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РАВНИС ПО ЕВРОПА!
една колекция от карикатури от фонда
“Хумор на народите”
на Дома на хумора и сатирата,
представена от неговата директорка н.с. Татяна Цанкова
Колекцията от българска карикатура на европейска тематика започна да се
формира след Голямата промяна в България през 1989 г. Българските карикатуристи
като флагман на прогреса отразяваха разминаването между претенцията на
българина да бъде считан за европеец априори – заради местоположението на
страната си – и действителното състояние на нещата – европейците от държавитечленки на ЕС чертаеха картата на Европа в ярки краски, а нашата България оставаше
извън, като сиво, безлично петно. Нас ни нямаше в европейския пъзел!
Българинът в своето самочувствие винаги се е съизмервал с Европа – с нейните
прогресивни умове, с нейните революционери, с нейните изобретатели и творци. И,
чертаейки “оптимистичната теория” за своето развитие, е преодолявал негативизма и
отрицанието, ината и безхаберието си, за да върви напред.
През 1998 в Габрово се проведе Ден на Европа – първата лястовичка от
европейската ни пролет. Екипът на Дома на хумора се разтопи и размечта и смело
обяви Национален конкурс за карикатура “Европа мечтае за България”. Настроението
на организаторите се предаде и на творците – карикатурите им преливаха от хумор и
бодяха със сатирата си. Те настояваха за промяна вътре в нас, за да бъдем оценени
заради таланта си и чувството си за хумор, за да стане мечтата двустранна – не само
българите да мечтаем за Европа, но и европейците да мечтаят за нас – да добавим
щипка шарена, дъхава българска сол, без да пресоляваме европейското ястие.
Европейското ни съизмерване продължи и през следващите години – на всяко
издание на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, което
организирахме, имаше творби, които отразяваха равнението по Европа.
Така за 10 години се роди колекцията “Равнис по Европа” – като документ за
общите разочарования, радостни вълнения, скептични усмивки, дяволити
намигвания, съпътстващи ни по пътя към заветната цел – да бъдем част от Голямото
европейско семейство, наречено Европейски съюз.
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STEP IN LINE WITH EUROPE!
a cartoon collection from the Humour of the Peoples art collection
introduced by
Research Associate TATYANA TSANKOVA,
Director of the Museum HOUSE OF HUMOUR AND SATIRE

The building up of a Bulgarian cartoon collection on European subject-matter started
right after the Great Change in Bulgaria in 1989. Being the flag-officers of progress,
Bulgarian cartoonists recorded the discordance between Bulgarians' claim to be a priori
regarded as Europeans due to the country's geographical location and the actual fact of
the matter: the citizens in the EC member-states were painting the map of Europe in bright
colours, yet Bulgaria remained a grey and featureless blotch outside the map borders.
Bulgaria was not a piece of the European jigsaw puzzle!
Bulgarians have always had enough self-confidence and have measured
themselves against the rest of Europe - against its progressive minds, revolutionaries,
inventors and artists. Thus, in order to move forward and to defeat negativism and
negation, stubbornness and negligence, Bulgarians would begin to draw an “optimistic
theory” of the country's development.
In 1998 the town of Gabrovo hosted the Day of Europe – the first swallow in our
“European” summer. The team of the House of Humour and Satire became so elated and
dreamy that they bravely announced the National Cartoon Competition Europe Dreams of
Bulgaria. The mood of the organizers overwhelmed the artists, and their cartoons came
brimming with humour and stinging with satire. The cartoonists called for a change within
us, for the right to be judged on the merits of our talent and sense of humour, for a requited
dream in which Bulgarians would not only dream about Europe, but Europeans would also
dream about Bulgaria. The cartoonists insisted on putting a pinch of aromatic Bulgarian
spices into the European dish without making it too hot and salty.
We continued comparing ourselves to Europe, and in the years to come each
edition of the International Biennial of Humour and Satire in the Arts that we held registered
entries which reflected our “stepping in line with Europe”.
