуди спора за вътрешната или външна предопределеност на бъхгарската история.
Периодът на реставрация има достойнството да прави видими трудно
идентифицируемите в хаоса на промените нови социални актьори. Той
разбулва техните действителни стремежи, интереси и цели, доскоро
прикрити от политическите зигзази на революцията. Ето защо това е
период, който вместо писането на политически декларации и позиви на
сърчава стремежа към анализи и исторически реконструкции. В мен той
събуди изкушението да направя една прогноза за съдържанието на последГ пия период от моде ла. за периода на стабилизацията
В прогнозирането си се ръководих от осъзнаването на призрачния, илюзорен
характер и на революцията, и на реставрацията И В двата етапа виждам по
вече ефектни театрални жестове, отколкото реални събития. Те се разигра
ват от обществото на повърхността, без да е засегната дълбинната му
структура. Все повече се убеждавам, че в основата на бъ.лгарското общество
: заложен един изключително траен и устойчив на промени модел, който
, възкръсва като феникс независимо от трагедиите али еуфориите,
тресящи страната ни.
Получи се прогноза която никак не ми хареса и ако я публикувам, то е, защото
имам плаха надежда, че така ще спомогна тя да не се осъществи.

върдиха ръководната роля на една партия, запазиха външното многообразие от
политически партии (формалния плурализъм).
Предишната политическа класа беше безмилостно унищожена, но на мястото на
няколкото семейства, които неизменно бяха управлявали България от началото
на века, се формира комунистическият политически елит, също съставен от ня
колко привилегировани семейства.
Предишната буржоазна държавна бюрокрация също беше пометена, но на нейно
място дойде партийно-държавната номенклатура. Тя по същия начин стана опора
на едноличната власт на генералните секретари и по същия начин много скоро се
обуржоази - така както предишната държавна бюрокрация се обуржоази и здраво
крепеше монархията.

Маркс като пророк

Парадоксалното на социалистическото командно общество обаче беше, че то за
почна да разрушава традиционната масова опора на командното общество в Бъл
гария - селяните.
Последвалите години на социализма могат да бъдат разглеждани като съзнател
но, целенасочено и изкуствено създаване на общество със стратификационна
структура, съответстваща на постулатите на комунистическата идеология.
Чрез национализацията и особено чрез кооперирането на земята, както и чрез ин
дустриализацията и урбанизацията селячеството трябваше да бъде преобразува
но в пролетариат. Според марксистко-ленинската доктрина то не можеше да бъ
де опора на комунистическата власт, тъй като оставаше привързано към частна
та собственост и не приемаше модерните индустриални амбиции на социализма.
Комунистическата партия развихри небивала урбанизация и индустриализация са
мо и само да създаде липсващия й пролетариат.
Въпреки пророкуванията на Маркс за постоянното разоряване на междинните
класи - главно средната и дребна буржоазия - и изпадането им към пролетариата,
докато накрая обществото се окаже разделено на огромна армия от все по-обедняващ пролетариат и шепа представители на едрия капитал, подобни неща не се
случиха никъде на Запад. Напротив, разделението на две единствени класи все по
вече се оказваше химера. Западното общество се движеше към все по-голяма и
многообразна стратифицираност, движеше се към модела на конвенционалното
общество.
Пророчествата на Маркс обаче бяха осъществени в страните на победилия социа
лизъм, където неговите предани ученици последователно и докрай разделиха об
ществото на "те" и на "ние".
С изключение на висшата партийна номенклатура, която можеше да бъде пребро
ена на пръсти и която практически Владееше богатствата на страната, Всички
останали - работници, селяни, интелигенция - бяха пролетаризирани и както беше
Имайки предвид традициите на страната на както и очерталите се вече интере предсказал пророкът, все повече обедняваха. II както беше в теорията му, стигна
си и възможности на новите социални актьори, появали се в резултат на прехода, се до такава структура на обществото, която неумолимо водеше до социалисти
склонен съм да прогнозирам, че бъдещият стратификационен модел отново ще бъ ческа революция.
И тя стана!
де този на командното общество.
Това няма да бъде тоталитарният тип командно общество, а един мек вариант с Когато Горбачов започна перестройката, той издигна лозунга "Повече социали
зъм!" и беше абсолютно прав. Обществата на реалния социализъм бяха стигнали
формален плурализъм и право на частна собственост.
до крайната точка на противопоставянето на двете единствени останали класи,
По-долу ще се опитам да изложа аргументите в полза на подобна теза.
Ако се запитаме какво е характерно за българското общество, бихме могли да из беше се стигнало до крайната точка на концентрацията и монополизацията на
капитала, от една страна, и пролетаризациягаа и пауперизацията, от друга. И от
тъкнем като типична негова черта трайността на неговия стратификационен
модел. Въпреки значителните политически промени както във вътрешен план, та тук можеше да следва само едно - революция.
При това пролетариатът беше образован за революция от самата комунистичес
ка и Във външнополитическата ориентация; Въпреки войните, националните ка
ка партия. Тя му беше дала класово самосъзнание, разбирането, че е експлоатиран
тастрофи и смяната на икономическите системи, обществото ни запазва един
и е в правото си да вдигне революция, за да помете експлоататорите.
относително постоянен модел на стратификация.
От възстановяването на българската държавност след освобождението ни от
турско робство до наши дни обществото неизменно поддържа основните черти
на командното общество.
Бихме могли да кажем, че това е най-общият и траен наш модел за социална стра
тификация, който макар и да претърпява известни модификации, успява да се съх
рани в основните си измерения.
До Втората световна война обществото ни остава селско. На върха на селския
айсберг е една малобройна градска буржоазия, съставена главно от държавни слу
жители и търговци, печелещи благодарение на държавни поръчки, тоест на връз
ките си с държавната бюрокрация.
В ластта остава неизменно в ръцете на една политическа класа с размерите на го
лямо семейство, в което всички се познават и независимо от вътрешните си дрязги, взаимно се поддържат, така че управляващи или в опозиция, неизменно си ос
тават в сферите на властта.
След сътресенията на Първата световна война и Войнишкото въстание БЗНС ид
ва с амбициите да промени модела, но революционният му потенциал постепенно
е притъпен, а след Септемврийското въстание оцелелите селски политици са ин
тегрирани в политическото семейство.
Провалът на селското движение показва неспособността на селото да води самос
тоятелна политика, артикулираща някакви специфични селски интереси, които
могат да бъдат отстоявани чрез механизмите на буржоазната демокрация. Село
то остава привързано към натуралното стопанство, неразбиращо и уплашено от
пазарните принципи на капиталистическата икономика, ерозиращи патриархална
та му самодостатъчност.
Политически то бе лесно манипулируемо. Едновременно му допадат и крайно леви
те антибуржоазни, и крайно десните антибуржоазни риторики. То е едновременно
антиетатично, доколкото не приема буржоазната държава, и статично, доколкото настоява за силна власт, която да го защитава от превратностите на капи
талистическата икономика.
Същевременно то е монархическо и консервативно и ненавижда модерните идеи,
които собствената му интелигенция бърза да прегърне като реакция на селската
консервативност.
Селото беше дребно и бедно, но такава беше и буржоазията, чийто буржоазен
статус се определяше повече символично, отколкото реалистично, тоест нея я
характеризираше не толкова собствеността и доходите, колкото градският на
чин на живот.
Основното противоречие на периода до войната е между опитите на градската
буржоазия да модернизира обществото и съпротивата на селото.
Спомням си трогателните напъни на социалистическата ни история да представи
няколкото хилави стачки на бръснари и железничари за българския аналог на стач
ките на индустриалния пролетариат в Европа.

Старият команден модел

Пролетариат просто нямаше.
Описаната социална структура неизбежно възпроизвеждаше командното общест
Во, състоящо се от две главни страни. От едната страна се намираше полити
ческата класа, действаща в съюз с държавната бюрокрация и създаваща видимост
за демокрация (формален плурализъм) чрез Външните атрибути на демократично
то общество - многопартийпост и парламентарни избори, но виждаща в силната
власт на царя - в командното общество - гаранция за една постепенна буржоазна
модернизация, която да не бъде провалена от консервативната реакция на селото.
От другата страна беше многобройното, относително хомогенно по собстве
ността си селячество, което оставаше чуждо на политическите и икономически
принципи на буржоазното общестВо, тъй като неговите икономически интереси и
цели оставаха повече свързани с натуралното, отколкото с пазарното стопанст
во. То също виждаше в силната власт защита от посегателствата на буржоазия
та да го модернизира.
С налагането на социализма отвън не беше сменен стратификационният модел.
Той беше само донякъде поправен и усъвършенстван. Комунистите, макар и да у
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Зо - български модели
Пролетаризираното население много добре беше усвоило уроците по марксизъмленинизъм и нс се остави да го заблудят, че то е класата-хегемон. То приложи мар
ксистката критика към съвременната му реалност и съвсем точно установи сре
щу кого трябва да се бори.
Партията беше създала и отгледала с любов франкенщайнчето, което щеше да я
убие - пролетариата. Сама му беше дала теоретичните аргументи и основания за
що трябва да го направи.
Вярно е. че начело на революцията застанаха интелектуалци, които се бореха за
десен преход, реставрация на буржоазното общество и теч подобни, но останала
та част от обезправеното, пролетаризирано население безпогрешно разпозна в дисидснтитс левите интелектуалци, отказали да ко.лаборират с червената буржоа
зия. да й служат и да живеят от подаянията й. А какво говореха, нямаше значение.
Наистина при СДС такова, каквото то беше в началото, дясната идеология прик
риваше лявото поведение. "Раковски* 134 приличаше много повече на щаб на брада
ти кубински революционери, борещи се срещу американския империализъм, отколкото на централа на консерватори, заели се с реставрацията на буржоазното об
щество.
Международните наблюдатели и чуждестранните журналисти, наблюдаващи и
отразяващи първите избори, се чувстваха много по-комфортно сред костюмира
ните и добре обръснати момчета на БКП. отколкото сред небрежно облечените,
шумни представители на "демокрацията*. •
Тълпата, която изпълваше площадите и скандираше на митингите, беше образува
на от пролетаризираното гражданство. То не скандираше "разделение на власти
те”, "правова държава", "гражданско общество" или "пазарна икономика", а "БКП В
Сибир!" Тоест пролетариатът искаше повече социализъм.

Командното общество устройва всички
Но нежната революция не беше само социалистическа, защото в обществото
всъщност се проведоха две революции Всяка си имаше своите основания и цели.
Дълбокото разделение на "те" и "ние" продължаваше и революциите вместо да раз
рушат бариерите, ги укрепиха още повече.
В сферата на "те", на феодално-номенклатурната общност, стопанската номенк
латура извършваше своята буржоазна революция, която трябваше да разруши
партийната йерархия и да трансформира собствеността от обща в частна.
Общото владеене на собствеността от номенклатурата налагаше партийната
йерархия като условие за разпределение на дивидентите според мястото на инди
вида в нея. Частното владеене предполагаше премахване на партийната съсловност.
Един от основните източници на противоречия при социализма беше скритата
вътрешна борба между двете номенклатурни групи, които в една моя статия, от
печатана в списание "Избор" пред пет години, нарекох "политическа" и "либерална".
Първата група се състоеше от жреците, притежаващи висшата привилегия да
тълкуват и интерпретират идеологията, и от "воините", готови да бранят чис
тотата на идеала. Това беше чисто политическата номенклатура и тя формира
ше институцията на партийните секретари - от генералния до кварталния секре
тар.
Втората група се състоеше от стопанската номенклатура, която ръководеше
различните сфери на икономиката и въпреки нежеланието 0, беше принудена пос
тоянно да се сблъсква с проблемите на реалността.
Първоначално нямаше голяма разлика между двете групи, но с годините специали
зацията между тях се задълбочаваше. Стопанската номенклатура все по-трудно
понасяше опеката на политическата и колкото повече се професионализираше,
толкова повече се заразяваше от либералните и буржоазни идеи в икономиката.^

