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00. Тела и въображения. Тялото на поезията става 
все по-обиграно и сложно. Вероятно това е знак за 
ускорено разлагане; но тази вътрешна многопластова 
метаморфоза изглежда също и плодородна. Мъртвото 
е добра почва: тялото дисеминира своите отвори, 
специализира се, в неговите букси се включват и 
прикачват всякакви машини - високоговорители, екрани, 
екстензии, говорни апарати и мултимедии. Така се 
раждат форматите на 00-то поколение: джем сешъни, 
литературни сериали, пърформанси, флашмобове, 
двубои и зачитания. Но отворите и каналите на 
разпространение не засягат директно въображението, 
то може да бъде поразявано, както в първия си ден. 
Девствено. То е все същата предмодерна утопия, в която 
литературата създава своите сакрални пространства 
и ако иска, ще ги живее тези пространства, пък ако 
не иска, може да ги убие на воля (някои от тях са вече 
зафиксирано и необратимо мъртви, вж. Дружеството за 
борба против поетите, Ямбол, 1926).
01. Фрактали и разклонения. С тази карта, и най-
вече с всички тези литературни събития, които заедно 
си припомняхме, ние съобщаваме, че вместо смърт и 
фрагментация има дълбока и неизбежна трансформация 
и фрактализация. Тоест: цялото и частите се 
уподобяват и размножават безкрайно - вътрешните 
усойни и интимни кривини повтарят огънатия публичен 
ландшафт. Отворената литература има структурата 
на дървото, гънките на ореха, контурите на бреговата 
ивица - тя е фрактал. Именно затова в един и същи 
момент някои съзират разпадане на литературността; 
други пък се опияняват от безкрайността на 
самопораждащия се езиков лабиринт; а трети виждат 
една и съща скука. Просто фракталността има тези три 
страни.
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05. Течности и теории. “Отворена литература” 
е експериментална карта - изкривен поглед към 
литературата, закъсняла илюзия за всеобща сцена, 
калейдоскоп от маргинални и популярни събития. 
Но именно всичко това е буйството на флуида. А 
картата е просто вторачване. Срез. Утаяване на 
течността. Вертикален поглед. Иначе казано - теория. 
Така интерпретацията на флуида е само безкрайно 
теоретично приближение.
06. Теории и дупки. Накрая от теорията трябва 
да се върнем обратно в празното; рекурсивността 
на нулевото поколение. Какво винаги и неизбежно 
отсъства от картата? Всякога липсват самите хора, 
участниците, тяхната участ и техните телесни 
страхове, липсва токът, отсъства индивидуалността. 
Миналото изглежда много по-свързано, отколкото е 
било преживяно. Но отвъд космогоничните митове 
и сантименталността на литературата и отвъд 
илюзията, че нашата сцена представлява пълноводна 
река, отвъд всичко това стои следното: всяка подобна 
карта е просто абстрактна те(рит)ория на страха и 
отсъствието. Страхът от забравата и натрапчивото 
отсъствие на самата описвана те(рит)ория; която е 
винаги вече отминала.
Постфактум се раждат митове; и сега сме именно 
постфактум. Нулевото поколение е сложено на карта. 
Експерименталността се е оказала съсредоточеност, 
събитията - скачени. Тялото на поезията - все по-
обиграно, екстензивно и многокрайно. А липсите в тази 
карта са просто дупки в паметта.

МАРИЯ КАЛИНОВА, ВБВ, КАМЕЛИЯ СПАСОВА

02. Клони и дървета. Тук няма да подхващаме 
въпроса за аурата на творбата, защото ще стигнем 
отново до страха, че изкуството губи своята 
уникалност и е изместено от медийните езици. 
Вместо възпроизводството на този страх “Отворена 
литература” предлага карта на литературните 
констелации, групи и групировки. Пунктира генеалогия 
на идеите от нови и репрезентативни литературни 
жанрове. Всички те са по следите на “истинското 
събитие”, разпънато и разпръснато в отделните клони 
от картата. Събирайки тези изпочупени и забравени 
клонаци, въпросът беше да се възстанови дървото.
03. Дървеса и ориентири. Най-важното във всяко дърво 
е неговата вертикалност, най-важното във всяка карта 
са нейните водоравни географски посоки. В случая се 
изнамериха три ориентира: 1) необходимите връзки в 
самото десетилетие; 2) полуживите генеалогии назад 
към миналото: 90-те, 80-те, 20-те; 3) имагинерното и 
футуристичното - психозата за преход отвъд нулевото 
десетилетие. (Профилът на поколението от 90-те е 
очертано достатъчно релефно с усилието по раждане на 
своите бащи през генетичните кодове на карнавалното 
и мистифициращо преработване на традиции. Но не 
занулява ли подобно обърнато назад рождение своите 
следходници?)
04. Ориентири и флуиди. Натъкнахме се на повратна 
точка, по-скоро на повратна ризома. Предстои да се разбере 
дали това нулево десетилетие е просто: 1) социалната и 
интелектуална смърт на книж(ов)ното и четенето, или е 2) 
бавна и непрестанна трансформация на литературността 
в друга литература... Или тези два прехода са едно и 
също събитие? Във всички случаи историографското 
и картографското са полезни техники за терапия и за 
частично описание. Пълното улавяне не е възможно: 
ризомата на нулевото десетилетие е всъщност флуид.

Нулите на картографията

Честит 24 май на всички четящи и творящи!
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С Е М И Н А Р

Фондация „Елизабет Костова” представя 
петото издание на
Созополския семинар по творческо 
писане на сцена в София, в рамките на 
СтолицаЛитература.

СтолицаЛитература 
29 – 31 май, София

Вторник, 29 май 11:00  „На закуска с 
Брой № 17”
Представяне на първия българския брой 
на американското литературно списание 
„Абсент”.
С участието на редактора на списанието 
Дуейн Хейс, авторите и преводачите на 
броя.
На английски | Вход свободен
 + това | ул. „Марин Дринов” 30
19:00  Международен литературен 
пърформанс § парти
С участието на Бистра Величкова, Гарт 
Грийнуел, Гарард Конли, Дилейни Нолан, 
Каб Тран, Кати Флан, Николай Петков, 

Николай Фенерски, Палми Ранчев и Филип 
Анастасиу.
На английски и български | Вход свободен
Център за култура и дебат “Червената 
къща” | ул. „Любен Каравелов” 15 
Сряда, 30 май
11:00  „Писане за травмата”
Мини-лекция и разговор с мемоариста 
Дебра Гуортни
На английски и български | Вход свободен
Съвместно с Български дарителски форум
Преди 10 | ул. „Милко Бичев” №1
17:00 „География на сюжета”
Лекция по творческо писане на Бари Лопес
На английски | Вход свободен
Библиотека по англицистика и 
американистика, Софийски университет | 
бул. „Цар Освободител” 15
Четвъртък, 31 май
10:00  „Блоговете и социалните 
медии: променящи се роли и правила в 
литературната критика“
Разговор за съвременна литература, 
четене и критика.
На английски и български | Вход свободен
Съвместно с фондация „Следваща 
страница” 
Американски център | Пл. „Славейков” 4А 
18:00  Партньорско събитие!
Представяне на книгата „На пазар за 
съпруга” на Стивън Уингейт (Сиела 
Норма, 2012) 
Бул. „Цар Освободител” 22 | Книжарница в 
подлеза на СУ

Философският факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски” 
организира 
през месец октомври 
конференция в Пловдив 
на тема 
Еросът и философската рефлексия. 

Поканени са всички желаещи да участват 
преподаватели, докторанти и студенти 
от хуманитарни специалности. Заявки за 
участие, с тема доклада и кратко резюме 
се приемат на мейл dimitar_b_b@yahoo.
com до началото на месец септември. 

Това е поредният път, в който негласно 
си казвам, че трябва да променя нещо в 
живота си, в начина си на пребиваване в 
света, преминаване през състоянията, 
дните, ситуациите. Винаги се опитвам да 
отчитам знаците, които ми казват ти 
имаш смисъл или просто бъди по-добра, 
пази съзнанието си чисто, прави неща и за 
другите... Отчитам и подминавам. Кога 
най-сетне ще ги регистрирам и спазя тия 
знаци? И какво да променя? От къде да 
започна?
Това написах непосредствено преди 
да отворя книгата на Тошка Иванова. 
Седях на пейка в Докторската, чаках 
да започне най-дългата лекция на света 
и си пийвах капучино с мента (ама от 
онази – истинската), защото преди тази 
лекция си трябва зареждане. Не знаех 
какво ме чака на страниците, имах само 
бегли предположения. Знаех в общи линии 
историята й, бях се засекла с авторката 
преди няколко дни в Южния парк. Вместо 
изненада, някак естествено се получи 
едно своеобразно продължение на набързо 
нахвърляните от мен думи върху гърба 
на лист с упражнения по БЕ за 5-и клас. 
И въпросите ми бяха зададени отново на 
десета страница от книгата: Какво би 
направил, ако знаеш, че ти остават още 
десет години живот? Или пет? Какво би 
променил? Би ли променил нещо въобще? За 
какво би съжалявал? На кого ще се обадиш, 
ако днес е последният ден от живота ти? 
Какво би му казал? / Сигурна съм, че си си 
задавал подобни въпроси в някой момент 
от живота си. И че имаш своите отговори 
и теории. 
От къде пък е толкова сигурна? Може би 
тъкмо щях да избистря някакви теории 
и да се опитам да търся отговори, да 
почовъркам в главата си, в душата, 
сърцето, черния дроб, в търсене на 
отговори. Но все пак реших първо да 
прочета цялата книга. 
Първо впечатление – тя е толкова 
позитивна и лъчезарна, че не ти 
остава друго, освен да се ухилиш до 

уши. Наистина е така. 
Достатъчно е някак. 
Да видиш човек, който 

да те зареди с енергия само като се 
запознаете. Второ – същото на 10-а 
степен с добавка от още няколко още 
по-положителни неща. Силна, смела, 
търпелива, решителна, срещата с книгата 
го потвърждава. Докато я четох ми се 
случи да се усмихвам несъзнателно, да 
се разрева истерично, да се смея, да си 
казвам нееднократно била съм там, и на 
мен ми се е случвало, и аз съм се питала... 
Толкова е истинска. Не само защото 
е автобиографична, в нея циркулира 
живот, който е бил подложен на риск, 
бил е оцапан от калната българска 
реалност и бюрокрация, докато човекът, 
написал книгата, знае как да си го живее 
пълноценно и успява да си извоюва това 
право. Инстинктът за самосъхранение 
работи на пълни обороти в рискови 
ситуации, но някак красиво и пълнокръвно 
е проработил при нея, просто беснее на 
всяка страница от книгата – чаровно и 
естествено.
Животът - заболяване, което се предава 
по полов път и винаги завършва със смърт. 
– Това било старо клише, което разбрах, 
когато прочетох Позитивно, но няма 
никакво значение всъщност колко е старо. 
Смъртта съществува, без значение 
дали я приемаме съзнателно или чисто 
хипотетично. Хиляди неща ни убягват, 
някои са значителни, други не чак толкова. 
Докато четеш си даваш сметка за адски 
много от тях и само едно ти се иска – да 
не си останат само там, между кориците 
и в процеса на четене. Да запомниш, без да 
ти се налага да преживееш всичко това, 
че е готино да си здрав, да разчиташ на 
собствените си крака, ръце, очи, глава. 
Да правиш всичко, което искаш по всяко 
време, а не само в ситуации, когато не си 
100 % сигурен, дали ще има утре или до 
година. Да не ти се налага да осъзнаваш, 
че искаш да ти предстоят неща, а да 
живееш с тази нагласа. Защото наистина 
си заслужава да бъдеш последният човек 
на земята на забравен от Бога плаж в 
Гърция. Да седиш край огъня под звуците 
на тарамбуки и китари. Да се шляеш в 
парка, да пиеш бири на пейка с готини хора 
и хиляди, хиляди други неща, за които най-
важното условие е да си жив, респективно 
здрав. 
Езикът на Позитивно е съвсем лек и 

