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Не е ново, че много хора, когато минат една определена 
възраст, започват да говорят как светът отива на 
провала, младите са коренно различни, в общи линии 
не стават за нищо и изобщо всичко се разпада и 
бъдеще няма. В личен план това е разбираемо усещане, 
а и идеализацията на миналото заради младостта е 
нещо съвсем нормално. Но когато в тази роля влязат 
авторитетни творци, от които очакваме не вариации 
върху личното, а по-значими тези, вече попадаме в друга 
ситуация. Така се случи, че само за няколко седмици в 
серия от интервюта се чуха индиректни обвинения 
към младите у нас – било към младите преводачи, било 
към конкретна актриса, било по принцип към младите 
поколения, които нямали любопитство, усет за красота, 
доблест. Ясно е, че визирам три интервюта – на 
доайена на преводачите Иглика Василева и на двама 
от най-изявените ни режисьори – Теди Москов и Иван 
Добчев. В социалните мрежи се изля какво ли не по 
повод тези интервюта и ясно се оформиха групите 
на поддръжниците и критиците. Скандалите бяха 
опаковани в говорене за елитарното и масовото, за 
учителите и учениците, за поколенческите сривове, 

  Иван Драгоев за 
толерантността и лаицизма

  Георги Илиев за критиката 
към психотерапията

  росен петков за Иван милев
  Илияна Бенина и Никола 

Бенин за личната библиотека 
на акад. михаил арнаудов

  Юлия Николова за андриана 
Спасова-Топурова

Разговори
  Яница радева 

 с александър Шурбанов
  мария Калинова  

с Дария Карапеткова
  Ния Харалампиева  

с Димана Йорданова

Лице на броя Бойко пенчев

Геопоезия
 Дан Коман
 елена Владаряну
 педро енрикес Уреня
	
In memoriam Димитър Калчев

за сексизма в случая с Добчев (последното си струва 
да се обсъжда, защото сексизмът в България, като се 
започне от вицовете и рекламите и се стигне до такъв 
род изказвания, е не просто безнаказан, но приеман със 
задоволство и смях, но това е тема за друг коментар). 
Трудно ми е да се сетя за нация, която да е толкова 
комплексирана на тема елитарно и чиито интелектуалци 
непрекъснато да се надпреварват да се самопосочват 
като такива. Елитарното е не само знак за продукта, 
то е и състояние на духа, и ако наистина е присъщо на 
твореца, а не е поза, се внушава дори когато същият 
този творец говори достъпно, разяснява толерантно и 
не отблъсква с арогантност и самоопиянение. В България 
сме го виждали при идванията на титани като Пол 
Рикьор и Умберто Еко. Но дори не е нужно да ходим 
толкова далече. Ако останем в сферата, владееше го 
Никола Георгиев, владее го Цочо Бояджиев… А идеята да 
правиш нещата тотално херметични, защото само това 
ти гарантира елитарност, не беше ли детската болест 
на 90-те, която обаче явно не сме изживели. 
Но да оставим тези разсъждения. В интервюто си пред 
БНТ Теди Москов чудесно говореше за сриването на 
авторитети. Да, това е големият български проблем, 
наша обреченост е да започваме от нула, да ни липсва 
памет, което води до убеждението сред част от 
младите (и то не само у нас), че щом не са били родени 
по времето на дадено събитие, то не е от значение и не 
трябва да се познава. В същото време Теди Москов каза – 

Броят	е	илюстриран	с	картини	на	Моника	Попова	от	
самостоятелната	є	изложба	„Вакуум“.
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Тематичен център на 
първия за 2021 г. брой на сп. 
„Християнство и култура“ 
(бр. 158) е актуалната 
тема за отношението 
на християните към 
пандемията от коронавурис. 
Маските	не	скриха	нашите	
лица,	а	ги	показаха, споделя о. 
Стефан Стефанов в анализа 
си за вярата,	вирусите	и	
личбите. От своя страна 
архим. Василий (Савов) 
представя своите размисли	
по	повод	посещението	на	

столични	свещеници	в	няколко	ковид	отделения, озаглавени 
За	духовната	подкрепа	в	болестта. В броя е публикувано 
и мнението на д-р Мойра Маккуин от католическата 
епископска конференция на Канада по въпроса Етично	
допустими	ли	са	ваксините	срещу	Covid-19?	Етичните 
проблеми са разгледани и в текста на Сандра Керелезова 
Православният	поглед	към	практиката	на	замразяване	
на	ембриони. В статията си от рубриката „Пътят към 
Дамаск“, озаглавена Към	Православието	чрез	Преданието 
Теодор Аврамов разглежда житейския път на американския 
историк Ярослав Пеликан, чиито възгледи са илюстрирани с 
лекцията Приемственост	и	креативност.	Историческата 
тема е продължена в текста на Венцислав Каравълчев 
Св.	Лука,	митрополит	Месемврийски	–	един	неизвестен	
архиерей	на	Несебър.	Рубриката „Пътища“ включва 
текстовете на Валер Новарина Духът	диша	и размислите 
на Данаил Давидов за Спасението.	В броя е представена и 
новата книга на американския православен философ Дейвид 
Бентли Харт	Атеистичните	делюзии с откъса Лицето	
на	обезличените, както и с разговор с преводача Борис 
Маринов, озаглавен Модерният	секуларизъм	е	труден	не	за	
оборване,	а	за	преодоляване. Рубриката „Християнство и 
литература“ включва нови текстове на Калин Михайлов 
от поредицата Кратки	есета	за	размисъл	и	молитва.	
Броят е илюстриран с творби на Микеланджело, на чието 
творчество е посветен и текстът на Владимир Градев 
Кожата	на	истината.	

„Откупките“ – това 
е водещата тема на 
февруарския брой на сп. 
„Култура“. По време 
на прехода галериите в 
България не откупуваха 
съвременно изкуство. 
Министерството на 
културата обяви програма 
за откупки като кризисна 
мярка за 2020 г., която така 
и не се случи. Анализи по 
темата от Диана Попова и 
Владия Михайлова, разговор 
с директорката на СГХГ 

Аделина Филева, с галериста Стефан Стоянов от Ню 
Йорк и с куратора Мартин Енглер, както и отговорите 
на Министерството на културата. И още: есе на 
Юзеф Тишнер за християнската надежда, разговори с 
лингвиста Клод Ажеж за книгата му „Музиката или 
смъртта“ и с Аян Хирси Али за съвременната досада от 
демокрацията и ненавистта към собствената култура. 
В броя може да прочетете и откъс от новата френска 
книга на Александър Леви „Записки от Странджа“, 
както и интервюта с българиста проф. Хюсеин Мевсим, 
с израелския писател Ешкол Нево и с приложника проф. 
Димитър Делчев. И още: портрет на режисьора Иван 
Терзиев, „последния мохикан от забраненото кино“, 
разговори с драматурга Яна Добрева и с пианиста Иван 
Дреников. Броят е илюстриран с творби на Надежда 
Олег Ляхова. 

К о Н К У р С

С е м И Н а р

1. Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат 
раздаването на годишни конкурсни награди в следните 
раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика.

2. А също и на следните специални награди:
– две специални награди (определят се от журито  
за	цялостно	творчество или за изключителен	принос	в 
областта на литературата и хуманитаристиката); 
– една специална награда за принос към гражданското 

общество (връчва се от Фондация 
„Комунитас“).

В конкурса могат да участват само творби, 
публикувани в периода 1 януари –  

К о Н К У р С 

31 декември 2020 г. Наградите ще се връчат на 1 ноември 
2021 г. в Деня на народните будители. 

3. В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000	лв.)
– II награда (в размер на 3000	лв.)

За да е валидно заявлението за участие в конкурса – до 
31 март 2021 г. кандидатите трябва да предоставят 
безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях 
книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли 
от сайта http://kultura.bg/web/.
адрес за изпращане по пощата на книгите и на 
формуляра за кандидатстване:  София 1000,  
бул. „Патриарх Евтимий“ 22, ет. 3, Фондация 
„Комунитас“ – за Годишните награди на портал 
Култура. 
Телефон за контакти: Портал „Култура“ 02/434 10 54.

портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и хуманитаристика 2021

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският 
културен институт и специалност „Унгарска филология“ 
към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за превод на 
съвременна унгарска поезия и проза. 
Конкурсът се провежда със съдействието на унгарския 
лектор към Програма „Гост-преподаватели за унгарската 
култура“ при Министерството на външните работи и 
външноикономическите връзки на Унгария.
Конкурсът се провежда с партньорството на 
„Литературен вестник“ и Къща за литература и превод.
Конкурсът е насочен към преводачи от унгарски език, 
които до момента имат най-много една публикувана 
преводна книга, но може да имат публикации в периодичния 
печат. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват 
в конкурса ще превеждат един и същ прозаичен откъс 
и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. 
Постъпилите за участие в конкурса преводи ще 
бъдат оценени от компетентно жури, съставено от 
представители на СПБ, Унгарския културен институт 
и СУ „Св. Климент Охридски“. След обявяването на 
резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница 
за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените 
преводи, в която под ръководството на членовете на 
журито ще могат да се включат всички участници.
Награди
Категория проза:
I награда – 300 лв., II награда – 200 лв., III награда – 100 лв.
Категория поезия:
I награда – 300 лв., II награда – 200 лв., III награда – 100 лв.
Специална награда: едноседмичен престой в Преводаческата 
къща в Балатонфюред със стипендия, осигурена от 
Фондация „Унгарска преводаческа къща“.
Поощрителни награди: книги на унгарски и български език.
Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в 
„Литературен вестник“.

Текстове за превод
Тази година стихотворенията са на анна Т. Сабо, а 
разказът – на анита Хараг. 
Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от 
сайтовете на Съюза на преводачите в България и на 
Унгарския културен институт. 

Кой може да участва:
Настоящи и бивши студенти от „Унгарска филология“
Хора, владеещи унгарски език на подходящо ниво
Кандидатите може да имат публикации в периодичния 
печат и/или най-много една публикувана книга.

Конкурсът е анонимен
Преводите се изпращат на имейл konkurs@uki.bg, като 
личните данни не фигурират върху файла с превода, а заедно 
с имената и декларацията на преводача се посочват в 
отделен документ.

Условия за участие
Най-късно до 31 май 2021 г.  участниците в конкурса трябва 
да изпратят в електронен формат (.doc, .docs) на адрес 
konkurs@uki.bg:
превода на разказа и/или стихотворенията (във файла с 
превода не трябва да фигурират лични данни)
приложена декларация (в свободен текст) за авторство на 
изпратения превод, съдържаща имената на преводача

Срокове
Краен срок за изпращане на превода: 31 май 2021 година. 
Обявяване на резултатите: 30 юни 2021 г. 
Провеждане на работилница за обсъждане на 
преводаческите проблеми в изпратените преводи с 
всички участници, под ръководството на членовете на 
журито – 2-3 юли 2021 г. (в зависимост от ситуацията 
работилницата може да се проведе на живо или онлайн, за 
което преводачите допълнително ще бъдат уведомени)
Гостуване на наградения преводач в Преводаческата къща в 
Балатонфюред: зима 2021/пролет 2022 г.

За допълнителна информация
Пишете на адрес: uki@uki.bg 

Конкурсът	се	осъществява	с	финансовата	подкрепа	
на	Програма	„Гост-преподаватели	за	унгарската	
култура“	при	Министерството	на	външните	работи	
и	външноикономическите	връзки	на	Унгария	и	със	
съдействието	на	унгарския	лектор	в	София.

Конкурс за превод на съвременна 
унгарска литература 2021

смисълът на едно произведение се губи в превода, тоест 
ние не знаем всъщност какво четем, защото лошо се 
превежда. Ето така, ангро, с две изречения, той зачерта 
цялата преводаческа гилдия от миналото и настоящето. 
Вместо да защитава експертността, която е 
предпоставка за елитаризъм, се изказа по тема, която не 
е от компетенциите му. Това какво е, ако не сриване на 
авторитети, когато думите принадлежат на толкова 
известен интелектуалец? Няма да спестя и нонсенса, 
по силата на който Москов каза, че е научил най-много 
от анализите на Виготски върху Шекспир, а изречение 
след това обяви, че да се занимаваш с анализи е глупост 
и много хора тъкмо това правят. Защо задълбавам 
в думите му ли? Защото това е пътят, по който се 
сриват авторитети и това е примерът, който младите 
получават. После те първи ще заговорят, че не четем ли 
в оригинал, значи не четем, и че критиката е безполезна. 
И какво ли още не, след като го е изрекъл интелектуалец 
от ранга на Теди Москов.
Колкото до младите, към които по-директно или 
косвено бяха насочени критиките във всички интервюта, 
ясно е, че от подобни обобщения никой няма нужда и  
единна обща култура на поколенията не съществува, 
включително – на техните. Младите са точно толкова 
различни помежду си, колкото и всички наши поколения. 
Мога да изброя десетки имена на прекрасни млади поети 
и писатели, мога да посочвам великолепни студенти, 
които те карат всеки път да влизаш на лекция при тях 
като на изпит, мога да посоча и много талантливи млади 
преводачи, но целта ми не е да персонализирам. Ще ми се 
да вярвам, че тези скандали ще направят утвърдените и 
авторитетни творци по-отговорни към публичните си 
изяви, за да не практикуват това, което уж критикуват. 
И за да не се самокомпрометират, защото това е 
последното, от което имаме нужда. 

амелИЯ лИчеВа 
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от стр. 1

Семинар „литература  
и психоанализа:  
интерпретацията“
Първата сбирка на семинара „Литература и психоанализа: 
интерпретацията“ ще се състои на 25 март 2021 г., 
от 18.30 ч. Темата ще бъде „Тълкуване на сънищата“. 
Участници в срещата са Иван Христов, Ирина Калбанова, 
Камелия Спасова, Валентин Йорданов. Модератор ще 
бъде Мимоза Димитрова. Събитието ще се състои чрез 
онлайн платформата Zoom. Ето линк към него:
https://us02web.zoom.us/j/88611269111?pwd=Y25kZGQyQ3N6TUty
bHczOGRyanM1QT09 
Meeting ID: 886 1126 9111 
Passcode: 482985

от организаторите: Мимоза Димитрова,  
Дарин Тенев, Розалина Дочева, Еньо Стоянов,  

Елица Цигорийна, Камелия Спасова, Ирина Калбанова, 
Георги Илиев, Богдана Паскалева, Иван Дулов,  

Мария Калинова
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малко по-абстрактно 
като за начало – каква е 
Вината на съвременното 
ни общество според Вас? 
И може ли да се изкупи, 
има ли нужда въобще от 
изкупление? 
Изкуплението е преди 
всичко отчаяна молба – и 
често, ако го поискаш, го 
получаваш. Ние разчитаме 
на съвестта, за да не се 
изродим в чудовища, но 
не можем да разчитаме 
единствено на нея, за 
да станем по-добри 
хора. В един момент 
просто се превръщаме 

в сиропиталище за разкаяния. Мисля, че ни смазаха две 
неща – страхът от провал в свят, който признава само 
съвършенството и страхът от съвършенството в 
свят, който предлага само провали. Съвършенството 
е утопия, рекламен трик, а провалът поне има посока, 
текстура, осезаем е. Колкото до конкретиката – ние, 
съвременното общество сгрешихме, да. С това, че 
затрихме авторитетите си и ги заменихме с гурута и 
инфлуенсъри. 

В този смисъл кой е Вашият учител в 
литературата?
Четенето. 

последната Ви книга „писма до Ния, която не родих“ 
се категоризира под знака на прозата, но въпреки 
това звучи песенно, когато се чете. Къде е златната 
среда между поезията и прозата? В музиката ли? 
Поезията е навсякъде, освен в лошото стихотворение, 
беше казал някой. Златната среда е нещо, за което 
всички говорим, но малко от нас могат да докоснат 
с показалеца си. „Писма до Ния, която не родих“ е 
експлозия от емоции, авария, изля се, сякаш вряла вода 
от спукана тръба. И сред този хаос се роди симбиозата 

от два литературни жанра. Писах текстовете близо 
10 години, всеки сам за него си, парче по парче. И когато 
ги сближих, като магнити се залепиха – кой където му е 
мястото. Звучи твърде лигаво и претенциозно, но пък е 
истина. Това е книга, която нищо не търсеше. Тя просто 
е намирането като инцидент.

Кога настъпва връхната точка, в която става 
невъзможно човек да побере чувствата и мислите 
си, натежават и се появява нужда от отдушник за 
душата?
Когато твърде дълго си пренебрегвал душата! Тя, както 
и тялото, започва да се самоизяжда, когато не получава 
храна. А настървените и гладните или нападат, или 
колабират. Да си твърде чувствителен не означава, че 
си добър стопанин на душата си. Връхната точка идва 
с дългото поставяне на „чуждото място“, след което 
поглеждаш към своето – и там няма никой.

Книгата сякаш ни прави свидетели на два отделни 
разказа, две съдби. В същото време обаче се 
обединяват около една тема – тази за болката. чии 
са тези преживявания – индивидуално-човешките, 
колективните или нечии съвсем чужди?
Всички ни чака една нощ. Съвсем една и съща. И именно 
там имаме шанса да бъдем различни. Болката е виза за 
имиграция в собствената ни душа. Само тя ражда, тя 
убива, тя ни дава лични имена. Но и голямата, всеобща 
човешка болка съдържа персоналната. Може би е 
вярно и обратното. И не е въпрос само на емпатия или 
самосъжаление, а се простира до общия организъм, който 
сме и който се разклаща дори и от един болен орган. 

мислите ли, че в „писма до Ния, която не родих“ 
може и да живее една „нова“ медея, която е успяла 
да спаси навреме децата си от най-голямата болка на 
света, а именно живота? 
Спасението е висша цел, но интерпретациите му 
са различни. Да спасиш понякога означава именно да 
отнемеш, да не дадеш живот. Но тук следва върволица 
от парадокси – имаме ли извънредни права над нечия 
чужда съдба, кои сме ние, че да вдигаме ръка – за да 

ударим или погалим. Всяка стъпка към другите е 
навлизане в личното им пространство, независимо от 
намеренията ни. Книгата не е наръчник по убийство, 
нито натрапва светогледа си. Тя не е лозунг, агитация 
или съдебна зала. Не е задача, решение или обозначителна 
табела. Тя е изповед. За крехкостта на човека под 
тежестта на собствените му избори. 

Всъщност коя е Ния? 
Ния е не само човекът, който никога няма да бъдем, 
но и човекът, който никога няма да бъде. Човекът – 
хипотеза, антитеза, пророчески план. Фиксидеята, 
фобиите. Ния е хроничен родилен спазъм. Болка, 
толкова силна, че мястото е станало безчувствено. 
Ния е животът, спрял да набъбва и върнат обратно 
към идеята за него. Ния е всичко, което отказваме 
да докоснем, от страх, че може да се счупи. Или да ни 
счупи. Ния е и всичко противоположно на казаното 
дотук. 

продължава ли Ния да съществува в душата и 
съзнанието Ви? Или вече е поела по своя си път? 
Ния ще се рециклира в нещо друго с времето, но никога 
няма да изчезне. Не махам парчета от пъзела, който 
съм. Твърде дълго съм им търсила мястото, на което 
да паснат. А Ния пасва на всичко, което трябваше да 
преживея, за да бъда каквато съм в мига, в който слагам 
точка на това изречение.

Трябва ли ни душа, ако имаме време?
Душата е инструмент на безсмъртието. Времето е 
инструмент на тленността. И двете ни трябват, но 
можем да задържим само едното.