Тя привлече на своя страна и някои от представителите на политическата
номенклатура и така оформи лагера на либерално ориентираната номенкла
тура, която си постави за цел да се превърне в класа от собственици и да
организира икономиката върху принципите на частната собственост и
либерализма.
От другата страна на обществото, на "ние" хомогенизираната,
пролстаризирана, обезправена маса от населението започна сво
ята социалистическа революция срещу номенклатурната оли
гархия. Масата не различаваше двете номенклатурни групи. За
нея всички бяха представители на "червената буржоазия", моно
полизирала политическата и икономическата Власт в общест
вото.
В надигането на "ние" най-голяма роля изигра част от интели
генцията. Българската интелигенция също принадлежеше към
номенклатурата, тъй като тя беше подбирана по същите кла
сово-партийни принципи. По и тя беше разделена на политичес
ка интелигенция, изпъ хняваща функциите на политическата но
менклатура 8 групата на интелигенцията и на "стопанска", ли
берална интелигенция, ангажирана В реалното производство на
знания и култура.
"Ние" се водеше от либералната интелигенция, която видя в
революцията на пролетариата не само възможността да се
събори червената диктатура, а и да се постигнат .лелеяните от
нея демократични свободи. Либералната интелигенция се стре
меше към политическа свобода. Тя искаше най-вече свобода на
словото и печата, защита правата на индивида и свобода на пъту ванията, тъй като тези либерални искания бяха тясно свърза
ни с Възможностите й за творчество.
Либералната интелигенция нямаше никакви интереси в иконо
миката, но по принцип поддържаше идеята за частната собст
веност и въвеждането на пазарните принципи, доко.хкото беше
убедена, че либералната икономика е основата на демократич
ното общество.
Но либералната интелигенция изпадна в дълбоко противоречие.
Лко искаше да реализира своите цели, тя трябваше да предаде
революцията с нейния социализъм, ако искаше да защити рево
люцията, трябваше да предаде себе си и своя либерализъм.
Тъкмо това противоречие легна в основата на продължава
щото разцепление на СДС. Щом някои или някой осъзнаят, че
не трябва да подхранват революцията, тъй като това е
против съсловния им интерес, те биват отлюспвани от ре
волюционерите. Но и оставащите начело на революцията ин
телектуалци рано или късно са обречени и те да изиграят ро
лята на "троянски кон" и да предадат революцията, тъй като
тя не би им донесла нищо друго освен реставрация на минало
то.-1
Тласкана от интересите си и осъзнавайки все повече редхноститс,
либералната интелигенция волю или нево.хю подарява плодовете от
революцията на либералнапи номенклатура, с която е принудена да се
съюзи, за да потуши революцията. Постигането на този съюз е мъчител
но, тъй като е съпроводено с вътрешно разцепление, изпълнено е със себепрезрение, с болезнено изживяване на чувството за вина и хи с престорена
свръхрево хюционност, но и в единия, и в другия ехучай то е неизбежно.
Нещо повече, уплашена от възможните последствия от революцията на "ниенародът", либералната интелигенция жертва и част от своите искания за де
мократизация, задово.хявайки се с "мекия" вариант на командно общество, с
формалния плурализъм. Тя се надява, че победилата либерална номенклатура
ще ореже либералните свободи на рсволюционализиралите се маси, но ще ги за
пази за примиралата се интелигенция.
Но тук настъпва звездният час на уж вчера отпратената в небитието поли
тическа номенклатура и политическа интелигенция. Те изплуват отново на
политическата сцени, за да предложат на изоставената революция необходимите
и адекватни идеи - смес от национализъм с носталгия по "истинския" комунизъм.
И отново командното общество се оказва моделът, който мдоволява всички гру
пи, тъй като всички виждат в него защита от посегателствата на другите групи
- един модел, който осигурява изпълнено с напрежение равновесие.
За либералната интелигенция командното общество е едно поражение, но и един
компромис, който е по-добър от пълната реставрация на комунизма; за полити
ческата интелигенция и политическата номенклатура командното общество е
един, макар и непълен, реванш; за пролетаризираните маси то също е един комп
ромис, тъй като въпреки неуспялата рево.люция, остава надеждата, че силната
държава ще ги защити от несигурността, която иначе им отрежда либералната
иконохтка.
Либералната номенклатура се оказа не само истинският инициатор на нежната
революция, но и групата, която най-много спечели от нея. Тя единствено си беше
поставила реалистични цели и притежаваше средствата да ги постигне. Остана
лите социални групи, участвали в революциите, или имала нереалистични цели, или
не разпо.лагаха с икономическите и политически лостове, за да осъществят наме~
нията си.
почвайки промените, либералната номенклатура си постави за цел да създаде
пазарна икономика при минимум демократизация. Трансформацията на собстве
ността в нейна полза изискваше тя да запази контрола си над държавните инсти
туции, парирайки опитите за създаване на силно гражданско общество.
Същевременно тя се нуждаеше от макар и минимална демократизация (формален
плурализъм), за да противодейства на реставрационните апетити на политичес
ката номенклатура и на комунистическите домогвания за социаша справедливост
на пролетаризираната маса.
Тоест командното общество, но в неговия омекотен, авторитарен, а не тотали
тарен Вариант, ще се окаже най-добрият тип общество, мдоваляващо изцяло
потребностите и интересите ни трансформиращата се в истинска буржоазия ли
берални номенклатура.
По Всяка вероятност в България моделът на командното ибщестКл в неговия
формалззо-плуралистичсн вариант, ще се съхрани дълго време, тъй като все още не
съществуват нито икономически предпоставки, нито социални групи, които са ед
новременно достатъчно могъщи и достатъчно заинтересовани, за да го праменят.

Е

Иван Евтимов
Р*в*1
- .
добре пидетриаиипи бради на Филип Димитров, СДС доби известна буржоазна добропорядъчноет
- Към либералнапи номенклатура, колкото и да с неприятно да го призная, принадлежеше
и репресивният апарат, който може би е най-профссиоиолизиралапи се част от номенклату
рата.
' Последните удържали се пачело на революцията интелект) о-лци нс се еамоотлькпвот. а
се превръщат в обикновени демагози, използващи революционна риторика, която да прикрива
буржоазния им опорткяшзъм. Дюепснсто но върховете спира. за да започне .люспснето отдолу. Разочарованата революционно настроена маса се отрича от водачите си. тъй като бързо
разкрива тяхното доуличие.
Икисият текст на статията ще (5ц/е пзб шкуван в списание ‘Избор’

По Ниш Бешко!
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Дневникът на Виктор Клемперер
В прочутата си студия за езика на Третия райх .ЬТГ Виктор Клемпе
рер неведнъж споменава за този свой дневник, воден с волята и риска
на отчаянието от 1933 до 1945 година. Книгата „ЬТ!**, абревиатура
от „1ип^иа ТеЛи йпреги“ или „Езикът на Третия райх“, се появи още
през 1946 година и претърпя оттогава десетки издания в бившата
ГДР и в Западна Германия. В нея авторът, професор по френски език и
литература в Дрезден, с филологическа наблюдателност и компетен
тност проследява въздействието на националсоциалистическия жар
гон върху речника и фразеологията на немския език. И до днес „ЬТГ си
остава уникален документ за осмозата между тоталитарна идеоло
гия и делничен език, разкривайки не само за филолога поразителни слу
чаи на националсоциалистическа „инфекция“ на немския език, която
дори и в днешната езикова употреба продължава да бъде възпроизвеж
дана.
Знаменитата си студия Виктор Клемперер написа въз основа на днев
ника си, воден от идването на националсоциализма на власт до първи
те дни на окупацията на нацистка Германия от съюзниците. Дневни
кът съдържа, разбира се, далеч повече от въпросните филологически
бележки и наблюдения и тъкмо затова е извънредно озадачаващо, че
приживе Клемперер не е предприел никакъв опит за публикуването му.
След смъртта на автора през 1960 година дневникът преминава в ар
хива на Саксонската библиотека в Дрезден, за да престои там цели 30
години като съкровище, чакащо да го извади някой на бял свят. Това
стори съпругата на автора Хадвиг Клемперер след дългогодишно мъ
чително разчитане и редактиране на манускрипта, обхващащ около 5
хиляди машинописни страници, които издателството „Ауфбау ферлаг“ преди три месеца публикува в два дебели и луксозно подвързани
тома.
На 14 януари 1933 година, когато започва дневника си, Виктор Клемпе
рер е вече 51-годишен. Братовчед на прочутия диригент Ото Клемпе
рер и брат на също така известния медик Георг Клемперер, Виктор
Клемперер от 1920 година е професор по романистика в Дрезденския
Технически университет и автор на поредица важни литературоведс
ки студии. По политическа ориентация патриотстващ десен либерал,
Виктор Клемперер участва в Първата световна война и до надигането на националсоциализма изобщо не се и сеща за еврейското си по
текло. Нещо повече: развилнелите се по улиците нацистки кресльовци
и политическите речи на фюрерите им Клемперер с германското си
самосъзнание първоначално възприема като нещо негерманско, про
тивно на германската култура, като нещо срамно за Германия и дори
като лична обида. За германци от еврейско потекло обаче няма вече
място в Германия. - „Както и да се развият политически нещата понататък, пише Клемперер през октомври 1938-ма, вътрешно
съм вече необратимо променен. Германското в мен ни
кой не може да ми отнеме, ала национализмът
и патриотизмът ми са изгубени завина
ги. В мисленето си съм вече единстве
но волтерианец и космополит. Всякак
во национално разграничение ми изглеж
да варварщина.“
Оцеляването си Клемперер впрочем дъл
жи единствено на брака си с първата си
съпруга Ева, една „чиста“ според расови
те критерии германка, която докрай ус
тоява на административния и полицейски
натиск да се раздели с мъжа си и споделя с
него цялата гама от дискриминации, униже
ния и оскъдици, отредени за смесените германо-еврейски бракове. Известна пианистка,
привикнала на светски живот, Ева не само
безропотно понася все по-острата социална
изолация, но поема и рискованата задача по ук
риването на ситно изписаните страници на
дневника, отнасяйки ги периодично в дома на ед
на приятелка. Една само страница, намерена от
полицията в някой от обичайните внезапни обис
ки, би означавала смъртна присъда и за двамата.
През май 1942 година, непосредствено след един
такъв обиск на Гестапо, Клемперер отбелязва:
„Ала аз продължавам да пиша. Това си остава моето
геройство. Искам да оставя едно свидетелско пока
зание, и при това вярно и точно показание.“
В самия дневник обаче няма и следа от героическа суе
та или самоизтъкване. Напротив, Клемперер не скрива
страховете си и признава дори известна готовност за
компромиси и опортюнизъм спрямо режима. Бидейки ев
реин и без никакви илюзии за естеството на новия ре
жим, през ноември 1934 година Клемперер дори полага но
вовъведената клетва за вярност към фюрера, с надежда
та по този начин да запази професорското си назначение.
Всуе, разбира се, половин година по-късно с новия закон за
германското чиновничество го изхвърлят от университета
и започват годините на растяща професионална и социална
изолация.
Покъртителен документ за терористичното очуждаване на
интегрираните от поколения наред германски евреи, дневни
кът на Виктор Клемперер действително като под микроскоп
съхранява делника на дванайсетгодиишата кафява диктатура
от първите й дни до капитулацията й. Срещи и разговори, слу
хове и вицове, дочути на опашката за хляб или в трамвая, наблю
дения и впечатления за настроенията и реакциите на прости хо
рица и високопоставени културтрегери, коментари за прочетено
то или чутото по радиото и все по-чести монолози на надеждата
и отчаянието, след като на евреи дори забраняват да четат вест
ници и слушат радио. Бюрократичният садизъм на последвалите в
началото на войната една след друга полицейскоадминистративни
наредби за евреи в смесен брак като него изпълва стотици страници.