непринуден, сякаш просто си върви по алея 
в Борисовата. Блогърски, защото книгата 
е преработен, подреден хронологично 
и допълнен вариант на блога на altair 
Разни мисли на един заразен човек, който 
авторката води анонимно по време на 
лечението си. Въпреки че знаех, че вече 
е добре и е излекувана, на страницата, в 
която разказва за последните резултати 
и изследвания, усетих, че задържам дъха 
си, докато не прочетох, че Вирусът 
вече не се открива. Написана е с много 
чувство за хумор и доза ирония. С умерено 
количество яд и ярост, там където 
повечето от нас биха изредили куп псувни. 
Леки шамари, където трябват крушета и 
стискане на зъби и юмруци в моментите, 
когато ти се иска да си удряш главата 
в стената. Въпреки това смекчаване, е 
съвсем красноречива и конкретна.
Провокира замисляне за нещата в 
собствения ти живот. Онези, дето 
куцат, развинтени от години болтчета, 
които си стоят така, понеже не ти 
се слиза до мазето за отвертка. Някой 
кариес, паднала пломба. След това се 
сещаш, че имаш (ако е така) някой друг 
пиърсинг или си се татуирал, че са ти 
правили опрерация, и че въпреки наличните 
кариеси, ти се е случвало да посещаваш 
зъболекар. След това започваш да се чудиш 
дали да не си пуснеш едни изследвания 
за всеки случай. Ако стане нещо, поне 
ще имаш под ръка наръчник за по-леко 
справяне със ситуацията, въпреки че 
всичко е крайно индивидуално. Книгата 

не е само това. Не е просто страници, 
запълнени с булети за последователни 
действия при наличието на це в организма, 
а е много повече. Написана леко, докато 
се усеща всъщност оловната тежест 
във вътрешния джоб на сакото вляво, 
или някъде при слънчевия сплит. И адски 
откоровено. Не може да  те накара да 
промениш коренно нещата, но с една лека 
перформативност просто те подтиква 
да преосмислиш вчера, да подходиш по 
различен начин днес и да случиш утре. 
Да преосмислиш по някакъв начин 
определението качество по отношение на 
живота.

Даването на сметка за неща в такива 
ситуации, като на Тошка Иванова 
– преболедувала хепатит C, е вероятно 
по-пълноценно. Книгата, освен споделяне, 
размисъл и който каквото намери в 
нея, оставяйки я да премине през него, 
е и почукване по затворени прозорци в 
съзнанието. Да си припомним, че има 
доста важни неща, които омаловажаваме. 
Хора, събития, ситуации. Музика, 
усещания. Контрол върху собствения 
живот и начин на живот. Това не е 
книга по приложна психология. Не е за 
самоанализ, самоосъвършенстване и 
личностно израстване. Не е указание за 
употреба на хепатит це. Тя споделя пътя 
с всичките дупки, за които всички знаем, 
по улиците и клиничните пътеки, които 
заобикаляме, долколкото можем успешно 
да маневрираме, които ни почупват 
автомобилите, ако не сме достатъчно 
добри шофьори. За дупките в системата, 
в здравната каса, в собствения ни свят. 
Споделя, за да се преичсти, да се отърси 
и да накара червеното човече (без шапка) 
на светофара да се ухили и да позеленее. 
Защото се оказва, че поради някаква сила, 
винаги има начин за справяне със ситуации, 
особено ако потърсиш генератора в 
себе си, потенциалът, който има всеки 
индивид, а само от него зависи дали ще го 
впрегне и пусне да оре нивата си, или ще го 
върже в задния двор. 
Резултатът от тригодишното лечение 
от хепатит це на Тошка Иванова е мощна 
доза Позитивно.

ЛИДИЯ КИРИЛОВА

Тошка Иванова, „Позитивно“, 

изд. „Български писател“, С., 2012

Разчитане на себе си

Юдит Цауг, авторка на комикси и 

илюстраторка от Берн, прекарва два 

месеца в Пловдив. След това създава 

в Берлин изложбата “Някъде другаде 

- пътуване през България”, в която 

обединява фотографии от Пловдив и 

комикс илюстрации, претворявайки по 

магичен детски начин конкретните реалии 

и фантасмагоричните герои. Изложбата 

е представена в Гьоте институт през 

месец април.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А

A B R O A D

COUNTERFEITS: Two Lines World 
Writing in Translation, ed. by Luc 
Sante and Rosanna Warren, Center for 
the Art of Translation, 2011.

Стихотворението “Бдин-
Сметището” на Иван Христов (в 
превод на Анджела Родел) е включено 
в представителната американска 
антология “Два реда”. Антологията 
излиза всяка година от 1994 г. 
насам, тя едновременно е форум 
за пресрещане на съвременната 
литература и място за обмен на 
преводачески стратегии.  Всяка от 
творбите е отпечатана в два езика 
– родния и английски, като авторите 
са въведени с кратка биографична 
отправка за мястото в собствения 
им контекст.

И З Л О Ж Б А
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Музи пастирски, привет! Разнесете тез песни, които
чух аз наскоро, когато със тия пастири се сбрахме,
та на върха на езика да нямам аз никога пъпка.
Както щурец на щуреца е мил и сокол на сокола,
мравка на мравката, тъй ми са мили и Музи, и песни.

Чрез изданието на „Идилиите“ на Теокрит в превод на 
Тодор Дончев българските читатели за пръв път могат 
да опознаят по-цялостно един от големите гръцки 
автори от елинистическия период. За жалост този 
богат и влиятелен дял от древногръцката литература 
има нищожна рецепция в България – измежду поетичните 
образци можем да посочим едва една комедия на 
Менандър и няколко мимиямба на Херонд. Навярно не 
бихме сгрешили, ако отдадем този слаб интерес към 
елинистическите поети у преводачите от старогръцки 
на прекаленото взиране в текстовете на предхождащите 
епохи (чиито автори впрочем са били определени като 
канонични тъкмо през елинизма) и на прескачането 
оттам направо към създаденото от гръцките прозаици в 
периода на Римската империя.
Преводът на Тодор Дончев е правен преди повече от 40 
години, но останал недовършен поради преждевременната 
смърт на преводача през 1969 г., е публикуван едва сега 
от неговите потомци. Изданието включва първите 
шестнадесет от общо тридесетте идилии, достигнали 
до нас под името на Теокрит. Преводът е в дактилически 
хекзаметри, които, според традицията, установена у 
нас още в края на ХІХ в. за предаването на този античен 
размер, в българското си съответствие се състоят 
почти винаги изцяло от дактили, а хореите (като 
приблизително съответствие на античните спондеи) се 
избягват. Тук може би трябва да отбележим, че преди 
Тодор Дончев само четири Теокритови идилии са били 
издавани на български, при това в не особено популярни 
периодични издания и учебни христоматии1. От тях 
в хекзаметри е единствено преводът на ІІ идилия 
„Магьосниците“ на Гаврил Кацаров от 1903 г., чието 
майсторство ни кара да съжаляваме, че сред изобилието 
от Кацарови преводи на старогръцки текстове не 
са включени и други идилии на Теокрит. Преди Гаврил 
Кацаров още през 1884 г. Константин Величков е превел 
в римувани стихове, но не в хекзаметър, а в петостъпен 
ямб, ХХІ идилия „Рибарите“, която няма друга поява на 
български език, доколкото не е и сред преведеното от 
Тодор Дончев. Останалите две, VІ и ХVІ идилия, са в 
твърде буквален прозаичен превод на Георги Михайлов, 
публикуван през 1939 г., и тъй като съпоставката с тази 
по-ранна версия би откроила нагледно достойнствата 
и преимуществата на превода на Тодор Дончев, си 
позволяваме да представим паралелно един кратък откъс 
из песента от името на циклопа Полифем в VІ идилия:

Г. Михайлов:
Аз насъсках и кучето си да я лае, понеже, когато бях 
влюбен в нея, то джафкаше, приближавайки муцуната 
си до ханшовете й. Като види, че аз правя често това, 
тя ще ми изпрати пратеник. Но аз ще заключа вратите, 
докато тя ми се закълне, че сама ще ми простира хубаво 
легло на този остров. Да, защото аз нямам грозен изглед, 
както казват. Наскоро гледах морето – то беше спокойно 
– и брадичката ми, по мое мнение, изглеждаше хубава. 
Хубава ми се струваше и моята единствена зеница, и 
морето показваше блясъка на зъбите ми по-бял и от 
камъка на Парос.

Т. Дончев:
Кучето също насъсках по нея; когато бях влюбен,
нежно скимтеше й то и в бедрата й вреше муцуна.
Може би, виждайки често така да постъпвам, ще прати
вест, но вратата си аз ще затворя, докле не врече се
да ми направи сама тук, на острова, брачното ложе. 
Най-после аз не съм грозен тъй, както за мене разправят.
Завчера тихо бе времето и се огледах в морето:
чудна брада! И красива ми бе таз едничка зеница.
Тъй ми се стори тогаз. А зъбите ми толкоз блестяха,
сякаш от пароски мрамор те бяха по-бели и гладки.