So it took ten years to bring forth the collection STEP IN LINE WITH EUROPE! – a
record of common disappointments, joy and excitement, skeptical smiles and mischievous
winks that accompanied us on the road to the ultimate goal, i.e. to join the Big European
family called the European Union.
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“Европа не е път, а движение”
есе на българския писател-сатирик
Станислав Стратиев,
по повод Националния конкурс за карикатура “Европа мечтае за
България”
На нас все ни се случват работи, дето въобще не могат да се случат.
Такъв народ сме.
Или превземаме Одрин, обявен от военната наука за непревземаем, или правим
Национален конкурс за карикатура на тема “Европа мечтае за България”.
Невероятното за нас е ежедневие, а невъзможното – практика.
Възможното го оставяме за по-рационалните жители на континента.
Каталогът “Европа мечтае за България” е ярка и точна картина на българския
дух, на мисленето на съвременния българин, на неговата артистичност, скептицизъм,
надежда и кураж, на неговата възможност за горчива самооценка и хаплива ирония
спрямо свои и чужди. Остроумна и метафорична диагноза на състоянието на
българските умове в края на века, трескаво търсещи себе си и България в пъзела на
Европа и света. Освен талант и интелигентност, творбите, събрани в каталога, издават
едно ново самочувствие, достойнство на свободни хора, които мислят и действат
свободно, за които няма забранени територии.
Подкупва лаконичната, строга линия на рисунката, съвременното рефлективно
мислене, ироничните графични внушения.
Европа не е път, а движение – това е урокът, който преподава този каталог,
патосът на работите в него. Движение на мисълта, на волята, на разума. Движение към
себе си, към нормалното, към човешкото, към свободата и демокрацията, излизане от
съня, летаргията, неподвижността, застоя, унеса, вцепеността.
Европа – това е преди всичко раздяла със своите митове, със старото мислене,
раздяла с оправданията със Съдбата, като главна и единствена причина за нашите
нещастия, за състоянието ни на хора и народ. Оправдания много често прекалено
удобни за бездействието ни, за малодушието, за неспособността ни да се борим и да
управляваме собствения си живот.
Най-напред трябва да хванем бика за рогата, а после да похищаваме Европа!
България е в Европа, винаги е била, тя трябва просто да намери себе си, да
покаже изчистеното си лице, красиво и одухотворено, трептящо от живот и слънце,
умно и уникално. Тогава Европа наистина ще мечтае за България, защото са малко
такива жизнени, жилави, емоционални и талантливи народи.
Това е пътят, който трябва да изминем.
Това внушават, с болка и смях, с ирония и сарказъм, с майсторство и вяра,
творбите в този каталог.
Вярно, сега сме грозните патета, но никога не ме напуска надеждата, че един ден
ще се превърнем в страната на белите лебеди. Вярвам в грозните патета, аз самият
съм такъв, знам, че рано или късно ще се променим. Рано или късно светът и Европа
ще погледнат на нас с нови очи и ще видят една нова картина. Усещам го инстинктивно,
както усещам и порива, с който са създадени карикатурите в каталога, порив, който
говори за същата вяра и същата надежда.
Европа може да мечтае за България – ние можем да й дадем уникалния опит от
срещата на Изтока и Запада, можем да й дадем едно друго възприемане на света, с
друга чувствителност, една пантеистична и хармонизирана с природата жизненост,
можем да положим ярка багра в европейския културен пейзаж, да обогатим Европа с
едно чисто българско изкуство.
За мнозина това сигурно изглежда невероятно и невъзможно.
Но, както казах в началото, невероятното за нас е ежедневие, а невъзможното –
практика.
Такъв народ сме.

Europe Is Not a Road but a Movement
essay by Bulgarian playwright and satirist STANISLAV STRATIEV
on the occasion of the National Cartoon Competition
Europe Dreams of Bulgaria
We, Bulgarians, are always befallen by things that are impossible to happen otherwise.
Such is our people.