разговора води НИЯ ХаралампИеВа

Болката е виза за имиграция в собствената ни душа 
Интервю с Димана Йорданова за тленността, душевните кризи и невъзможността на времето

Това не е типичен отзив за столична изложба. Най-вече 
защото не е написан от изкуствовед, а е следствие от 
въздействието, провокацията и срещата с определен 
художествен свят.  
27 февруари, събота. Слънчево време, рядко толкова топло 
за зимен месец. По улиците се усеща екзалтацията от 
наближаващия март, от приветливата топлина, а и от 
знанието, че след този ден идва неделя: време да се наспиш 
без аларма и да преосмислиш изминалата седмица.
С такова усещане се озовавам в галерия „Райко Алексиев“ 
на СБХ, където още от тунела, водещ към нейния вход, 
посреща плакатът на самостоятелната изложба „Вакуум“ 
на Моника Попова. Своеобразното „всмукване“ във вакуума 
се заражда  именно в този тунел, така подходящо входно 
пространство спрямо заглавието на Моника Попова. 
Последен ден на изложбата. Отбелязвам наум, че трябва да 
спра да правя неща винаги накрая, но този път отлагането 
няма значение, защото е примесено с вълнението от 
ексклузивността на последните посетители. Когато знаеш, 
че на следващия ден галеристите ще свалят платната 
от стените, ще ги опаковат и приберат, продадените 
творби ще отпътуват към новите им собственици и 
може би никога повече няма да видиш някое произведение на 
живо, сегашният момент се струва сингуларен, дори леко 
откраднат. Нямам идея как се чувстват художниците в 
този последен ден. Би ми било интересно да разбера. Но вече 
по същество за „Вакуум“.
Ретроспективна по характер, изложбата събира в себе 
си 150 произведения на Моника Попова, създавани през 
последните 25 години. Още на влизане в „Райко Алексиев“ 
първата езикова асоциация е „колосалност“. От всяка 
стена биваш гледан от огромни платна, около 2 на 3 
метра размер. Освен големите платна, в съседство 
можеше да се видят и по-малки рисунки на художничката, 
също толкова провокиращи, колкото и големите им 
сестри. Безспорно водещите теми на Моника Попова са 
обвързани с женското начало, утробата, космическото, 
семейството, болката, мъката, любовта, също и езика. 
Без да се спирам върху конкретни платна, в повечето от 
тях са втъкани женски тела, къде свързани с матерното 
начало, къде със сексуалното, но и не само. На пръв поглед 
най-отличителни платна са онези, в които Попова използва 
шева. Ярките конци, които се вплитат ведно с боята, 

Непосилната лекота на колосалната женственост
(Бележки върху самостоятелната изложба „Вакуум“ на моника попова)

обогатяват фактурата на картината. Създава се едно 
по-голямо навлизане в пространството на картината у 
гледащия, близко до физическо докосване и едновременно 
с това динамика. Попова играе силно с тази динамика на 
изображението, инкорпорирайки шева, плетката, но и не 
само.
Другите два отличителни белега в стила є са линеарността 
и езикът. Линейните очертания в картините карат 
гледащия да проследи началото на историята на отделното 
платно, когато окото е отблизо, опитваш се да намериш 
зародиша на историята. Когато гледаш огромните платна 
отдалеч, същата тази линеарност напомня естетиката на 
импресионистите, тъй като именно през тази физическа 

отдалеченост линиите добиват една нова, колосална 
история. Големите платна на художничката са характерни 
и с използването на ярки, наситени цветове. Червено, синьо 
и жълто, трите основни багри на цветовия спектър са 
като че ли най-използваните от нея. Тази основна гама на 
силни цветове говори по ударен начин за темите на Попова: 
майчинството, болката, раздялата, еротичното. Именно 
този разговор между тема, цвят и линия правят „Вакуум“ 
толкова засмукваща в себе си изложба. 
Вплитането на словесни средства в творбите добавя още 
наситеност в историите, които Попова трансформира в 
платната си.  Авторката инкорпорира в отделни творби 
езика, представен на места само с по една дума, подобно 
на дадаистите. Другаде езиковото има структурата на 
разказ най-отдолу на платното, а някъде ще го срещнем под 
формата на поезия. Тук ще отбележа една от централните 
картини на „Вакуум“: конкретен автопортрет. Голо, 
татуирано тяло с глава на куче. Под тялото четем 
следния откъс: “това е моето тяло в образа на кучката. 
това е нейната глава в образа на кучката. или аз в образа на 
гизда. или само кучката”. Този автопортрет, като че ли 
събира в себе си езика на себе(не)разбирането. Главата на 
куче пък, от своя страна, се обвързва със заниманията на 
художничката в сферата на египтологията и митологията 
(в изложбата можеха да се видят редица творби, посветени 
на любовта на Попова към Египет). Тази митология, която 
авторката вкарва в своята естетика, ме кара да се замисля 
за космогоничното, което присъства толкова ярко в 
творбите, част от „Вакуум“. Подобни творби бих нарекла 
„лекуващи творби“. Когато си пускам интервю с Моника 
Попова, качено в сайта на БНР, дочувам, че самата тя казва, 
че за нея „митът лекува“. 
Умът ми все още не може да побере мащаба на „Вакуум“. 
Изложбата провокира да мислиш едро, същевременно 
болезнено детайлно; колосално и едновременно с това нежно 
и фино; и също за това, в кръга на шегата, разбира се (но 
и тайното любопитство), в какво ли ателие трябва да 
работиш, за да създаваш такива произведения. Сещам се за 
ателието на Джаксън Полък, който е окачал кофите с боя 
за тавана или сам се е люлял, за да рисува, и се усмихвам на 
изобретателността на художниците.

лИлИЯ ТрИФоНоВа

Моника	Попова	пред	своите	картини
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петер Цанев, 
„психология на 
изкуството“, 
изд. „Национална 
художествена 
академия“, 2021

Най-сладки за четене остават онези 
книги, с които си се сдобил след като 
тиражите им са били изчерпани и 
трудно откриваеми. Именно такова 
е настоящото издание на „Психология 
на изкуството“ на Петер Цанев. 
След „Психологически подходи в 
изкуствознанието“ (2009), „Образ и 
съзнание в арт-терапията“ (2018) в 
съавторство с професор Владимир 
Никитин, „Неразказаната българска 
абстракция“ (2014) заедно с професор 
Станислав Памукчиев, Петер Цанев 
отново се завръща към трудната задача 
да пише за нехомогенни области в общ 
наратив, като актуалното издание 
включва и нова глава „Лаканианска 
психоанализа на изкуството“, приложение 
и редакции по старите текстове. Защото 
разликите са винаги значещи. 

макс Вебер, 
„основни 
категории на 
социалната 
икономика“, прев. 
Кольо Колев, 
изд. „Критика и 
хуманизъм“, 2021

Силата на „Критика и хуманизъм“ да 
издават авторите не със спорадични, 
случайно подбрани книги, а в поредици, 
позволяващи един близък поглед към 
мисълта, не ни разочарова и по отношение 
на Макс Вебер. След първия том „Фигури 
на културата/Фигури на властта“ 
(2017) настоящият том представя 
за пръв път в пълен обем на български 
език класическите Веберови „Основни 
социологически понятия“ и „Основни 
социологически категории на стопанското 
действие“, а вече сме в очакване и на 
третия том, който ще бъде посветен на 
Веберовата социология на правото.

Боян манчев, 
„Свобода въпреки 
всичко“, изд. 
„метеор“, 2021

Книгата е първи том с подзаглавие 
„Свръхкритика и модална онтология“, 
тя е посветена на Кант и един 
свръхкритически прочит на Кантовия 
парадокс за свободата и свободната 
каузалност като онтологическо условие за 
съществуване. Залогът на изследването 
е в развиването на онтологията като 
модална и динамична категория. Също 
и в противопоставяне на дискурса на 
съвременната (поп)онтология, който 
със заскобяването на Кант и ролята 
на субекта и неговата рефлексивност 
рискува да изпадне до безкритична 
онтотеология. Книга, която не само ни 
напомня какво е да мислим критически, но 

и ни дава инструментариум 
как да не забравим за 
свободата	въпреки	всичко.

мария Калинова: „Какво означава да 
превеждаш?“ е въпросът, който поставя 
в началото на своята книга Умберто Еко. 
Това е централен въпрос не само за полето 
на преводаческия опит, но и въпрос, който 
засяга изобщо спецификата на човешкото 
разбиране. Затова наново и наново е 
необходимо да подновяваме питането. Не 
бих пропуснала възможността да задам 
този въпрос именно на доц. д-р Дария 
Карапеткова, преводача на „Да кажеш 
почти същото“ от Умберто Еко. И така: 
какво означава да превеждаш и какво 
означава да превеждаш Умберто Еко?
Дария Карапеткова: Много се 
радвам, че ще мога да се освободя от 
нелекия отговор на първия въпрос, 
като препоръчам далеч по-изгодната 
за читателите алтернатива, която 
Умберто Еко разгръща на 408 страници в 
този току-що излязъл български превод. 
Колкото до второто, лично за мен това 
означаваше непрекъснато догонване на 
едно олимпийско и задължаващо темпо – с 
много обогатяване и ползи за тичащата 
подир.

мария Калинова: Освен преводач Вие 
сте и теоретик на превода, преди няколко 
години излезе Вашата монография „За 
превода“, която получи специалната 
награда на Съюза на преводачите в 
България за изключително високо 
постижение в областта на теорията, 
историята и критиката на превода. 
Доколко споделяте теоретичните 
възгледи на Умберто Еко за превода? 
Има ли места, където се оказвате на 
противоположни позиции?
Дария Карапеткова: „Да кажеш почти 
същото“ е един от трудовете, които 
са ме формирали професионално. След 
излизането си той бързо се превърна в 
задължителен за всяка библиография, 
която има претенциите да се занимава 
с въпросите на превеждането. Отвъд 
огромния културен багаж, който стои 
зад написването му, причината е в 
изобилието от конкретни, автентични 
примери из практиката на Еко като 
превеждан автор и наблюдател на езика. 
Това качество на книгата е в подкрепа 
на споделяното от всички преводачи 
мнение, че няма смисъл да се говори за 
тази материя в абстрактно-философски 
ключ. Фактологията, разгледана тук, 
е от най-висока проба, но е поднесена 
достъпно и дори забавно, което не 
отменя изключителната класа на 
текста. От собствената си скромна 
позиция бих изказала известно несъгласие 
с убеждението на Еко, че бележките 
под линия са бялото знаме на преводача. 
Вярно е, че понякога те са „пътят на 
най-малкото съпротивление“. Често 
обаче употребата им произтича от 
различността на нашите общества, 
част от която са и различните езици и 
реалности. Ако това не беше така, на 
първо място нямаше да има нужда от 
превод.  

мария Калинова: Еко е автор-
лаборатория. Той създава нови понятия, 
прескача с реторическа лекота между 
италианския и латинския, сравнява езици, 
може да приведе примери от различни 
полета на знанието, прецизно оперирайки 
със собствената им терминология. 
„Да кажеш почти същото“ очевидно не 
е лесна за превод книга. Кои бяха най-
големите предизвикателства в работата 
Ви? И кои според Вас са най-интересните 
„изобретения“, които трябваше да 
въведете, за да предадете мисълта 
на прочутия семиотик и писател на 
български език?
Дария Карапеткова: Самият 
Еко предупреждава, че примерите 
на множество езици имат за цел 
не да изолират читателя, а да му 
дадат възможност да избира според 

собствената си подготовка как най-
пълноценно да осмисли посланията на 
текста. Както и в художествените 
си произведения, и тук авторът е 
задал нива на достъп, но според него 
всяко от тях може да бъде работещо. 
Така че Еко е демократичен учен, но 
пък ще е грехота, ако преводачът 
окастри нивата на достъп поради 
езикова недостатъчност. Една добавена 
стойност на българското издание са 
нашите версии на използваните в текста 
откъси от образци на световната 
литература, поместени наред с 
подбраните от самия Еко. Съпоставката 
е повод да отдадем дължимото на редица 
български преводачи, издържащи достойно 
на педантичния му филологически и 
културологически критерий за успешно 
справяне. В отделни случаи е повод и да 
констатираме в превода отсъствието 
именно на онова изречение, което 
Еко е избрал да открои за анализ. Но 
справочната работа по издирването на 
наличните български преводи, колкото 
и съществена по обем да беше, влиза 
в графата, която наричам „физически 
труд“. Далеч по-ангажиращо е в подобен 
текст да бъдат преведени пълноценно 
игрите на думи, словесните експерименти 
и нюансите, чрез които Еко довежда 
преводачите си до изтощение. И без това 
бавният ход на работата ми се забави 
още, тъй като се разсейвах и забавлявах 
да надничам в преводите на тази книга на 
други езици. Имам поглед върху испанския, 
немския, френския, хърватския, руския 
вариант, както и англоезичната 
първоначална версия, и съм впечатлена 
от разнообразието от самобитни 
решения за някои любопитни моменти 
от оригинала. Но още повече си дадох 
сметка доколко улеснени са обмените 
между родствени или сходни култури, 
разчитащи на обща памет, етимологичен 
генезис или дори просто на общия код на 
латинската азбука, за разлика от един 
храбър, но малък език като българския, 
принуден да воюва с двойна сила, за 
да не се поддаде на префасониращия 
натиск на монополните външни езикови 
модели. Изобретения съм се старала да 
не въвеждам, но съзнателно опитах да 
предам по същностно разтълкуван начин 
моменти от текста, които може би към 
други езици са преминали с минимални 
морфологични адаптации доста буквално, 
на ръба на интерференцията. Също 
така само в руския и в българския 
превод са предложени версии на 
Ековия дивертисмент върху цитирани 
стихотворения от Монтале.

мария Калинова: Можеше ли да стъпите 
на предишни преводачески занимания 
с Еко, или, напротив, наложи се да се 
дистанцирате от определени практики? 
Можем ли да говорим вече за някаква 
очертана традиция в рецепцията на 
италианския автор?
Дария Карапеткова: Умберто Еко е сред 
най-превежданите италиански автори у 
нас изобщо – той има дисциплинирана и 
отлично информирана публика, така че 
традицията в рецепцията му е безспорна. 
Сметнах за преводачески дълг да се 
съобразя с вече въведени на български 
език понятия там, където „Да кажеш 
почти същото“ препраща към предходни 
произведения. Понякога обаче те самите 
съдържат разногласия в преводния си 
облик и това затрудняваше опитите ми 
за приемственост, но за щастие, в съвсем 
редки случаи. 

мария Калинова: Изключително 
похвално е, че издателство „Колибри“ са 
застанали зад превода на една теоретична 
книга на български език. Разбира се, Еко 
е важен автор, но това не означава, че 
няма трудности и съпротиви от най-
различен характер пред публикуването 

на теоретична книга. От скъпите 
авторски права до не високите продажби 
в сравнение с художествена литература 
трябва да се полагат не малко усилия. Как 
се справихте и как се справя вашият екип 
с трудностите?
Дария Карапеткова: Издателство 
„Колибри“ поддържа сериозна линия 
в хуманитаристиката, и то не от 
сега. Интересът им към теоретични 
книги в областта на преводознанието 
също е традиционен, затова заглавие 
като „Да кажеш почти същото“ ми се 
струва напълно вписано в издателската 
им политика. С „Колибри“ работя 
отлично още от първите години на 
преводаческата ми практика, с тяхното 
клеймо излезе втората ми авторска 
монография като теоретик на превода 
и съм благодарна и много удовлетворена 
от това сътрудничество – особено 
със Силвия Вагенщайн, която беше мой 
редактор и в двата случая. Що се отнася 
до този нов труд от Умберто Еко, 
читателският интерес поне до момента 
е окуражителен.

мария Калинова: Книгата е едно от 
малкото културни явления, реализирано 
по време на пандемията. Как глобалната 
ситуация влияе върху превода? Питам 
и в по-метафоричен план. Не само как 
се работи по време на изолация, но и 
как в наши дни да стигнеш до другия в 
езика, къде може да го срещнеш, какви са 
начините да се разберем един друг?
Дария Карапеткова: В разгара на 
миналогодишната изолация в интернет 
се завъртя една карикатура с две напълно 
еднакви изображения на приведен над 
клавиатурата мъченик, вторачен в 
екрана. Над всяко пишеше съответно: 
преводач преди изолацията и преводач по 
време на изолацията… Мисля, че тази 
карикатура съдържа голяма доза истина. 
Отделно от това през изминалата година 
литературната продукция, включително 
преводната, не отстъпи чувствително 
по количество на предходния период. 
Най-сериозно пострадаха конферентните 
преводачи поради отпадането на 
събитията с тяхно участие. Но на 
въпроса Ви в по-общ план: днес нашата 
среща в езика изглежда по-осъществима 
от всякога. От една страна, това се 
дължи на повишената чувствителност 
към въпросите на езика и превода, както и 

на усъвършенстването 
на професионалистите 
в сферата. От друга 
страна, глобализацията 
неусетно прави света 
по-преводим. Иска ми се 
да вярвам, че от това 
ще спечелим всички.

разговора води 
марИЯ КалИНоВа

Какво означава да превеждаш?
разговор с Дария Карапеткова 
по повод превода на „Да кажеш почти същото“ от Умберто еко
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В И Т р И Н ап р И п И С К И

румяна чолакова, 
„пътеписи на 
Шашавия“, изд. 
„СоНм“, 2021

Пътеписите на Румяна Чолакова с 
кинематографична сила ни въвличат в 
срещата на европееца с Китай, Индия, 
Америка. Ще се потопим в различни 
политически системи, ще разгледаме 
университетските среди в Макао, ще 
научим тънкостите за пътуването 
с „прочутите“ индийски влакове 
и за пореден път ще се убедим, че 
случайността и умерената доза абсурд са 
музите на всяко значимо пътешествие. 
Разминаванията между очакваното и 
действителността, между графика 
и несигурността, между желаното и 
необходимото са онова, което „разширява 
хоризонта“ на пътуващия човек. Но и 
често „опъва до скъсване нервите“ на 
чужденеца.

Гийом мюсо, 
„животът е 
роман“, прев. 
Венера атанасова, 
изд. „Изток-
Запад“, 2021, 15 лв. 

Гийом Мюсо ни потапя в 
зашеметяващата история за 
писателката Флора Конуей и нейната 
изчезнала дъщеря Кари. В завихрящ се 
мизанабим Мюсо премества границите 
между фикцията и реалността, между 
живота и романа, между автора и 
неговите герои. Книгата предлага 
провокиращ размисъл за професията 
на писателя, за да ни срещне с 
майсторството на литературния 
илюзионизъм. Оставете се да бъдете 
подмамени.

Казуо Ишигуро, 
„Клара и 
слънцето“, прев. 
Владимир молев, 
изд. „лабиринт“, 
2021

Момичето Клара, антропологическа 
машина, функционираща като „изкуствен“ 
приятел за деца, живее с надеждата, 
че много скоро някой ще я купи и 
отведе извън витрината на магазина. 
Романът със сигурност допринася към 
вековната дискусия дали машините имат 
потенциала да чувстват, като подсказва 
преплетеността между науката и 
научната фантастика. Не може да скрием 
усмивката си и от „хитростта“  на 
Ишигуро да именува героинята си, пък 
и разказвача на историята, с името на 
Клара от „Пясъчния човек“ на Хофман.