Хекзаметрите в превода на Тодор Дончев се четат 
плавно и гладко, сравнително малобройни са думите с 
несвойствени ударения, каквито иначе изобилстват в 
доста от опитите за стихотворни преводи на антична 
(и не само на антична) поезия. Добро впечатление прави 
и това, че не се злоупотребява с редки и старинни думи 
или с такива, изковани от самия преводач, особено като 
се има предвид, че преводът е отпреди повече от четири 
десетилетия.
На три-четири места забелязваме стихове от по пет 
или седем вместо шест стъпки, например във ІІ идилия, 
ст. 137: „Ето, туй каза ми той, а пък аз, доверчива, 
му хванах ръката“, които навярно са щели да бъдат 
променени при една окончателна редакция (в конкретния 
случай това би се получило чрез премахване на „ми той“ и 
„пък“). На няколко места се откриват нарушени стъпки, 

най-често от излишни срички, 
но това по всяка вероятност се 
дължи на неволни промени или 
на грешки, промъкнали се при 
набора на текста, напр. ІV, ст. 
8: „казват, с Херакъл дори той 
се е мерел по сила и ловкост“ 
(вместо „той се мерел“), ІІ, ст. 
16: „билките“ (вместо „билки“, 
както е и в публикуваното в 
края на изданието факсимиле 
на страница от ръкописа 
на превода), ІІ, ст. 65: „с 
кошница бе тръгнала Анаксо“ 
(вм. „тръгнала бе“), ІV, ст. 7: 

„макар“ (вм. „мигар“); срв. и други грешки вследствие 
на преписването или набора на текста, като І, ст. 121: 
„Дафнис, тук водещ телци и бикове на водопоя“ (вм. 
„телици“), ІІ, ст. 133: „Лапара“ (печатна грешка вм. 
„Липара“); VІ, ст. 40: „Кокитарида“ (вм. „Котитарида“).
Макар и обединени под общо название, сред идилиите 
виждаме както чисто буколически песни, така и мимове 
като „Сиракузянките“ (ХV) и „Любовта на Киниска“ 
(ХІV), епилиони като „Хилас“ (ХІІІ) или лирически 
поеми като „Любимият“ (ХІІ). В българския превод 
усещаме цялото това разнообразие, предадено умело 
– и фолклорният привкус на буколическите описания, 
уловен в съзвучността с нашите народни песни, и 
веселият, достигащ понякога до закачливо неприличие 
език на пастирските препирни, и сантименталният тон 
на любовните неволи, и разговорната градска реч. На 
места са намерени сполучливи български съответствия 
за древногръцки реалии, изрази, поговорки, та дори и за 
случаи като името на телето „Белушко“ в ІV идилия. 
Единствено в „Хилас“ слогът е донякъде по-тромав 
и по-архаичен, което обаче е оправдано, доколкото 
тази идилия представлява малък епос и предполага по-
тържествено звучене.
Понякога дори в една идилия има части с различна 
окраска, например комично приповдигнатата възхвала на 
любимата и шеговитата жетварска песен, включени в 
оформената като мим Х идилия:

... Прелестна моя Бомбика, сирийка те всички наричат,
и обгоряла, и суха, единствено аз – медоцветна.
И теменужки са тъмни, и цвят хиацинтови пъстър,
но ги избират тях първи от всички цветя за венците.
Тича след шума козата, вълкът пък козата преследва;
жеравът ралото следва, а аз – аз лудея по тебе.
О, ако имах богатствата, Крез що е някога имал!
На Афродита във дар бих излял нас двамина от злато:
ти във ръката със флейти, със ябълки или със роза,
аз пък със хубав хитон, на краката със нови обувки.
Прелестна моя Бомбика, нозе ти са бели ашици,
глас имаш – плод, що опива, теб цяла – не  мога описа!

... Щом чучулига запее, жетвари, за труд се хванете;
щом тя заспи, престанете, а в знойното време дремнете!
Жабата има живот тъй завиден, деца; грижа няма
кой й налива водата: вода тя си има обилна.
О, вариклечко надзорник, вари ни ти по-скоро леща,
пръсти си да не порежеш, сечейки на две кимиона!

Преводачът не само се е придържал близко до смисъла 
на оригинала, но се е стремил, където е възможно, да 
пренесе и образа, формата на гръцкия текст. Например 
находчивото предаване на алитерациите и повторенията 
в идилия VІІ, ст. 31 и сл.: „Пътят към жътвени празник 

ме води; там мои другари/ в чест на Деметра, с премяна 
прекрасна, й жертва пренасят/ с първи си плодове от 
богата родитба, че тя им/ щедро хармани наля и хамбари 
със зърно обилно./ Пътят ни днес е един и един ден ни 
тука събира...“ Майсторството на преводача проличава 
ярко в състезанието на двете пастирчета в VІІІ идилия, 
където те се надпяват със сходни по структура и 
съдържание строфи:

Меналк: Тук и овце, и кози на близнета са майки; пчелите
 кошери пълнят със мед и е висок тук дъбът,
тук, гдето Милон красив пребивава, а щом той си тръгне,
 вехне тревата тогаз, с нея увяхвам и аз.
Дафнис: Вредом тук пролет е, вред има пасища; вимето вредом
 пълно от мляко пращи, малките буйно растат,
гдето красива Наида яви се, но щом тя си иде,
 чезнат волове в тъга, и воловарят – със тях.

Това надпяване, както е отбелязано и в уводната 
бележка към текста, впрочем е и единственото място 
в идилиите на Теокрит, където размерът не е чист 
хекзаметър, а елегически двустишия от редуващи се 
дактилически хекзаметри и пентаметри.
Отделните идилии в изданието са предшествани 
от встъпителна бележка, която излага накратко 
съдържанието, уточнява жанровата принадлежност 
и коментира случаите, в които има съмнения за 
авторството (например при VІІІ и ІХ идилия). Липсата 
на уводна бележка към последната, ХVІ идилия е тъжно 
напомняне за внезапното прекъсване на живота и делото 
на преводача. Пак в тази идилия по същата причина 
последните шест стиха не са оформени в хекзаметри 
и може би са били допълнени впоследствие от другиго с 
помощта на руския превод на Теокрит, срв. „на Фавите 
беше враждебен“ срещу руското „был Фивам враждебен“ 
(вместо „враждебен на Тива“, чието име на руски е 
„Фивы“, в множествено число). Всъщност руското 
издание на Теокрит от 1958 г. проличава да е било 
ползвано и на няколко места в уводните бележки, както 
се вижда от почти дословните заемки, например в идилия 
VІІІ: „по своите художествени достойнства осма идилия 
напълно заслужава да заеме своето място до образците 
на буколическата поезия“, или в увода към идилия ХІІ, 
където се обръща внимание, че това е „любовна песен, 
чужда по своето съдържание на съвременния читател“ 
(несъмнено защото в идилията мъж възпява любовта си 
към друг мъж).
За един поетичен текст затормозяването с обяснителни 
бележки едва ли е особено подходящо, но все пак, 
доколкото текстът е и античен, пояснения за някои 
слабо известни имена и реалии не биха били излишни за по-
неизкушените в старогръцкия език и култура читатели, 
например играта на думи с името Лик (= ‘вълк’) в идилия 
ХІV остава недоразбрана. Тази липса донякъде е запълнена 
от вече споменатите уводни думи към отделните 
идилии. Обобщение за автора и жанровите и стиловите 
особености на публикуваните шестнадесет идилии пък е 
направила Невена Панова в своя послеслов към изданието.

НИКОЛАЙ ШАРАНКОВ

1 В ЛВ, бр. 15, 21-27.04.2010, посветен на идилията, е публикувана 

и идилия XV на Теокрит „Сиракузанки, или две приятелки на 

празника на Адонис“ в превод на Николай Гочев. - Бел ред.

Теокрит, „Идилии”, прев. Тодор Дончев, София: 
ИК „Аля”, 2011, 104 с.
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Марк Тулий Цицерон, „Избрани 
произведения”, С., УИ „Св. Климент 
Охридски”, 2008, 363 с., 25 лв. 
Излезе дългоочакваният последен 
том от поредицата Cultura animi на 
Университетско издателство, съдържащ 
две непревеждани на български до 
момента съчинения на Цицерон –  „За 
задълженията” (преводач Рада Златанова) 
и „Тускулански беседи” (преводач Димитър 
Илиев). Така се доближаваме до пълното 
представяне пред българска публика на 
римския автор и неговата значима роля 
в Рим през I в. пр.Хр. като политически 
деец, оратор и най-вече (през тези 
съчинения) философ. За удоволствието 
и ползата от това издание спомагат 
и нивото на превода, и коментарните 
бележки, и не на последно място, уводният 
текст на Анна Б. Николова.  

Додето всички тук се стремят към 
някаква, дори и мнима цялостност, 

поетът пребивава сред откъслечното 
– той просто не може иначе. Неговата 

цялостност е дотолкова отвъд 
представимото, че и сам не може да я 

осъзнае и  изрази.
Едвин Сугарев

Поезия, проза или драматургия? 
Когато става въпрос за писането на 
Иван Димитров, този въпрос виси във 
въздуха, особено в актуалното време на 
пропускливост на жанровете и взаимното 
им преминаване едни през други. Поет 
на портрет е поетичен допинг. Доста 
любопитно е каква критика щеше да си 
отнесе от Серафим Северняк, ако беше 
излязла през 40-те години на миналия 
век например, но за радост излиза сега, 
през 2012 г., когато е вероятно да си 
отнесе няколко дълбокомислени рецензии, 
констатиращи закупуването на книгата, 
това, че авторът й се подвизава в 
столичния Арт-хостел, размятайки 
растите си зад бара, и че е готин или 
най-малкото забелязващ се. Заслужава 
да си отнесе и доста прочити, защото 
е интересна и провокира размисли. 
Поезията е хлъзгав терен за осмисляне и 
анализ. Днешната, която е асоциативна 
и подвижна, понякога с бледи и едва 
доловими внушения и препратки, друг път 
с ясни и категорични, точни попадения, 
е един съвсем адекватен портрет 
на отношението, на положението ни 
тук и сега. На автора, на блогъра, на 
пишещия, четящия, мислещия в света 
днес, в ситуацията на... ето тук може 
да се помести един дълъг списък с неща 
- ситуационни примери. От какво се 
оплакват авторите днес? Оплакват ли 
се изобщо, или издават малотиражни 
и малоформатни книги без оплакване, 
защото държавата ни иска да има 
култура, а на тях им се пише? Важно е, че 
се издават, а книжките с поезия, колкото 
и дълго да се подвизават по рафтовете 
вкъщи, винаги могат да бъдат прелистени 
с нов поглед. Това им е хубавото 
– дългосрочна инвестиция са. Прозата все 
пак може да се разкаже и преразкаже. Това 
не е основателна причина да се ползват 
книги с поезия. Консумирането на такива 
облагородява, задоволява сетивата и 
храни поетите – буквално, после те, 
вече сити, напълнили стомасите си със 
стихове, я преработват и изливат нова, 
като recycling system. Засищането с поезия 
е здравословно.

Поезията на Иван не е вчерашна. Тя 
върти бясно педалите на колелото по 
пешеходната алея. Без каска и челник, но 
с отличителни знаци, типични за самата 
нея, макар и повлияна донякъде, според 
други автори доста, от Георги Господинов 
(Всъщност кой от младите автори днес 
не е повлиян от господин Господинов?) 
и Елин Рахнев. Поезия, която, ако реши, 
си опъва палатката в градската градина 
или се мята на стоп, ей така, накъдето. 
Преминава бързо или бавно през сезоните 
и отчита винаги света наоколо, краде 
усещания, оставя ги да преминат през 
нея, да оставят следа, после ги пуска 
пак да тръгнат нанякъде - безпризорни, 
според волята си. В нея – дълбоко и на 
повърхността - има цъфнали вишни, но 
има и поет социален ангажимент, а не 
само любов и голи форми, въпреки че 
любовта присъства и се чете на всеки 
втори ред. Обясненията в привързаност 
оикновено са дигитализирани, а смъртта 
е равна на късо съединение или липса на 
виртуално пространство - Без тебе 
интернетът ми е мъртъв. На моменти 
се усеща някакъв краен работохолизъм, 
който довежда до опашката в бюрото 

по труда - cv. Остатъчните усещания 
спрямо бившите, очакването с жив 
интерес и любопитство на бъдещите и 
постоянното присъствие на настоящите: 
жени, приятелки, църкви, пейки, залези, 
дървета, израелски, вишневи момичета, 
които винаги са толкова красиви, 
уплътняват книжното тяло, стигайки 
до заключението, че любовта е куче. 
Стихосбирката е лична, но не прекалено, 
и не по-малко социална. Субективна, 
без да стига до интровертност, и 
ненатрапчиво обективна в същото 
време. Цялостна, индивидуална, четивна 
и лека. Има непорочни метафори, които 
радват сетивата и посяват размисли 
за езика, който тук не е загубил силата 
и смисъла си. Не са просто изтървани 
и изплюти, като костилка на плод, 
а са някак предъвкани и осмислени, и 
смислени. Хубаво нещо са метафорите, 
особено когато звучат през мегафон, 
както неведнъж се е канил въпросният 
автор да чете поезията си. Такова е 
естественото им звучене, което, ако 
преминат през материалното тяло на 
такъв, ще се засили на втора степен. 
Това е поезия не само за четене в самота. 
Тя твърде добре звучи в градинките и на 
литературните четения и пърформанси 
– гъвкава и артистична е и може да играе 
много роли, като автора си. Поет, който 
може да влиза в съвсем различни роли, 
прозаик, който може да бъде хероинов 
наркоман, без да е употребявал твърди 
наркотици, драматург, който умее да 
гледа през Очите на другите, отчитайки 
гледни точки и перспективи, барман, 
който свири на дидж, тарамбука и китара. 
Гласът в книгата е на един безкабелен, 
уайърлес поет, с отрязан кабел и мъртъв 
нет, беден, без стотинки, старче без зъби, 
нафталинен господин ще бъде някой ден, 
за някои жени дори – никой, но в парка, 
докато разхожда само книгите си е Иван 
Димитров. Готов да нанесе непощадим 
damage на всички мъже заради нея, защото 
винаги е тя. Разхожда я из стиховете си. 
И винаги е толкова красива, докато до нея 
той е винаги настръхнал, сред трусове от 
седем по рихтер любов. Преди да я срещне, 
върти опашка, а след това вие влюбено.