В неотдавна
излезлия от пе
чат двутомен
дневник, озагла
вен „Да оставя
свидетелско по
казание докрай“,
Виктор 'Клемпе
рер пише: „Каквото е прътът
за въжеиграча,
това бе за мен
дневникът ми
през тези годи
ни. Без него
стотици пъти
да се бях струполил. В часове
на отврата и
отчаяние, в мо
менти на смър
тна опасност
или на безмерно
унижение ме
спасяваше един
ствено този
апел: наблюда
вай, проучвай и
запаметявай
всичко, което
става около теб
- още утре
то ще изглежда
иначе. “

Един ден Виктор Клемперер изрежда в дневника си трийсет и една от
тях: забрана да напуска дома си след 20 часа, забрана да телефонира,
забрана да посещава театър, кино и ресторант, да ползва трамвай, да
се разхождат В парка, да има домашни животни (смъртна присъда за
любимия му котарак Мушел), да купува цветя, да купува цигари, да
притежава пишеща машина и т.н., и т.н. Освен тази безутешна бито
ва хроника на унижението и терора, дневникът на Виктор Клемперер
обаче, противно на очакваната униформеност в публичното поведе
ние, съхранява и едно изненадващо многогласие и пъстрота на герман
ския делник, изразяващо се в политически вицове и подигравателни
реплики по адрес на режима, доловени на опашки и по перони, наред с
раболепното или фанатизирано клакьорство и фразъорство. Съот
ветно противоречиви са и реакциите на хората спрямо него като ев
реин, особено когато на 20 септември 1941 година си зашива задължи
телната жълта звезда на палтото. Прояви на достойнство и граж
дански кураж се редуват с нацистка простащина без оглед на някаква
възраст или съсловие. Един студент ще му изсъска „еврейска свиня!“,
някакъв продавач скрито ще му пъхне парче салам в джоба, един поли
цай се черви от срам, нареждайки му да напусне парка, докато някакъв
работник му плюе в лицето. 4 май 1942 година: две непознати възрас
тни буржоазни дами демонстративно му подават на улицата ръка с
думите: „Вие знаете защо!“
Същевременно обаче дневникът на Виктор Клемперер отново разоб
личава мита, че обикновените германци нищо или почти нищо не знае
ли за геноцида над евреите. Най-чест източник на информация, освен
забранените чуждестранни радиостанции, са войниците отпускари.
На 20 август 1944-та Клемперер разказва как един войник, съзрял на
един перон жълтата му звезда, съвсем учтиво го заговорил с думите:
„Вие тук ли сте още, как така? - Защото живея в смесен брак, отго
варя евреинът. - Е, това е съвсем прилично, казва войникът. В Полша
обаче видях толкова ужасни неща, толкова ужасни! За тях не може да
няма възмездие!“ - „И Всичко това, добавя Клемперер, войникът про
изнесе на висок глас, докато други слушаха. Този човек направо рискува
главата си.“
Съпрузите Клемперер като по чудо оцеляват при унищожителната
бомбардировка на Дрезден на 13 и 14 февруари 1945 година. Във всеоб
щия хаос Виктор Клемперер снема жълтата си звезда и след дълги пе
рипетии двамата се добират до едно баварско селце, където дочак
ват идването на американците. Последните страници на дневника,
отразяващи тези събития, с неприкрит сарказъм описват удивително
бързата пренастройка на населението още преди официалната капи
тулация на 8 май 1945 година. Като с магическа пръчка изчезват пре
чупени кръстове и портрети на фюрера, всеки проклина безбожника
Хитлер и се кълне, че едва сега научил какво сполетяло евреите, а
кметът нацист Вече се докарва пред американците като баварски
патриот. „Народът е абсолютно безисторичен, и то във всяко
отношение. Третият райх е вече забравен, всеки му е бил против
ник, и то от самото начало“, резюмира Виктор Клемперер на 11
май 1945, само три дни след капитулацията.
,И без да е пророк, човек може да предскаже, че тази публикация
ще предизвика фурор“, писа седмичникът „Ди Цайт“ за дневни
ците на Клемперер. „Една съвсем необикновена творба, която,
наред с дневника на Ане Франк, е вероятно най-значителната
от онази мрачна епоха“ (край на цитата). За фурора ще тряб
ва малко да почакаме до джобното издание, защото подвърза
ното с цена почти 100 марки не е за масова консумация. А че
дневникът на Виктор Клемперер с непосредствеността и
автентичността на съхраненото в тях изживяване поста
вят в сянка както научната историография, така и фикционалното повествование за Третия райх, в това съмнение
няма. Може би това между другото се дължи и на обстоя
телството, че тези записки не са били предназначени за
печат.
В двата тома на Виктор Клемперер броди образът на
един българин-книжар на име Йордан Начев. Клемперер
се запознава с него през ноември 1934 година, когато
Йордан Начев е на около 50 години и по това време
живее вече 27 години в Германия. Известно време
Йордан Начев е поддържал книжарница и в Чехосло
вакия и освен това е бил кореспондент на български
вестници. От Йордан Начев Клемперер заема кни
ги, предимно недостъпна за евреи модерна френска
литература, и черпи ценна информация за литера
турния и политически живот в условията на рас
тящата си изолация. Йордан Начев е женен за
американка, има радио и наред с немския владее
чудесно френски и английски, поради което
Клемперер грижливо регистрира поверителни
те си разговори с него. Йордан Начев е съмни
телен субект за нацистите, на 27 януари 1943
година Клемперер узнава, че от 5 януари На
чев е в затвора с присъда година - година и
половина за „вражески изявления“. На 10 ав
густ 1944 година Клемперер отбелязва в
дневника си, че съпругата му Ева срещнала
Начев на улицата, те сърдечно се поздра
вили и Начев й разказал, че лежал една го
дина по донос и че с присъда за пет годи
ни му е забранено да отваря книжарни
ца. Оттогава следите му се губят.

Жерминал Чивиков
(Текстът с излъчен по Дойче Веле)
П° Х““ ДирбоВеи
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КУЛТУРА

Демокрацията
сближи ли
езика
на изкуството
с езика
на тялото?
Отговорът
следва.

Отарр
братската могила
до Венлериния хълм

Анкета

Голите „
и мъртвите

Л С какво разголването на
българското изкуство през
пос-зеднипи пет година обога
ти представите ви за ероти
ката?
2. Преди Всеки по-интимен
Лест в изкуството беше и по
литически. Каква степен на
творческа освободеност отк
ривате в българското изкуст
во след отпадането на табу
тата?

Така се разголва тази литература. Обратно, нищо об
що с това няма прозата на декоративно-фолклорния
стилизатор Димитър Шумиалиев, нито пък тая на
Дончо Цончев, тая мъжка Диана.
Каква друга метафора, освен свързана с голотата, Ви
идва наум, като се замислите над събличането от излиизество при ИВан-Станевопю остроумие, при екс
таза на Ани Илков? Да, това е литературата в екс
таз. Тя не иска да се представя гола, а да представя
голата истина за себе си.
За автора на „Изворът на грознохубавшпе“ казват, че
кански се смеел. Вътрешно. И това, като го гледаме,
ни се вижда почти невъзможно. Българската литера
тура да се смее? Да посмее да се смее? Гърлето? Поч
ти не ни се Вярва. Ами вижте: „Германия - мръсна
приказка“ прилича повече на Горки, отколкото на
Хенри Милър. Пътя към Кавказ. Пътя към дъното.
Не бе, тя плаче, тя реве, казвам ви. Един тъй рафинин моралист като Фройд би нарекъл сцените у Пас
в или пък тези у Шумиалиев „цинични духовитос
ти“. И какво: разликата е. че цинизмът на единия е
по-висок. Висок цинизъм.
Другият пише в стиха на физиологическата, в смисъ
ла на предизвикваща физиологически гъдел и почесване, литература. Затова и за него не е интересно да се
говори изобщо. Не си струва да споменавам дори как в
поплака в треновагаа си тренираност техните текс
тове се крият от всяка еротика. Показано в своята
смрадливост, телесното у тях предизвиква само погнусяване и прибиране в мораха
Общото между прозата на Пасков и Шумнахиев е в
тяхната икономичност. Еротизхгът им е премислен,
премерен и така - още по-мрачен. Пасков трансфор
мира „Бог е мъртъв" в „обречени сме на промискуитет“, а оттук до Шумнахиевата порнография, до
зсхабителната употреба на еротизма е една крач. Пътят към една все по-задълбочаваща се профанация е открит.

Е зи кът на П а с ков е и здържан, той удържа себе си. самодисциплштра се. Каква ще е тая транегресия сега у
него, когато е тъй силен отказът му са суверенност.
За какви предели може да ни разказвз сега той, когато
мисли за писането си единствено в границите на про
дажбата и в рамките на пазара? Наистина, има ня
каква приемственост между „Невръстни убийства“ и
последния му засега роман и ето каква е пй изначал
ното желание за злотвсрсне у него,
& очите
на първите му герои. Води неизбежно до .свръхморала* на истинския Пасков, на Пасков-шкгтеля - аахендре и В оправданата си аВпк«пъргоВия точно в ебабичосанья анус на комунистическия мнлеииум. самопрееажаЗГ
бал се, самоскопил се тъкмо 8 името
нето на първичния порив към Злото, който бе темпгоизиран. но по съвсем друг начин, от Бапзай.
Пасков се вписа и в едно друго разбиране за порног
рафското. За него пръв се сети Атанас Славов в бе
лежките към една своя поема: как порнографското това е близкото, разголването на интима, порнограф
ско е самото присъствие на автора-в-текста; порножанр е биографията, порнофигура е олицетворение
то, самото гледане, дори случването на нещата в
текста като образи; търсенето на прототипите
порнография. (В този смисъх порнографска е българс
ката литературна критика като цяло.) А Пасков не
прави друго, освен да се излага, да се иютъпва капю
мадгромн паметник в пейзажа на прозата си, сякаш
редящ речи за неизбежмоапта на порнографичността
си, идеща иманентно. От елмите букви
Темата на този текст е бушуващият в българската
литература безутешен еротизъм, чиста пфанегресивност. реализира се накрая в ммеми си. Тази ли
тература е обърната към смъртта, пустотата и,
струва ми се, дребнавостта ш Аивопм и г в жявв
почти никак