Първите книги на авторите, особено  
с научноизследователски профил, 
са не само старт в съответната 
област, но и емоционален еквивалент 
на сбъдваното. Резултат на сериозни 
занимания и старателни проучвания, те са 
симптоматичен белег и за бъдещи търсения, 
внушени чрез интересни творчески 
прозрения. В този контекст трябва да 
се чете и „Антични реминисценции във 
възрожденската книжнина“ на Андриана 
Спасова-Топурова. 
На пръв поглед изследването е насочено 
към проблем, обект на много проучвания, 
които – дори в своята задълбоченост, 
никога не са представяли пълна картина 
на рецепцията на античната литература 
у нас през ХІХ век. Причините за това 
са различни, но обикновено са продукт  
на рецепционната специфика, резултат 
от паралелното и почти контрастно 
присъствие на спорадично възприеманата 
в българското културно пространство 
преводна, побългарена, адаптирана и т.н. 
антична литература и на по-цялостното 
є хронологично познаване от възпитаници 
на гръцките училища, които в голямата си 
част представят българската възрожденска 
интелигенция от разглеждания период. 
Трудността е породена и от използването 
от първите є разпространители на 
различни, понякога анонимни  първоизвори, 
често чрез език-посредник. 
За да преодолее тия трудности, Андриана 
Спасова е направила обзор на изключително 
голямо количество издания от ХІХ в., 
както и  на множество ръкописи, върху 
някои от които тя работи за пръв път. 
Налага є се да се пребори и с 
още едно голямо препятствие 
– многобройните научни 
„реминисценции“ на „античните 
реминисценции през Възраждането“. 
Библиографската є справка наброява 
над 520 публикации на наши и чужди 
специалисти. Към тях тя се е 
отнесла с изключително внимание 
и с уважение към извършеното 
досега в българскта наука като 
деликатно, ненатрапчиво, но ясно 
и запомнящо се е изразила своите 
лични наблюдения и изводи. 
Но нейните цели не са свързани 
с пълнотата на античната 
рецепция като обем и поименно 
изброяване, а като път към други 
интересни явления. Проучванията 
є са съсредоточени върху най-
разпространената книжнина от ХІХ 
век – учебникарската (дефинирана 
като „учебно пособие, съдържащо светско-
просветителско и религиозно значение и 
морал“),  защото, както заявява авторката, 
„в нейния енциклопедичен облик присъстват 
едни от най-емблематичните“ прояви на 
разнородни по вид рецепции на античната 
литература. 
Понятието „реминисценция“ е задълбочено 
обмислено в духа на съвременните научни 
теории. Посочено е, че в диахронен 
и синхронен план, в своето буквално 
значение, както и в асоциативен план, то 
има множество наслагвания. Авторката 
го възприема в съвкупността от 
многообразия, сбор от различни конотации 
– алюзия, имплицитен цитат, загатване, 
отражение, пример, споменаване на 
конкретно име, събитие, произведение, 
образ и др., т.е. като своеобразна 
„видрица“. Направеният задълбочен научен 
и фактологичен анализ я довежда до 
въвеждане на термините „реминисцентна 
мрежа“ и „реминисцентна рецептивност“, 
които  много точно и плътно покриват 
избраната насока на работата.
Три са основните парадигми на вглеждане 
в античните податки, съхранени в 
българската литература от ХІХ век – а) 
рецепция на античните жанрове; б) факти, 
алюзии и реконструкции, породени от 
античните първоизточници и техните 

рефлексии във възрожденските книги по 
българска и всеобща история и в) антични 
реминисценции във възрожденската 
словесност. 
Първата от тях акцентира върху 
кратките повествователни жанрове с 
притчово-алегоричен характер (басня, 
парабола, анекдот), животописанието 
на Езоп и поемата „Илиада“ на Омир. 
Езоповите басни са разгледани в 
потребността си на „литературни и 
педагогически образци“, очертани са 
рецептивните промени на образи и етични 
норми при срещата с християнската 
догматика, при социализацията на 
баснята, при формирането на новата 
българска литература. Отделено е място 
на басните и другите кратки жанрове в 
Бероновия буквар, в издадените, както и 
в ръкописните сборници с Езопови басни. 
Непубликуваните преводи на Езоповото 
житие, направени от Неофит Рилски (и на 
преписа му от Кирил Рилски) и от Райно 
Попович допълват основните изводи. 
Преписът на Кирил Рилски е откритие на 
Андриана Спасова, даващо възможност за 
разговор върху широката платформа на 
рецепциите. Сравнението им с печатното 
издание на Димитър Попов – и то в 
тясна връзка с Лафонтеновата редакция, 
разширява проблема за авторството, 
адаптациите и влиянията не само в 
конкретния случай, където „българската 
рецепция отразява до голяма степен духа 
на древногръцката класика, [а] ... свързващо 
звено между тях е литературата и 
културата на Френския класицизъм“, но 
и като стратегия в новосформиращата 

се българска литература. Направените 
анализи на преводите на „Илиада“  на Омир 
и на различните преводачески практики 
са напълно в духа на зададената тема 
за реминисценциите и за мрежата от 
реминисценции. А съпоставката между 
„Митология Синтипа Философа“ (1802) 
на Софроний Врачански и „Баснословие 
Синтипа Философа“ (1844) на Христаки 
Павлович визира несъответствията при 
превода като плод на различните културно-
исторически  – времеви, мирогледни, 
утилитарни и др. – функции на текстовете.
Втората част представя визията 
на възрожденския историограф към 
античното наследство. В обширния обзор 
на възрожденски истории (български и 
всеобщи), както и на малко известния 
ръкопис на Найден Геров, по-обстойно 
са разгледани два учебника – „История 
българска под име унова. Т. І “( 1874) на 
Г. Кръстевич и „История на българския 
народ“ (1873) на Т. Шишков. Именно 
чрез тях се открояват истинските 
изследователски възможности  на Андриана 
Спасова в един по-цялостен, задълбочен, 
целенасочен и авторски ангажиран текст. 
Интересни открития са образите на 
философа и владетеля във възрожденските 
учебници по всеобща история като образи-
реминисценции. Направен е и изводът, че 

за разлика от разгледаните в предходната 
част антични преводи и адаптации, то в 
историографските трудове „постепенно 
античното познание започва да функционира 
не само като образец за етично поведение, 
но и като литературноисторически образец 
на античната културна словесност“.
Следващият раздел на книгата разширява 
модела, заложен в основната тема, като 
прибавя и други жанрови модели и форми 
към типа учебникарско познание. Тя 
съдържа три основни акцента. Първият 
от тях се концентрира върху някои от 
предговорите на възрожденските учебници 
като паратекстови явления, които 
предхождат текстовете на преведените 
или адаптирани от гръцки език учебници. 
Но се акцентира не толкова върху 
връзката с преводния текст (макар че се 
посочват такива примери), колкото върху 
близостта на размислите в тези предговори 
с европейските просвещенски идеи и 
рецепцията им у нас. Разделът „Античният 
жанр „каталог на жените“ у Станка 
Николица Спасо-Еленина“  е посветен на 
превода на „Две приказки за славните жени“. 
А чрез творчеството на възрожденския 
учител Йордан Хаджиконстантинов 
Джинот е изяснено присъствието на 
античните образи и тяхната своеобразна 
приспособеност към българската 
действителност с патриотично-
идеологемна насоченост.
Книгата е богато онагледена чрез 
поредица от факсимилета и от таблици: 
а) двеста ръкописни и печатни издания на 
учебникарска книжнина от периода 1802  
– 1877 г.; б) съпоставка между ръкописа 

на Неофит Рилски и на йеродякон 
Кирил Рилски върху Езоповото 
житие; г) издания на Езоповите 
басни и Езоповото жизнеописание, 
съхранявани в библиотеката 
на Рилския манастир; д) 
възрожденските преводи на „Илиада“; 
е) обзор на учебниците по история; 
ж) античните имена в „История на 
българския народ“ на Тодор Шишков 
и др.
Последната част от книгата 
(„Античният пример в реториката 
на Найден Геров“), макар и да 
изглежда по-скоро поглед върху 
цялостното творчество на 
възрожденския книжовник, е пример 
за утвърждаването на концепцията 
за новобългарската литература и  на 
обществено-социалната култура 
като самостоятелно изграждаща се, 
но вгледана в знаците на всеобщата 

човешка памет, преминала през античните 
образци. Неслучайно, доближавайки се до 
словоизказа на възрожденските книжовници, 
авторката завършва с думите, че „тази 
книга се спира  именно на „слова за 
напомнювание“, защото „паметта никога 
не е случаен и невинен архив, тя е плод на 
съзнателно усилие и отстоявани избори, на 
критически преценки и мисъл за бъдещето“.
Приносна с научните си търсения, книгата 
на Андриана Спасова-Топурова „разколебава 
някои утвърдени стереотипи за мястото 
на Античността във възрожденските 
процеси“ и „утвърждава една по-широка 
мрежа от смисли и съотнасяния между 
антично и съвременно, между наследствени 
представи и изработени асоциации в 
културната практика през Българското 
възраждане“.
Да є пожелаем добър читателски прием!

ЮлИЯ НИКолоВа 

андриана Спасова-Топурова. „антични 
реминисценции във възрожденската 
книжнина“, изд. „Боян пенев“, 2020, 455 с.

паметовите и научните смисли 
на „антични реминисценции във 
възрожденската книжнина“
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първите си стихотворения публикувате като ученик 
през 1957 г. в сп. „родна реч“? Кой Ви подкрепи, кой 
Ви помогна и насочи към тази публикация, как стана 
възможна тя?
Списание „Родна реч“ и вестник „Средношколско знаме“ 
се появиха почти едновременно през 1957 г., за да 
отговорят на естественото влечение на гимназистите 
към словото, това магическо средство за изразяване 
на напиращите в техните полудетски-полувъзрастни 
души мисли и чувства, възникващи от първите им 
тревожни и вълнуващи срещи с реалния живот. Бях 
вече шестнайсетгодишен, в последните класове на 
гимназията. В училище се изявявах със стихотворните 
си опити и в приятелски кръг, и от сцената на 
празничния салон, а и в неофициалния стенвестник, 
който издавахме по своя инициатива заедно с приятеля 
ми, прохождащия художник Ясен Васев и окачвахме в 
ъгъла на класната стая между прозорците и черната 
дъска. Понеже не беше поръчан и санкциониран от 
никого и говореше само от името на учениците, а и 
учителите-чужденци не можеха да разберат какво 
пише в него поради незнание на българския език, този 
вестник стана популярен в цялото училище и пред него 
през междучасията непрекъснато се тълпяха шумни 
читатели. Имах чувството, че чрез създаването и 
публикуването на текстове – стихчета, фейлетони 
и шаржове – общувам с връстниците си, и получавах 
удовлетворение от техните непосредствени реакции. 
Като че не чувствах нужда от по-широка публика.
Не помня как стигнах до редакциите на „Родна реч“ и 
„Средношколско знаме“, когато те се появиха, но там ме 
приеха с отворени обятия и скоро се превърнах в техен 
редовен сътрудник. Не ще и дума, стихотворчеството 
ми по онова време е било подражателно, но тогава не 
го съзнавах и ми се струваше, че всичко извира от мен. 
Това чувство беше опияняващо. Сега си давам сметка, 
че е имало разлика между списанието и вестника. 
Едното издание беше литературно, а другото – 
журналистическо, в едното ме насърчаваха да се стремя 
към естетически извисено творчество, в другото – към 
злободневието, а и към конюнктурата. Между тези два 
полюса щеше да протече и по-нататък животът ми 
на млад поет в социалистическа България. Пътеката 
беше хлъзгава и се искаха много вътрешни сили, за да 
не залитнеш натам, накъдето те теглят казионните 
вестници, да култивираш в себе си висок и независим 
вкус. Невинаги съм успявал, но усилията ми са били в 
тази посока – особено в самостоятелните ми поетични 
книги, за чието издаване съм се борил и чакал с години.

Да, много по-лесно днес се издават книги. Федя 
Филкова в едно свое интервю разказва, че е чакала 10 
години, като периодично подменяла в депозирания 
ръкопис в издателството едни стихотворения с 
други. а емилия Дворянова ми е казвала, че ако не 
била настъпила 1989 г. вероятно никога нямало да 
може да публикува. при вас как протече чакането и 
как устоявахте на него? Днес, ако чакаме повече от 
година, започваме да го преживяваме като трагедия.
Днес сме доста разглезени. Така живееха едно време само 
членовете на Писателския съюз. Първата си стихосбирка 
стъкмих	още през 1963 г. – бях едва 22-годишен, студент 
в Софийския университет, току-що минал на задочно 
обучение и постъпил на работа като репортер в БТА. 
Занесох я в издателство „Народна младеж“, което се 
занимаваше с литературните прощъпулници. Прие ме 
поетът Добри Жотев, който беше щатен редактор 
там. Прочете ръкописа, хареса го, каза, че ще стане 
добра книга и оттам нататък се занизаха нашите срещи, 
които протичаха общо взето в приказки встрани от 
основната тема. Помня, че веднъж той ми разказа в най-
големи подробности пиесата „Обличането на Венера“, 
която съчиняваше за Сатиричния театър. А аз слушах 
с едно ухо и все си мислех за неизяснената съдба на 
моята книга. Стори ми се, че разказът му продължава с 
часове. Навън постепенно се стъмваше… Седмица след 
седмица, месец след месец Добри Жотев очакваше да му 
нося нови стихотворения, да подменям старите и да ги 
допълвам – и не знам още какво. По едно време му казах, 
че се отказвам. Той се изненада и рече: „Да знаеш, че така 
съм работил само с първите книги на Левчев и Башев“. 
Но моето търпение явно е било по-кратко от тяхното. 
В някакъв момент реших, че няма смисъл да ходя повече 
в издателството и сложих кръст на стихосбирката. 
Може би е било за добро. Ако бях упорствал, сигурно 
поетичната ми кариера щеше да бъде по-успешна, но 
поезията ми щеше да бъде по-различна, такава, каквато 
не бих искал да бъде.

От друга страна, съзнавам, че сам 
затрудних живота си. Вторият ми опит 
– пак в „Народна младеж“ – беше близо 
десет години по-късно. Сега ръкописът 

Литературата няма друг инструмент освен езика
разговор с проф. александър Шурбанов по повод неговия 80-годишен юбилей

ми отлежа в издателството поне две години, без никой 
да се занимае с него. Добри Жотев вече не работеше 
там, а кой му беше заел мястото, не помня. По едно 
време разбрах, че неиздадените първи книги, дузина на 
брой, ще излязат в силно съкратен вид в общ сборник. 
Подбрахме десет стихотворения от моя ръкопис и 
така бяха включени в него. Моят раздел беше озаглавен 
по едно от стихотворенията „На границата между 
времената“, а цялата книга нарекоха „Кръстопът на 
птиците“, но в литературните среди стана известна 
като „Братската могила“. Излезе от печат през 1974 г. 
и трябваше да бъде нещо като дебют, но разбира се, не 
беше. Някой си изми ръцете. След още година-две реших 
пак да пробвам – и пак там, къде другаде! Сега редактор 
беше Йордан Милев. Чакането с неясен край отново се 
проточи. Един ден ме поляха със студена вода: пак се 
готвел общ сборник вместо отделни книги. Казах, че 
не съм съгласен и оттеглям ръкописа си. Бях покрусен 
и на чашка споделях мъката си с приятели и познати. 
Подозирам, че някой от тях се е намесил, защото Милев 
се обади и ме повика да стягаме книгата за печат. Така 
излезе „Третата ръка“. Заглавието нямаше нищо общо с 
това, но тя наистина беше трети опит за първа книга. 
Годината беше 1977 г., аз бях вече на 36, от първия опит 
бяха минали кажи-речи петнайсет години. И нататък 
не беше много по-лесно, но паузите между книгите се 
съкратиха на по няколко години.	

руският авангардист, или както сам себе си той 
нарича „бъдеянин“ – Велимир Хлебников, в една 
своя публикация казва, че „езикът е мъдър като 
природата“. Това негово изречение ми припомни 
връзката език – природа от вашето творчество и 
специалното място, което е отредено на тези два 
елемента. Струва ми се, че не само разсъждавате 
върху това „Каква ми е природата и какъв съм є аз на 
нея?“, но и по своеобразен начин я превеждате на нас, 
читателите. Какво ви казва езикът на природата 
днес?
Когато Адам в райската градина дава имена на 
животните, той полага основите на тяхното 
завладяване и поробване. Човешкият език има скритата 
коварна амбиция да овладее цялата природа чрез 
детайлното назоваване на всеки неин елемент, чрез 
инвентаризация на съществуващите неща. В тази си 
ипостаза езикът е прагматичен и агресивен. Той поглъща 
битието, за да го преработи за нуждите на човека. 
Поетът пристъпва към езика с противоположното 
намерение – да го накара да създаде повторно 
погълнатите неща, да ги пусне на свобода и да ги накара 

да заживеят своя истински пълнокръвен живот – не само 
какъвто е той поначало в природата, а и такъв, какъвто 
е заложен в нея като възможност и какъвто може да 
стане само във взаимодействието с човека. Природата е 
по-мъдра от нас, но тя може да говори единствено чрез 
нас, човеците, и смисълът на нашето идване в света е да 
станем неин глас.

Какво изпитва преводачът, когато чуе от сцената 
своя превод, на Шекспир например?
Трепет. Чуваш от сцената своите думи – тези, които 
са прозвучали първо в смълчаността на душата ти и 
продължават да се таят там. Очакваш да усетиш дали 
всяка от тях е на мястото си, дали са подредени така, 
че да откроят точните акценти на чувства и мисли, 
които си се помъчил да предадеш. Дали текстът тече 
естествено, непринудено, но не и с безизразна плавност. 
Дали откроява интенциите на автора, както ти си 
избрал да ги предадеш. Самият ти не си на сцената, а 
си като на изпит. Преживяването е и напрегнато, и 
празнично. Почувствах го с пълна сила, когато гледах в 
Народния театър „Хамлет“ в моя превод.

младите преводачи допитват ли се често до Вас, от 
какво съдействие имат най-често нужда?
Все по-малко се допитват. Надявам се, че все по-малко 
имат нужда от помощ – във всеки случай от моята. 
Но когато до мен стигне някакъв неочакван въпрос, 
на който нямам готов отговор, съм най-благодарен. 
Заравям се във всички справочници, с които съм свикнал 
да живея, и рано или късно сам прониквам в тънкости 
на езика и културата, с които без тази подбуда никога 
нямаше да се срещна. Обръщането на друг за помощ към 
мен ми е помогнало да не спирам да търся. 
Въпреки че съм си дал дума да не приемам редакторска 
работа, защото за мен тя често се оказва по-
трудоемка от преводаческата, случва ми се да правя 
и това. Мисля, че мога да помогна с нещо от своя 
многогодишен опит, но винаги внимавам да не вземам 
решения вместо преводача. Ще ми се да вярвам, че в 
такова сътрудничество се предава щафетата между 
поколенията. А тази щафета е нужна – бягането в 
литературата, макар и да изглежда солово на пръв 
поглед, съвсем не е такова.

Неотдавна един млад преводач на „1984“ на Джордж 
оруел настояваше върху решението си да осъвремени 
превода. Имаше доста полемика в социалната мрежа 
върху подхода му. Вие имате ли някаква формула за 
превод?
Вярвам в една максима: преводачът трябва да бъде 
възвърнатият глас на автора. Ако се отклони от 
този характерен глас по каквото и да е съображение, 
преводачът престава да бъде преводач и се превръща в 
нещо друго – адаптатор, пародист, или каквото решите 
да го наречете, но не и това, за което се представя. Ако 
не сме максимално честни към читателите, значи сме 
готови да ги подведем и по този начин разколебаваме и 
разклащаме градежа на националната култура.		

Как мислите, какво е мястото на българската 
култура в европа днес? Какво българската 
литература може да предложи на западния свят?
Светът е пренаситен от текстове, които 
се надпреварват за читателското внимание. 
Мнозинството от пазарно успешните книги са 
еднодневки, които са хванали „цаката“ на популярната 
актуалност. Натам ли се цели и днешната българска 
литература? А ако не е натам, накъде? Мисля, че това, 
което тя трябва да предложи на външните читатели, 
трябва да бъде нещо характерно за нашия регион, 
непознато и изненадващо за тях, но не екзотично, още 
по-малко стереотипно. Трябва да има локален аромат 
без тежък битовизъм, но да може да говори смислено на 
модерния човек, независимо от неговата националност. 
Когато се появят такива книги – едновременно ярко 
колоритни и дълбоки, те ще намерят начин да пробият.