На тази книга дори не й е необходимо 
съдържание. Надявам се, че в следващите 
издания грешката няма да бъде поправена. 
Ако ви се чете нещо по-дълго, просто 
отваряте точно по средата и се 
насочвате по посока на задната корица, 
където се подвизават поемите, малко 

тежки на моменти, защото аз лично съм 
свикнала на по-кратките неща на Иван 
и обичам да ги поглъщам на дози. Не се 
улавя съвсем целостта им, което не е 
задължително условие – колкото и да са 
дълги, да бъдат цялостни. Фрагментарни 
са за поеми, но не се зацикля, докато 
се четат. Късите форми (от средата 
– напред) са много чувствителни, плодови 
и за кратко семейни, което успява да 
развали вкуса на любовта и плодовете, 
дори на меда.

Какъвто и който и да е, авторът 
присъства осезаемо в поезията си, 
населява портрета си по дориангрейски 
- и млад, и стар. Крачи нервно с ръце в 
джобовете, докато потропва с пръсти 
по бедрата си (имитирайки писане по 
клавиатурата или свирене на тарамбука 
или китара) винаги в ритъм – музикално-
поетичен. Разхожда се от първата до 
последната корица – чертаейки портрети, 
без да стига до съдържанието – така 
присъщо на книгите. Отсъствието му е 
формално, защото съдържание има, и е на 
всяка страница, ред, дума.

Единственото, което иска да прави, 
споделя поетът във втората част и 
което, за радост на четящите днес, прави, 
е да пише – в България – държава, която 
не иска да има култура. Резултатът 
е един пълнокръвен портрет на поет. 
Стихосбирка без съдържание, с твърде 
лична поезия със социална ангажираност, 
крещяща без помощта на мегафон.

Стихосбирката на Иван Димитров „поет 
на портрет” е част от платформата за 
съвременно изкуство София: Поетики с 
основен партньор Фондация „Америка за 
България”.

ЛИДИЯ КИРИЛОВА

Иван Димитров, „Поет на портрет“, 
изд. „Обединени издатели“, С., 2012

Поетичният портрет 

на прозаика драматург

Михаил Бакунин “Държавност и 
анархия”, прев. Димитър Мирчев, 
студия: Емилия Минева, С., изд. Изток-
Запад, 2011.
“Бащата на анархизма” най-накрая излиза 
и на български език. Книгата “Държавност 
и анархия” е една от най-големите 
му творби, писани на руски. Основна 
тема в настоящата книга е анализ на 
състоянието на социалните идеи и 
възможностите за тяхното прилагане.

Калин Янакиев, „Светът на 
Средновековието: генезис, история, 
общество“, С., Фондация „Комунитас”, 
2012, 292 с., 15 лв.
Книгата включва курс от лекции, 
посветени на средновековната култура 
в харакртерния за Янакиев начин на 
медитативно разгръщане на своя опит 
и епифании, мислещи тази епоха през 
призмата на християнската философия 
и теология. За нея проф. К. Янакиев 
отбелязва: „С други думи и казано 
донякъде на шега, едва днес и едва с тази 

може би закъсняла книга аз се 
осмелявам да се представя 
пред по-широката публика в 
своето второ (или първо?) 
професионално лице.“

Юдит Цауг
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П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А

В моята рецензия за антологията „Кой 
сънува моя живот“, публикувана в ЛВ, 
бр. 1, 16-22.1.2008 г., определих поезията 
на Владимир Левчев като значително 
свързана с Аполоновото начало. Какво 
имах предвид? Когато говори за 
Аполоновото начало, Ницше въвежда 
понятието „съновидение” в противовес 
на опиянението на Дионис. За разлика от 
екстаза и опиянението, които са по-близо 
до смъртта и които убиват човешкото 
тяло в своята екстатичност, сънят или 
съновидението (мисля, че това понятие 
е по-точно за тези стихове) – напротив 
– имат способността да лекуват.
Бях много изненадан, когато прочетох 
„Черна книга на застрашените видове” и 
открих един различен Владимир Левчев, 
дори противоположен на себе си, а именно 
- отдаден на опиянението. Както сами 
се досещате, това е книга за животните 
и природата. Според мен има два начина 
да се пише за животните и природата. 
Единият е, когато човекът се страхува да 
каже какво мисли и превръща животното 
в алегория на себе си, а другият е, 
когато човекът е дотолкова запленен 
от животното, че превръща себе си 
в алегория на животното. Вторият 
похват принадлежи на романтиците и 
модернистите. Нека само припомним 
Уилям Блейк и неговия Tiger, tiger или 
Херман Мелвил с „Моби Дик”, „Гарванът” 
на Едгар Алън По. За Ботевите орли 
и соколи е излишно да говорим, както 
и за Фурнаджиевите „крави във кърви 
окъпани”. И тук имаме работа точно с 
втория случай. Владимир Левчев като 
отчаян романтик и убеден модернист: 

Както си върви невъзмутимо,
тази топла късогледа планина
случайно стъпва в ловните полета 
на термитите.
                                 „Слон“

Или:

Животно, бременно
с южни звезди.
                    „Две кенгура“

Човекът се вглежда в животното, 
за да открие себе си в една първична 
форма, необременен от историческо 
познание. Но истинската причина за това 
вглеждане е за да се прослави Божието 
творение, истинското чудо на Битието, 
опиянението от това да съществуваш. 
В моята рецензия за антологията „Кой 
сънува моя живот” изразих удивлението, 
че след като е избродил толкова градове, 
култури, езици, епохи в една изключително 
сложна биография, Владимир Левчев е 
запазил своя Аз, своята същност. И 
като отговор на този въпрос говорих 
за една друга често срещана фигура в 
неговата поезия – фигурата на Детето, 
още един любим образ на романтиците 
и модернистите. Това е фигурата на 
човешкото съзнание, което винаги може 
да се отстрани и да погледне на света 
по един нов и неочакван начин. Вероятно 
тази фигура е накарала Владимир Левчев 
да се върне отново в България. Ето 
как е интерпретирана тази тема в 
стихотворението „Кукувица”:

Единствен огнен лъч е паднал
върху камъка в потока,
където детето
ще стъпи,
за да се събуди.

Но в „Черна книга на застрашените 
видове” има желание да се отиде отвъд 
детето, отвъд човешкото, към чистото 
съдържание – животното, живо и 
безисторично, неизгонено от Рая, символ 
на Вечност. Едно друго стихотворение  
- „Листа от сухото дърво” - много ясно 
показва мащаба на това опиянение:

Една книга за застрашените влюбени

колкото по-тъжно вият и се вият
вечерни комари 
и планети,
толкова по-красиви са листата!

Виждате как тук стремежът е да се 
обхванат от последния комар до най-
отдалечената планета. В тази ситуация 
на божествено вдъхновение е достатъчно 
само да се разменят местата на риба и 
море като в стихотворението „Морето 
в рибата”, за да се разкрие приказното 
очудняване на света: 

Риба съм, която носи 
в себе си морето.

Стихотворението „Дърво край пътя” 
много ясно показва тази философска 
позиция, в която човекът се сродява 
с дървото. Идеята е, че Бог чрез 
сътворението на света вече е задал 
неговия висш смисъл и единственото, 
което е необходимо е да го живеем по 
възможно най-чистия и прост начин, 
на вегетативен принцип. Или казано 
другояче, ако ние сме едно дърво край 
пътя, е по-добре да се радваме на слънцето 
и росата, на шума от колите, които 
минават покрай нас, на гласовете на 
хората, които отиват нанякъде, вместо 
да тръгнем по същия този път:

Моят труд е Недеянието.
Не мириша на пот,
а на цвят.
             „Дърво край пътя“

Когато с Владимир Левчев 
говорихме за книгата, 
той ми спомена, че само 
две стихотворения не са 
за природа и животни – 
„България” и „Любов”. Реших, 
че ще бъде много трудно да 
включиш стихотворения 
за България и за любовта 
в стихосбирка за природа 
и животни, но когато 
прочетох книгата, тези две 
стихотворения въобще не ме 
разочароваха. Опитах се да 
си отговоря защо. Ами много 
просто. Гледната точка към 
България, към родината, в 
това стихотворение е като 
гледната точка на мъдреца 
към детето или животното. 
Мъдрецът разбира, че 
те осмислят битието, 
защото съществуват 
като сътворени. В своята 
едносъставност те са 
смисълът на многосъставния 
свят. Погледната отдалече, 
през океана, от Вашингтон, 
България изглежда изчистена 
алегория на прародината, така 

както животното, назад в миналото, 
изглежда изчистена алегория на човека. 
Каква по-добра метафора за смисъла на 
света от стадо бягащи елени: 

И всички политици
(особено жълтелите с десетилетия
по стени на класни стаи),
и всички уводни статии
са незначително детайлче
в шарките на одеялото,
в ръцете на детето,
във влака забързан през България,
в България забързана през времето, 
в черната фуния на окото ми...

„България“

Същото се отнася и за любовта. Подобно 
на далечните разстояния между човека и 
родината, човека и животното, любовта 
е далечно разстояние между човека и 
човека:

Ти си красива
като море в топла есен:
слънцето е зряла дюла,
мараня премрежва хоризонта,
твоите движения са сенки 
върху огнен пясък...
                            „Любов“
Тук ще ви спестя сравнението между 
Далчевия залез като домат и Левчевото 
слънце „зряла дюла”. Ще обърна 
внимание само на тази мараня, която 
премрежва хоризонта. Не е ли това 
маранята на любовта, която премрежва 
подробностите в образа на любимия, 
която прикрива неговите недостатъци, за 
да го превърне в една чиста идея за любов. 
По подобен начин и ние, връхлетени от 
любов, възхитени от любов, опиянени 
от любов сме щастливи като животни, 
малки кученца в краката на любовта или 
Бог, които пишат поезия. „Черна книга 
на застрашените видове” е всъщност 
една книга за защита на застрашените 
влюбени. Да пожелаем на Владимир Левчев 
да бъде един вечно влюбен, нещо, без което 
поетът не може.