Последните пет години не са никакъв особен период В
българската литература. Те в никакъв случай не мо
гат да бъдат обособени като време на определено и
несравнимо с нищо случваме. Да. събитията В литера
турния ни живот за този отрязък от Времето, на ко
ето сме при това свидетели, трудно могат да бъдат
разчитани през мрежата на някаква обща закономер
ност, а още по-малко пък такава, която да ги обвърз
ва пряко с някакви потенциално извършили се промени
8 социалното поле, докато именно те произвеждат
„истинността“ на историческото им разграничаване.
Ани Илков:
През тия пет години са налице обаче достатъчно са
/. С мш/о. Но наблюденията
мостойни литературни събития. На разказа за някои
.пи са откъслечни, така че не
.нога да формулирам лоиние.
от тях искам да посветя следващите си думи. Или
Докато работех в "Литерату най-вече на това.
рен вестник", на няколко пъ
И все пак, струва ни се, институтът на литература
ти подхващахме темата за
та участва принудително в тези изменения; както
еротиката. Не бих каза.!, че
през 1989 г. се изрази Александър Кьосев, литература
тя съвпада е 'разголването'
та елавлязла тъй навътре в процеса на кризата, че
на изкуството. Проблемът е
просто е редно да се самообяви за несъществуваща.
по-скоро вразкрепостяванеОттогава насам това бе правено неведнъж. Й в това,
то на езика. Тогава се опи
тах, не да представим ероти
деградирало до точката на абсолютната нула, само
ката вретроспектива - наОчувствие, на пръсти се броят примерите за охрани
.палкото, за да покажем, че
телно внимание към нейния жив труп от страна на
тя си има история.
литературознанието. Тези единични случаи на учудва
2 Отпадането на табутата
ща вглъбеност, на усилена тревожност, на теорети
отпадна. Това беше общест
чески интерес имат винаги за свой обект тъкмо тек
вено състояние на опиянение
стовете на трансгресивно неистовстВо, такива ка
от свободата, изразено с кар
то стихотворенията на Константин Павлов или да
навални жестове. Но общест
вата не могат да се поддър
речем, „Невръстни убийства“ на Виктор Пасков. Тек
жат или да бъдат поддържа
стовете, които литературата междувременно започ
ни в подобно състояние Не
ва да създава, все по-често имат за опреде ляща интърпението за свобода по
тенция същото това бунтуване срещу авторитета,
ражда и ужас от свободата.
и то на първо място авторитета на самата Литера
Затова човешкото същество
тура, в тях иманентно присъства самоунищожителима склонност да се връща
Мариус Курковска
ният нагон, желанието за тотално отграничаване не
към формите на грижата и
фотография Георги Богданов
толкова от традициите на предходното писане с не
подчинението, знаейки все
пак, че свободата е единстве
говите поетики, разбира се, не технологическо отгра
ният .чу капитал. Въпросът
ничаване, колкото на социалната му поместеност,
за изпазимостта на този па
подчертаването на отликите, насочената в повече
радокс е въпросът за изкуст
посоки негативност, поривът към нов и по възмож
вото, но не за разголването
ност по-интензивен импорт на безсъзнателно.
му трябва да се говори, а за
Толкова по-забавно е как този трансгресивен момент
жертвеното лсу саморазрушесе сцепва и напасва с мечтата по еманципация в рам
ние.
Талин Стоев:
ките на един ред с другите национални литератури,
I. С нищо... Еротиката би
на кристално ясната като понятиина ценност и мъг
могла да бъде разглеждана ка
лява като конкретни елементи на съдържанието
то някакъвжест, тръгващ
Съкровищница на световната литература. Какво се
от штиенния диалог между
получава от срещата на решителната и освирспяла
хората, в случая - между два
неприязън и отхвърляне на властта, на подреденото
ма души. Смятам, че бяхме и
минало (всъщност, малко по-усложнен бунт - не прос
че сме - сега дори повече от
то срещу Бащата, а срещу самоунизилия се, самопрокпреди - силно несведуи/и в сфе
рата на точно тези взаимо
лелия се литературен баща) и бляна по Голямата све
отношения. И поради това
товна литературна традиция, тягата към все понарастващо чувапво за праз
привлекателни, най-широки и толкова по-разслоени,
нота се изпълваме е особен
накъсани и необозрими територии на интертекстуалвид истерия, която от леко
но съобщаване.
мислие наричаме еротика.
Резултатите са езикови чудовища, хорове от шарени
Май че никак не сме наясно с
стилистически маски, карнавали с преобличания и
това понятие. Всички тези
голи тела, дефилиращи по сце стриптийз, травестизъм, игри с мръсното и болно
ни и екрани, имат малко об
то, от себеизличаващата или себснадмогйащата
що с еротиката, те по-скоро
употреба на пошлото и булевардното до проектите
могат да те доведат до им
за нови вавилонски съоръжения, мерещи се не с кой да
потентност.
е,
а, както това става в един от романите на ЗлатоДа си спомним събличането
мир Златанов - с осъществената романова утопия на
на Катя Паскалева В "Козият
Джойс.
рог" на Методи Андонов. То е
Защо да не разкажем нещата с наО-елементпрния, би
С двайсетгодишна давност и
тов и съвсем женски в конотациите си език: очевидно
въпреки това усещането за
невероятен скандал продъл
е, че българската литература, съвсем като в романа
жава да витае из Въздуха.
на Пинчън, колкото повече се съблича, толкова по-обЕфектът на нейното изпълне- леченв става. На колкото по-смела се прави, толкова
ние е нашд.нинат не само от
по-голямо внимание отделя на облеклото си, на това,
гледна точка на актьорското
как изглежда. Същевременно гледната точка на найпостижение, но и като еро
баналната власт, средното обществено мнеиие, ин
тично въздействие. Това е
и други се направиха на "ча
го пухнаха да беснее из вес
След като нв последните
телектуалците никога няма да приеме това облекло
един вид "еротика свише". А
сове' За радост или за мъ
зи истинско. То ще вижда само голотата, но при това местни избори трите воде тниците. Насъскаха ео пър ка
сега Всички разголваиия, ум
на часовникарите, ети
во епещу прегракналите
щи независими прссгрупи ножени на Й-нш степен 6 "Ко
не оголената, както рядко е ставало в тази литера
лът на часовете стана
червени гласове, а поело и
къде в по-широк, къде 0 позият рог" (римейк) или В дру
тура, онтологичсска проблематика, а естествено са тесси
стил нл не зависимита пре
срещу току-що проговори
кръг - се сгодиха м
ги родни филлш, не произвеж
мо тематичния и буквално засягащ го аморализъъм.
са. Тя с общи усилия свери
лите ехти.. Езиковите инс
тримата водещи софийски
дат никакъв ефект. И това е
Да се вгледаме в един от моментите, когито българ кандидати, някои познавачи титуции на властта бяха
езиковия часовник н.З инди
показателно, доколкото коската литература не бърза да рационализира (а тя по на този вид интимни опшо- пометени от неподлежа
видуалното съществуване,
личестваште характеристи
принцип го прави постоянно) сферите на изключване.
който десетилетия наред
щия на институзщонализишения завовориха м край на
ки, времетраенето на стоене
чувствите.ик» изоставаше
не елик на .личното общу тъй наречената независима
без сутиен в кадър, абсолютно Вижте лудостта у Канов: на нея й е позволено да зас
• • •
не. Перифериите на ежедтане най-спокойно до спомнянето, бленуването в пла преса. Констатацията им
не работят, поне що се отна
ся до еротиката. Много скоро
новете на историята и на географията, до иначе зат вероятно е пресилена - пре невнопю говорене мв-хядяха Със старата социдеология
това съвсем ще омръзне на
варящото се 6 «ьхегоризма си антиутопично проекти ди края на века хората оби центъра на публичния език чаелзвете нямаха лкчзбени
пройлеми; за нея беше дос
Гласът, избликнах напраж»
хората. Играта на еротика
ране. Брехтианският изглед към сексуалността у Вла чат да пророкуват край на
татъчно да чуе жива ежедот скзистенцията, опразни
изисква определена строгост,
димир Сабоурин: расовото различие може да се изпол какво ли не, а и аодежите
невиа реч. някой публично
нещо като неокласицизъм,
риторическите убежища на
"по сметка* бързо се разт
зва като мощна генеративна матрица, като атле
да я напсу ва на майка (сто
опит сал/ да си поставиш ог
мис.ловнин колективи нм и
рогнаха без Видими последс
тична
парадигма
за
толкова
опитвания,
опипвания
на
годишна), за да се отстра
раниченията.
ай превърна в словесни му
твия и зп двете страни.
2. Не мога да кажа, че съм усе границите. (Единствената му книга, помпите, се на
ни сама. Времешю, разбира
зеи на рсволкящшнмто
Стана ясно обаче, че герои
рича „5сх зЬор“.) Смъртта у Иван Станев в нейния
тил условията па работа В
се. <' новата сина идсо лл-ия
ческият период иа незави
движение
чист романтичсски вид на порив и любов към смърт,
сферите на един вид художес
обаче далеч не беше така
1>езспорният идсоллх: на ри
симата преса е завърших и
тво при тогавашния режим,
носталгия и тъга по смъртта, сънувана, риддетна,
.лесно. Тя като че ли също
торическата разпра е идео
тя вече спокойно може да
С художество започнах да се
логиите беше^аруттщ На
защитаваше правата на
мине в редицата на ветера
любовна смърт.
занимавам след това. Но вън
отде.ишя човек, макар и не
Повечето от съвременните ни литературни текстове ните. Нсйшшш аоляма роля часовете". Тя, предана иа
росът е, че трябва да сме ничрез неговия ежедневен
името си, преобърна хронотаят в себе си съзнанието зи своята направеноет, сле е минало, макар и близко.
истина много наивни, за да си
са иа идеологиите: безцелно лис. а чрез собственото си
Нека да я припомним: неза
дите
0,
чувството
за
подредбите,
за
структурира

въобразим, че разрузиавайки
Ш1сти1пхциона.ли]нпйно сло
ността си, но те нямат никакво намерение да изгонят висимите подмениха колек сменящите се часове иа сеедна конюнктура, ставаме
во, Тогава, птюнервени, ча
гаишостта
погълнаха
от

тивния
анонимен
лхас
на
и Демона на субективността, па разрушителната авсвободни. Защото веднага
совете изоставиха думите
ложеното време на целите
идеологията е оласа иа от
навлизаме в друга - тук люже
торова субективност, защото в нея нродължиВа да се
и се заеха с те лата зад тях:
и идеалите. Пое.хс, правей
делния човек. Измъкнаха го
пцого да се спекулира с това
пази главното й оправдание, право ни съществуване.
към широко попу лярния
ки ее, че няма такова нещо,
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Псфдав Ефшимов

Половата зависимост на
независимия печат
Е
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от кръчмите и спалните и

през онези години унищожи
телен етикет "комунист"
тс прибавила още един Чомк-ексуалист* - и обле
пиха с мею ехтия щаб. Кул
турните легализации на хомосексуз-лноетта В с-хучая
не вършеха работа - тъй
нареченият хллмосексуллен
дискурс е плах, мелаюзхличен, даизеи. внимателно заобикллящ езиковата власт
и нейните институции, докатлл етикетът беик из
ползван за изобличаването
на нов.: иделххогичсска воля
за в.шет, на агресивен риторичсски п,\'тивник Цру глнио име, клзето нсивисимата преса му даде, беше
'кинжал' и в перспективата
на фалическата мстафорика то актуализираше кръг
от значения, точно обрат
ни на съдържящхипе се в хо
мосексуалист.
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От братската могил
към душата й и обратно), толкова по-старателно се ре
абилитира комунистическата еротика. Въпреки подмя
ната на идеологическите знаци, вдъхновението за секса
в кадър е едновремешното - то прилича на развят бай
рак, независимо дали е от манифестация или митинг...
Така Рангел Вълчанов стигна в ироничния си артистизьм дотам, че навлича Върху "фатална нежност" паяжи
на от социо-патологични внушения от универсален ха
рактер, които не само изместват, ами направо прогон
ват еротиката от филма. Независимо от вакханалията, зрителят остава на равнище "равнодушен свидетел*
- не може да се възбуди пито духът, нито емоцията му
от главоломното пренаселване със символи, значения и
въпроси... И се ражда енигматичната еротика.
Така Иван Ничев в "Любовни сънища" показа сексуални
те крамоли, закачки и комплекси в санаториум от нача
лото на века, сякаш воден не от желанието да рови из
духовете, а из креватите или изпод полите на своите
героини. Получава се поредната половинчатост - комиксовите измерения на персонажите се лепят по екрана,
докато филмът заприлича на пъстро ковьорче. Ражда се
тапетната еротика....
Така Нидал Алгафари атакува хълмовете на холивудска
та мелодрама с "Ла донна е мобиле", но превзема единс
твено венериния хълм на манекенката Юлияна Кънчева.
Всъщност и това не успява да направи - всичко се свеж
да само до мастурбация под чаршаф. Ражда се порногра
фията по български.
Така Илиян Симеонов и Християн Ночев дебютираха с
"Граница", а филмът - с показването на содомия и хомо
сексуализъм В прав кадър. Ние сме друго поколение, ние
сме хард, ние сме новатори..., тръбят авторите, но ос
вен бившите военни и настоящите комунисти, не успя
ха да шокират почти никого с перверзиите из филма.
Поне легитимираха голото тяло на Петър Попйорданов като нов еротичен блян в българското кино, но то
ва едва ли му създава актьорско самочувствие...
Независимо от естетическите ми разминавания със
"Забраненият плод", за пореден път твърдя, че точно
там се случва единствената еротична находка В българ
ското кино от "Парчета любов" насам - за някакви си
минути Деса Красова събаря дълбокомислената конст
рукция на филма с неудържима сексуалност. Тя носи голотата си естествено, както впрочем го прави и Елена
Петрова. Но за разлика от нейното първосигнално кипплътта Но тъй като сексуалната забава във филма е
решена в стил "примитив", тя се възприема по-скоро ка рене, поведението на Деса Красова обобщава поколенческия нихилизъм (не знам дали осъзнат), който надскато вулгарен Виц, отко.лкото като еротичен прочит на
ча опита на режисьора за концептуализиране дори на
варварски страсти. Но колкото повече се връщам към
Волевата бруталност, то лкова по-симпатична ми ста секса. Кадърът с половия 0 орган в грос насред полянка,
ва тя - режисьорът поне е последователен в отстоява край рекичка е не просто визуална изцепка, а метафора
на освобождаването от наследените комплекси.
нето В. Само по-нахъсен с годините. За разлика от Во
От всичките двадесет и няколко игрални филма, създа
лев обаче други филмови автори си поиграха на секс не
толкова по своя воля, колкото по волята на конюнкту дени през последните пет години, оставам с впечатле
нието, че заниманията с еротиката са нс сваляне на
рата.
стари табута, а изграждане на нови - в областта на
Така Евгений Михайлов забрави за едновремешните си
идеите, разбира се. Колкото по нямам потентност да
занимания с любовта и секса насред режима в "Дом за
нежни души" и по най-демократичен начин се разправи с разказвам-показвам-доказвам, толкова по ми се иска да
ненавистния социализъм на своята младост не чрез дру надничам-разсъбличам-повличам... Тази агресия обаче е
по-скоро отблъскваща, отко.лкото атрактивна - неза
го, а чрез сексуалното обругаване на героинята на Па
раскева Джукелова - животът й е серия от изнасилва
висимо дали става дума за секс или за политика. За то
ния, през воайорство, блудство, та чак до хомосексуал ва едва ли вече можем да виним пъдаря - той отдавна
ни протягания... В този филм не е търсено никакво еро дреме на синора.
тично Въздействие, но парадоксално - колкото по-натуГеновева Димитрова
ралистично се представя гаврата с жената (от тялото
Евгений Михайлов и "Граница" на Илиян Симеонов и
Християн Ночев). за днес ("Ла донна е мобиле" на Нидал
Алгафари и "Забраненият плод* на Красимир Крумов)
или за абстрактно някога ("фатална нежност" на Ран
гел Вълчанов), те се запретнаха да зарадват публиката.
Ако друго не умеят, поне са наясно, че тя, горката,
търси насладата от екрана не толкова в дълбочината
на въображението, колкото в екстазността на прежи
вяванията, а те по-скрито или по-явно опират до еро
тични въжделения. И тъй като холивудският модел на
разказ е с доказана ефикасност, а той повелява разголВане и секс, макар и лимитирани от жанра, българските
филмови автори, подобно на другите свои източноевро
пейски колеги, ала с известно закъснение, се втурнаха
подир клишетата, за да възстановят ако не старата
слава, поне част от статуквото си на творци по време
на криза. Само че на родна почва същият този модел се
оказва примамлив (от гледна точка на самите автори)
и деформиран (от гледна точка на публиката). Защото,
независимо от избуя.лата голота в кадър от "Аритмия"
на Иван Балевски, до ден днешен рецидивите на отко
лешната българска свенливост в крайна сметка изби
ват не в освобождаване на либидото, а в преподреждане
на идеологически знаци... А широката публика, дори да
носи априори повече целомъдрие от създателите на
филми, все пак има избор между задграничната и българ
ската киноеротика. Известно е предпочитанието й.
Ако някога моралът не позволяваше показване на плът
ски удоволствия в едър план, а само загатваие за тях
(най-често с отрицателен знак), и дори навлечени Неве
на Коканова и Цветана Манева можеха да изтръгват
зрителски копнежи, сега дори голото палуване В кадър
на виталната Елена Петрова доставя радост само на
нея самата, режисьора или най-много на Джина Лолобриджида В интерес на истината обаче не друг, а именно
Волев е най-железният диригент на телесността в бъл
гарското кино - след като заклейми тоталитаризма
чрез екстремния епизод с изнасилването в "Маргарит и
Маргарита", в "Козият рог" се опита да изобрази религи
озното помирение на нацията чрез пиршеството на