Но много добри книги не успяват да пробият и в 
страната ни. понякога си мисля дали причината не е, 
че пазарът започна да диктува вкуса, а не писателите 
да възпитават публиката, и се утвърждава нещо 
по средата. Или може би има нещо друго, което 
пропускаме, когато мислим за литературата у 
нас. може би защото у нас тежкият битовизъм в 
произведенията се смята за важен?
Една от бедите е, че у нас липсва оперативна 
литературна критика, която да се издигне над евтината 
реклама, да си създаде авторитет чрез независимостта 
и компетентността си, чрез култивирания вкус и да 
насочва читателите към стойностното и трайното, 
а не към конюнктурното и ефимерното. Всичко е 
оставено на произвола на пазара, а неговата неограничена 
свобода е равносилна на произвол. Друга, донякъде 
свързана с това беда, е, че немалко иначе талантливи 
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писатели са небрежни към езика, а то е като някой 
цигулар да е небрежен към тоновете, които произвежда. 
Защото литературата няма друг инструмент освен 
езика. А и няма кой да се грижи за състоянието на един 
национален език освен литературата. 

В частта „признания“ от книгата „черната кутия“ 
разказвате увлекателно и затрогващо за дядо си, 
за една подчертана и издраскана от него книга и 
за книгата, която бихте написали заедно. Какво 
мислите, че вашият дядо – героят при Сливница – би 
ни казал днес – почти 140 години по-късно?
Името на дядо ми е записано в най-славните страници 
на новата българска история – и в Сливнишката епопея, 
и в обсадата и превземането на Одрин. У дома за него 
винаги се говореше с почит и възхищение. И досега в 
семейството се пазят знаците на неговата воинска 
доблест. Но ние с него сме толкова различни, че не съм 
сигурен дали бихме могли да имаме общ език. Vita	activa 
срещу vita	contemplativa – два противоположни избора 
на живот. Не знам дали дядо ми би одобрил и оценил 
моя избор. Макар че той сам се е изкушавал да съчинява 
патетични поеми, силата му е била не в перото, а в 
сабята. На сабята е залагал. Щеше ли да е доволен от 
днешна България, такава, каквато е сега, осемдесет 
години след смъртта му? Съмнявам се. В географско 
отношение сигурно щеше да му се стори безобразно 
орязана и смалена; в социално – несправедлива, проядена 
от вражди и конфликти; в политическо – все така 
покварена и несигурна. Битките си в нейно име той беше 
спечелил и носеше по цялото си тяло белезите от тях 
– повече на брой от ордените му за храброст и заслуги, 

Ant(s)ена

името	ми	е	Легион,	защото	сме	мнозина

под тънките си пръсти скрих пролука:
през нея влизат мравките на времето
частите ми разглобени
разнасят ъгъл по ъгъл
стоически
сякаш могат да ме съберат
до мисъл, до отключване на пръсти

без памет се смалявам в тъмното
провъзгласявам се Цар на акарите
монарх над прахоляка и над всичките
малки и невидими неща
чертогът ми е жълт пуловер
сред бримките му – скътаните атоми
на рухнал Голиат 
аз лично себе си почитам и поданик съм 
си: ego sum rex gloriae, ego sum servus
под органичен скиптър
някаква антен(к)а 
трофей от битката с мравуняка 

шмугвам се в тунелите на жълтото
което нокти и куки
в такт с алманаха на бръчките
са прели хиляди бели квадратчета:
оазис място
оазис време 
безпясъчна арена на Вселената
 
провиквам се и ехото ми шибва
едната буза, после другата, ушите
когато цар съм на акарите 
сънуваме омекотител за праНе

Пандемия

тази селска къща, като селските хора 
живее здравословен живот
не пишат за трагедии в местния вестник 
освен тривиалните смъртни случаи:
жена и стара военна пушка
старец, разкъсан от кучето си Вито
по тоя край гледат здравец в градините 
а по Заговезни кукерстват
гонят злото и зимата от улиците 
но над главите им прелитат стюардеси
пилоти, пасажери, т(о)вари
не ги плашат маски, рога и танци
самотни птици носят най-страшно оръжие
по въздушни коридори пренасят 

човечество 

някога и тази селска къща, с кладенец в двора
лехи люцерна и малка дървена беседка
над която две световни войни не са изплювали 
снаряд
ще окапе като младите стопани
ще погребе телата им в треските си

Трупът на таксидермиста 

и аз съм трофей на модерното изкуство
не ми е нужен саркофаг 
нито махалото ми има да спира
в молитвения дом „Триада на смъртта”
по гладката ми кожа невидими пори
с албедо като на снега лъщят дразнещо
антипод на антична статуя
няма в мен нищо фалическо 
чисто и просто сбор
от анатомични израстъци 
карантии
прибрани в скромен епидермис

и само една ампутация е необходима
да запечатам грандоманското в Кутията
да я търкулна по пода
нека Адолф си служи с нея
а мен не ме ядат никога червеи
ако не мавзолей, галерия да крася
безчерепен

Димитър Калчев
(1988 – 2019)

Жената мим от Váci Utca

тук силуетите са без тежест, без форма
не вярвам да имат значение
не вярвам да е нещо съдбовно, тази 
обедна августовска мараня
разсечена от плява на пришълци по ризи
документалисти 
но на какво?
на реанимиран от бомбардировки град
прибрал в килера на покрайнините си
монументите на миналото
затворен за диктатура
отворен за сношение
от	днес	се	зова	Memento	и	спускам	червени	
тухлени	стени: тук кътам Ленин, Енгелс, Маркс
наместо диктаторска глава, ботуши реплика 
и лента за „Живота на шпионина” 
в салончето мирише на анахронизми
а после си забравям името
и дунавското корабче по кръвотечението 
разнася ме, съсирек, към градското кардио
интернационално, многокамерно

неспособен на донорство, съшивам улици
архитектурно слепям десетилетия
хирургът в мен търси криви и(ъ)гли

познатата ми до протъркване улица Váci 
втори ден предлага същото:
човек, подрънкващ на водни чаши
а моята жена мим е пак в бронзово
огнеупорна кукла, спуснала клепачи
от стряскащото им отваряне пищят деца
но ето я усмивката є, майчинска
с хладката несъизмеримост на форинта
който дрънчи в диалози, в опити
донорите на града пълнят кукленската є кутия 
от мен получи най-простото:
насред Váci, насред август, насред отварянето
моите два клепача я затвориха извън	
херметически 

Порноиди

забравените гълъби над „Седмочисленици”
надграждат с телата си купола
покриват патината с темперно зеленикаво
проповядват свой собствен приложен
пантеизъм 
не желаят по-голяма от тази публичност 
не им е притрябвало прозвището Архитект

прелитат и над пейката със свастиките
една от множеството в цяло наци-сестринство
това не са ковчези на монахини в тъмното
поемат перушина по гредите си с християнско
милосърдие
от чист пацифизъм, вдървеност на волята

насред градинката върху празния си стомах
с изкривено към камбанарията хипократово
лице
малките часове отброява На-тро-ше-ни-я
молитвите му са прозаично делнични – 
присъда, различна от новинарска емисия
не желае да го кълват човките 

на излизане от катафалката след полунощ
заспивам от обратната страна на 
възглавницата
под тази пухена транквилантна гъба 
застоява само натрапчивият вкус на порно

лепне по алвеолите ми с катранените си 
отпечатъци
размножава се на тъмно чрез два прозореца:
застинал кадър от малка смърт
извън монохромната осакатеност на дисплея
лаят единствено кучета

на сутринта кафето е в зловещ синхрон
с изстиването на изпразнени тела

но беше ли спечелил голямата война за Отечеството? 
Разказвали са ми, че едва завърнал се от балканските 
войни, е вървял с офицерската си униформа през 
покрусената столица, когато насреща му в отворена 
кола се е задал самият цар Фердинанд, виновникът за 
катастрофата. Дядо ми не е козирувал на монарха, 
поради което величеството е спряло автомобила и му е 
поискало обяснение. Вероятно го е и получило – дядо ми 
не е бил от тези, които си премълчават. 

Над какво работите в момента? подготвяте ли нова 
книга?
Вече предадох за печат поредната си, навярно последна 
книга със стихотворения и „приписки“ – текстове, които 
са писани през последните няколко години и за пръв път се 
събират в книга. Завършвам и първия български превод на 
късната метафизическа есеистика на Джон Дън. Надявам 
се и двете книги да излязат още тази година. Нека накрая 
споделя и радостта си, че в Италия току-що излезе 
стихосбирката ми „Дендрариум“ във вдъхновения превод 
на поетите Валентина Мелони и Франческо Томада, 
третият ми поетичен сборник, преведен и издаден зад 
граница.

Благодаря Ви за този разговор  и 
с нетърпение очакваме новите Ви 
книги!

разговора води ЯНИЦа раДеВа
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Сцена
редактор на страницата
КамелИЯ НИКолоВа Хитър петър отново на сцената

„Хитър Петър“
пиеса	за	куклен	театър	от	Маргарит	Минков
Адаптация	Боньо	Лунгов	и	Константин	Каракостов	
Постановка	Боньо	Лунгов,	режисура	Константин	
Каракостов,	сценография	Боньо	Лунгов,	Константин	
Каракостов;	кукли:	Евгения	Лачева;	костюми:	Елена	
Камбурова;	музика	Мишо	Шишков;	текст	на	песните	Валери	
Петров	и	Маргарит	Минков;
Участват	Елена	Русалиева,	Румен	Угрински,	Георги	Стоянов,	
Мариета	Петрова,	Татяна	Етимова,	Мариан	Рангелов,	
Любомир	Генчев,	Ирен	Лазарова
Столичен куклен театър, 2019     

	„Хитър	Петър“	пиеса	за	куклен	театър	от	Маргарит	
Минков,	адаптация	Боньо	Лунгов	и	Константин	
Каракостов,	постановка	Боньо	Лунгов,	режисура	
Константин	Каракостов,	Столичен	куклен	театър,	2019					

Сцена	от	спектакъла

Един от любимите герои в българския фолклор – Хитър 
Петър – оживя за пореден път преди две години на сцената 
на Столичния куклен театър в успешна реализация на 
Боньо Лунгов и Константин Каракостов по чудесната пиеса 
на Маргарит Минков. Съвременната сатира с фолклорни 
мотиви, колорит и въздействаща визия, която разкрива 
богатството на изразните средства на кукления театър се 
превърна в първа постановка на кукленици, която влезе в 
съревнование за награда „Златен кукерикон“, връчвана от 
екипа на Сатиричния театър. Удоволствието и радостта 
от срещата с тази емоционална постановка бе прекъснато 
(както и с всички останали театрални изяви покрай 
ограниченията и карантината заради Ковид 19), но ето че 
вечният непокорник Хитър Петър отново се връща към 
своите сценични  приключения, и то през април 2021 г., 
когато Столичният куклен театър навършва 75 години от 
своето създаване. Връщането на сцена на постановката 
„Хитър Петър“ – насочена към деца от всички възрасти – е 
празничен щрих, защото е приказно изживяване, което 
впечатлява с прецизността и веселието си. Празничният дух 
е в неумората от песните, танците и играта с причудливите 
кукли, българският фолклор оживява чрез мъдрите истории, 
а актьорите показват майсторство и вещина във воденето на 
куклите и са пълнокръвни и обаятелни в играта на живо.
Маргарит Минков е и драматург и поет, затова в приказките 
му за театър има много поезия. Те са забава и наслада, 
с дискретно внушен морал – каквито трябва да бъдат 
истинските приказки. Боньо Лунгов и Константин 
Каракостов са преработили и допълнили написаната от него 
през далечната вече 1986 г. пиеса. Разгърнати са различни 
жанрове, междуличностни отношения, действието е вкарано 
в съвремието с иронични и четливи типични и новосъздадени 
образи. Постановката „Хитър Петър“ черпи поезия от 
смеха със средствата на гротеската. Текстът съдържа богата 
многословност и се възприема от деца и от възрастни. Боньо 
Лунгов и Константин Каракостов (постановка и режисура) 
са и сценографи на  спектакъла, като са се доверили за 
костюмите на Елена Камбурова, а за куклите на Евгения 
Лачева. Музиката на мелодичните песни е на Михаил 
Шишков.
Спектакълът започва с песен за актьорите и маските, които 
носим по различни причини … откакто се помним, кръжим 
и се гоним в един безкраен кръговрат … Имало едно време 
една трупа и при тази трупа дошъл един господин – суетен, 
високопоставен, умен, потаен,  претенциозен, имал и пагон, 
и много награди – огромната кукла изниква пред нас сякаш 
с подръчни средства. Заповедта на величествения е да се 
изиграе смешка за Хитър Петър, в която да го надхитрят, 
защото така, както го е измислил народът – не става, все 

той да надхитря властта. И ето 
го изпитанието – може ли да 
се нарежда на твореца как да 
представя творбата си? И важния 
въпрос – какво е театърът, какво 

е актьорът, на какъв компромис е готов… Постановката 
редува  лирични сцени, в които живите актьори пеят 
прекрасните стихове на Валери Петров и Маргарит Минков 
като интермедии към ярко сатирични, дори гротескови сцени 
с изявите на Хитър Петър. Свидетели сме на остроумна 
политическа сатира, изпълнена с прийомите на площадния 
куклен театър. Всеки детайл е важен за внушенията на 
постановката – куклите с дълги носове (лъжците), блеенето 
на първенците (отговор на въпроса какъв беше преди да 
станеш кмет, чорбаджия, поп), обединението им в страха 
от възмездието, когато се превръщат сякаш в триглава 
кукла при разкритията на Хитър Петър… Сценичната игра 
става на няколко нива и добро мизансцениране на преден 
и заден план – няколкото сцени с надлъгването на кмета 
(подмамва го като ползва алчността му и жаждата за власт, 
за да го напъха в чувала), дългия и сладък етюд на гладния 
Хитър Петър и молбата му към господ за една жълтица, 
опита на чорбаджията на измами Петър, като му дава 
всичко необходимо и провала на коварния му план, когато 
попът полудява от алчност да вземе всичко за себе си, погва 
чорбаджията и при сборичкването загубва всичко, дори го 

простират на въжето като пране… Магарето с удоволствие 
следи тези прояви на човешката глупост докато Влиятелният 
човек грубо и безпардонно се намесва, за да даде своите 
команди отново и отново… Актьорите  Георги Стоянов, 
Румен Угрински, Мариан Рангелов, Любомир Генчев, 
Мариета Петрова, Елена Русалиева,Татяна Етимова, Ирен 
Лазарова играят различни роли, водят различни кукли, 
одухотворяват своите герои и показват как с въображение 
може всичко – дори от един кол да стане зелено дърво. При 
финалната сцена за свършека на света Хитър Петър отново 
с изобретателност и познаване на човешките слабости 
подмамва първенците и ги оставя чисто голи (прекрасна 
метафора с куклите от малки телца и големи уродливи 
глави) и изгаря дрехите им. Това е и пречистващият огън 
на творчеството, артистите тръгват по пътя си от панаир на 
панаир, победили страха. 
Постановка, която вдъхновява с живи и изразителни кукли, 
енергични и обаятелни артисти, поетична сатира и уважение 
към фолклора.

БоГДаНа КоСТУрКоВа

На 24 март 2021 г. на сцената на Театър „Азарян“ в София 
гостува спектакълът на Драматичен театър „Сава Огнянов“, Русе 
 
„Хоро“ 
по антон Страшимиров

Постановка и адаптация: Петър Денчев 
Сценография и костюми: Петър Митев 
Музика: Пламен Мирчев – Мирона 
Хореография: Богдан Донев
Видео: Венцислав Тодоров
Плакат: Omi studio 
Концепция и реализация на плаката: Силвия Чепарова 
Фотограф: Димитър Митев

Участват: Венцислав Петков, Ивайло Спасимиров, Иван 
Самоковлиев, Йовко Кънев, Красимир Ненков, Кристиана 
Ценкова, Кадри Хабил, Косьо Станев, Крум Берков, 
Любомир Кънев, Мариана Крумова, Милен Димитров, Надя 
Банчева, Тони Тончева, Ясена Господинова 
 
„Хоро“ е от тези произведения, които стъписват 
още с първите редове. Още преди човек да вникне в 
сюжета, да успее да построи в главата си причинно-
следствените връзки, бива залят от мощната енергия 
на насилието. „Хоро“ на Антон Страшимиров ни връща 
към един жесток сюжет – една сватба се оказва ритуал 
с обърнат знак. Смъртта заменя празника, прелива в 
грозни кражби и изстъпления на фона на насилието от 

Септемврийските бунтове от 1923 година.
Какво прави тази история така актуална в днешния 
ден? Насилието, било то държавно, лично, породено от 
тероризъм, ни преследва на всяка крачка и през новия век. 
Всяка една общност е „бременна“ с насилие, а е въпрос на 
зрялост да се идентифицират проблемите преди насилието 
да се превърне в съдържание на живота. Ние, които се 
изправяме пред тези морални и нравствени деформации, 
описани от Страшимиров си задаваме въпросите има ли 
невинни, има ли начин този Апокалипсис да бъде избегнат, 
но отговорите остават за зрителите.
 
Билети	за	представлението	на	спектакъла	в	София	можете	
да	закупите	в	Билетен	център	НДК	и	онлайн	на	http://bit.ly/
horoNDK.
Капацитетът	на	Театър	„Азарян“,	при	30%	запълване,	е	141	
зрители.	
Всички	посетители	трябва	да	носят	предпазни	маски!
	