ИВАН ХРИСТОВ

Владимир Левчев, „Черна книга на 
застрашените видове”, Пловдив: 
ИК „Жанет 45”, 2011

Юдит Цауг

Едвин Сугарев, “Палеонтология 
на любовта”, изд. “Литературен 
вестник”, С., 2012, 64 с.

Книгата на Едвин Сугарев съдържа шест 
любовни поеми. Писане, едновременно 
затворено в един интимен свят, но и 
разтворено от музиката на „Доорс” и 
„Пинк Флойд”, филма на Микеланджело 
Антониони “Забриски пойнт”, сградите 
на гениалния Антонио Гауди. Сред 
любовта неизтощимо могат да се 
правят палеонтологически разравяния 
– пласт по пласт – крехко навлизане в 
прстранството на другия. 

Калин Петров, „Фантазматофилия“, 
изд. „Хермес“, С., 2012., 74 с.

За съжаление дебютната стихосбирка 
на Калин Петров не се отваря с 
дистанционно управление, защото само по 
този начин наистина бихме надникнали в 
неговия свят на въображаеми същества и 
не-човеци. Момичетата му имат антени, 
устата на майка му е пълна с машини, а 
любовта му към писането е неудържима 
„фантазматофилия“. Езикът, на който 
се общува в тази книга е 5 и отвреме на 
време се ползва новогръцки.

Владимир Левчев, “Човекът и сянката”, 
изд. “Сиела”, С., 2012

“Човекът и сянката” е любовен роман. 
Психологическа драма, движена от 
страсти и илюзии. Това е история за 
американската мечта и нейното странно 
“сбъдване” на Балканите. Действието 
прескача между малък български град и 
химеричния Вашингтон. Героите търсят 
щастие, търсят себе си в другия. Но 
съдбите им се оказват преплетени в 
опасен любовен триъгълник на границата 
между реалния и виртуалния свят. 
Четвъртият роман на Вл. 
Левчев плете мрежите на 
авантюрното и носталгичното,  
като прескача между Америка 
и България, между човека и 
неговата сянка.
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На 3 юли 1967 висока млада жена с момчешко излъчване 

и работен гащеризон пристига на автобусния терминал 

Порт Ауторити в Ню Йорк. Без пукната пара, работа 

или място, където да отседне, тя се преселва от 

провинциалното градче Ню Джърси единствено с малък 

куфар, пълен с пособия за рисуване, тетрадка за писане и 

стихосбирката Озарения на Артур Рембо. Тя е бъдещата 

кръстница на пънка Пати Смит, на която по-късно ще 

бъде отредено място в Залата на славата на рокендрола, 

а изпълнители като Морисей, Майкъл Стайп и Шърли 

Менсън ще признаят за своя икона.

През целия си живот Пати Смит неизменно вярва 

в своята звезда и търси знаци. Парите за автобусен 

билет до заветния Ню Йорк 20-годишната, все още 

никому неизвестна Патрисия Лий Смит открива съвсем 

случайно – но и някак съдбовно – в чанта, забравена 

в телефонна кабина. Наметната посред лято със 

знаковото за артиста сиво палто, младата Пати крачи 

по улиците на метрополиса, опиянена от свободата 

на скитника. Тя отдавна знае какво иска да постигне 

в живота – мечтае да остави следа след себе си, да се 

посвети изцяло на изкуството. Жадувах да стана част 

от лоното на артистите: гладуването, начина им на 

обличане, съзряването, молитвите. Хвалех се, че един ден 

ще бъда любовница на истински творец. За младото ми 

съзнание нямаше по-романтично нещо на света. И ето 

че още с пристигането в Ню Йорк съдбата или случаят 

среща Пати Смит с нейния артистичен рицар – бъдещия 

световноизвестен фотограф Робърт Мейпълторп, който 

ще скандализира обществеността с хомоеротичните 

си актови снимки. Всеки вижда в другия сродна душа и 

верен спътник по трудния път към творческо развитие 

и самоутвърждаване. Никой не вижда като нас, ще 

си повтарят Пати и Робърт в тежките моменти на 

гладуване, когато спят в мизерни квартири и често са 

принудени да 

избират дали 

да похарчат 

скромните си 

средства за 

храна или пък за 

необходимите им 

работни пособия и 

материали. 

Естетическите 

дирения на 

двамата бунтари 

са представени на 

фона на знакови 

събития от 

края на 60-те. 

Беше лятото, 

през което умря 

Колтрейн. Лятото 

на „Crystal Ship” 

от дебютния 

албум на The Doors. Децата на цветята вдигаха голите 

си ръце в протест срещу войната, а Китай направи опити 

с водородна бомба. Джими Хендрикс запали китарата 

си на фестивала Монтрей. Радиостанциите въртяха 

„Ode To Billie Joe”. Заради полицейската бруталност, 

безработицата, расовото напрежение и политическия 

курс на страната в Нюарк, Милуоки и Детройт избухнаха 

пълни с насилие бунтове. Повратен момент в развитието 

на младите творци настъпва, когато попадат в 

култовия триъгълник на хотел „Челси”, бар „Макс” и 

арт студиото „Фабриката”, сборен пункт на звездни 

личности като Анди Уорхол, Джими Хендрикс, Джанис 

Джоплин и Лу Рийд. Оказва се, че за да бъдеш допуснат 

до средите на нюйоркския културен елит, прическата 

и дрескодът са също толкова решаващи, както и това 

дали си майстор на китарата, даровит поет или пък 

умел художник. Пати Смит и Робърт Мейпълторп имат 

не само задължителния за артиста стил – те безспорно 

притежават и необходимата тайна есенция, а именно 

таланта. Скоро ще настъпи и техният звезден миг, но 

дотогава ще трябва да преодолеят редица изпитания 

и емоционални кризи. Сериозно предизвикателство 

пред връзката им се оказва пробудената у Мейпълторп 

хомосексуалност. Трябваше ни време да осмислим какво 

означава всичко това, да привикнем към положението 

и да разберем как да наречем любовта помежду ни. От 

него научих, че често противоречието е най-ясният път 

към истината. И след раздялата връзката между Пати 

Смит и Робърт Мейпълторп остава силна. Фотографът, 

опоетизирал садомазохизма, става жертва на СПИН 

епидемията и умира на 9 март 1989. Малко преди 

смъртта си той ще въздъхне: Пати, дали изкуството не 

ни докопа?

Мемоарната книга Просто деца е изтъкана от 

интертекстуални препратки (услужливо пояснени 

под линия в българското издание), които оживяват 

атмосферата на Ню Йорк през една от най-вълнуващите 

епохи от развитието му като културна столица на 

света. Лиричният разказ на Пати Смит може да се 

превърне в настолна книга за прохождащи артисти, както 

и в затрогващо четиво за онези, които биха искали да 

възкресят магията на хипарската си младост.

ЖИВКА КОЛЕВА

Живка Колева в момента завършва магистратура 

„Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Пати Смит, „Просто деца”, прев. Катрин Гайдарова, 

София: изд. „Махалото“, 2011.

К Р И Т И Ч Е С К А  Р А Б О Т И Л Н И Ц А

Рубриката се издава 

с подкрепата на НДФ “13 века България”.

Невинните години на Пати Смит и Робърт Мейпълторп

Влизайки в една столична книжарница, първото, 

което видях, беше най-новата книга на Васил Георгиев 

– „Деград”. Впечатли ме корицата й. Над и под 

заглавието се виждат разпънати простори от дрехи със 

зелени, лилави и розови цветове. Погледът ми веднага 

се насочи към старата сграда с нови и вече поизгнили 

прозорци и олюпена фасада, като пред нея се забелязват 

возилата, които допълват урбанистичния пейзаж. И след 

майсторската снимка на корицата как да не искаш да 

я прочетеш? „Деград” грабва от момента, в който се 

докоснеш до книгата. Тя разказва за простите и недотам 

прости неща като любовта, разврата и смъртта, 

живота в големия град, където опасността „дебне 

отвсякъде”. В тази книга има по нещо за всеки – има 

хумор за скептика, надежда за неверника и съвършено 

точна картина на живота и нравите ни. 

„Деград” е четиво за отмора и с нея неусетно преминаваш 

през емблематични места за страната и столицата 

ни. Мислено се движим по Витошка и Н. Рилски, а със 

същата лекота се пренасяме и в планинските курорти. 

Но доминиращото развитие на действието в градска 

среда, вписва „Деград“ в полето на съвременните градски 

разказвачи като Райна Маркова, Ангел Игов, Радослав 

Парушев, Богдан Русев, като същевременно продължават 

урбанистичния проект на автора от „Будистки плаж“ 

и „Уличник“. Последната книга на Васил Георгиев е 

съставена от 13 разказа, а символиката на фаталното 

число е в синхрон с разпада, за който пише младият автор. 

Разказите са създадени за две години, а това доказва, че не 

е липсвало писателско вдъхновение, почерпено от живот 

в града. В книгата главният герой е разпадът – този, 

който преобразява хората. В същото време е представен 

образът на съвременния човек от 21. век, изтерзан и 

търсещ отговорите на много нови въпроси. В. Георгиев 

навлиза в проблеми, които до този момент остават 

незасегнати от редица други майстори 

разказвачи, като еротичната тема е умело 

преплетена в цялостното повествование.

В „Деград” е пресъздаден разпадът 

на личността, който е видян през 

разчленяването на 

тялото на отделни 

сегменти. Очите 

са се превърнали в 

„дупки”, като те 

отдавна са заличени 

за разказвача: „не 

виждах очите ти, 

а само две черни 

дупки, поглъщащо 

насочени към мен”. 

Човешкото тяло 

е метонимично 

представено, то 

е като предмет, а 

не живо същество. 

Именно през разпада 

е видяна логиката 

на разврата, 

движеща субекта 

в отчуждения 

град. „Развратът е грях! Грехът е смърт!” (с. 10), а 

същевременно с това „Смъртта е разврат”. Грехът е 

представен персонифицирано: „грехът се просмукваше 

през камъшените покриви, прииждаше, завърташе ни 

и накрая ни изоставяше измамени и омаломощени от 

алчност” (с. 19). 

Едно от разклоненията на идеята за разпада в разказите 

от „Деград” е темата за подкупната човешка 

душа, която по думите на самия разказвач е твърде 

измамна: „Тогава идваше идеята за Кредита, с който 

да избягаме завинаги от сивия коптор на бедността, 

без да подозираме как по-късно щастието подло ще 

излети през камината на лизинг и ще ни остави сами 

с измамените ни надежди и с отчаяните ни стонове” 

(с. 19). Разказвачът ясно осъзнава измамната идея за 

материално благополучие, предвещаваща само финансови 

кризи. Наред с мечтата за по-добър живот в „Деград” се 

прокрадва утопичната идея, че хората могат да бъдат 

равни и щастливи: „Но все пак хората живееха задружно, 

помагаха си и бяха щастливи заедно” (с. 21). Мотивът 

за страданието неслучайно присъства в разказите на 

Разпадът в „Деград” 
Георгиев. Той се свързва с намесата на външни сили и то 

от човешки характер: „... в търсенето на страдание 

винаги се намира някой, който с удоволствие се съгласява 

да причини това страдание” (с. 24). 