Продължава от с. 9
коя е по-добра зяли по-лоша. но
Н случая е излшино...те са ед
накво нсгатив/ш или попипивни в определен план. Моето
дълбоки убеждение е. че сериоз
ното изкуство е по-близо до
религията. отколкото до по
литиката или каквото и да
било друго

Греди Леса:
/. Еротиката съществува в
няколко пространства, наймалкото в две: еротиката ка
то нещо лично, лична еротика
на сетивата, и еротиката ка
то правене на изкуство, в ак
циз на това правене. Художни
кът с визуалното си мислене е
поначало близо до типично
то, самите противоречия
между твърдо и меко. лзежду
плътно и прозрачно, тази бо
лезненост и чувствител
ност- Зад мен стоят стоти
ци рисунки. в които цепката
на устата разширената нозд
ра, окото, поведението на кра
ката говорят за една еротичнооп, която впрочем е по-ско
ро плод на фантазкн. откол
кото на сексуален опит. Еро
тичното в изкуството идва и
от нещо друго. Във всичко, ко
ето правя, има няколко линии
на поведение: едната е неподо
зираното, другата е това кое
то имам като опит, трета
та се движи по догадката как
би могло да стане, какво би
могло да бъде. И в бъркането в
тази амалгама има нещо еро
тично. Понеже това еротично
не е само поведение на пипане,
на дразнене, в него има болез
неност. илинно такова прежи
вяване отвътре.
Еротиката преди и сега. Не
бих казал, че тази периоди зация е много уместна. Е всич
Освобождаването на киното ни от соцреалистическата
ко преди беше много стегна
стерилност се оказа далеч по-сложно, отко.лкото пред
то. като започнем от това
полагахме - и въпросът не опира само до едното разсъбпристягане на колана, за да
личане. Ако навремето камерата воайорски надничаше
и зпъкзизт фор.ните А сега.
през ключалката на любовния акт, днес тя е застопоренапротив - отпускане, лежерма пред широко отворена врата, зад която щедро се
ност, една друга предизвикателносхп Специално в изкуст търкат, търкалят или тътрузят тела, но колкото да
вото еротиката сега е по-кон ни запознаят със сексуалните трудности, които авто
кретна, по-слементарна.
рите изпитват, ако не В личния, то поне В творческия
2. Забраната винаги ражда по си живот.
ведението точно там да га
Преди около пет години написах в "Ку.лтура" текст за
зиш. точно там да бъдеш - в
свенливостта на секса в българското кино. Той завърш
забраненото Тя е де факти
ваше така: "А отдолу иде пъдарят*. Ставаше дума за
повод да правиш забраненото.
страха от идеологическата цензура, разбира се.
И не мисля, че това, което
Оттогава се случиха ред събития, които в някаква сте
сме правили. без да го показва
пен разкъсаха булото - в зависимост от либералността
ли, е загубило своята жизне
ност. Сега има дори еротични на самите филмови автори. Независимо дали става ду
изложби, в които прозира оба ма за далечната история ("Козият рог* на Николай Во
че, че няма преживяване, а то лев по Хайтов), за онзи ден ("Любовни сънища" на Иван
Ничев по Цвайг), за вчера ("Сезонът на канарчетата" на
ва отнелия възможността на
гледащия да съ-пракивява. За
щото преживяването, самото ,
конкретно преживяване като
акт, те кара отново да бъдеш
не художник, ами част от
един процес, от едно движение.
Ако него го няма. се получава
не движение, а просто дейст
вие. Тези рисунки действия са
лиюго смениш. Те са част от
някаква псевдомода. която ня
ма аа запази статуквото си
да бъде нещо важно.
Емил Христов:
I. Не се е обогапшла никак
гии на сканда.за, то със сигурност търпят скандали.
2 Табутата си стоят.
Въпросът има и друга страна - чисто комерсиална. Сканда
Жореша Николови:
лите около продукт като "Петък вечер" полшгшп на продук
/ В (иииопо кино и в нашия
та да се продава. Не з.ме похарчи.зи почти никакви пари за
театър а з еряпика не съм
реклалззъ Правеха го наши силни "доброжелатели". Но да не
визкдала. Тя няма нищо общо с - Водихте ли се в създаването и в списването на ‘Петък ве- ви долеъчнее за тях. Те пари си имат достатъч/зо.
разголването. със сексуални
13Я-СЗ еъамя ъл п - еъ ъгЯл л ллеътмълЛл» ллмаНа О *пт,,в,.,,пл К.п
"
Всъщност от скандалите се ядосваше са.но .майка ми - Елка
чер от някакви мотиви отвъд ‘принципа на удоволствиенякакви сцени и т.к Еротика япо":
Констаззтинова. По повод на списанието за нея се изписаха
та е нещо. което отива отвъд а) от политическо естество;
купища мръсотии. През 92-ра, докато беше мизшетър яза
секса. в някаква друга категоб) от морално естество?
културата, думите петък вечер" повече се асоциираха е ня
рия То не е физика и физиоло
- Замисляхме списанието през 90-а. Основен мотив, разбира каква зловеща, диверсанзпска група от кръвожадни дегенера
гия, а г нещо небесно, там
се. беше удоволствието. Винаги с по-хубаво да вършиш прити, които се опитват да унищожат и да се погаврят с роди
участва духът на човека Еро яяпна работа. Сигурно г дори по-лшрално да се занимаваш
ната, отколкото с или яш списание. Ни в клин, ни в ръкав ко
тиката не е това, което се
фа помия се изля върху нашия приятел Михаил Неделчев.
яяменно с япакава работа. По онова време се чувствах в извърши от аве тела, тя превръ вестен смисъл и задължен да реализирам въхножнззетите,
Най-изненадващо го обявиха за хомосексуалист явно защото
ща този акт в някаква красо които падането на комунизляа даваше. Струва ми се, че
не можеха да измислят нищо компрометиращо за него и на
та. в някакво изкуство, те
малко усяяяяхляе да използвали: тези първи възлиязкяияспш в
нервна почва пуснаха този абсурд - Мишо Неделчев - педе
еляялшнирана е пошлостти
културата. Повечгто от нас мислеха, че илъа врели, че хуба раст... Откачени колтлексари!
Също както поначало изкуст вите неща тепърва започват, че ще става все по-леезиз. Е,
Но тази просташка истерия се обръщаше против авторите
во и пошлост са несъвлихтиоказа се, чс не е така.
си. Дори лзайка ми престана да се ядосва, а само се правеше.
ми. Може би най-еротичното
Твърде .налко нови и слили начинания бяха подети. Това си
- Има ли българската култура ззеобходилзото "либидо", за да
нещо, което съм видяла, е една гурно важи и за политикгята, и за икаоаашкалм и т-н. Иняпе- пъ-зни със словесни и визуалззи текстове едно уважаващо се
статуя на Ридае тези тела,
лигеящияяяия яи успя да използва добрите шазиове и пропусна еротичязо сгизсазше?
увити едно около друго, начи
- Много по-голямо либидо илза. Не е вярно, че българската
редица от тях. Други слоеве на обществото излязоха понът, по който се докосват—
предприемчиви и по-адап/пивни. Сега всеки вижда, че... не бя култура е срамежлива, пуританска и без сетива за еротични
Това е такава красота, така ха наи-елипииояи слоеве...
преди звикатглезпва.
ва чистота, такава невин
- Скззндалите около сзшсазшеззиз помагаха ли за изграждази- Испшнапш е, чс десетилетията па безкомпромисна цензура
ност на човека-, като че от
са прекъснали някои процеси в литературата и изкуството.
то на неговия публичен образ? Или го рушаха? И по 06140 времето преди да познае греха. еротичяште стратегии в културата Визияги лиса и стра
И е необходимо яяовече врели за възраждане зза традициите.
Еротиката е тъкляо това пре тегии ни скизшал?
От дългото и насилствено въздържание обаче либидото е
минавапе през разделението
- Образът на "Петък вечер' беше наистина досяла скандален. много потиснато и сега с.пе жертва на редица комплекси.
на половете към тази цялост Част от клюките възникваха салия по стечение на обстоя
Тук няма възможности да нивли за.ис в огро.шшта те.на за
на човека, такъв някакъв път. телствата, друга част усяяяяхляе да преди явикзяли нарочно.
комп-зексите на културата и в културата, но положението
Подобно нещо не помня да съм Скзяндаляяте свьрзшш със стила яш еписяяяиияяяо, е изображене е песимистичззо, първо, защото този тип патология лзовиждала в българското изкус
яияя и тгкгтове в шго, бяха изкиочшпелпо полезни. Бяха не
же да бъде продуктивна и, второ, защото лечението е много
- у,
тво.
обходима страна от лицето му, от самия му смисъл. Поняпросто - активна практика.
В "Петък вечер" пробвахме та
2 Не мога да отговоря на то кога бзиа и единственият му смисъл. Рубриката ‘Соц-сроти- зи терапия и смея да твърдя, че творческото либидо на ав
зи въпрос. Нямам представа.
торите
беше
"супер",
ка’ беше съпътствана от рисунка на една много популярна
Иваи Методиев:
кула. Па върха на кулата вместо петолъчка стоеше нишка.
- Коя беше сьщинс/шта причина списание "Петък вечер" да
/ С нища /фдреливата на
За това доста се пищя, а и пишката беше доста провисналяъ загзизе?
Продължава па с. 1 А и по-общо - еротичните стратегии дори и да язе са страте ■ "Петък Вечер" язе загина, а спря, чак след като Пародззото
събрание гласува нарочен текст, за да го спре. Дотогава из