We would either capture Edirne proclaimed by military science as invincible or would
hold a National Cartoon Competition entitled Europe Dreams of Bulgaria.
The improbable is a matter of everyday life for us; the impossible – a plain routine.
We leave the possible to the more commonsense inhabitants of the continent to deal
with.
The catalogue Europe Dreams of Bulgaria presents a vivid and exact picture of the
Bulgarian spirit, of the modern Bulgarian man's way of thinking, his artistry, skepticism, hope
and courage; his ability to pass a bitter judgment on himself and to use scathing irony against
his fellow countrymen and strangers alike. The catalogue is a perceptive and metaphoric
diagnosis of the state of Bulgarian minds at the turn of the century ardently seeking their own
place and that of Bulgaria in the jigsaw puzzle of Europe and the world. Besides talent and
insight, the cartoons included in the catalogue suggest a new kind of self-confidence, a dignity
of freeborn people who think and act independently, and for whom no forbidden territory exists.
What entices one is the economical and accurate line of the drawing, as well as the
contemporary reflective thought and the ironic graphic implications.
Europe is not a road but a movement – this is the lesson taught by the catalogue and
the pathos of the works in it. It is a movement of thought, will and reason; a movement towards
one's own self, towards the ordinary and the humane, towards freedom and democracy; a
parting with daydreaming, lethargy, immobility, impasse and consternation.
Europe means, above all, a farewell to old myths and obsolete ways of thinking - a
good-bye to excuses on account of Fate as a prime and single cause for our misfortunes and
for the state we are in as people and a nation. Quite often such justifications only too
conveniently serve Bulgarian passivity, faint-heartedness and inability to fight for and hold the
reins of our own lives.
We'd better take the bull by the horn first, and then – be off to ravish Europe.
Bulgaria is in Europe and it has always been; it simply has to find its own place and to
show its beautiful, expressive and freshly washed face, vibrant with life and sunshine,
intelligent and unique. Then Europe will start dreaming of Bulgaria, indeed, for few peoples in
the world are so vital, tough, emotional and well-endowed.
This is the road we have to take and travel through.
And this is what the cartoons in this catalogue suggest – in pain and laugher, in irony
and sarcasm, in mastery and faith.
It is true – we are the ugly ducklings today; yet I never let go of the hope, mad as it may
seem, that one day we shall turn into a people of white swans. I believe in the ugly ducklings; I
myself am one, and I know that eventually we will change. Sooner or later the world and
Europe will look upon us through a new pair of eyes and they will see a different picture. I
sense it instinctively, as I do the driving force that has brought forth the cartoons in the
catalogue, a force that bespeaks the same faith and the same hope.
Europe may dream of Bulgaria. We can offer it a rare experience from the encounter
between the East and the West; we can grant it a different perception of the world, with a new
sensitivity and a pantheistic vitality in harmony with nature; we can paint a bright colour in the
cultural scene of Europe and enrich it by lending a purely Bulgarian quality.
For many people this may appear both improbable and impossible.
But as I mentioned in the beginning, the improbable is a matter of everyday life for us,
the impossible – a plain routine.
Such is our people.

Сава Бабич - Сърбия
Sava Babic - Serbia
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Домът на хумора и сатирата сваля шапка пред всички карикатуристи,
дарили своите творби за неговия фонд “Хумор на народите”
и им благодари!
Благодарим и на партньорите EUROPE DIRECT в рамките на
Габровската търговско промишлена палата
и Издателство “ЕКС-ПРЕС” - Габрово,
без чиято помощ трудно бихме реализирали
идеята за представяне на тази колекция.
The Museum HOUSE OF HUMOUR AND SATIRE expresses deep
gratitude and takes a low bow to all cartoonists who have donated their
works to the Humour of the Peoples art collection.
Our thanks go also to partners EUROPE DIRECT within the Gabrovo
Chamber of Commerce and Industry
and EX-PRESS Publishing house, Gabrovo.
Without their support we would have hardly implemented
the idea of presenting this collection.
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