В „Деград” освен темите за греха, смъртта, разпада 

присъства и темата за избора, но акцентът пада върху 

дилемата свобода – избор: „Като избираш, винаги губиш 

нещо. Винаги съм смятал, че най-свободни са хората, 

които нямат избор, и че свободата от избор е най-

висшата форма на свобода” (с. 36), като размишленията 

му отпращат към Русо и неговата философия за правото 

на избор. Но наред с правото на избор стои и въпросът 

за човешкото щастие: „Човешкото щастие беше лесно 

управляемо, както и процесът за неговото постигане. 

Тези, които искаха да са щастливи, изпускаха водите си, 

срещаха своя октопод в езерото, а след минута или две 

се изправяха – прелели от радост, без угризения, красиви, 

безалтернативно щастливи и скърцащи със зъби заради 

щастието на другите” (с. 38). 

Светът на съвременния човек е омагьосан, раздробен, 

отчужден. В него никой не се интересува от 

положението, в което е другият. Тъжна история четем 

в последния разказ от „Деград”. Болната старица 

следва домашната си котка, която се изплъзва от нея. 

Обикновеният човек е незабележим, подобно на болната 

жена, която тича подир котката. 

Всичко в тази книга се казва кратко, ясно и точно, без 

обиколни пътища. Ясно е, че читателят трябва да види 

реалното положение, а не да се хвърля прах в очите му. 

Именно ясният стил на Васил Георгиев прави книгата му 

толкова четена и същевременно привлекателна. 

АНИТА НИКОЛОВА

Анита Николова учи Българска филология в СУ „Св. 

Климент Охридски”, тя е II курс и този текст върху 

съвременен български автор е критическият й дебют.

Васил Георгиев, “Деград”, “Сиела”, С., 2011, 94 с.
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Можете ли да видите живота си като черно-бяла 
картина? Тогава затворете очи, раздробете този 
свой живот на съставните му части - на събития, 
образи, усещания, цветове, желания, миризми и нужди. 
Разместете тези части, съберете ги и ги създайте 
наново. А сега отворете очите си. Вече имате друг 
живот. При това, с изключителни цветове! Това е 
усещането, когато книгата „Дневникът на един луд 
старец” от Джуничиро Танидзаки премине не само през 
погледа, но и през  дълбокото психологическо възприятие. 
Тази книги лесно „превзема”. Затова историята тук 
се усеща и вижда чрез друга и различна сетивност. 
Реалността е въображаема, въображението отново 
става реалност, обичайното се преобръща и отстъпва 
място на абстрактното. Това е книга, задаваща не само 
другата перспектива, но и въвличаща в механизма на 
задаване между видимо и невидимо, между  добро и зло, 
между фикция и реалност. А преодоляването на това 
„между” авторът постига чрез постъпателното сливане 
на границите им, за да приюти и да проблематизира една 
различна и друга реалност - тази на лудостта. 
Това е книга, която ме привлече още със заглавието си. 
Думата „дневник” примамва да надникнеш в интимния 
и скрит свят на човека. Често това са най-потайните, 
мистични и съкровени места. Тези кътчета от 
съзнанието ни, които пазят своите тайни. Това придава 
известна мистика на целия стил  в писането на автора. 
Да надникнеш в дневника на някой и да достигнеш до 
най-мрачните му мисли, съответно и до неговата 
истинска същност, е равностойно на това да успееш 
да погледнеш чрез очите в душата му. И в двата случая 
човекът, обект на нашето изследване, става о-различим 
и прозрачен.  Когато обаче към тях се прибави едно 
неясно и неопределимо състояние, това нa лудостта 
на вече застаряващ мъж, читателят трудно намира 
яснота. Старостта и лудостта като характеристика 
на героя ще се съберат и преосмислят именно в личното 
му пространство. Те ще са и причината за основнното 
състояние на героя - маниакалността. Читателят  
все повече ще настоява за яснота в развитието на 
повествованието. Възможност от своя страна авторът 
предоставя, но читателят сам ще трябва да стигне 
до нея. Този вътрешен свят на героя, изграден от свои 
причудливи правила, неусетно въвличат и читателя 
в него. Примамва го в някаква странна игра, където 
четящият ту се намира, ту се изгубва и чезне подобно 
приливни вълни. Това нетипично състояние както на 
героя, така и на страничния наблюдател на текста 
успява да постигне японският автор Джуничиро 
Танидзаки.
Главният герой тук е старецът Токусуке. Той е поставен 
в двойствено положение спрямо световете, които 
населява, а също и спрямо чувствата, които изпитва. 
Той е влюбеният мъж в своята хетера, резултат от 
паталогичната му сексуална импулсивност, която 
присъства в неговия личностен свят.  Но също така 
е и немощният старец от реалността, болен не само 
психически, но и физически от стенокардия. До голяма 
степен и читателят заема своя роля в романа. Това 
е така, защото никой друг освен него не може да 
разгради и отново да сътвори собствения си светоглед. 
Следователно той се явява реален, но привмъкнат 
персонаж във  фикционалното разказване. В отношението 
спрямо  дълбочината на текста, която трябва да 
разкрие реалния си смисъл, това става възможно именно 
чрез о-смислящия читател. Това е характерно за всеки 
текст, но тук то до голям степен е наложително и 
съществено за основния смисъл. Читателят трябва да 
разкрие скритите смисли и да участва в разкодирането 
на тази по-дълбока двупластова идейна постройка на 
текста. В това отношение Танидзаки се разкрива като 
дълбок проницател в човешката психика и процесите, 
които протичат в  нашето подсъзнание. Това се 
повтаря и в края на творбата, където доизграждането 
в перспективата на отворения финал е невъзможно без 
четящото лице, което да доизгради само  преосмислената 
си идейна структура. А новото съграждане на идеи 
и позиции, разбира се, е твърде лично, субективно и 
следователно всеки сам избира как да  го осъществи. 
Останалите персонажи в романа: дъщерята Широяма, 
жената на главния герой, Джокичи - съпруг на Сацуко, 
лекарят Кацуми и болногледачката Сасаки, заемат 
второстепенна роля. Те създават усещане за запълване 
ежедневния фон около главното действащо лице. 
По-абстрактно функционира и образът на изкусителката 
Сацуко, който ще присъства повече във въображаемия 
свят на героя. Нейното присъствие е интересно, защото, 
от една страна, в реалността тя е съпруга на Джокичи, 
а от друга - в представите на героя, където е същинска 
хетера и Афродита - прелъстяваща и красива. Така и 
нейната роля подобно на главния герой е двустранна. 
Прелъстителката в нея е проекция единствено на 
маниакално чувство, развило се в съзнанието на героя. 
Чувство, до известна степен мъчително в своята 
неосъщественост. Но ако се съгласим с идеята, че и 
читателят има роля, тогава образът на Сацуко ще е 

значим, колкото и този на 
главното действащо лице, 
тъй като той присъства 
в създалия се любовен  
триъгълник. Реално 
той е само донякъде 
осъществим, предвид 
неговата илюзорност 
и неконсумираност. 
Новият момент в този 
любовен триъгълник идва 
по-скоро от усещанията, 
които предизвиква, 
но които така и не 
успяват да се реализират. 
Ролите на дъщерята, 
лекаря и бавачката 
също се осмислят като 
значими, макар и да са 
второстепенни, защото 

само чрез тях, четящият ще има възможност да се 
отдели от света на интимното като пространство 
на героя. Ще успее да направи нужното разграничение 
между  реалност и въображение, между конкретен и общ 
план.  Затова второстепенността при персонажите 
до голяма степен зависи от гледната точка. От една 
страна тази на главния герой, а от друга - и наслагването 
на лични впечатления, представи и смисли от читателя. 
Интересно е и това, че честотата на споменаване името 
на главния герой (Токусуке) е много ниска в сравнение с 
тази на другите. Той е представен с името си само два 
пъти и при това изключително пестеливо. Това отново 
отвежда към въпроса за четящата личност като още 
един компонент, като друго присъствие в текста.
Книгата е разделена по типичния за един дневник 
начин: със задаване на дата и месец. За допълнителната 
фрагментарност допринасят откъслечните мисли и 
дните, отбелязани само с едно изречение. Единствената 
разлика е в последните три глави, написани като 
документация, епикриза и записки. Но дори и в тях 
елементът от интимното не изчезва. Големият брой 
дати и лични впечатниния запазват интимната сфера и 
дневниковия елемент. Цифрите и фактологията допълват 
това внушение. От време на време, композицията се 
накъсва и от цитирането на някое стихотворение. 
Цикълът, през който се преминава е почти годишен: от 
юни до ноември, написан от самия герой, и продължението 
му от декември  до февруари, дописано от останалите 
персонажи. Недовършените месеци, които не могат да 
очертаят кръгова композиция, заедно с отворения финал, 
също допринасят за фрагментарността на текста. 
Това дава възможности за перспектива на индивидуално 
дописване. Въпреки това в идейната си същност романът 
е изпълнил изцяло своето предназначение. Той се мисли 
като цялост, защото е успял да развие представените в 
него теми и идеи, защото има смислова цялост.
Идеята за старостта, зададена още в заглавието, се 
осмисля различно. Обичайното е изразено като възраст 
и физически несгоди, но емоционалните и когнитивни 
възприятия будят подозрения. Липсва впечатлението, че 
старостта  в романа носи само носталгия по изминалите 
години, както и че нейно призвание е мъдростта. Тя е по-
скоро едно преповтаряне на младостта.Често тази идея 
ще приюти в себе си и механизмът да се изживява светът 
по начин, който вечно обновява силите си, който „диша”, 
характеристики, приписвани по-често на младите 
хора. И ще завърши в странно израждане на неясни 
образи от раздвоението на външни и вътрешни емоции. 
Това провокира, от една страна,  да не се тълкуват 
съответните ситуации рамково и ограничаващо, защото 
четейки дневника , той неусетно „застива” и макар 
написан от първо лице, в Аз-форма, в него има много 
неопределеност и многопластовост. Превръща се в 
пространство, където се разпознават и обновяват всички 
желани, сдържани и наболели мисли на самия читател.
Повествованието сякаш се води не толкова от 
персонажите или събитийната обстановка, колкото от 
някакви неясни, психологически задвижвания, които след 
това прожектират или проектират образите си върху 
интимния свят на четящия. Така започва една вихрушка 
от идеи, мисли и емоции на фона на почти скучното 
ежедневие и досадата на старостта. Раздвижвана 
от време на време от болката, напомняща за себе си. 
Започва едно разгръщане на темите за любовта, живота, 
смъртта и смисъла, вложен в тях, които подобно вълните 
на морето прииждат и те връхлитат в един момент, 
а  в другия също толкова неочаквано се отдръпват. 
Деликатна, почти ефирна мъдрост притежава Танидзаки,  
примесена с лека нотка на екзотичност (представена чрез 
маниакалната любов на стареца към Сацуко). Характерен 
е и начинът, по който е представена източната мисъл 
- чрез акценти към  традиционните елементите на 
японската култура и бит.
Потъването в света на личността чрез собствения 
му дневник е толкова дълбоко, че сякаш навлизаш в 
един нереален свят, в който се очаква неочакваното. 