Езоп си отиде, Петроний се бави

Интервю с Васил Василев бившия издател на бившето
списание Петък, вечер

държаше и на финансови трудности, и на преднамерено саботъорско отношение в някои печатници, и на конкуренция
та на по-евтини криминзялни порно издания. Спря го едно
.нзъюумна допълнение къ.н Закона за оборота и акцизите:
"Еротични и порнографски книги, вестници, списания и пор
нографски видеокасети." Мотивът яза законодателя да не се
прави разлика мезкду еротични и порнографски беше: "за да
не се спекулира с разлзяката". Пълен абсурд. А за касетите
как няма да се спекулира? Тъпо, но ефикасно.
Бюджетът нс получи нито една стопнзнка от този текст,
защото всички еротични се оказаха недоталя еротични, а
всички порнографски и без това си излизат нелегално. Тър
говците на касети въобще не четат такива закони - те плащат акциз дори по-рядко отколкото авторски права.
Еаинствено спряха /Гетък вечер".
■ Гледате ли на гибелта на списанието като на драма:
а) за вас лично;
б) за българската култура?
- На мен ми беше много неприятно. Запазва.11 надежда, че
ще зшетъпи отрезвяване, логиката ще измести дребнавата
завист и партизанщина поне в културната сфера; че за дър
жавата ще е по-Вяяжно да си събира данъците отколкото да
цензурира. Макар че напоследък след масираните погрзялзи
върху журналистите и словото изобщо, след монополи зирапето на националнияпе медии и дори зза "частните" издания,
времето не е най-благоприятно за такава надежда.
Никаква дрзялза не е липсата зза "Петък вечер , сама по себе
еи, за българската култура. Само елемент от драмата, коя
то се надигна, и дано някак успеем да я спрем, че става мно
го гадно.
- Виждате ли в зиязиия печат продъ.зжитсл на "Петък ве
чер"? Защо?
-Не.
- Чувствате ли се ветеран на сексуалната революцззя в Бъл
гария? Очаквате ли от обзцеството да ви отдаде дължи
мото?
- Сексуалззата революция не познава ветерани. Тя е перманентнаН1 Като редник на тази революция .нога да заявя:
Ние, децата яш революцията, язе очавалзе нищо! Нека общес
твото сладостно очаква дължззмото от яше!!!

К
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КУЛТУРА

г до венериния хълм
Сред гори и поля
Щс започна с две твърдения:
- Най-еротичното произведение в изобразителното
изкуство според мен е "Екстазът на св. Тереза’ от
Берниии.
- Нито едно българско произведение, пак според мен,
не постига това въздействие.
Въпреки че темата е еротиката в българското из
куство през последните пет години, причините за
сегашното разбиране (или по-точно неразбиране) за
нея определено се коренят в предходните пет десе
тилетия. Някъде между срамежливите сухи намеци в
марксистко-ленинската естетика и нецензурните
вицове (компенсаторни 8 същността си) се форми
раше обърканото еротично мислене на няколко поко
ления българи (включително и моето). Разбира се,
курсът по история на изкуството в Академията не
можеше да отмине фалическите символи в праисто
рически пещери, сексуалните сцени в древни храмове,
Рубснсовите плътски наслади и по-откровените за
бежки на по-късни художници. Но визуалната реал
ност, която пряко ни влияеше, бе съвсем друга. От
дадено на високите идеали, изкуството презрително
загърбваше тези низки и банални страсти. Гледаш
например торс - гол и всичко си му е на мястото, а
виждаш мощ, сила, борба до последен дъх, размисъл
за Човека, впримчен в проблемите на Съвремието, и
т.н. Т.е. всичко друго, но не и голо мъжко тяло, па
което всичко си му е на мястото. Така де, изкуство
то възпитава. Затова и съзнанието, че си от опре
делен пол и че той предопреде.хя сетивата, възприя
тията, нагласата на ума, чувствата, отношенията
ти към света, обикновено идваше късно и плашеше
със своята глобалпост и педиферепцираност. И ня
маше начин да се диференцира, след като в общест-
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вото темата за секса беше табу, а връзката между конкретика. За да изтъкна собствените си присппа
половете бе в контекста на "Рабочий и колхозница*, растив, насочени към един жизнерадостен сексуа лен
от една страна, и "Иванчо и Марийка* - от друга.
акт от Атанас Яранов. показан на "Шипка" 6 пре^
преди
При това положение не е чудно, че щом у нас стане
десетина години. II към онази св. Тереза, която, за
дума за еротика, тутакси се намесва порнография
вита в дрехи до брадичката, ми въздейства еротич
та Тук сме, така да се каже, в свои води. Тя ни е поз но много по-силно, отколкото цялата порнография в
ната, близка, беше сред най-"вредните западни влия материал, която съм принудена да гледам по излож
ния* и когато в годините на демокрацията по-сво
бите напоследък. Въобще всички тези голи и полуго
бодно навлязоха съответните филми и списания, те ли, полупокрипш, полуоблечени, полусъблечени, полуобути... Някои от тях чи харесват като картини или
само допълниха здравото порнографско чувство на
българина Що се отнася до еротиката, то там не
пластики, но това е друг въпрос. Спомням си напри
щата продължават да ни се изплъзват. Ограничава мер творби на Вихрони Попнеделев, Андрей Даниел,
ме се до констатацията, че това, което не е порног Недко Со лаков и др„ показвани през последните 2-3
години. Но в тях еротиката, въпреки привидната си
/»►
рафия, но засяга по някакъв начин секса и изкуство
"откровеност", все пак срамежливо се крие в декора
то, сигурно е еротика. Дотук добре, а после? Кое
тивността, мегаафориката, умозрителноспипо, анапридава на секса качеството 'художественост* - и
се залутваме в цял куп мъгляви назубрени представи литизма и т.н.
за "възвишеност*, "деликатна чувствителност", "по Може би е мой проблемът, че в голите тела на на
шите класици виждам по-скоро майсторство, виртуетичност"... А те извикват в съзнанието картини
озност, живопис, отколкото еротика. Но в днешни
от типа младеж и девойка се държат за ръце край
те произведения тя определено ми липсва, най-често
лагерния огън, партизанка в поход откъсва кокиче,
заедно с майсторството, виртуозността и всичко
стилизирани голи в леглото, мъжът замечтано рее
поглед през прозореца и т.н. И както блажено вита останало.
За сметка на това пък тънем в изобилие от полови
еш сред тези прекрасни образи, внезапно се стряс
каш - а къде е еротиката? Неудобно е някак: откло органи. Понякога те са представени заедно с тяло
нил си се от темата, разсеял си се, пропуснал си същ то, а в други случаи се изтъква тяхната' самостойността на нещата. По-упоритите започват отнача ност. Радващо е, предполагам, че напоследък бе "реа
ло, а аз съм от тях. Да кажем "чувственост". Седя и билитирана* съответната дамска анатомична част.
чакам думата да извади в съзнанието ми някаква ви (Наскоро тя получи и класическа подкрепа чрез "Про
изходът на света" от Курбс.) Изглежда насъбралата
дяна наскоро българска творба. Нищо. След малко пак нищо. Предадох се чак когато пред очите ми изп- се гора от фалоси започна да доскучава, та уверено
вървим към поле от срамни устни. От целия този
лува,, кой знае защо, паметникът край Шумен.
паноптикум се сещам само за една заслужаваща вни
След
-лед такъв експеримент като нищо можеш да решиш, че не си наред. Успокояваща е само мисълта, че мание творба - "ЖПО" (женски полов орган, напра
вен от овча кожа) от Недко Буцев в една от излож
след като не си наясно с еротиката, със сигурност
Анноне разбираш и от перверзии. Чист си и невинен като бите на К(8)МХ през 19911 г Сигурно има и други, но.
честно
казано,
предпочитам
да
напусна
това
поле
(и
Адам и Ева преди познанието... искам да кажа - гре
хопадението. И, продължавайки в посоката на обоб гора).
щенията, като нищо ще стигнеш до тъжната конс И голотата въобще. Разбира се, тя има отношение Да1гп«дйг
към секса, но връзката й с еротиката и изку ството
татация, че 6 нашето изкуство идеите са смазали
ли е толкова директна. Просто голото тяло не
еротиката. Че произведенията, с които сме израсна едва
дал. (ишлюда)
"задължително", нито пък сексуалната тема или
ли, са ни превърнали във възвишени, но безполови съ епроблематика
ки/м&ипс.
автоматично
извикват
подобни,
още
щества - инфантили на средна възраст. Тягостно...
Ицхак фшщи:
повече
естетични
помисли.
За
мен
еротиката
прози

Но поколението ми не се предава. ''Да започнем от
Не зщ ос л4уч| м еретика
ра
в
много
различни
и
иай-нсочаквани
произведения
самото начало - от голото тяло’ -решиха художни (например в един ранен портрет от Иван Кирков).
Капи Паскаивк
|Яа яояъЛа.
нопжа.
ТиА мг ш шниаава
ците в края на 80-те години. Дори ос създадена ОХИ Понякога не се нуждае и от човешка фигура и.ли де
Ршесл Вк>чано&
на тази тема, очевидно с тайната цел да стимулира тайл. В това отношение примерът ми е под ръка,
развитието на еротиката в нашето изкуство. И за т.е. вкъщи. Става дума за една творба от Асен Бо Еротиката € гДтмЛг тАпцгнш ш порна тнилчав. Но и в
почна едно ходене по мъките... още не му се вижда
която прилича най-вече на намачкана буца гли двтпа сдоми ямба е някаква
краят. Първо, защото за повечето от художниците тев,
на, оцветена в доматеночервено. Реакцията на гос
голото тяло беше и си остава само един обект - по тите ми е твърде показателна. Жените я удостоя
вод за анатомична рисунка, смътно стилизиран силу ват само с бегъл поглед, докато мъжете съвсем инс
ет в интериор или торс с подчертани или не вто
тинктивно посягат да я погалят И едните, и други
рични полови белези. Второ, защото десетилетия
те не знаят, че названието на въпросната буца е
наред това голо тяло е въплъщавало митологични и "Усещане
за жена".
алегорични фигури, стари и нови символи, т.е. било е
всичко друго, но не самото то и съвсем не еротично.
Диана Попова
Та то дори не бе "полово". Според символиката разг
раничението беше по-скоро видово (и по граматичес
ки род): женска фигура за Победата или Родината,
мъжка фигура за Устрема или Реквиема.
- Аое е най-еротичното произведение в световното
При това положение не е чудно, че пазарният повик изкуство?
към еротика през последните пет години роди чудо • Кое е най-еротичното произведение в българското
рв>
вищни псевдохудожествени хибриди. Те са плод на
изкуство?
зеаават ги но картткзъ редят
две основни заблуди. Първата е, че такъв повик въ
и ■ ф аичЛи '№» саг л, «* ш
обще съществува (освен в представите на автори
Борис Климеитиев
рЯчта, ние сне .-опили и осте). Струва ми се малко вероятно .любител на визу - "Олимпия" на Мане
Избодете свалане пш/ите и
алния секс да предпочете да си купи картина вместо - Няма
Д|фф*. (рпшт. ш*>4вя мгянаръч порнографска книжнина. А снобите еротомамииймуйтвагауамш Ся»
Бисера
Йосифова
ни, на които се разчита, са все още малко. Или може
иггп—*ч<- «г«ав«в<м
би се лъжа? При всеки случай това, което им се пред - Рисунки от Салвадор Да ли
Сивозелен
правоъгълник
на
черен
фон
от
Божи