Зрителите,	които	притежават	билет	за	несъстоялия	
се	спектакъл	на	12.03.2020,	могат	да	го	използват	без	
презаверка.	
За	допълнителна	информация	–	0895/474	858	
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Иван Драгоев

Музиката на Ануар Брахем ме връща към Ница. Не знам 
защо свързвам тази музика точно с Ница. Албумът „Les pas 
du chat noir“ ми напомня „Гимнопедиите“ на Сати. Може би 
той е единственият музикант, успял да постигне същата 
музикална тоналност на споделяне, на симбиоза на две 
културни традиции: български народни песни, послужили му 
за отправна точка, които той вписва в чисто френските 
елегантни  музикални фрази,  присъщи на „Clаir de Lune“. По 
същия начин Ануар Брахем вписва парижката музикална 
традиция на акордеона и пианото в източната класическа 
традиция на лауда. Така не само продължава направеното от 
Сати, но довежда до нашия забързан и шизофренен XXI век 
мигове на духовен мир и дълбочина.
Ница е град, в който може да се открие странна смесица 
от рационалния картезиански Лион, от волтеровския 
либертински дух на Париж и от космополитизма на 
Марсилия, в която се преплитат източното, 
средиземноморското и френското. В този слънчев град 
могат да се срещнат богаташки квартали с вили на 
мултимилионери, стари булеварди със сгради в стил 
Осман, криви улички и предградия, в които живеят 
по-скромните граждани, както и пъстра емигрантска 
диаспора. Слънцето, средиземноморският бриз и почти 
тропичната растителност, пъплеща към улиците от добре 
поддържаните дворове и обществени градини, служат за 
спойка на тази  многотонална амалгама. 
На 29 октомври 2020 г. Ница става още веднъж място за 
пореден терористичен акт. Като че ли не бяха достатъчни 
осемдесетте и шест жертви паднали под камиона, каран 
от поредния „ислямист“, самоубил се с вика „Аллах Акбар“ 
(Алах е Велик) по време на националния празник 14 юли  
2016 г. „Незаконният имигрант“, на двайсет и една години, 
от тунизийски произход, Брахим А.,  изчаква отварянето на 
катедралата Notre-Dame-de-l’Assomption, убива две молещи 
се жени и дякона на църквата. 
Поводът за новата вълна на атентати във Франция е 
защитата на свободата на израз от страна на френския 
президент Емануел Макрон, който не само, че не се 
извинява за новата публикация, преиздаваща карикатурите 
на Мохамед от вестника “Charlie Hebdo” от 2015 г., но 
оправдава и утвърждава тяхната нова публикация като 
израз на републикански ценности.
Манифестации в Бангладеш, Пакистан, Ливан и Йерусалим 
срещу това, което е духът на френската култура – 
лаицизма, търпимостта и свободата на съвест и изказ. 
Двете непримирими позиции могат да бъдат резюмирани 
в изказванията на френския президент и в това, 
което дагестанският шампион по лека борба Кхибиб 
Нулмогомедов изразява по възможно най-краткия и 
радикален начин: „Нека Всевишният обезобрази този 
боклук (Макрон) и всички негови последователи, които в 
името на свободата на словото обиждат вярата на повече 
от милиард и половина мюсюлмани!“. От френска страна 
изказванията са не по-малко радикални и крайни: „Ако ни 
атакуват още веднъж, това е заради нашите стойности, 
заради нашия вкус към свободата, заради възможността в 
нашата земя да се израства свободно и да не се отстъпва 
пред никакъв дух на терор. Казвам го ясно – няма да 
отстъпим в нищо!“. Прокурорът по антитероризъм 
Кастекс добавя: „С убийството на Пати мишената бе 
свободата да се преподава. Днес, с жертвите в Ница, 
са свободата на вероизповедание и на съвест, които са 
атакувани“.
Възниква въпрос: може ли свободата за бласфемия 
(разбирана от мюсюлманите като кощунство) да бъде 
разглеждана като свобода на съвест и на свобода на израз? 
От гледна точка на исляма свободата на израз и на 
съвест, които допускат бласфемията, е гавра с „най-
святото“. В този смисъл са нещо напълно недопустимо. 
Ако самата френска държава със своето законодателство 
защитава правото на „свобода на израз“, ако не могат 
да се предприемат легални мерки срещу  „гаврата с 
религиозното“, то тогава съществува един-единствен 
отговор и той се ситуира на екзистенциално и онтологично 
ново – цената на „греха“ по отношение на „Бога“ може да 
бъде единствено „смърт“. 
Ако в случая на Самуел Пати екзистенциалната санкция  в 
известна степен е разбираема (той се е поругал над „Бога“, 
показвайки в час карикатурите на Мохамед), то в случая 
с убийството в Ница екзистенциалната санкция е почти 
неразбираема: в какво са се провинили двете молещи се жени 
и дяконът освен в това, че се молят на Исус, а не на Аллах? 
Дори в случая с младежа чеченец Абдулах Анзаров 
онтологичната санкция не е толкова ясна, защото 
разследването показа, че след своята радикализация той е 
търсил три пъти случайни жертви, които са се провинили 
според неговите критерии пред Аллах, а кампанията, 
организирана от джамията в Пантен, просто е посочила в 
уебстраницата си името на преподавателя и училището, в 
което работи. 
От друга страна, в една държава, която се е отличила с 
геноцида на катарите в Южна Франция, с Вартоломеевата 
нощ, и която е преодоляла религиозната нетърпимост 
посредством лаицизма и търпимостта, отказът от 
свободата на израз и на съвест е също толкова недопустим, 
понеже в този случай Франция би отрекла самата основа, 
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самите ценности, самата същност на френския граждански 
и републикански дух като такива.   
Духът на търпимост, на лаицизъм (често погрешно 
припокриван със секуларизъм) има за цел да създаде условия 
за съвместно и мирно съжителство на католицизъм, 
протестантство, ислям, еврейски монотеизъм, атеизъм и 
агностицизъм. 
Републиката, разбирана като утвърждаване на Res Publica 
(общо, публично дело), на общи пространства, свободни 
от всякакви религиозни знаци и идеологии като – Училище, 
Болница, Съд, разделя “potestas” (мирската власт) и 
“auctoritas” (трансцендентният авторитет, присъщ на 
всяка религия на откровението).
Френският републикански и лаичен дух утвърждава, че 
всяка религия има право на съществуване в рамките 
на Републиката, дотогава докогато вярата остава в 
частното, в личното пространство и не се ангажира в 
политика с цел да наложи своята гледна точка над тази на 
другите посредством насилие.
В този смисъл всяко едно от гореизброените 
вероизповедания (за удобство ще приемем, че 
агностицизмът и атеизмът са „вери“) имат еднаква 
свобода на израз и на съвест, дотогава докогато не 
се опита да наложи мнението си по насилствен начин 
над останалите. Гарант за „auctoritas“ на всяко едно 
вероизповедание е държавната “potestas”. Границата между 
духовното и мирското е ясно поставена, но за жалост, 
не винаги спазвана – религиозната власт не се опитва да 
влияе върху политическата, а мирската власт не се меси 
в религиозните дела, дотогава докогато те остават в 
частната сфера (дома, църквата, религиозни асоциации, 
частни училища и университети). 
Това ясно и логично картезианско разделение на социални 
роли и позиции не може да бъде спазвано по стриктен начин. 
Частната и публичната сфера  се докосват всекидневно 
една с друга, но гъвкавостта на френския дух позволява 
все пак съжителството на тези два аспекта на властта – 
“potestas” и “auctoritas”,  благодарение на „търпимостта“.
Гореописаните атентати са израз на стремежа от 
страна на определено крило на исляма да наложи своята 
„auctoritas“ върху френската лаична държава, заявявайки, 
че има онтологично-религиозни принципи, които са по-
висши от свободата на съвест и на израз – основи на 
толерантността и на лаицизма. Ако френската република 
приеме критериите на тази “auctoritas”, ще отрече 
същността на своята “potestas”.
Непримиримостта и несъвместимостта на тези две 
онтологично-екзистенциални позиции се отразява в 
статията на Марк Бесет, преведена и публикувана в „El 
Pais” от 30 октомври 2020 г. Като добър журналист той 
събира впечатления от улицата и можем да прочетем 
думи на  „случайни хора“ освен изказванията на Макрон 
и на Кастекс, които вече цитирахме. Така например 
„случайнатра мюсюлманка“ Хауфран Заки и свещеникът на 
катедралата „Saint Étienne de Rouvaux“ Франк Парментиер 
изразяват изключително интересни гледни точки: 
„Ислямът е религия на мира... Този тип (Брахим А. – важно 
е да кажем имената на убийците, а да не ги заклеймяваме 
като „чеченеца“ или „тунизиеца“, за да избегнем създаването 
на расистки клишета – текст, който не  е в статията) не 
е мюсюлманин, а един безсрамник... Стоп, този, който иска 
да убива, да си отиде от тази страна и да го прави“. 
Важно е да се подчертае, че пожеланието да се екстрадират 
ислямистите идва от страна на „случайна мюсюлманка“, а 
не само от крайната десница на Марин льо Пен, която не се 

свени да предложи масова екстрадиция на екстремистите 
(по какви критерии точно ще се определя?) и затварянето 
на границите за ислямисти като бързо и просто „решение 
на въпроса“. А бързите и прости решения всъщност са само 
политически пози, които не решават нищо. Пътят към ада 
е постлан с благи намерения и бързи и прости решения. 
Нажежаването на емоциите само обтяга вече докрай 
напрегнатите до скъсване струни на търпимостта. От 
наша гледна точка единственият изход от създалата се 
ситуация е търпимост в рамките на закона, която остава 
крехката, но достатъчно еластична и силна граница срещу 
крайностите. 
Вече самата мюсюлманска общност във Франция настоява 
за признаването и утвърждаването на „републикански 
ислям“ и за санкционирането на така наречените „моли-
посланици“ (повече от триста), финансирани от държави 
като Турция, Саудитска Арабия, Тунис, Индонезия. Най-
интересното е, че в  рамките на точно тези държави се 
извършват най-масовите манифестации срещу Макрон и 
Френската република. 
Изказването на католическия свещеник Франк Паремнтиер 
е не по-малко интересно: „Не можем да разберем случилото 
се, защото само ако го разберем, би означавало, че самите 
ние бихме могли да го извършим. Ако вие го разбирате, бих 
бил много обезпокоен“.
Отказът от „разбиране“ е доста опасна тенденция на 
радикално отхвърляне. 
От наша страна, с риск да бъдем заклеймени като 
екстремисти и ислямисти, ще се опитаме да разберем и да 
предложим философска интерпретация на случващото се. 
Струва ни се, че ако философията се откаже от 
единствената си „привилегия“ „да-разбира-да-
интерпретира-и-да-пита-върху-случващото-се-тук-
и-сега“, и се задоволи само с единствената є отредена 
от  съвременното общество роля: да интерпретира  в 
рамките на Университетите и Училищата предимно и само 
въпроси от типа „Въпросът за… в творчеството на...“ 
(питания и изследвания, които са необходими, но крайно 
недостатъчни, за да дадат отговор на екзистенциалните 
и онтологичните въпроси, пред които е изправено 
съвременното общество), ще предаде самата си същност 
като „дисциплина-и-екзистенциално-етична-и-онтологична-
позиция-в-света“.
Иначе казано, в рамките на този кратък размисъл ще 
се опитаме да отговорим на въпроса: „Защо ислямът, 
изповядван от повече от милиард и половина жители 
на света, се чувства унизен и поруган от съвременното 
общество?“.
Ислямът е монотеистична религия, която възниква през 
средата на VII в. и до XIII в. става  доминиращата култура 
в света. Както повечето религии на откровението и на 
книгата, смята своите вярващи за избрани, за хора, които 
имат привилегирована екзистенциална и онтологична 
позиция в света.  Културната и онтологичната революция 
на исляма има най-малко три аспекта, от които обикновено 
мислим само за един – религиозния, и забравяме другите два 
– лингвистичния и икономическия.
Религията на едно номадско племе – арабите, обединява 
така наречения „Плодороден полумесец – 
Близкия изток“.  Със силата на победоносните 
си армии, водени от словото и откровенията 
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на Мохамед, арабите завладяват Персийската империя, 
поставят почти на колене Византийската империя, 
отнемайки є провинции като Сирия, Палестина, Египет, 
Тунис, Мароко. Завладяват почти цяла Испания. 
Арабската експанзия е спряна в началото на VIII в. от Карл 
Мартел в битката при Поатие, на запад, и от хан Тервел 
пред Константинопол, на изток. 
Но тази религиозна революция би била крайно недостаъчна 
без лингвистическата революция – арабският се налага 
като световен език, който позволява да се мобилизират 
отново знанията на Близкия изток. 
Благодарение на усърдната преводаческа (и банкерска) 
дейност на евреите, неуморно работещи в рамките на 
Халифата, успяват да се съхранят и направят достъпни 
дори за самата Европа знанията на Античността, така 
както и тези на Китай и на Индия (арабските цифри и 
нулата идват оттам). Тези преводи са синкретични и 
практични – не търсят вярност към традицията,  а 
единствено приложнонаучния аспект. По този начин 
се изковават основите на водещата по време на този 
период култура и наука – арабската. Астрономия, наука за 
напояването и земеделието, медицина – никой не може да се 
сравнява с арабските учени. 
Но лингвистичната и религиозната революция са немислими 
без икономическата, наложена от арабските търговци, 
които отварят не само Пътя на коприната, но и свързват 
Судан със степите на Русия. През VII в. Европа е обедняла 
територия на диваци, чието злато и сребро е отдавна 
изчерпано и трезоризирано в пищни църковни олтари и 
иконостаси. Единствената златна монета е византийската 
нумизма, която по онова време е нещо като съвременния 
долар. Търговията с Изтока е безкрайно трудна, понеже 
Китай, Индия и Персия са със сребърни монети, всяка една 
от които е с различно тегло. Византийските търговци са 
единствените, които могат да се оправят в това море от 
медни монети (от Западна Европа) и различни по качество и 
тегло сребърни монети от Изтока. 
Загубата на Малоазийските провинции и Египет има 
невъобразими икономически последствия: потича море 
от злато и сребро от иконостасите на църквите, на 
манастирите и на египетските гробници, което се 
превръща в кънтящи монети. 
Издава се закон, че този, който намери „съкровище“ може 
да запази за себе си 60% от намереното, останалото отива 
за държавната хазна. 
Всеки град има право да сече собствени монети: от едната 
страна градът може да постави каквото си поиска, а от 
друга неизменно намираме надписа „Аллах е един и Мохамед 
е неговият пророк“.  
Златните диреми са с един грам по-тежки от 
византийските нумизми. Сребърните дирхами са със 
същото тегло като златния дирем. Един златен дирем 
отговаря на дванадесет сребърни монети, а една сребърна 
монета струва дванадесет бронзови. 
Днешното евро е просто бегло повторение на арабската 
монетарна революция, която отваря пазарите от Китай до 
Испания, от Судан до руските степи. Арабските търговски 
кервани наводняват с първични материи Близкия изток 
(където те са изчерпани от векове, но е останало умението 
за тяхната обработка), който започва да произвежда 
високотехнологични продукти като килими, керамика, саби 
дамаскини. 
Търговският баланс на Европа с арабския свят е изцяло 
негативен – единственото, което старият континент 
може да предложи е дърво и желязо, необходими за военната 
машина на джихада. 
Византия налага вето на износа на тези продукти, но 
сръчните италиански търговци от Генуа, Милано и Венеция 
минават между капките на византийското ембарго (в 
тази перспектива е напълно разбираемо защо Четвъртият 
кръстоносен поход, вместо да достигне Йерусалим, 
дотолкова доколкото е финансиран от италианските 
градове, завършва в Константинопол). 
Изобретателните византийци измислят митата и 
митниците, но това е капка в морето и не обяснява как 
една бедна Европа може да си позволява лукса да купува дори 
един сандък подправки, който струва поне кораб с дърво или 
желязо...
Отговорът е много прост – европейците започват 
да предлагат своеобразния „петрол по него време“ на 
Халифата под формата на роби. Желателно е да са 
под формата  на руси и синеоки наложници за харемите 
(обучавани на покорство и сексуални техники в женски 
манастири) и мъже, претърпели от страна на вещи лекари-
монаси в малоазийските и перпинянските манастири една 
особена операция, превръщайки ги в евнуси. 
Основното море от роби са славянските племена, криво-
ляво организиращи се в държави, неспособни да издържат 

натиска на европейските 
военно-религиозни ордени 
и на византийската военна 

машина, които периодично правят набези с цел доставка на 
все нови и нови роби за арабите (това обяснява отчасти и 
масовото покръстване на славянските народи през средата 
на XI в. – едно е да продаваш роби езичници и съвсем друго 
е да продаваш роби християни – това е отразено в много 
симпатични и малко познати теологични дебати относно 
това покръстеният славянин истински пълноправен 
християнин ли е, или пък второкласен продукт, можещ да 
бъде продаван като живо месо). 
Началото на края на арабските златни векове на културата 
и науката започва с налагането на религиозните догми и на 
фанатизма над духа на търпимостта и над познанието – 
пример за това са преследванията на ерудити като Омар 
Хаям. 
Когато търговските кервани престават да могат да 
осигуряват морето от първична материя, необходима 
за икономическото развитие на Близкия изток, когато 
Халифатът се разпада в тайфи, започва бавният упадък на 
арабската култура и наука. 
Тогава тя отстъпва водещата си роля пред 
западноевропейския Ренесанс и по-късно пред 
Просвещението (без да забравяме доминиращата военна 
роля на Османската империя, достигнала до стените на 
Виена, съюза на Великата Порта с Франция в борбата 
им с Хабсбургската династия в Испания и Австрия, 
превръщането на Средиземноморието почти в „Mare 
Nostrum“ от турските леки кораби и от алжирските 
пирати... и това продължава поне до битката при Лепанто 
и Мохча).  
Падането на Константинопол е равнозначно на затваряне 
на Пътя на коприната за Европа, началото на Великите 
географски открития на Магелан, на Христофор Колумб 
и на Америго Веспучи, търсещи нов път към Индиите и 
Изтока, защото познатите са блокирани от Великата 
Порта. 
Тук е моментът, в който вече можем и да  прозрем части 
от отговора на въпроса: „Защо ислямът, изповядван от 
повече от милиард и половина жители на света се чувства 
унизен и поруган в съвременното общество?“.
Как избраният народ, как тези, които се мислят за най-
добрите, за солта на земята, се оказват в подчинено 
икономическо положение по отношение на Запада? Как 
могат да  съвместяват това си екзистенциално и 
религиозно убеждение с икономическите и политическите 
реалии на XVIII, XIX, XX  и XXI век? 
Отговорите са сложни и нееднозначни: налагането на 
салафистки интерпретации на исляма, които го свеждат 
до спазване на шариата: на едно средновековно по своя 
дух законодателство, което е самото отрицание на 
икономическата, лингвистичната и религиозната революция 
през златните векове на арабската култура. Доминирането 
на крайно религиозното (доведено до фанатизъм) над 
научното и технологичното, над светското и търпимото 
води до създаването на непреодолими онтологично-етични 
противоречия.
Отчасти салафисткото убеждение, че ислямът продължава 
да бъде „религията на избраните“ се „потвърждава“ от 
намирането на петролните и газовите залежи в Близкия 
изток – „избраният народ“ живее върху океани от 
петрол и газ, които биха му позволили отново да открие 
доминиращата си и водеща роля в света. Възникват 
олигархични и авторитарни режими като тези на 
Саудитска Арабия, Арабските Емирства, Катар, Иран, 
толерирани и подкрепяни от САЩ и Европа единствено 
заради енергийната им зависимост от тях (като вече 
съществуват алтернативи). 
Но събития като Седемдневната война с Израел и тази на 
„Йом Ки Пур“  са почувствани отново от мюсюлманите 
като унижение. 
Самите петролни райове, доминирани от авторитарни, 
почти средновековни режими с лустро на модерност, 
водят много мюсюлмани до това да търсят убежище в 
унижаващия ги иначе Запад. 
А унижението е свързано с факта, че мюсюлманската 
култура не успя да отговори на съвременните културни, 