Всъщност пребиваването в него е неизбежно. Това 
предвещава и началото на произведението в  кабуки 
театъра. Следващите събития от романа ще протекат 
като на сцена, където всеки от героите ще заеме своето  
определено място, с характерен за него образ и роля. 
Още в началото внимателният читател ще открие 
деликатно зададения финал. Маската и театралната 
сцена имат двойствен смисъл. От една страна, те 
предоставят възможност за измамност, за представяне 
на друга самоличност, за подвеждане. Снемането на 
маскарадността в края е очаквано и действително се 
случва. Въпреки това изненадата успява да възпроизведе 
своя ефект в края, тя е и усилена от вече предварително 
разгърналото се преди него повествование. Така Танидзаки 
изненадва с изобретателността в построяването 
замисъла на романа.  Другата гледна точка на символа, 
с който се натоварват маската и театърът е 
възможността на човек да пребивава в други метафизични 
измерения и да мисли себе си в тази другост. 
Читателят остава с впечатление, че копнежите 
с демонични черти на стареца, се провокират от 
желанията на мъжа - актьор в кабуки театъра. Още тук 
намираме размиване границата на социално-битовото 
и приобщаването му в контекста на сакралното 
пространство. Освен чрез изкуството на театъра, 
това се осъществява и с неназованите намерения. Така 
в текста се въвежда известен психологизъм, който ще 
присъства  до края. Двойствеността на възприятията 
на маскарадността сякаш е в синхрон с  раздвоеното 
състояние на героя. Желанието да бъдеш друг, да сложиш 
маска и да се откъснеш от реално-битовото е зададено и 
в грима на маските, в образа, който пресъздава актьорът. 
Но на физическо ниво се намеква за размиване на  половата 
детерминация - неопределеността между мъжа и жената. 
Мъжът - гейша, в лицето на актьора, успява да изиграе 
перфектно ролята си, но и да размени позициите на 
реалност и фантазия. Посочената в началото на романа 
сцена може да се отнесе към кизеуамоно (“разголени” 
домашни пиеси), които са по-сензационни и реалистични. 
В книгата добре е разкрита интересна японска 
характеристика на този театър – идеята за зрителната 
наслада, и то не към жената, а към мъжа. Но мъжът- 
оннагата, играещ и женски роли, замръзващ в неподвижна 
поза, в подобни на танц движения, за да наподоби и изрази 
същността на женствеността. Разкошните кимона 
от брокат, големите перуки и екстравагантният грим, 
който допълнително говори за превъплътения образ в 
пиесата, усилват ефекта. Това в романа сякаш загатва 
за разстройството в личността на героя на ниво полова 
идентичност, която ще се прояви и развие впоследствие. 
Прозира влечение към транссексуалност в опита да 
бъдеш възприеман като противоположния пол. Но също 
и двуролев трансвестицизъм, при който се носят дрехи 
на противоположния пол за определен период от време с 
цел временно преживяване на принадлежност към него, 
но без желание за трайна смяна на пола. По този начин 
чрез маската, изкуството и спомена човек се връща към 
по-добрата си същност, макар тя да не е негова реална. 
Остава вкусът на реална хладност и фактологична, но 
суха точност. Почти като в сън, от който не желаеш 
да се събудиш, но не защото той е бил лош или добър, а 
защото те е накарал да усетил своята по-дълбока, лична и 
интимна същност.
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През тази година се навършват 65 години от основаването на 
най-големия международен фестивал на изкуствата в Европа 
– Фестивалът в Единбург. 
Основан през 1947 г. като опит да бъде преодоляно 
отчуждението между хората на изкуството в следвоенна 
Европа, днес той е най-старият  и най-авторитетният 
фестивал на изкуствата в света (следван от появилия 
се по-късно същата година фестивал в Авиньон). И най-
беглите впечатления от старинната  шотландска столица 
автоматично дават отговор на естествено възникващия 
въпрос защо точно далечният северен град е избран за 
място на подобен обединителен опит. Разположен сред 
впечатляваща, потънала в зеленина местност на западния 
бряг  на Северно море, встрани от гъстопресичащите се 
пътища и интереси на хората от Континента, Единбург 
вече от векове не помни войни и остри социални конфликти. 
Неговите улици и красиви каменни сгради в северноготически 
стил в продължение на столетия са грижливо и методично 
поддържани и премислено допълвани с ново строителство. 
В логиката на това развитие постмодерната архитектура 
в западната част на града днес се оказва закономерно 
продължение на формообразуващата мисъл, заложена в най-
старата (и никога не разрушавана или западала) сграда тук – 
замъка на шотландските крале. Плавната непрекъснатост на 
живота, успокояващата приемственост и безконфликтност 
между различните идеи, проекти и енергии в движението на 
човешката история, които внушава градът, го правят много 
подходящо пространство за международен форум с подобен 
замисъл. Фестивалът в Единбург се провежда всяка година 
и традиционно обхваща трите последни седмици на август. 
Той е най-голямото събитие в областта на изпълнителските 
изкуства в Обединеното кралство.  Програмата му включва 
музика, опера, танц и театър. Трупите и индивидуалните 
изпълнители, които участват в официалния афиш на всяко 
издание, са селекционирани специално за него от директора на 
фестивала1. 
Сред приоритетите на авторитетния форум специално 
място заема подкрепата и разпространението на новата 
британска драматургия.
По правило официалната програма представя най-
актуалните ярки постижения и откроили се имена 
в изброените изкуства от целия свят. За новото 
драматургично писане особено важен е вторият 
традиционен модул на фестивала – фриндж програмата. 
Фриндж фестивалът се провежда през втората половина 
на август всяка година и е най-големият свободен фестивал 
в света, представящ новите търсения и експерименти 
в областа на театъра, музиката, визуалните изкуства и 
популярната комедия. Това е форум, в който може да участва 
всеки. За целта той трябва да направи предварителна заявка 
и да поеме разходите си по престоя. Всяка година над 1500 
трупи и индивидуални артисти от целия свят показват тук 
повече от 2000 различни представления във всички кътчета 
на града – улиците, площадите, кръчмите, кафенетата, 
театралните зали и клубове. Често именно от тези малки 
непретенциозни места много от наложилите се след това 
британски автори и текстове намират пътя си към 
големите сцени. 
От 1997 г. Единбургският фестивал открива още един 
особено важен за насърчаването, промотирането и 
разпространението на новата британска драма модул - 
Британският шоукейс (British Showcase2). Той се организира 
от Британски съвет в рамките на фестивала и има за цел 
да покаже пред специално поканени гости и селекционери 
от цял свят, както и пред многонационалната публика на 
форума актуалните открития, търсения и обновителни 
тенденции в британския театър. Шоукейсът се провежда 
веднъж на две години през последната седмица на август. Той  
не популяризира спектакли на големите театрални компании 
във Великобритания, които имат утвърдено име и чиято 
работа може да бъде лесно проследена от всеки интересуващ 
се. Неговият стремеж е да включи в афиша си най-вече по-
малки независими трупи и артисти, заявили интересни идеи 
през последните години и добили популярност в страната 
си, но все още непознати или малко познати навън. Другият 
тип участници в Шоукейса са експериментални театри 
и трупи, доказали себе си в Обединеното кралство и зад 
граница, на които фестивалът дава възможност да покажат 
пред специалисти и мениджъри от цял свят най-новите 
си работи. Основният фокус на Шоукейса отново е върху 
новото драматургично писане. Традиционно значимо място 
е отделено и на спектакъла, базиран върху драматургичен 
текст. Други важни посоки са представлението спрямо 
мястото, съвременния танц, мултимедийния спектакъл и 
интердисциплинарните пърформанси. Ако до създаването 
на Британския шоукейс ролята на Единбургския фестивал 
в областта на новата драма е преди всичко за развитието 
и популяризирането й в страната, то след неговата поява 
тя вече е много по-широка и значима, насочена основно към 
разпространението й зад граница. Именно на Британския 

шоукейс на Единбургския фестивал и на 
международните програми и уъркшопи на 
театрите “Роял Корт” и “Травърс” се пада 
голяма част от заслугата за широкото 
присъствие и влияние на британското ново 
драматургично писане в Европа и света от 
края на 90-те години на миналия век до днес. 

Изданието на Фестивала през знаменателната за новото 
драматургично писане във Великобритания 1999 г., когато 
in-yer-face драмата (драма-в-лицето) достига своя апогей 
и започва нейния отлив3 е особено красноречив пример за 
политиката на премислена и широка подкрепа на форума 
към писането за театър. През тази година основната 
театрална програма на фестивала включва “Мислителят” 
на Дейвид Грег, реж. Филип Хауърд, Театър “Травърс”, 
Единбург; “Срещата” на Луиза Куниле, реж. Хавиер Алберти, 
Каталуния; “Бдението” на Том Мърфи, реж. Патрик Мейсън, 
Абби Тиътър, Дъблин; “На дъното” на Максим Горки, Театър 
РО, Ротердам; “Огнено лице” на Мариус фон Майенбург, 
реж. Томас Остермайер, Дойчес Шаушпилхаус, Хамбург; 
“Сомнамбулите” на Херман Брох, реж. Кристиан Лупа, 
Стари театър, Краков, и “Индийска песен” на Маргьорит 
Дюрас, реж. Иво ван Хове, Единбург. Първите два спектакъла 
представят една специално инициирана от фестивала 
програма, чието предназначение е да отбележи откриването 
през същата година на формирания за първи път през 
последните 300 години нов Парламент на Шотландия. По 
правило дебатът за идентичността на шотландците като 
политическа и културна нация в рамките на Обединеното 
кралство често се влияе и заимства примерите си 
от историческата ситуация на Каталуния. Ето защо  
ръководството на фестивала, водено от желанието 
да потърси сходното в положението и проблемите на 
двете общности, решава да направи съвместен проект с 
театралния фестивал в Барселона. Основното намерение 
на проекта е всеки един от фестивалите да финансира 
изцяло постановка на нов текст от представителен за 
драматургията на другата страна автор. Финансирането 
предвижда две версии на спектакъла – една на английски  
и една на испански език. След избора на Дейвид Грег с 
“Мислителят” и на Луиза Куниле със “Срещата” за участие 
в проекта, представленията по техните текстове са 
направени съответно от шотландски и от испански екип 
– първо за фестивала в Барселона (юли 1999), а след това за 
Единбургския фестивал. Съорганизатор на това интересно 
замислено и амбициозно осъществено събитие е театър 
“Травърс”. Така изградения официален афиш ясно налага 
заключението – сред най-значимите европейски имена и 
събития в последната година на ХХ век като Майенбург, 
Остермайер, Театър Ро, Кристиан Лупа, Иво ван Хове 
безспорният британски акцент е оригинален млад драматург 
– Дейвид Грег със свой нов драматургичен текст. Този акцент 
е подчертан и чрез повторението на същото име, сега с 
друг текст – “Традиционно”, и в програмата на Шоукейса. 
Той представя 28 независими (най-много) и субсидирани 
британски трупи – Gareth Armstrong, Bush Theatre, Ken 
Campbell, Frantic Assembly, Hoipolloi, Out of Joint, Paines Plough, 
Suspect Culture, Theatre Criptic, Traverse Theatre, Volcano Theatre 
Company, Young Vic Company и др. Основното намерение на 
афиша му е да е разнообразен и да предостави множество 
възможности за избор пред поканените гости, селекционери, 
критици и директори на фестивали – от силния текстови 
театър на Out of Joint и Paines Plough през смелите и 
непредвидими търсения  в словото и визуалните решения 
на Кен Kембъл и Suspect Culture до опитите във физическия 
театър на Frantic и Volcano. Сред тях безспорно се откроява 
представлението по текста на Дейвид Грег. То е създадено 
от една от най-новите и най-нашумели в края на ХХ век 
шотландски театрални трупи Suspect Culture, сформирана в 
средата на 90-те от самия драматург, режисьора Греъм Ита 
и още няколко млади и амбициозни театрали. Всяка година 
тя задължително създава нова постановка (най-често по 
текст на Грег) и “Традиционно” е най-новата й премиера по 
това време. 
Пиесата на Дейвид Грег няма сюжет. Всичко, което се 
случва в нея, може да бъде предадено с няколко думи: 
директор на звукозаписна компания и психолог, който 
интервюира желаещи да постъпят на работа, попадат 
заедно в крайморски хотел. Разговорите между тях 
започват като официално бизнес интервю и постепенно 
изоставят официалната форма, за да се превърнат в особен 
психосеанс, в който ролите и идентичностите на двата 
персонажа размиват границите си. Дейвид Грег изгражда фина 
фрагментарна композиция на работата си, въздействащо 
представяща релативността и неустойчивостта на 
формите, в които преминава животът на съвременния 
човек. Действащите лица са по-скоро два гласа, непрекъснато 
трансформиращи се в други, различни гласове, които 