лага в изобилие, едва ли ги задоволява (имам предвид
ки гЛЬбфаим ««* мия
дар Бояджиев
като изкуство). Заради втората заблуда, която се
т-4$м <■» «■*■<
• яой
нросззео е свпбездезъ Е. иозярод
шири сред творците, че голото тяло само по себе си Весела Христова-Радоева
оичажа сек п уран «44 фу
е еротично и че колкото е по-голо, толкова е по-еро- - Вилсндорфската Венера
р-и /А > имI м 4а аг <»а фв
тично. Не е за вярване как художникът може да усу- - Няма
маашиа) л* а пфяйи виноче една женска фигура, за да се откроят пълноценно Димитър Грозданов
л*1ш ггля
/уу С<у«7> «а паши
гейм
и гърдите, и задникът, и ... знае се какво. Зрите.лят с - "Пръстът" па Сезор
|агш*, Чт О11<"иЛ оптча
зает най-вече да съчувства на хипотетичния модел и - В българското изкуство няма еротика, има само ,'ибитг. «а ЬхижАпфамтс
никакви еротични мисли не му минават през глава
м робътее • йкмш « и фф
та. Понякога инквизиторският подход е смекчен от любов. II Все пак - рисунка от Иван Ненов
папи «аоа аа аи ашап а ^агЕлена
Попова
просташко чувство за хумор, за да станс всичко съвои«м я г лу*х* ЯЬмряжт
«аг-уофг , (Я юя гг/мффг
“
”
р усмихната
сем отвратително.
Ето -----например
усмихната девойдевой - "Безкрайната колона" на Бранкузи
юдро навирила зад
зад- - Женските тела от Любеи Димитров на моста едно м еедозо. муялряхб»ка, запретнала къдрава поличка, бодро
уат
лмчиЛопг Ароляич а яАп
ник и развяла цици. Страхотно. Единственият
в Кюстендил (т. нар. Пичкин мост)
у маАвт <аа яш < <кяавма>
"чужд* и, предполага се, еротичен елемент е поличка- Зорко Ждраков
•мймпяш «АяайЬ мсйт. «Ая
та. Толкова е натрапчива, че направо ти домиляват - Творчеството на Ел Греко
срляя л»4| иг.маиш а **<•
чистичките, бели и свежо цветни порцеланови пас
не . какво о* » ф»а аайцу- Творчеството на Борис Георгиев
тирски идилии върху бабиния бюфет.
или некаа
чг презреВпрочем опитите за еротика по двойки в нашето из Иванка Гергова
шапките и/е и лдиЪрзяяе по
куство засега са рядкост (може би за щастие). Сре - "Ева, която преде" от поп Пуйчо
бананче...
А сега сериозно Несъи н\рищат се сплетени в нежна прегръдка тела, стратеги - Същото
тан,
поне пика озисля, но сия
Ирина
Генова
чески и деликатно прикрити 8 гънките на ефирна ма
против ,-Апумлм ««Лякл цгтерия (как да каже човек "чаршаф" и да наруши пое - "Кситавромохия* на Пикасо
«1К във Аз.чАи еАри.
тичното единение!?). Срещат се живописни и особе - Апликациите от Лстнишкото съкровище
Лапезният човек аи т/йбвлю
но графични варианти на "Закуски на тревита", По
Лъчезар Бояджиев
да си създаде въпроси за зп/итрадиция в тях персонажите не си общуват, всеки е - "Голата Маха* на Гоя
тл Пеену/кнода си и>ди
вглъбен в своя си спят (често с птица или риба на
зист,
м да бъдеш .иораеен. Съ- "Утро" на Иван Ненов, "Голо тяло" от Ганушсв
амото) и само мрежестите чорапи на голите женс- и "Ятачка" на Пенко Балкански
ирз каЬпо не е твайим да
и тела вяло намекват за... е, за публичен дом, за
лачкляе дпшаш си йезогмдстриптийз или за карнавал, т.е. пак баналности и ни Марин Василева
но. Всеки ииа своя поапичн,!- "Турска баня" от Енгр
та Аимхпмяпцкя. Аи»воА»4и
що еротично. Тук се замечтаваш за нещо по-дина
<Ц V Ах4и и.иа
мично и по-енергично - например с "Отвличане ни сп- - "Голо тяло (охлюв)" ни Недко Солаков, "Олимпи- и яа /Л|
какви аи не неи/а. коитоби
бинянкитс* като прототип. Уви, не се сещам.
ец" на Кераца Висулчева от изложбата "Олим
могъ.з
даси
рови
е лама/сНо пък пресен е примерът за вулгарна агресивност,
пийските идеали през погледа на българския ху
тично наст!рвааа (вероятно
намерили израз (и съответно оправдание) във форма дожник"
от вшочшиипви.т низината
та на ниива и вдъхновена от житейската философия Свилен Стефанов
на годишипг си »я аут от
на "Месията на Доброто" Тодор Тодоров. Показано - Произведенията на изкуството въобще не ми
тот пробзе ик нова пак.ии
то неотдавна в зала "Средец"бе определено от ня
се спд^ва. че ,1 еднч-но нн
действат еротично.
кои капю "върховен химн ни женската природа и ни
»■ е иазко иишичАо.
- Понякога, като гледам текстилни пана, си мис м>
освободената сексуалност*. Ако това е химнът, е
и бгимьмАумх ию ■
ужас си представям кок би изглеждал любовният со ля за художничките.
Ф«А«4тм1 м (учмични щра
Яра Буоиова
сг Асочиш (Ц|п> в шум ма дс
нет...
Крайно време е да прибягна до хода на Лъчезар Боя- Снимки на голи черни мъже от Робърт Мейпъл- ацйАшпе • от гвумх чг м<< л*
пошп .ит мдеяодл
зжиев и да приема проблеми за еротиката в изкуст торп
(1роцъ.\жа04нас и
вото съвсем лично. Така ще избягам и от изплъзва
- Ни мои приятели художници - представям си ги,
лите ми се понятия, и от досадно едиоплоновата
като гледам работите им.
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От братската могила
до венериния хълм
райе ма по-горе спамшатата нормативна естетика, са оста
вили в
душевност ма масовия зрите л такива мсгаястази. че откровената поява на аоло тяло ма снема в неприглушемо осветление все оиг (твхрдя ао) се таксува като непри
лична о е в състояние да орошведе микрогкамдал Обаче какъв
скандал? Надлежно е спомемавомопо ма факта, че никой мама
да стане и да тръшне вратата ма залата след себе са Напро
тив, всеки жадно ще се вънюлзва от рядката възможност да
ое скандализира дълбоко и проникващо, мо от място, прилично,
по бюргерски макак. А след това никой мама да признае за тай
ното си преживяване Това вече - по снобски
И казват, в България и естетическият скандал нямало как да
| се случа Напротив, има как - интровертно. И се случва. Само
I дето няма как да си го съобщим. Така че случвансто на сканда
ла въобще само по себе си ме е проблем. Проблем е публичното
му случваме С хилавата имитация ма такава тутакси се заеI мат откровената жълта преса и таблоидите. Тези опити,
I разбира се - нефглнн. бързо издишат, докалкото какъвто и да
било тираж тук не е в състояние да обедиш ммоаото грижли
во сепарирани частни естетически бури в канализиращ и поми
тащ публичен тайфун Отсам Пирот естетическите сканда
ли са ориватен парцел. По тях ое дебатира насаме (в някои
случаи - и в банята). За пхигурно, оо-уютно и, което е найважното. за по-ясно естетическ ия т въпрос в публцчнот»)
пространство автоматично ое подменя с етическа поточно
- с моралистичен: "Ти остави дали ми харесва, ами как ме ги е
срам?" Във възприемането на художествения факт е настъпи
ла стагнация. Има приплъзване към рефлексия по всичките му
други измерения, освен по собствено художественото. Еро
тизмът. докалкото е уместно използването на диалектичсски термина атрофира до превърната форма. Той сякаш бива
осъден предимно да дистанцира Превръща се в чу ждо тяло на
театралния език, в нсаоавалея, дразнещ и разсейващ импламт,
в ексцентрична ц неадекватна приуъшца - да се направят на
имтереош*. Еротичното ухание автоматически ое трансфор
мира 0 абсолютно самостоен дразнител, оттласкващ тъкан
та па представлението на заден план. Това ухание иззема за
себе си цялото внимание, пробива с глава контекста, размът
ва целостта, авторитарно превръща всичко край себе си в
собствен фоа на който открояващо се изцъкля очи Еротиз
мът сякаш в един само миг натежава повече от конструкцията, ч ишпо сегмснт му е било предопределено да бъде. Обаче

I

Ре(х)абилитация на контузения
еротизъм
Смдмостта ма теотзра попада
мякадг леж <р слабините и

гениталиите на актьорите.
Ричард Шсхмср

Увод
Нямам намерение лесно да изпадам в смехотворната позиция
на аащитаващ твърдения, в чиято защитимост сам ое съмня
вам, поради което бързам да утежня. че всецяло и безостахпъчно вярвам в малтшето на онтологически ред, където телес ността. и въобще тленността са положени на ниско стъпало;
в който (да си ао кажем направо?) те са презрема Нс много
модерна мо запъва пък - честно Същевременно. като силно
пристрастен към изкуствата, боравещи с пласта на видимо
то. съм уверен в жизнената важност на борбата за всеки ми
лиметър облъчваща тленност.
Диагностика
Еротизмъга в българск«по театрално изкуство години наред
е като спънат кон. Пранги в копитата му - колкото щеш. ка
то започнем ат сресаната 'дискрстнислГ на соцреализма и
стигнем до пределно банализираните (от честа публицистич
на употреба) народоосихологцчески тезцеи аа изкоммата бълсрямгжливост. която само поради това. че я е имало,
саш остава длъжна да се репродуцирг вечно. Тези и още куп
умотворения и досега, пет години след окончателното <мпми-

мпмгнт? В голяма част от случаите това съвсем не прави са
мият той Напротив, той чинно кротува в целостта, докато
моралиехпично култивираното възприятие започва да го при
вижда като гигант. И понеже дра знимостпи на подобно възп
риятие е невъобразима ц за нула време вълнообразно нараства
в и зкоивената му визия под влиянис на сгрешена (по силата на
предварителна нагласа) оптика всяко джудже добива конту
рите на акромегал. Две голи гърди са в състояние да избодат
очите Микроскандалът се с лучва като феномен на възприя
тието. тиранично абстрахиращо еротичната нота от оста
налите ноти в партитурата и дебело подчертаващо я с черве
ния Цвят на дразнимостта. Аз наричам това 'бунашка нагла
са*. Тя разполага носителя си повече да ое срамува отколкато
да се наслаждава Той ое окопава в собствената си сублиматма
мизерия и се пържи в моралистимния си котел поради проста
та липса на сили да се подложи публично на еротично лъчение.
Ако пък вземе да се подложа няма да изпита наслада от при
теснения за моралната чистота на източника му или (в дру
гия случай) къде от закъсняла къде от съвсем навременна пу
бертетна трепетност.
Тук може би с мястото да уточня, че ме правя апология на те
лесната долиица и под еротизъм в театъра не разбирам прос
тото експониране на голи тела с разчет за евентуалното им
въздействие, а нещо доста гкх.ложмо - отпушването на ак
тьорската природа и провокацията у нея на желание да се реа
лизира по протежение на онази изключително трудна за балан
сиране междина разграничаваща потискането и освобождава-

Половата зависимост на
независимия печат
/кумжява от с. 9
Часовете обаче нямат кул
турно време за *дискурсни
практики', за тях беше важ
но, че в ежедневната реч хо
мосексуалист е обида, равнозмачна на псувня. Гей-ети
кетът повтаряше основна
та предпоставка на ритори
четката атака срещу кому
нистите и заедно с това симетризираик двете атаки
От гледна точна на отдел
ния човек, обитаващ собст
веното си уникално същест
вуване, всеки колективизъм е
оатолоои. При комунисти
те тази патология бе резу л
тат от колективизма на
Марксовитс идеи При сини
те тя бе резултат от колек
тивизма ма мъжките гаси В
първия случай конспиратив
ният цент ър с в мисълта,
във втория случай той е в

плътта, но и в двата случая
конспирацията е срещу инди
вида. отказал да участва в
конспирации
"Хомосексуалната разпра*
със сините изигра за часове
те и дру га, поважна роля
доектно заяви тяхната ри
торическа стратегия като
мачистка активно преслед
ваща всички "отклонения*,
т.с твърдо идентифицира
е вика на ме зависимата журмалиспшка на полов принцип

Затова и риторическите
надстроявания на информа
ционните сюжети "по право*
са по посока на "сексуалните
практики* като най-видими
прояви на пола. "Членът Капудалиев отрязан", "Лъв без
корона е като Даш без..." и
т.н Примерите вероятно

могат да запълнят целия
брой на ПСултура*.
Комунистическата
юческата идео.чогия што впрочем и
ц всяка
друга, експроприира индивиду
алното съществуваме за сво
ите исторически цс лц прена
ся го от реалността в у -топията на задължителния иде
ал След падането на кому
ни зма независимата преса се
опи та - поне в границите на
езика - да извърши екзистен
циална реституция, да върне
ма хората собствените им
съществования, да реабили
тира правото на собстве
ност вшу самия себе са
Средството на експеримен
та - ежедневният глас - оба

че само предопределиха него
вия резултат. Независимите
използваха ме«ювата пред
дискурсивна реч, за да може
<пя да дскомструира идеоло
гическия дискурс, и така реабилитираха индивида като
вещ. която може да говора
като физическа наличност.