икономически и военни предизвикателства. 
Единственото, което остава от трите елемента, 
които бяха основополагащи за арабските златни векове, е 
религията и традицията. 
За вярващите, тези, които като французите могат да 
си позволят да поставят под съмнение по един или друг 
начин абсолютната стойност на религиозното, подобни 
изказвания или публикации се превръщат в израз на 
кощунство и светотатство. 
Какъв екзистенциален избор остава за младежи като 
Абдулах Анзаров и Брахим А.	(даже фамилното му име 
остава неизвестно), които търсят убежище в Западна 
Европа, но са в недвусмислено аутсайдерска позиция? 
Какво друго им остава освен „религията“ като 
екзистенциален и онтологичен отговор, при положение 
че западните общества, които утвърждават свободата 
като абсолютна и основополагаща ценност поддържат 
по гласен или негласен начин авторитарните политически 
режими в Близкия изток, разбирани като отрицания на 
гореупоменатата ценност? 
Дотолкова доколкото от страна на западните общества 
сериозен социален, икономически и политически отговор е 
явно нежелан (поне в този момент), единственото, което 
остава за тези младежи, чувстващи се като аутсайдери, е 
една ирационална (от европейска гледна точка) онтологична 
позиция: за „Греха“  единственият „смислено-онтологичен-
отговор“ е „Смъртта“ .
Дотолкова доколкото моят живот е доведен до абсурд, 
дотолкова доколкото „той-не-си-заслужава-труда-да-
бъде-живян“, дотолкова доколкото в съвременното ни 
шизофренно общество най-скъпото ми – „животът-
във-и-чрез-Бога-няма-никакъв-смисъл“, аз му придавам 
значимост и смисъл посредством жертвата, посредством 
това да се превърна в инструмент за наказание на тези, 
които отричат абсолютната трансцендентна стойност 
на единственото, което има стойност за мен – Бог. Не 
е важно кой и защо убивам, „Аз-Съм-Аз-Съществувам-
Посредством-Саможертвата-Наказание-За-Неверниците-
Които-Ме-Унижават“. 
Обидата не е лична, а онтологична – кой може да спре този, 
който чувства, че животът му не си заслужава труда да 
бъде изживян (ако перифразираме Камю)? 
Никакво затваряне на граници, никакъв план „Вижипират“ 
не могат да спрат хора, загубили смисъла на живота си. 
Частични отговори едва ли могат да разрешат такива 
проблеми, които в контекста на кризата от епидемията 
КОВИД-19 вече няма да са присъщи само на така наречените 
„ислямисти“, но и на всички нас. Живот без смисъл може ли 
да бъде наричан все още живот?
Така наречените „философи“, затрупани от вече почти 
ненужната си ерудиция, оставят въпроса за смисъла в 
ръцете на неделни проповедници, на псевдоимами, на гурута 
на рекламни агенции, които, за разлика от тях, поне се 
опитват безнаказано да мислят и да изразяват света в 
неговата цялост.
Без глобална и онтологична перспектива, в която да 
бъдат артикулирани от векове познати ни питания върху 
Свободата и Сигурността, ще останем в не особено 
радостната позиция, описана от Ла Боеси в „Трактата 
за доброволното подчинение“: ако някой ни предложи 
сигурност и удобство, то тогава сами ще му поднесем 
свободата си на тепсия. 
Единствената надежда за по-различен отговор от този 
на Ла Боеси бихме могли може би да търсим единствено в 
музиката на Ануар Брахем, чиито пулсации преплитат най-
доброто от Запада и Изтока в една универсална модулация, 
която ни дава надеждата за духовна висота и чистота, 
различни от усредненото ни, кастрирано и посредствено 
всекидневно живуркане, в което като щрауси си заравяме 
главата в пясъка на належащите грижи, за да не мислим, за 
да не чувстваме промените и екзистенциалните избори, 
свързани с тях: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKSbhaScNWE
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Росен Петков

Много хора познават Иван Милев като „човека от 
петолевката“. Редица хора са впечатлени от приказните 
му творби в стил сецесион, съчетаващи фолклорните 
мотиви с модернистични щрихи. Други са възхитени от 
неговата свободолюбивост и неговия беден, но богат на 
преживявания кратък живот. Неговите картини са едни 
от най-възхваляваните и скъпи произведения на български 
художници. Но малцина знаят за неговите илюстрации на 
книги и неговите литературни произведения. 
Като младеж Иван Милев пише и рисува, понякога се 
чувства като художник, понякога като поет. Роден е на 19 
февруари 1897 г. в овчарска хижа край гр. Казанлък. (Филова 
1940: 1). Баща му Милю Лалев е бил беден овчар, родом от 
с. Шипка. Майката Мария Лалева била измъчвана като 
дете от мащехата си. Тя никога не споменава за мъките 
на своето детство, но сякаш успява да предаде на Иван 
Милев чувствителната си натура и песимизъм. В своята 
книга за Иван Милев Евдокия Петева-Филова разказва, че 
майката, макар и проста жена, е имала редица дарования, 
през свободното си време драскала и рисувала разни шарки, 
тъчала интересни черги, боядисвала красиви великденски 
яйца (Филова 1940: 2). Милев още на девет години, в трето 
отделение, обръща внимание на своите учители със своите 
рисунки, по цял ден рисува. По случай своето завършване 
на гимназията в Казанлък през 1917 г. абитуриентите 
организират в читалище „Искра“ антична вечер, която 
Иван Милев поема, като я прави запомняща се с пъстрите 
декори и костюми, които показват накъде е творческият 
път на художника. След гимназията Милев постъпва войник 
в балонното отделение и заминава за Добруджа (военен 
художник в щаба на Въздухоплавателната дружина). Една 
наблизо паднала граната причинява заекване до края на 
живота му (Филова 1940: 3). 
Веднага след войната Иван Милев, воден от мисълта да 
спечели пари за Художествената академия в София, става 
селски учител най-напред в Чирпанско, после в Тракия  
(с. Горски извор, Хасковско). Иван Милев е толкова беден 
тогава, че не се решава да си купи обувки, а ходи с налъми. 
През 1922 г. Милев идва с куп картини в София, които успява 
да изложи в Борисовата градина. През 1922 г. постъпва и в 
Художествената академия, но по време на уроците проявява 
импулсивност и липса на търпение, бута демонстративно 
листовете, на които рисува, добавя обуща при рисуване на 
голо тяло, явно показва своята скука при уроците (Филова 
1940: 6), мести се от „общия“ в „декоративния“ отдел на 
Академията. Мизерията не напуска Милев и в София, той 
често повтаря: „Тежко е да се чувстваш цар, а да живееш 
като просяк“. Неговата най-голяма радост са неговите 
картини. Въпреки мизерията Милев мъчно продава, мъчно 
се разделя с картините си. Веднъж директор на частна 
художествена академия в Стокхолм иска да купи негови 
картини, но Милев не продава голяма част от харесаните 
картини, въпреки че не си е платил наема (Филова 1940: 
7). През 1923 г. Милев открива самостоятелна изложба 
на ул. „Аксаков“, в галерията на Тръпко. През 1924 г. като 
студент Милев участва в една екскурзия до Италия за 
месец. За големите класици (Микеланджело, Рафаел), „може 
би от липсата на чувство към класичното изобщо, може би 
от увлечение да отрича всичко, Милев говори едва ли не със 
снизхождение“ (Филова 1940: 10).  Малко преди да завърши 
(с отличие) Академията през 1925 г., Иван Милев се жени 
за певицата Катя Наумова, започва да получава поръчки, 
материалното му положение се подобрява. Но щастието 
не трае дълго, през януари 1927 г. се разболява от тежка 
инфлуенца (испански грип) и същия месец умира. В деня на 
своята смърт, ненавършил 30 години, Милев получава покана 
да направи изложба в Дрезден.
Една от първите изяви на Иван Милев като илюстратор е 
през 1917 г. в списанието „Чайка“, издавано в София и Бургас, 
като Милев не само илюстрира корицата, но и публикува в 
рубриката „Песни в проза“. Вероятно Иван Милев илюстрира 
това издание по време на казармата или по време на 
отпуската. 
През 1922 г. Иван Милев илюстрира кориците на книгите на 
издателство „Аргус“ – първото специализирано издателство 
за фантастика в България и едно от първите издателства 
за фантастика в света. Издателството е основано от 
Светослав Минков и Владимир Полянов, собственик е 
Радослав Спасов, като съществува само една година. То 
издава малки и симпатични книжки с прекрасни корици, 

Снимка	на	Иван	Милев	от	книгата	на	Е.	Петева-Филова	
(Филова	1940),	колекция	на	автора

Илюстраторът на книги Иван милев

първата е „Синята хризантема“ на Светослав Минков. 
Илюстрациите на Милев се вписват прекрасно в диаболичния 
стил на книжките на изд. „Аргус“.
„Аргус“ издава през 1922 г. заглавията „Синята 
хризантема“ на Светослав Минков „Ужасът. Първо 
петоколие“ на Ханс Хайнц Еверс, „Фантазии“ на Едгар 
По, „Смърт“ на Владимир Полянов, „Стихотворения 
в проза“ на Станислав Пшибишевски и „Децата на 
снеговете“ на Джек Лондон.
През 1922 г. Иван Милев прави корицата и илюстрира 
стихосбирката на Ламар „Арена“, издадена от „Т. Ф. Чипев“. 
Ранните книги на Ламар (Лалю Маринов) са илюстрирани от 
известни художници като Иван Милев и Макс Мецгер.

Сп.	„Чайка“,	бр.	2,	1917	г.,	корица,	колекция	на	автора
Сп.	„Чайка“,	бр.	2,	литературно	произведение	на	Иван	
Милев,	колекция	на	автора

„Синята	хризантема“,	Светослав	Минков,	изд.	„Аргус“,	1922	г.,	
художник	на	корицата	Иван	Милев,	колекция	на	автора
„Фантазии“,	Едгар	По,	изд.	„Аргус“,	1922	г.,	
художник	на	корицата	Иван	Милев,	колекция	на	автора

Корица	на	„Арена“	на	Ламар,	1922	г.,	
художник	Иван	Милев,	колекция	на	автора
Вътрешна	страница	на	„Арена“	на	Ламар,	1922	г.,	илюстрация	
Иван	Милев,	колекция	на	автора

Малко по-късно Иван Милев илюстрира и литературния 
сборник „Одрин“, 1923 г., под редакцията на Константин 
Гълъбов и Йордан Стубел. Сборникът е посветен на 
падналите през Балканската и Първата световна война. 
Стубел и Милев са родени през една и съща дата и година, 
19 февруари 1897 г., единият в София, другият – в Казанлък. 
Илюстратори на книгите на Стубел са известни художници 
като Илия Бешков, Дечко Узунов и Иван Милев. Стилът на 
илюстрациите на „Одрин“ може да се определи не само като 
сецесион, но и като „фолклорен модернизъм“, едно модерно 
изобразяване с фолклорни елементи.
Талантът на Милев като илюстратор е забелязан и от 
проф. Асен Златаров (псевдоним Аура), някои от неговите 
стихосбирки са илюстрирани от художника.
Любопитно е да отбележим, че предходните издания на 
„Песен за нея“ са илюстрирани от Стоян Райнов. Иван Милев 
не само демонстрира талант като илюстратор и автор на 
литературни текстове, но се запознава и с редица писатели 
от кръга на „Златорог“. Става 
близък по „казанлъшка линия“ и с 
Анна Каменова. Милев декорира 
със стенописи дома на мъжа є в 
Казанлък, т.нар. Стайнова къща. 
Анна е потомка на известен 
копривщенски род, бабата е 
сестра на Бенковски. 
В този портрет личи не само 
въздействието на кумира на 
Милев Густав Климт, но и 
въздействието на византийските 
традиции за рисуване на 
експресивни портрети, те от 
своя страна пък са повлияни от 
александрийското и египетското 
изкуство на портретиране 
(Филова 1940: 44). За Иван Милев 
Андрей Протич казва, че той в 
своите произведения е „повече 
поет, отколкото художник“.

литература
Филова 1940: Петева-Филова, Е., Иван Милев. 
Книгоиздателство „Казанлъшка долина“, София, 1940.

Портрет	на	Анна	
Каменова,	1924	г.
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Личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов е 
духовен свят, наситен с велики идеи, изпълнен с творби 
на самобитния гений на българския народ и с книги, 
съдържащи вечните европейски ценности. Това е свят, 
прорязан от неуморни изследователски търсения, 
извисени мисли, морални устои, душевни преживявания 
и непрекъснат диалог с културните постижения на 
човечеството. Хилядите книги, списания и документи 
са придобити чрез последователна събирателска дейност 
и постоянно следене на издателската продукция в 
областта на хуманитаристиката у нас и в чужбина. 
Акад. Арнаудов притежава множество творби, които са 
в областта на неговите научни интереси, и така постига 
пълнота в познанието за литературата, етнологията и 
фолклористиката. Самият той, като изследовател със 
завидна продуктивност, обогатява своята библиотека 
с монографии, студии и статии, в които отразява 
литературните събития в България и Европа, очертава 
граници, задава хоризонти, представя процесите в 
българската литература и култура.

  Освен многото книги в полето на 
западноевропейската, руската и 
българската възрожденска книжнина, 
за които писахме в „Арнаудов 
сборник“. Т. 9 (Бенина, Бенин: 
2017: 39–46) и Т. 10 (Бенин: 2018: 
41–54), Михаил Арнаудов подрежда 
в личната си библиотека голям брой 
творби по българска литература 
след Освобождението през 1878 
г. Една част от тях е закупил, а 
друга част – са му подарени от 
авторите. Много от подарените 
книги са с автограф. Той притежава 

над хиляда и петстотин книги с автографи от Иван Вазов, 
Пенчо Славейков, Максим – Митрополит Пловдивски, Елин 
Пелин, Гео Милев, Стилиян Чилингиров, Дора Габе, Атанас 
Далчев, Магда Петканова, Константин Петканов, Добри 
Немиров и др. Ще посочим само един пример – в неговата 
библиотека се съхраняват шест книги с автограф от 
Константин Петканов: „Тракийски разкази. Кн. 1“ – „На 
г. проф. Михаил Арнаудов от автора (подпис Константин 
Петканов), 20.IX.1926 г., Бургас“; „Морава звезда кървава“ – 
„На г. проф. Михаил Арнаудов с почит (подпис Константин 
Петканов), 25.XII“ (липсва годината, но тя трябва да е 
1934, в която е отпечатан романът); „Момчил“ – „На г. 
проф. М. Арнаудов с почит от К. Н. Петканов“ (книгата 
с автограф най-вероятно е подарена през 1936 г., когато е 
отпечатана); „Преселници“ – „На г. проф. М. Арнаудов с 
почит (подпис Константин Петканов), 16.II.37 г.“; „Магия“ 
– На г. проф. М. Арнаудов от К. Н. Петканов 26.ХII.1941 
г. София“; „Вятър ечи“ – „На г. проф. Михаил Арнаудов с 
почит (подпис Константин Петканов), 26.XII.1942 г.“.
След Освобождението се променят не само политическите 
и икономическите условия, но и се извършват концептуално 
светогледни и естетически трансформации. Променя 
се също конюнктурата на обществената комуникация, 
част от която е литературата. Развива се книжният 
пазар, създават се печатници, откриват се издателства 
и институции, участващи в разпространението на 
книгите. Така например по време на Първата световна 
война се обособява Военно-издателският фонд, чрез който 
се издават книгите от „Военна библиотека“ и „Походна 
войнишка библиотека“. В България до 1883 г. е имало 23 
печатници, през 1891 г. те са 55, а през 1910 г. стават 164, 
от които в София са 33, в Русе и Пловдив – 9, във Варна – 81. 
В личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов се срещат 
ценни в библиографско отношение книги, отпечатани в 
авторитетните издателства в България в края на XIX 
и нач. на XX век. Ето някои от тях: Иван Вазов. Майска 
китка. Лирически стихотворения. Пловдив: книж. Хр. Г. 
Данов, 1880 (МА 1024)2; Димчо Дебелянов. Стихотворения. 
София: Ал. Паскалев и Сие, 1920 (МА 1597); Людмил 
Стоянов. Боян Магесник. Житие. София: Факел, 1929 
(МА 584); Светослав Минков. Разкази в таралежова кожа. 
София: Хемус, 1936 (МА 1598); Константин Мутафов. 
Невеста неневестная София: Завети, 1936 (МА 1968); Кирил 
Христов. Победни песни. София: Ив. Коюмджиев, 1940 (МА 
1302). 
Акад. Михаил Арнаудов притежава и много книги, излезли 
в по-малки  издателства. Ще споменем някои от тях: 
Моско Москов. Мома Слава. Поема из нашийт народен 
живот. Русе: скоропечатница. Ст. Ив. Роглев, 1888 (МА 
4187); Трифон Кунев. Весели злополучия. Разкази. Кн. 1. 
София: Слънце, 1919 (МА 149); Николай Лилиев. Лунни 

петна. София: Зора, 1922 (МА 
1224); Емануил Попдимитров. 
Стихове и песни. Кюстендил: 

Книгите по българска литература след освобождението –       в личната библиотека на акад. михаил арнаудов 
изследователски интереси и библиографски ценности

печатница Ал. Пилев, 1922 (МА 313); Ана Карима. Поп 
Богомил. Историческа драма. София: Светлина, 1930 (МА 
2228); Константин Петканов. Магия. София: Одеон, 1941 
(МА 2553).3

След 9 септември 1944 г. акад. Арнаудов допълва богатата 
си библиотека с книги, отпечатани в новооткритите 
издателства в НР България. Такива са: Георги Караславов. 
От Лидице до Банска Бистрица. Пътеписи. София: Нар. 
култура, 1951 (МА 2592); Иван Богданов. Василий Врач. 
Романизуван живот. София: Народна младеж, 1968 (МА 
469); Йордан Гешев. Вик от тъмнината. София: Профиздат, 
1968 (МА 2238); Георги Джагаров. Стихотворения. София: 
Български писател, 1969 (МА 325) и др. 
В края на XIX и началото на XX век в българската 
литература и култура се осъществява прелом в 
представите за света и човека, проявява се дълбоко 
усещане за кризис както по отношение на ценностите 
в обществото, така и в човешката душа4. Според 
Светлозар Игов: „В началото на века доминиращата 
дотогава литература (От Паисий до Вазов) основополагаща 
за българската литература и култура едноцентрична	
концепция е заменена от антропоцентрична. А това 
ще рече, че на мястото на преобладаващия през XIX в. 
в литературата социален и социалноколективистичен 
патос идва един нов, хуманистично-антропоцентричен 
патос, т.е., че на мястото на Народа и Отечеството 
(в това отношение Ботевото „после Отечеството“ 
има емблематичен литературноисторически смисъл) 
като върховна ценност се утвърждава личността и 
индивидуалните човешки стойности“ (Игов 2010: 441). 
Трябва да се каже също, че във времето на модерността 
„със своето трудно и противоречиво случване в 
„българския свят“ (Стефанов 2003: 12) продължава да се 
развива Вазовата повествователна традиция, проявена в 
творчеството на Михалаки Георгиев, Стоян Загорчинов, 
Константин Петканов, Димитър Талев и др. Това дава 
основание на Валери Стефанов да обобщи: „Литературната 
история на българския двадесети век с основание може 
да бъде определена като сблъсък между две големи 
литературни идеологии – индивидуализма и колективизма“ 
(Стефанов 2003: 15).  
Акад. Михаил Арнаудов, като всеки голям учен, внимателно 
следи тези „литературни идеологии“ и се интересува как 
модерните творци създават алтернативни светове, в 
които се спасяват за някакъв друг живот, и същевременно 
се съсредоточава върху осмислянето в реалистичните 
творби на живота на човека в бита и в историческите 
събития. Така със своите научни трудове той 
интерпретира същностни социокултурни и антропологични 
проблеми, интересува се от психологическите аспекти 
на литературната личност, измерва тактовете на 
биографичното и историческото време.

Научни трудове на акад. михаил арнаудов
Изследванията на акад. Михаил Арнаудов върху 
следосвобожденските автори и творби се разделят в три 
групи: 
– книги и статии с теоретични изследвания с примери на 
творби от българската литература след Освобождението;
– книги и статии, в които се съсредоточава върху 
представите за света и човека, както и емоционалните 
режими в творчеството на модерните поети; 
 – книги и статии, в които се осмисля животът на 
българина и образът на родината.
  Към академичните трудове с теоретично съдържание 
спадат: статиите „Литературната личност“ (1918) 
(МА 3615), „Музикалното в поезията“ (1919) (МА 321), 
„Канонът на българската литература“ (1922) (МА 321), 
Боян Пенев: (10 май 1882 – 24 юни 1927 г.) (1929) (МА 3599), 
„Ив. Д. Шишманов: 22 юни 1862 – 22 юни 1928“; студиите 
„Развой на литературната психология: Исторически очерк“ 
(1916) (МА 3446), „Към психологията на поетическия 
опит“ (1921) (МА 3495), „Български мемоари: Записки, 
дневници, автобиографии“ (1938) (МА 109), „Две глави 
из историята на новата българска литература“ (1941) 
(МА 3620); монографиите „Увод в литературната наука: 
Задачи, история, съвременно състояние“ (1920) (МА 97), 
„Психология на литературното творчество“ (1931) (МА 
95), както и преведеното издание на руски език „Психология 
литературного творчества“ (1970) (МА 56), „Творчество 
и критика: Литературни портрети и характеристики“ 
(1938) (МА 94), „Дела и завети на бележити българи“ (1969) 
(МА 32).  
За първи път в българското литературознание в 
статията „Канонът на българската литература“ акад. 
Михаил Арнаудов определя неговата същност, като 
„ония избрани ценности, на ония творчески личности и 
значителни произведения, които намират общо признание 
в дадено общество и които стават с течение на времето 
„класически“ – поне в историята на дадена национална 
литература. Канон на библейските книги, канон на 
французката литература в ХVІІ в., канон на английските 
романтици в ХVІІІ и ХІХ в. и т.н.: това са величини 
определени, заели своето законно място в съзнанието на 
нацията и на човечеството, извор на ония художествени 

емоции, които не се ограничават само за една епоха, и 
документи на културното развитие, които няма да се 
повторят вече“ (Арнаудов 1922: 493)5. В статията акад. 
Арнаудов обособява три поколения писатели, които 
представляват ядрото, около което се обединяват творци 
с общи идеали, настроения и „общи насоки на умовете“. 
Според него в третото поколение водещо място заемат 
Кирил Христов и Пейо К. Яворов, които са „големите 
майстори на новия български стих“.
Едно от най-значимите теоретични изследвания на акад. 
Арнаудов е „Психология на литературното творчество“. 
Това е фундаментален труд, в който се изясняват 
проблемите за гения	и	човечеството,	формите	на	опита,	
възприятията	и	наблюденията,	от	преживяване	към	
творчество,	въображението,	несъзнателното. Голямото 
по обем и многогласно като интердисциплинарност 
научно изследване, чрез множество примери от нашата и 
чуждата литература, изгражда представата за вътрешния 
свят на твореца, за неговите нагласи и чувствителност, 
с други думи казано, за превъплъщенията на душата 
в художествените творби. Книгата „Психология на 
литературното творчество“ е предшествана от 
студията „Развой на литературната психология: 
Исторически очерк“, която излиза през 1916 г.  
и идва да покаже, че акад. Арнаудов десетки години се 
съсредоточава върху проучването на психологията на 
твореца. Още нещо: тази студия представя специфичното 
в изследователските нагласи на учения. Характерен 
негов научен подход е, че започва изясняването на даден  
проблем в статия или студия, за да достигне до мащабно 
по обем академично творение. В студията „Развой на 
литературната психология: Исторически очерк“ той 
обяснява „емпирическата метода“, която ще му служи при 
изследване на психологията на литературното творчество. 
Акад. Арнаудов пише: „Докато през първата половина на 19 
век литературната наука черпеше вдъхновение и ръководни 
начала от идеалистическата немска философия и следваше 
сляпо методите на спекулативната естетика, към 70-те 
години тя изведнъж промени характера си и усвои оная 
емпирическа насока, о която се държи и до ден днешен“ 
(Арнаудов 1916: 1)6.
Към втората група научни изследвания на акад. Михаил 
Арнаудов, в които се обсъжда творчеството на 
модерните поети, се отнасят статиите „Из живота и 
творчеството на Пенчо Славейков: Изповеди и показания 
на поета“ (1920) (МА 3738), „Една забравена поема на 
Яворов“ (1960) (МА 3482); студиите „Към психографията 
на П. К. Яворов: Съобщения на поета и наблюдения“ 
(1916) (МА 96),  „Съдбата на П. К. Яворов: По повод на 
публикуваното следствено дело“ (1926) (МА 321), „Из 
живота на П. К. Яворов: Нови приноси към биографията и 
характеристиката на поета“ (1934) (МА 3479), „Писма на 
Пенчо Славейков до Ив. Д. Шишманов“ (1958) (МА 3614); 
монографиите „Яворов: Личност, творчество, съдба: 
Биографическа и психологическа анкета“ (1961) (МА 19), 
второ издание (1970), (МА 84), „Кирил Христов: Живот и 
творчество“ (1967) ) (МА 62).
Тези статии и книги ясно доказват, че изследователските 
търсения на акад. Михаил Арнаудов в полето на модернизма 
на българската литература са съсредоточени предимно 
върху живота и творчеството на двама автори – Пейо 
К. Яворов и Кирил Христов. Те са му били приятели. 
Неслучайно той пази в кабинета си посмъртната маска на 
Яворов, която по-късно подарява на Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ – Русе. Интересен библиографски 
факт е, че като жест на приятелство Кирил Христов 
му подарява книгата „Празник в пламъци. Драматически 
поеми“ с автограф в стихотворна форма :

На	Михаила	Арнаудов,	

Приятелю,	сакатото	ни	племе
Не	знай	на	равновесието	храм; –		
Не	чуди	ли	те,	болки	тъй	големи
Че	искам	аз	прибулено	да	дам?	

																		София,	23.ХII.1921.	Кирил	

В книгата „Яворов: Личност, 
творчество, съдба: Биографическа 
и психологическа анкета“ акад. 
Арнаудов в традиционния си 
модел на изследване на живота и 
творчеството на даден творец 
(например „Любен Каравелов. 
Живот, дело епоха. 1834 – 1879“) 
изгражда литературната личност на 
Пейо К. Яворов. Фигурата на човека, 
харамията и поета чирпанлия е 
видяна и описана в един драматичен 
свят, където протича трагичното 

му битие и в една поезия, която снема в себе си неговото 
светоусещане, сблъсъци и душевни травми, неистовия 
му копнеж да разреши „свръхземните въпроси, / които 
никой век не разреши“. Тук ще посочим само един епизод 
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Книгите по българска литература след освобождението –       в личната библиотека на акад. михаил арнаудов 
изследователски интереси и библиографски ценности

от приятелството на акад. Арнаудов и Пейо К. Яворов в 
Париж: „В Париж аз бях зает от средата на март 1910 г. с 
научна работа. След като се видях с Яворов, аз заминах на 
21 юни с. г., през ваканцията, за La Baule, на морето, а после, 
през Париж, гдето видях Яворов на 22 октомври, за Лондон. 
В Лондон останах до края на ноември 1910 г.; там канех и 
Яворов, но той не се реши да дойде – както ставаше после 
явно, понеже работеше върху драмата си и не можеше да я 
прекъсне“ (Арнаудов 1961: 348). 
Към третата група изследвания, в които се описва 
животът на писателите и поетите реалисти и се 
осмисля битието на българина и образът на родината, се 
отнасят: статиите „Вазов за своето творчество“ (1920) 
(МА 3598), „Алеко Константинов: 1 януарий 1863 – 11 
(24) май 1897“ (1927) (МА 3842), „Константин Величков: 
Няколко думи за човека и за поета“ (1927) (МА 3842), „Към 
хронологията и характеристиката на първите печатни 
Вазови стихотворения“ (1950) (МА 3554), „Неизвестни 
стихотворения на Иван Вазов“ (1961) (МА 3485); студиите 
„Иван Вазов и българската природа. С очерк „Чувството 
за природата през вековете“ (1943) (МА 135), „Неизвестни 
стихотворения на Иван Вазов“ (1949) (МА 3511), „Към 
произхода и характеристиката на Алеко Константиновия 
„Бай Ганю“ (1965) (МА 3594); монографиите „Из живота 
и поезията на Иван Вазов. Литературно-исторически и 
текстологически изследвания“ (1958) (МА 79), „Какво е за 
нас Иван Вазов: Литературни очерци и статии“ (1970) (МА 
18).      
Изброените академични изследвания от този период 
създават представата, че литературните дирения на 
акад. Михаил Арнаудов са съсредоточени предимно върху 
изясняването на живота и творчеството на Иван Вазов. 
Ето схващанията на учения за народния поет: „Никой 
балкански народ няма такава личност като Вазов. Той 
има заслугата да е създал сам цяла една литература и да е 
дал на езика ни, на живота ни, на народната ни психология 
израз, който ги увековечава в произведения. Вазов е тъй 
символ на България, както са Стара планина и Пирин 
планина, и без тях, и без него ние не можем да си мислим 
нашето отечество тъй очарователно с природата си, 
тъй велико с имена като Вазов и неговите най-даровити 
наследници в поезията. Нека бъдат винаги любимо четиво 
произведенията на Вазов, очарование за слуха и духа, 
незаменим актив на българските самобитни културни 
постижения“ (Арнаудова 2013: 318–319).

В личната библиотека на акад. 
Михаил Арнаудов откриваме книги, 
за които е писал предговор. Това са:  
Кирил Христов „Празник в пламъци. 
Драматически поеми“ (1921) (МА 
1130),  Ненчо Илиев „Блажени 
времена. Разкази и скици“ (1929) (МА 
1947), Змей Горянин „Последният 
ден. Разкази“ (1936) (МА 1579), Жорж 
Нурижан „Стожери на българската 
литература“ (1939–1940) (МА 359),  
Борис Вазов „Нашите чичовци или 
как се помириха Иван Селямсъзът 

и Варлаам Копринарката. Весела игра в 5 картини. Според 
творенията на народния поет Иван Вазов“ (1942) (МА 444), 
Вичо Иванов „С мисъл и порив“ (1972) (МА 13). В предговора 
на книгата с разкази на Змей Горянин акад. Михаил 
Арнаудов подчертава романтичното и патриотичното 
вдъхновение на младия автор при пресъздаването както на 
атмосферата в Русе в миналото, така и на специфичните 
черти на русенци: „От цялата книга на младия автор, син 
на щастливото някога Русе, което сега изживява доста 
трудни дни, поради променените икономически условия, 
ни облъхва една сърдечна привързаност към миналото 
на родния град и към неговото трудолюбиво, честно, 
съзнателно и предприемчиво население, дало на страната 
ни някои от най-добрите строители на материалната 
ни и духовна култура в ново време. Тези очерки, написани 
из едно романтично и патриотично вдъхновение, ще 
допринесат, вярвам, към събуждането на по-голям интерес 
към миналите поколения на  Русе, с техния възрожденски 
идеализъм, и ще съдействуват за едно по-правилно 
възпитание на младите русенци, в духа на заветите, 
оставени от дедите им“ (Арнаудов 1936: 5)7. 

Художествена литература 
Стотици са книгите по българска литература след 
Освобождението, които са подредени в личната библиотека 
на акад. Михаил Арнаудов. Както може и да се очаква, 
по-голямата част от тях са събирани в периода до 9 
септември 1944 г. Разбира се, ученият продължава да 
обогатява своята библиотека и след това с новоизлезли 
книги на автори до края на живота си и по този начин 
става активен и съпричастен към случващото се в 
духовния живот на страната. При събирането на книги 
по българска литература след Освобождението акад. 
Арнаудов остава верен на своя библиографски принцип, 
който следва при сдобиването с книги в областта на 
литературата през Възраждането – да се стреми да 
притежава всички творби от даден автор от различни 

издания. В статията „Книгите за Българската 
възрожденска литература в личната библиотека на акад. 
Михаил Арнаудов: библиографски ценности и филологически 
пристрастия“ е заявено: „Няма как да не забележим, че 
той не се задоволява да притежава само едно издание 
от дадена литературна творба, а се сдобива с всичките 
издадени през годините произведения“ (Бенин 2018: 49). Ние 
нямаме за цел да посочим всички книги от различни издания, 
които се намират в личната библиотека на акад. Арнаудов, 
осъзнавайки, че в една статия това е невъзможно. Ето 
защо описанието на книгите по българска литература след 
Освобождението ще бъде направено в предстоящата за 
отпечатване книга „Михаил Арнаудов – лична библиотека. 
Библиография“.  
Ще посочим само няколко примера. На рафтовете в 
библиотеката се открояват изданията: 
Иван Вазов. Пълно събрание съчиненията. Т. 1–8. (1911–
1918).
Т. 1. Лирика 1875–1880: Пряпорец и гусла; Тъгите на 
България; Избавление; Гусла; Епопея на забравените. –  1911.   
Т. 2. Лирика 1882–1891: Поля и гори; Италия; Сливница; В 
лоното на Рила. –  1911.   
Т. 3. Лирика 1882–1910. – 1912.    
Т. 4. Поеми (МА 1042);
Иван Вазов. „Съчинения. Т. I – ХХVIII“ (1921–1922) (МА 
2205); Иван Вазов. „Избрани съчинения в 12 тома“. Ред. 
Михаил Арнаудов (1940–1941) (МА 2067); 
Иван Вазов. „Събрани съчинения. Пълно издание под ред. на 
проф. М. Арнаудов. (1942–1950). 
Т. 1. Лирика. –  1942. 
Т. 2. Лирика. –  1942. 
Т. 3. Лирика. – 1942. 
Т. 4. Поеми. – 1943. 
Т. 5. Повести. – 1943.
Т. 6. Разкази. – 1943.
Т. 8. Пъстър свят. – 1944. 
Т. 9. Утро в Банки. – 1944. 
Т. 10. Живописна България I. 
Т. 11. Живописна България II. 
Т. 12. Драми I. –  1947. 
Т. 13. Драми II. – 1947. 
Т. 14. Драми III. – 1947.
Т. 15. Под игото. – 1947. 
Т. 16. Нова земя. – 1948. 
Т. 17. Казаларската царица. – 1948. 
Т. 18. Светослав Тертер. – 1948. 
Т. 19. Бури и мелодии. – 1949. 
Т. 20. Из бележника на поета. – 1950. 
Т. 21. Критика. – 1950. 
Ето и налагащите се обобщения. Посочените книги, 
свързани с историята на българската литература след 
Освобождението, снемат в себе си мисловните нагласи, 
изследователските интереси и голямата ерудиция на 
учения Михаил Арнаудов.  Неговото задълбочено познаване 
на процесите и явленията в духовния живот е в основата 
на проникновените критически прочити на творбите по 
това време, на вярното изясняване на душата на българина 
както в стихотворенията на поетите модернисти, така 
и в книгите на писателите реалисти. Акад. Арнаудов се 
интересува освен от образа на душата в литературните 
творби, и от психологията на твореца. Именно в тази 
област на изследването на корелацията психология – 

литература той създава един от своите най-значими 
теоретични трудове – „Психология на литературното 
творчество“. Така в личната му библиотека са събрани 
множество негови научни изследвания и художествени 
творби на автори, които са влезли в канона на българската 
литература, и на творци, които са извън него. Това е 
библиотека светилище, в която всеки път, пристъпвайки 
в нея, се прекланяме пред уникалната способност на акад. 
Михаил Арнаудов със завидна страст и постоянство да 
изследва българската литература и да събира книги, в които 
е отразен светът на българина. Това е библиотека, която ни 
предоставя необикновената възможност да се интегрираме 
с духовния свят на човека и учения Арнаудов, да погледнем 
към себе си и да се опитаме да разберем смисъла на живота 
си.

Бележки

1 За печатните комуникации и книгата в България в края на XIX 
и нач. на XX в. вж. Бенмайор, М. Типографското производство в 
България. – Списание на българско икономическо дружество, 1910, 
№ 3-4, с. 232. 
2 Сигнатурата (МА 1024) в каталога на личната библиотека на 
Михаил Арнаудов в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 
Русе означава Михаил Арнаудов (МА), след което следва поредният 
номер библиотечна единица.
3 За книгоиздаването в България от Възраждането до 1944 г., вж. 
Георгиев, Л. Книгоиздаването в България 1806–1944. София: АН-
ДИ, 2016. 
4 В статията „Българската поезия“ Пенчо Славейков заявява: 
„Душата на съвременния човек е развалини, по-печални от 
развалините на търновската Трапезица. Едничкото здраво нещо 
в нея е копнежът за отиване на друг бряг, там, дето няма бурени 
и спарен въздух. Този други бряг не е брегът, дето лотофагите 
и разни душевно-мързеливци търсят усамотение, рахатлък и 
забрава. Той е копнежът за брега на живота“ (Славейков 2002).
5 Проблемът за изясняването на същността на канона явно 
става актуален в нашето литературознание през това време, 
защото същата година (1922) Васил Пундев пише статията 
във вестник „Слово“, озаглавена както тази на акад. Михаил 
Арнаудов – „Канонът в българската литература“ (Пундев 1922). 
Пундев полемизира със схващанията на Арнаудов за канона и го 
определя като „субективен канон“. Много по-късно, в началото на 
XXI в. Валери Стефанов заявява: „От деветнадесети век насам 
националната литература е осмисляна чрез Великите писатели и 
Класическите творби. Това е блясъкът на канона“ (Стефанов 2003: 
13). 
6 За първи път студията „Развой на литературната психология: 
Исторически очерк“ е отпечатана в Годишник на СУ „Св. Кл. 
Охридски“, Историко-филологически факултет. Т. ХII, 1915–1916.    
7 В книгата за Змей Горянин „Майчина вяра“ Васил Балевски 
споделя: „Когато станах студент в Софийския университет, 
по стечение на редица обстоятелства вече бях и познат на акад. 
Михаил Арнаудов, и в един от разговорите ни аз споменах името 
на Змей Горянин. М. Арнаудов каза, че по едно време двамата са 
били в Софийския затвор, но са се познавали още преди това, тъй 
като са и русенлии. Тогава той импулсивно седна и написа едно 
писмо до Соня Горянин, с препоръка да ми даде възможност да се 
занимавам с творчеството на Змея, да използвам, както тя реши, 
архивите му. Годината беше 1965“ (Балевски 2003: 6).
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Г е о п о е З И Я

Дан Коман

гинга*

Вътре в мен е тялото ми, а вътре в него
като дребна черна опитомена муха е силата ми
ето как напредвам. влизам-излизам в някакво помещение без предели.
влизам-излизам. аз съм единственият, който успява. размножих се съвършено бързо и   
                                                                                                                                               използвах 
единствено и само себе си.
нито зайците, нито скакалците, нито пък майката на всички гръбначни не ще могат 
                                                                                                                                     да ме догонят. 
достатъчно е само да дишам: и извирам от тялото си и изпълвам всички краища 
                                                                                                                                               на света.
вече не мога да бъда видян, макар великолепието ми да е съзидаващо.
сега никой не може да ме види, защото никой не може да погледне извън мен.
всичко, което се движи, се движи, благодарение на мен
дори и собственото ми тяло, което вътре в мен се е свило от страх, понеже аз самият се 
 превивам 
от уплаха. а вътре в мен е силата ми с незначителните си препятствия.
изпълних вече безпределното помещение и сега се разливам навън. не мога сам себе си 
 да владея.
не мога вече да проследявам съвършеното си множене.
но съм единственият, доближил толкова много собствените си предели.
аз единствен съм така близо до себе си. още малко и ще мога да се пипна.

* Гинга е рядко срещано в съвремието женско име.

Избраният

от избраните съм. стаята е подготвена,
а облеклото ми е за пример.
лежа неподвижно и без да дишам се възхищавам
на всяка непреборима болка.
и макар да не е нужно, избирам своята болест измежду всички останали.
никой не знае за това, но тази сутрин сред сенките
част от слънцето се надигна и озари ръцете ми.
сега повечето части на тялото ми са непотребни.
и тази тишина не ми дава нито миг покой.
когато си правя знаци, не ги виждам, а пък щом осъзная нещо, веднага забравям
всичко.
само късно нощем наблизо пада шепа 
дъжд
и разхлажда лицето ми.
аз съм от избраните. лежа си тук и не виждам нищо.
бездиханен. тъпча на едно място.
от самото начало всичко се разпада и ако все пак
нещо успее да устои, то около него
веднага се появява някой.
никой не знае за това, но тази сутрин сред сенките
част от слънцето се надигна
и без да пръсне светлина премина над мен.

любовна поема

през деня е невероятно хубаво, понеже целия ден
сме плюшени човечета
и мара* идва при нас и ни облича и реши
потупва ни леко с длан по дупетата
идва мара и язди гумени патета 
и ни пуска да плуваме в кафето

през деня е невероятно хубаво, понеже целия ден
ние сме снежанка и седемте джуджета
и мара идва при нас и 
ни развинтва ръцете,
измъква краката, разкъсва коремите
и вади наяве памукът и кълчищата от нас

през деня е невероятно хубаво

само нощем се сдобиваме с плът
само нощем, когато мара най-сетне е заспала

тогава се мушваме под завивката
и в тишината се сблъскваме един в друг
като две пилешки бутчета

* Мара – румънско женско име.