мо не и като културна норма
като а
дискурс
иск у Този дискурс по

либералния експеримент по
възстановяването на а за от

дълбоката си същност е ли

останалите след тоталита
ризма парчета Агът дейст
вително. вероятно в някоя
бурна нощ. се самоидентифлцира огледа се, но не в кул
турата а в телесиостта
Високите символни редове се
разпаанаха и животът ма об
ществото се завърна в пле
менната си фаза • започна да
се управлява непосредствено

берален, езиково нормира
търпимостта към другия,
докатонезавосимитеобговориха нарцисизма на тялото,
дадоха му шанс "ку лтурно" да
нарасне до нетърпимост към
всяка ра з.личност Те оо по
щата на думите върнаха на
хората не техните личнос
ти. а техните тела. Тялото
се превърна в риторическа
матрица мглАапи
където са концентрирани во
дещите му мотивации захра
ни метафорично независимо
то вестникарско говорене
Идеологическият център на
властта в е зика беше взри
вен и сега той се управляваше
"отвън", от зоните на плът
та. Та» икономия на власт
та не соим изследовател оп
редели като общо порнографизирайе ма пресата
Индивидите се завърнаха в
езика като тела и тъкмо за
това не можеха да не оста
нат там. Материализираха
ое (с дебели вратове), въоръ
жиха се (с бухалки) и упраж
ниха "на живо" своята новопридобита в ласт Епосът на
борците е епос на постто
талитарния Фрамкенщайн,
който е продукт на грешка в

от силата на телата, тяхна
та йерархия "от място’ се
превръщаше в социална йе
рархия. Нямаше съмнение, че
на нейния връх. като телесно
най-развити, ще застанат
спортиста а на техния връх
• борци. И новият франкем-

щайн тръгна из у лиците.
кварталите, градовете...
Очакваше се само появата на
новата Шели. Тя ое поява но
под ново име - Дона Персо
нажът бе симптоматично
"намерен* - в своя публичен
образ на изоуизпълмитсл До
ни игрово залага "обратни*
тропа като че ли за да на
помня, че епосът на борците
тръгна от половото самоидентифиццране на новия
език, а то заяви себе си В онахи забравена вече "хомосексу
ална атака" ни часовете...

Георги Лозанов

нето на копнежа дифузна »на чиито очертания ое губят и къ
дето се нагнетяват най-лисмитс каличсства снср-чш. Г сверя
за еротичното цяхъст-вие ■ на сцена при което тялото вече
не само обслужва смисловата цямхст на спектакъла не само
вмълътява образа не само анагледява сюжетните траекториа а обладавайки смисъла добива своя собствена надстроена
над всичко това аури. в която става же лано- ха-гледане, неулюлихю приковава погледа в себе са магнетизира зрите.лния лъч.
лящ собствените му физически параизраства в обем. над
1йния театър
театър. Тогава се снемат всичметра става тяло на крайния
ки изброени условности и театърът подскача лимитираните
възможности на охктвомта си изкаигап, започва да облъч
ва Тялоою престава да раСмлти за смисъла, и смисълът започва
да работи в нега Тук прсюопАкто1 бис действието. При
ставането телом на смисъла става най-сложната актьорска
акция, несводима до периферия, до бекграунд на което и да било
драматургично действие. Напротив, тя фуцдира всяко дейст
вие като свое следствие Въиождането към този енергиен
статус е еротическо включително и в Плотоновия смисъл, но
при сполукя изходът му е в екстатичната Дцониоова обляданост, в дуемде.

Рехябилитдиия
Първата стъпка към нея е в постоямствящото, почти мантрично съзерцание на телата. Те имат собствена и самостойна
значимост, която не зовиса не ое определя и не се оправдава
от никакъв сюжет. Тялото е магнетично само по себе си, а не
по силата на сюжетно предопределение Еротизлтът не се зая
вява драматургическа той е арпоп в играта кодиран е в самита природа на девството И доко лкото разказването на ис
тории и сюжети в театъра само по себе си с доста тъпо занимание. без собствено стютическия. т.е. при-тегателен пласт,
сме загубени Без него всяка история е свадима до сапунена
опера Ъ възхождаззето към един автентичен еротизъм драматическият сюжет се използва елегантно и дискретно като
ракета-носител, която при постигането на еротическо лъче
ние се изпепелява от само себе са бидейки ненужен баласт. В
замяна телата обладават смисъла. Той се отлива в тяхното
живеене ма сцената.
Терапията на смутеното възприятие, от друга страна, изг
лежда невъзможно утопична, освен може би чрез регу лярното
насищане на художественото пространство с трасиращи пъ
тя в тази посока образци, т.с лека-по.лека възпитателно Тя
е гмхкоро в култивацията на сахючувствие да се стои срещу
сротичсското лъчение без външно мотивирани (и поради това
неадекватни) притеснения и терзания. Еротизмът също така
е абсилюпию несъвместим с психо логическите мотивации. На
нсл 4к«я фон театърът на пешо логическата оценка стои точ
но то лкова неадекватно, колкото бабешко ковьорче над водна
спалня Пред автентичния еротизъм лъсва действителната
импотекпимхлп на психологическите ситнежи; те фалшивеят
до безобразие и затова - на бунището Аман!
За да очистим пътя на еротичното вълнение, трябва да изшкурим от възприятната си нагласа пг>рвосигналиата склон
ност към сантиментално умиляНа>»с пред страуалството,
пред разбитите сърца, пред фаталните любева пред наивносимпатичната убогост на малкия човек... Малкият човек нап
ример е човек с умилите лно-талашитсма душа Той е вярно
симпатична, но и до втръсване безинтересна и досадна петрушка, еропшчески чандала с ну лев облъчвателсн потенциал. В
този смисъл малкият човек, ко лкото и да е на мода с демоде
като сантиментите, подхранващи сегашното му натрапничество На дневен ред е ренссамсът на големия човек - фигура
та на битийните въпроса еротичсския проводник на божест
веното. човека ма Дионисовата стихия. Той ще отвори пътя
ма новия епизъм. на крайния, на тоталния театър
Ром всг1р(ит
Грабвайте те лата*

Явор Гърдев
1 Причпоп-вие - обра гувано «п причастието - ”см, едлштн’ в стар>
бълг ез с от един и сиц граматически корен и в пряка смие.ива
връзка със "еъщ-мост". Ви* Мах Уотег Кимвско ЕхутоюдвсЬо
Ц йпаЪисК ИекМЬсгя. 1950-58
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Анкета
Продължава от с 11
Дризнивам т. че ЛиЛея с моЛ е би напразната надокда, че
и тази играчка, както всяка
у/пга, и* онръзне на палавите
си любители.
Снежана Симеонова:
Тази тема ми е .зиюго чузкда.
Филип Зидаров:
С /ши/о, почти ншцо. а пьк и
това. което формално изглезкда променено, е рядко с полоЛизпелен знак Пори е трудно да се говори за отпадането
на табута, кошпо и никога не
са би.ш точно фор.ну шрани,
освен ако приемем за велико
".шберализиране" по-честата
употреба на думи като секс и
о/к'азкп в медиите, показвале
то по телеви зията на някое и
друго голо дупе повече отпреди
или понякога среиизни в сед
мичници за култура забавиш
заглавия като "Г.лае от вулвата". Както повечето общест
вено обусловени явзения от
миншкупа до демокрацията,
появата и битието на ероти
ката у нас също илш недрага
та съдба да е с поне четвъртвековно закъснение и да е беля
зана със знака на ниското ка
чество и отАровенопи гддепиш/ш<а. Това, което не се
пше. разбира и.ш приема, е, че
във всички исторически, кул
турни и географски ареали еро
тиката винаги е била някаква
част от сапепхиката на епохата, дори когото изобразява
и.ш описва тота.ию експ.шцизпзш сексуални а/ени и вну
шения - японската гравюра на
дщ^в-з е само един от стотицшпе при.нери от историята
на изкуството на естетичес
ки въздействащ обект на еро
тиката, който е такъв не за
ради някакви гра/ищи или та
бута. а защото първо е превър
нат в худозкествен образ. В
случая с Булгар-еротика е дос
тоен за съЛаление фактът, че
когапиз след Десети ноември
внезапзю се оказа, че вече няма 1
кой да забранява едно или дру
го. въпреки възбудата от голе- .
мише очаквания, излезе, че ня
ма кой и какво интересно да
казке в "зоната на бившите
табута". Ползата от това
"разкрепостяване“ е д(х:та
съмните.ма, ако ре гумпатът
ще е единствено противно
до.июто ниво на съдържание
то на няколколю издавшшу
нас порно вестличета и слисанийиа или бе/помои/на/гш п.4ебейщшш на органи зирани от
мафио/пи конкурси от пита
"Мис бмх т" На.шчието в род
ната столица и на няколко
вмирисани "видеоксубове" или
на "сексшопове", където между
вибратори в кутии се мъдрят
одремани и неопрятни девой
ки, също едва ли е най-июбрещателната фюрлш "еротичен
пробив1. До/пз резултатът от
търсена провокативност в
чисто ху дожествено-изобрази
телната сфера беше плачевно
не-еротичен, когото Ателие
то на вечно младите художни
ци пока за своята лшогорекзамирана сротичзш изложба "Ко
съмче от четка" (въпреки че
организаторите й лиюю си я
харесват).
I Причината за всичко това
т е преобладаващазпа
според мен
I содиал/ш перфидноет и духо&
. на нищета и произтичащата I
от това традиция на възпи
таване на двойни стандарти
по отношение на еротиката.
I У нас тя все още не е п/»екрасI ният стимул за и тшпване на
безкрайност на усещания в есI тстшчески и духовен п.шн, а
продъзжава да е нещо'под сур- >
динка". нещо предизвикващо
неприяпию за ухото кш кане,
нещо полуприярито и възнеприлично. което правят и по
казва/п "други".Пътят от срзац-еро/пиката към истинския |
й обра! и съдържание минава |
през вътрешното с/свобожда- ]
тне от комплекси и вътраи/ш спирачжа п/«е / преодо.шване
на боязънта тя п/)естава да е
само нещо за "оомаиию пехезва/зе", през реаби.1итацията на
езиковия й еквиволе/ип и лргз
л/юе нането »йл/»щл'П|ЛенаяМ
нпобходилюол и ссжсуаош/лг
коре/ш на всеки вид сспизвно
удоволствие. До тогава, вмес
то да ценим естетическите
кззмпоненти, и зграждащи де
ликатната тъка// на еротика"
та. ще продъ.икаваме да се
препъваме в нея казно в чужда
и нечисто бельо.
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