неустоим
 
след дълъг период на безчувственост отново се усещам неустоим
прониквам в ума си със скоростта на млад гепард
и с удвоените сили на млад гепард тичам из стаята.
подарявам си изключително удоволствие. чисто и просто отпивам въздух: 
радостен съм.

едва си насмогвам (разпознавам се даже и като танцувам).
и с една безподобна хитринка успявам да достигна до сърцето си.
говоря си, но трябва да съм внимателен: само ако се хваля безмерно
успявам да премина от единия ден в другия.
наистина съм изумително същество.
вече се чудя какво да направя: намирам се неустоим.
отварям прозореца и пръстта залива стаята като бистра вода.           
 

ела да видиш:
 
главата ми е чекмедженце с лекарства
асептично и прохладно място
правоъгълно, облицовано с фурнир, за да е безопасно
промуши ръката си и си вземи няколко пресни хапчета
ще ти помогнат мигом да забравиш
 
ела да видиш:
главата ми е плюшено мече
мекичко и хипоалергично
можеш да спиш с него в прегръдките си,
можеш да го подариш на семейство с бебе,
изтупай прахта от него, удари го в стената, хвърли го през прозореца
ще те чака неподвижно насред изсъхналата трева
 
ела да видиш:
главата ми е препарирана птица
стъклената риба върху телевизора
порцелановата принцеса, заключена във витрината,
възхвалявана от седналите недалече гости,
пушчицата, която лежи под леглото в очакване
да бъде изпочупена на хиляди парченца
 
ела да видиш:
главата ми е северен град
самота и тишина, които връхлитат по-силно от болест,
претъпкана с видиотени бедни учители канцелария,
опустяла улица, геврекчийница,
сухият въздух, който влиза като вълна в очите ти
 
ела да видиш:
главата ми е великолепна градина от кафеени дървета,
забравена в щайга на балкона, посред  зима
когато светлината вече няма сили, а земята е замръзнала
 
кафеена градина, над която снегът
трепери като сляпо коте, захвърлено на здрачаване
до нечия ограда.
          
                                   

Елена Владаряну

***

Дете.
Не съществува нищо друго освен.
Завист.
Жестокост.
Егоизъм.
Искаш единствено.
Да имаш.
Всичко да е твое.
Никой да няма същото като теб.
Войната на момичетата срещу момчетата никога няма да приключи.
И никога не бива да приключва.
Моя е!
Моя е!
Моя е!
Моя е!
Не искам!
Дай ми я!
Не я искам!
Дай ми я!
Не я искам вече пък!
Бяхте напълно еднакви. Бяхте съвършени. Искахте едно и също нещо. 
 Получавах те еднакви 
вещи. Червени гумени ботуши. Сини гумени ботуши. Сами си купихте първите 
 дънки. В 
зимната утрин. В къщурката край реката. Там ги премерихте, насред кутиите с 
 дрехи и 
покъщнина. Имаха маншети от червено кадифе. И кадифени маншети в морскосиньо. 
Деветдесетте! Запад. Демокрация.
Шоколадовата паста Амандина. Амандина за двамина. Кой би искал проста
пандишпанена Саварина?
Как да ги поделиш?
Как да не  хитруваш?
Как да не опиташ?
Как да вземеш половината от сладкиша на другата и да є дадеш в замяна
само лъжичка от твоя?
Две пуловерчета.
Две рошави глави.
Два чифта крака на футболисти.
Къде е умът ми сега да подреди всичко това?
Къде е подходящата дума?
Какво стана със съвършеното момиче?

превод от румънски: лора НеНКоВСКа
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фокус (орални, анални, генитални). 
Инстинктът към смъртта дава 
навиците, които са в основата на всяка 
когнитивна дейност (Ibid., 129-130). Едва 
когато възбуждениията бъдат свързани 
с катексис чрез навика, възниква поле, за 
да се превърне удоволствието в принцип. 
Удоволствието става възможно 
като намаляване на напрежението в 
цялата система и като повторително 
задоволяване на фокусните нагони. 
„Ерос и Танатос се разграничават 
по това, че Ерос трябва да бъде 
повторен, може да бъде живян само 
в повторението, а Танатос (като 
трансцендентален принцип) е онова, 
което дава повторението на Ерос, 
подчинява Ерос на повторението“ (Ibid., 
36).
Повторителното действие за 
удовлетворяване на нагоните намира 
своето начало в склонността живата 
материя да се стреми да стане отново 
нежива. Тук обаче е и генезисът на 
травматичната невроза. Принципът 
на удоволствието според Дельоз е 
само психологически принцип, тоест 
метафизичен в терминологията на 
Кант, до голяма степен емпиричен, 
нечист по своето понятие. Той би 
трябвало да управлява терапията 
като стремеж за облекчаване на 
страданието. И сега възниква 
въпросът: как травматичната невроза 
се оказва управлявана от принципа 
на удоволствието, нуждаеща се от 
терапия? Защо тя бива развенчана от 
своята свързаност с архинагона към 
смъртта?
Всъщност травматичната невроза 
има две свои версии според Фройд и две 

дефиниции. Едната е според есето „Отвъд принципа“, а 
другата според текста му от „Анна О.“. В едната от 
версиите неврозата е основополагаща и присъстваща във 
всеки жив организъм, в другата версия неврозата е лечима 
и нуждаеща се от терапия. И не че е необичайно Фройд да 
бъде едновременно терапевт и учен, но преходът между 
двете версии на травмата и неврозата се осъществява 
с показателни затруднения. Показателни за раждането 
на новата психоаналитична наука между философската 
спекулация и експеримента. Може би самата психоанализа 
ще се окаже структурирана като… клетъчно мехурче.
В началото на психоаналитичната си практика Фройд 
смята, че ако бъде разкрита пред пациента причината 
на неговия проблем, това ще доведе до незабавен 
катарзис  премахване на проблема (студия в „Анна О.“). 
Впоследствие методът се променя (Фройд, Неврозите: 
Произход и	лекуване, глава „Преносът“). Твърде ранното 
разкриване на причината пред пациента не довежда 
до непосредствен катарзис и поради това се налага 
аналитикът да работи само с казаното от самия пациент. 
Или да повтаря там, където е травмата. Тук получаваме 
неочакван резултат. От философската спекулация (Фройд 
определя усилията си от „Отвъд принципа“ като чисто 
спекулативни) и нейната ригидна понятизация се очаква 
да заеме мястото на втвърдената мембранна структура 
на аргумента на психоаналитичното знание. От 
психоаналитичната практика се очаква да бъде гъвкава, 
непонятизирана, органична, близо до несъзнаваното. Но се 
получава обратното.
Ако използваме метафората за клетъчното мехурче, 
обратното разпределение е по-подходящо. Философската 
гледна точка от чистата спекулация в „Отвъд принципа“ 
е в голяма степен свободна и с непредвиден резултат. На 
нейната динамика подхожда сравнението с органичната 
вътрешност на мехурчето. А за терапията, в колкото по-
голяма степен е подчинена на предварително постановена 
цел – на „излекуването“, толкова повече важи сравнението 
с ригидната мембрана. Истинската психоанализа, която 
се стреми да погледне отвъд мембраната, да погледне 
„вътре“, може да бъде само философия.

Библиография
Фройд, З.  „Отвъд принципа на удоволствието“, 
Психология	на	несъзнаваното, София: Колибри, 2014.
Фройд и Бройер. Анна О.	(към психотерапия на 
хистерята), София: Критика и хуманизъм, 2016.
Фройд, З.	Неврозите, София: Евразия, 1993.
Lacan, J. “The Instance of the Letter in the Unconscious, or 
Reason Since Freud“, Ecrits, Norton, 2007.
Дельоз, Ж. Различие и повторение, София:  
Критика и хуманизъм, 1999.
Leader, D. What	is	madness, Penguin, 
2012.

Георги Илиев

Ще се насоча към някои съвременни употреби на 
Фройдовото есе „Отвъд принципа на удоволствието“ и 
по-конкретно към работата на френския философ Жил 
Дельоз. Бих искал с текста си да поставя и по-общия 
въпрос защо есето е все така популярно независимо от 
своята липса на релевантност според съвременната 
биология. Текстът на  Фройд коментира наличието на 
психични реакции, които не могат да бъдат припознати 
като породени от принципа на удоволствието. Виенският 
психиатър отбелязва натрапливото повторително 
поведение като поведение отвъд споменатия принцип. 
В него се разпознава проявление на нагона към смъртта, 
който е първичен нагон в опозиция на сексуалните 
нагони, и Фройд го опримерява с една биологическа 
притча, която той самият ни предлага да не четем, но 
пакостта вече е сторена, чели сме я. Да си я припомним 
все пак: първичният живот се огражда с мембрана, 
която във външните си слоеве е от мъртва материя, 
за да се предпази от енергийните потоци навън. Когато 
настъпи пробив в мембраната, едноклетъчното реагира  
повторително, докато успее да свърже пробива с 
катексис, т.е. да приеме нахлулото външно като свое в 
системата си. Същото прави и „най-външната“ обвивка на 
нашата психика – съзнанието. То реагира повторително, 
ако е разтърсено от травматично събитие, като за това 
има две причини. Едната е да усвои неприемливата травма 
и да я свърже чрез катексис. Другата е, че всяко живо 
същество се опитва да премине в предходното състояние 
на мъртвост и такава е консервативната природа на 
нагона към смъртта. Тоест повторението, мъртвостта 
на външния слой, автоматизираността на съзнанието – 
всички те се дължат на необходимостта да се справим 
с първичната травма на отделянето на живото от 
мъртвото. 
Травматична хистерия или едноклетъчно мехурче?
Последното твърдение не е изказано ясно в есето, което 
разглеждаме, но бихме могли да го подкрепим с цитати 
от ранния Фройд, от книгата му за случая на виенския 
психиатър Йозеф Бройер „Анна О.“.	В една от студиите 
си в „Анна О.“ Фройд сравнява травматичната хистерия 
с едноклетъчно – значи този път сравнението се използва 
не за човешката психика, а за определено заболяване, за 
травмата и причинената от нея невроза. Ядрото на 
клетката е изтласканата травма, цитоплазмата са 
тематичните кръгове, асоцииращи се с травмата, а 
мембраната е хронологичното представяне на събитията 
линейно в съзнанието (!). Всички останали слоеве освен 
последния са безвременни.
Моносимптомната травматична хистерия може да 
се уподоби на елементарен организъм, на едноклетъчно 
същество … Първоначално е налице едно ядро от такива 
спомени, в които травматичният момент е достигнал 
кулминацията си … Около това ядро често откриваме 
невероятно богат по количество материал от други 
спомени … Темата [на Анна О.] е тази за оглушаването, за 
нечуването. По-нататък тя се диференцира според седем 
предпоставки и под всеки надслов са събрани от десет до 
над сто отделни спомена в хронологичен ред. Сякаш са 
изваждани от един добре подреден архив (Фройд и Бройер, 
Анна О., 128-129).
Първичната травма не е чужда за психиката, тя е 
определяща за нея както и за всеки жив организъм. И ако 
част от тъканта е травмирана, тоест е отчуждена 
и повредена, трудно е да се каже кое е травмираното 
и кое здравото. Трудно е не само в изследването на 
примитивните организми, а и в психоанализата. Пред 
терапията възниква въпросът кое трябва да се елиминира 
и кое да се остави непокътнато. Но може ли някаква 
част от психиката да остане непокътната при една 
психиатрична интервенция, колкото и ненатрапваща се 
да е тя? Казвам „психиатрична“, тъй като по времето на 
случая „Анна О.“	психоанализата все още не съществува. 
Като опитен психиатър Фройд осъзнава, че да се опитваш 
да разсееш заблудите на пациента може да бъде по-
скоро вредоносно, отколкото полезно. Защото част от 
елементите (вярвания, компулсии и др.), които изглеждат 
патологични, биха могли да се окажат от голяма 
важност за справянето на пациента с  „чуждото тяло“ 
на травмата. Въпросът кое е травмата и кое	е опитът 
на пациента за справяне с нея е съвсем уместен1, тъй 
като опространствяването на травматичния комплекс 
е само метафора. Ядрото и границата са също така 
метафори. Другаде в същата студия има сравнение на 
травмата с чуждо тяло и се коментира неуместността 
на сравнението:
Едно чуждо тяло по никакъв начин не се свързва 
с обкръжаващите го слоеве на тъканта, макар да 
предизвиква в тях изменения и реактивно възпаление. 
Обратно, нашата патогенна психична група не	може	да	
бъде	извадена	от	Аза	в	чист	вид,	външните	є	слоеве	от	
всички	страни преминават в части на нормалния Аз, 

1 Този въпрос е разгледан подробно от Дариън Лийдър в книгата 
му „Що е лудост?“, глава „Тиха лудост“ (Leader, What	is	
Madness).

Нагонът към смъртта на Фройд и една критика 
към психотерапията

всъщност те принадлежат на последния точно толкова, 
колкото и на патогенната организация (Фройд. Анна О., 
132, к. м. – Г.И.).
„От всички страни“ означава и отвътре. „От всички 
страни“ означава, че няма никакви страни, а Азът и 
травмата, мехурчето и хистерията, съвпадат, те са 
едно и също. Първичната травма е събитието, което 
отграничава живото от неживото – и тя е самото 
разделяне. Травмата повлиява цялата система и е наивно 
да се мисли с понятия за вътрешност и външност, както 
и за терапия на травмата. Това ни навежда на мисълта 
за архисимптом и за множество текстове на френската 
съвременна философия като тези на Жак Дерида и Жил 
Дельоз. Върху анализа на Дельоз на Фройдовото есе „Отвъд 
принципа на удоволствието“ ще се спрем накратко в 
настоящия текст.
Критическа теория и психотерапия
В колебанието на Фройд относно това кое е по-подходящо 
да бъде сравнено с първичното клетъчно мехурче – 
човешката психика или травматичната невроза, бихме 
могли да разпознаем един важен онтологически проблем. 
Това е проблемът за същностното различие между 
инструмент и материал, между метод и субстрат. Ако 
психиката е предмет на психоанализата, то травмата –  
нейното откриване ако щете, – се явява метод и 
инструмент за описание и работа върху психичния 
живот. Жак Лакан умело се измъква от Фройдовите 
затруднения в своята статия „Настояването на буквата 
в несъзнаваното или разумът след Фройд“, тъй като за 
него единственото доказателство за психичния живот и 
единствената негова проява са симптомите. Фройд обаче 
е мъчително раздвоен между философията и терапията – 
едно ползотворно раздвоение. И единственият му шанс да 
„закопчае“ метод и психика, външно и вътрешно се оказва  
неговата собствена симптоматика – обсесията, че 
пациентът се нуждае от психоаналитична терапия. Дали 
тогава инстинктът към смъртта и философията въобще 
биха имали същото важно място? Френският философ 
Жил Дельоз се опитва да даде отговор:
Инстинктът към смъртта странно има стойност на 
изначален положителен принцип за повторението –  
ето неговата област и смисъл. Той играе ролята на 
трансцендентален принцип, докато принципът на 
удоволствието е единствено психологичен. Ето защо 
той е преди всичко мълчалив (не е даден в опита), докато 
принципът на удоволствието е шумен (Дельоз. Различие и 
повторение, 34).
Инстинктът към смъртта не е даден в опита, защото 
го предхожда онтологически, именно в този смисъл той е 
трансцендентален принцип. Той е „мълчалив“, тъй като 
изобщо не е лесно да се припознае ролята му на принцип. 
Неговите ефекти е лесно да се сбъркат с обикновен 
натраплив невротизъм, но той всъщност е определящ 
за всеки жив организъм, и нещо повече, представлява 
архинагон, първи нагон преди всички нагони с нагонов 
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педро енрикес Уреня (1884 – 1946) е есеист и 
литературен критик, роден в Доминиканската 

република и починал в аржентина. Най-известната 
му книга е „Шест есета в търсене на нашия израз“ 

(1928).

Педро Енрикес Уреня

За изкуството (1)
Изкуството е добро тогава, когато знае как да изпълнява 
човешките мисии, без да изневери на същностния си 
естетически характер.

За столиците
Столиците са скептични градове. Славят се с 
непостоянството, пренебрежителността и злите си 
езици.

За честта
На честта трябва да се отдават внимание и грижа 
от страна на мъжа или жената. И тя трябва да се 
противопоставя като висш принцип на всяка социална 
категория дори и тази категория да е с кралски статут.

За художествената изява
Всяка художествена изява създава своя собствена форма. 
И тази форма трябва да буди интерес само когато дава 
израз на нещо красиво: хармонията на мисълта, музиката 
на чувството, творението на фантазията.

За единовластието
Единовластието поражда небрежността.

За проявленията на народа
Всеки народ се проявява най-вече в своите видове лудост.

За езикознанието
Науката за обществото е дремеща сила; науката за езика 
е реално действие.

За изкуството (2)
Изкуството не е само мимолетната ласка, обречена 
на забрава, а усилието, което спомага за духовното 
съграждане на света.

превод от испански: НИКолаЙ ТоДороВ

Николай Генов

ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО си чакал 
по гарите на старата мания; 
с никого не си говорил, 
до никого не си стоял 
и никого не си запомнил; 
затворил си се вътре 
зад мухъла на празното купе, 
за да си допушиш сам близалките 
в най-скучната компания, 
която имаш 
(себе си).
Откъде си я подхванал тази пишеща машина? 
Защо си пооскубал щъркела на попа? 
Закъде си ги назубрил тези думи?
Всичко, казват, е наужким, 
но ти не си разбрал 
и май си се увлякал малко 
(като повечето други).
Нищо. 
Влакът ти и без това не бърза; 
ще останем тук да се почудим.

Графити
 
Мъдрецът не притежава хуманност. Той се отнася 
към всички хора като към жертвено куче, направено от 
слама. 
Лао Дзъ
не искам такава мъдрост, 
която обрича човека на слама 
и го пази от пожари; 
не познавам ни небето, ни земята 
и отричам цялата вселена – 
всъщност бог за частна употреба – 
с всичките є свойски атрибути
аз искам нож 
и този нож за кръв да е направен
шарката от кръв е откровена 
и може по телата да напръска, 
че човекът е човек 
и има право да не бъде жертва

Отпечатъците нямат своя памет 

пространството се заличава 
с всеки кадър 
на погубеното време; 
касетата е заредена, но 
е вече празна; 
няма и едно лице, което 
да живее дълго 
в мъртвото око на обектива; 
няма и едно лице, което 
да живее 
дълго

граници 

кой е виновен, 
щом всички невинни са виновни 
за вината на другия, 
чийто образ заличава всяко подобие 
в безподобието на скрито безобразие? 
между версии и варианти, 
възможни разкази по сказове на истини 
наистина се губи всяка стойност, 
измерена в комплексите на няколко импулса
мисля го, 
докато губя пулса 
на непуснатата є ръка 
и броя секундите до неизбежните въпроси

асиметрия на паузата
„очите	є	описват	същото	безсмъртие,	

което	ме	обрече	на	безсмислици“	
–	из	бележка	с	послепис

мълчанието се запечатва по челото є, 
където непохватните ми реплики 
свиват делника в черупка; 
гледам я, докато пиша, 
безпомощен пред собствената си ирония 
и ножа, който крия в ръкава си; 
дали ще се усети, 
или просто мисли да ме предизвика 
с крайчето на същата усмивка? 
ще открие ли по мен ребро, 
което някой друг да не е спукал?
питам се 
и чакам търпеливо 
времето на нашето прекъсване