(се) представят, пърформират, отколкото конкретни 
персонажи. Ролите в представлението се изпълняват 
от четирима актьори (две жени и двама мъже), чрез 
което драматургът и режисьорът се опитват да уловят 
разпластяването, множествеността на човешката личност 
днес и на ситуациите, в които тя попада. Посочването на 
тази водеща идея, на това “основно течение” е комплексно 
– освен чрез прецизно извършената актьорска работа с гласа, 
то се осъществява и чрез мизансцена, декора, осветлението 
и въздействащата музикална партитура.
Това по-подробно представяне на участието на новото 
драматургично писане в изданието на Единбургския фестивал 
от 1999 г. не само илюстрира конкретно грижата на форума 
за новата британска пиеса и промотирането на отделен 
автор или автори. От описания пример ясно се достига до 
извода, че фестивалът подчертава преди всичко тенденции 
и посоки, че откроява ново разбиране и стандарти за драма 
– в случая – налагащият се все по-широко в края на 90-те във 
Великобритания постдраматичен текст за театър. 
Един поглед към следващо издание на Британския шоукейс 
– този път от средата на първото десетилетие на 
ХХІ век, през 2005 г. веднага установява, че той вече не 
набляга така целенасочено върху спомената тенденция, 
а по-скоро я представя като наложила се и достатъчно 
разпространена. Сега акцентът е върху многообразието 
от жанрове (ако си позволя този конвенционален термин) в 
постдраматичния текст за театър – текстът в театъра, 
базиран върху текст, в представлението спрямо мястото, 
в мултимедийния пърформанс. Афишът на Шоукейса 
отново включва 28 спектакъла, представящи посочените 
три значими области в театралния текст/спектакъл на 
Острова в средата на последното десетилетие. Сред тях 
отново привлича вниманието Дейвид Грег, този път с едно 
пърформанс-четене. Пърформанс-четенето всъщност е 
амбициозен и изобретателно замислен и изпълнен спектакъл, 
представящ едновременно най-новата пиеса на автора 
“Пиринеи” и етап от процеса на превръщането на един 
драматургичен текст в сценичен факт. То е съвместна 
продукция на известните трупи “Трон” и “Пейнс Плау”, 
осъществена от Вики Федърстоун, ярка и оригинална фигура 
в днешната британска режисура, позната и на българската 
публика от постановката й на “Малък динамит” на Аби 
Морган, гостувала в България с подкрепата на Британския 
съвет през 2002 г. Използвайки конвенционална композиция 
и банален любовен триъгълник между възрастен мъж,  
загубил паметта си след замръзване в снега в подножието на 
Пиринеите, съпругата му и млада жена, Дейвид Грег изгражда 
дълбок и силен текст за търсенето на себе си, за пропастта 
между самопознанието и реалността, за връзката между 
езика и културната идентичност, за съвременния човек, 
загубен сред своите различни гласове.
Друго силно представяне в областта на новото 
драматургично писане е премиерата на последната по това 
време пиеса на Марк Рейвънхил “Продукт”, осъществена 
отново от трупата “Пейнс Плау”. Този моноспектакъл, 
изпълнен от самия автор, е разглеждан единодушно като 
най-важното събитие в живота на театралната общност 
във Великобритания през 2005 г. Неговата реализация, 
заедно с пърформанс-четенето на “Пиринеи” на Дейвид Грег 
и също включената в програмата на Шоукейса постановка 
на новия текст на Денис Кели “След края” (съвместна 
продукция с театър “Буш”), ясно откроява имащата вече 
30-годишна история “Пейнс Плау” като основен лидер през 
сезона в поставянето на най-добрите нови драматургични 
текстове от британски автори. За онези, които познават 
спорните и провокативни пиеси на Рейвънхил и специално 
най-известната от тях “Пазаруване и секс” (“Shopping and 
F***ing”), “Продукт” е в известна степен изненадваща. 
В нея той с присъщия си безпардонен език и шокираща 
откровеност говори отново за самотата и отхвърлящата 
всички утвърдени ценностни нагласи сексуалност, но сега 
видени през призмата на рязко отрезвяващата заплаха от 
(реалността на) тероризма. 
Сред немалкото други добри и професионално реализирани 
постановки на нови пиеси като “Кръвта на живота” 
на шотландския поет и драматург Глин Максуел и 
“Намереният” на британския автор от италиански произход 
Рикардо Галгани определено се откроява и оригиналното шоу 
на Урсула Мартинес “ОАР” (Old Age Pensioner; “Пенсионер 
по възраст”) по неин собствен текст, развит в хода на 
дивайзинг процес с режисьора на спектакъла Марк Уайтлоу. 
Замислено да бъде разполагано както в конвенционално 
театрални, така и в нетеатрални пространства (галерии, 
кафенета, клубове), представлението гъвкаво съчетава 
живо изпълнение, базирано върху пряк словесен контакт 
с публиката, и видеопрожекции. С характерната за тази 
изпълнителка незачитаща никакви охранителни граници и 
предели откровеност то шокиращо натрапва и след това 
ведро-игрово успокоява паническия страх на човека от 
старостта.
Всякакво обобщение или заключение тук би било излишно, 
тъй като основното усещане, което Единбургският 
фестивал винаги оставя след поредното си издание е, че 
шоуто продължава, че най-интересното и вълнуващото, 
включително и в новата британска драма предстои.

 КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

1 Досега в официалната програма на Единбургския фестивал е 

участвал един български спектакъл – “Шинел” на театър “Кредо”.
2 showcase (англ.) - витрина
3 Aleks Sierz. Blasted and After: New Writing in British Theatre Today, 

lecture, the Society for Theatre Research, 16 February 2010.
                                                                 

Единбургският фестивал на 65 години.

Фестивалът и новата драма

 По време на фестивала целият Единбург е сцена.
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Амелия Личева

Ако трябва с няколко думи да определим състоянието 
на българската литература през първото 
десетилетие на ХХІ в., то те ще са успокояване и 
професионализиране. Успокояване, защото в сравнение с 
90-те експериментите в нея са чувствително по-малко. 
През 90-те бяха изпробвани и ироничните пренаписвания 
на българската литература, и мистификациите, и 
постмодерните търсения, и джендър проблематиката, 
и техниката на потока на съзнанието и какво ли още 
не. Интересното е обаче, че когато през 2011 г. се 
появи романът на Милен Русков „Възвишение”, който 
с демонстрирания езиков експеримент като че ли е 
по-близък до 90-те, този експеримент беше отчетен 
като събитие и в най-новата литература. Затова не 
можем да не си зададем въпроса дали на литературата 
от новото десетилетие не й липсва именно словесната 
„разпасаност” на предходния етап. 
Що се отнася до професионализирането, може да се 
каже, че от една страна, новият век затвърди имената 
на много от авторите, дебютирали през 90-те, и ги 
превърна в авторитети, а от друга, голяма част от 
дебютиращите и изобщо публикуващите все по-често 
постигат едно задоволително ниво, което говори, че 
писателството и в България започва да се превръща в 
професия. Вече не са един или двама авторите, които 
с гордост отстояват позицията си на професионални 
писатели. Достатъчно е да припомним имената на Захари 
Карабашлиев, Тома Марков, Калин Терзийски.
Ако продължим да се вглеждаме в литературата 
през периода, можем да кажем, че в нея се наблюдава 
своеобразен отлив от поезията, която може би беше 
водещият жанр през 90-те. За сметка на по-малкото 
поетични книги обаче нарасна промотирането на поезия 
чрез различни четения и фестивали. Знакови за периода са 
„София: Поетики”, както и четения (а може би трябва 
да ги наречем представления) като Трубадурските 
двубои на списание „Алтера”, поетичните четения, 
организирани от Центъра за академични изследвания, 
„Грация и гравитация”, провеждащ се по идея на Миглена 
Николчина, Никулденските четения, дело на Федя 
Филкова в памет на Николай Кънчев, четенията по 
случай кръглите годишнини на Иван Теофилов, Александър 
Шурбанов и Иван Цанев, превърнати в традиция от 
Силвия Чолева, Марин Бодаков и Илко Димитров. Дали 
благодарение на тези четения поезията и поетите са 
станали по-популярни, е трудно да се каже, но факт е, 
че поезията продължава да има социален престиж сред 
младите и за това свидетелстват всички конкурси 
за дебютни книги и поетическите работилници, 
организирани от „Литературен вестник”. Иначе казано, 
през новия век в България поезията като че ли прие 
статута на представление и така опита да разшири 
аудиторията си. Потвърждение на последното са и 
спектаклите по поетични книги, както и насочването 
на много от действащите поети към драматургията 
(Георги Господинов, Пламен Дойнов, Тома Марков, Иван 
Димитров).
Не така стоят нещата с разказите и романите, които 
се оказаха доминиращи жанрове през новия век. Те като 
че ли се задоволиха с по-традиционни представяния 
– премиери, конкурси, борба за преводи и пробиви в 
чужбина. И не на последно място филмиране, което 
им осигурява друг социален статус – достатъчно е да 
споменем „Мисия Лондон” на Алек Попов и „Дзифт” на 
Владислав Тодоров.
Ако се вгледаме малко по-детайлно в романите 
на десетилетието, ще видим, че ако през 90-те 
преобладаваха прицелените в актуалното (мутренските 
групировки, политиката), сега на мода се оказаха най-
вече романите, които говорят за преживяванията 
на социализма. Тази тенденция обаче не попречи да се 
утвърдят и автори, които с всеки свой нов роман 
експериментират с нестандартни сюжети и техники, 
като един Галин Никифоров например. Неслучайно 
Никифоров се оказа сред най-награждаваните автори. В 
този смисъл е интересно да направим сравнение между 
това какво се случва с един награждаван автор у нас и в 
чужбина. За сравнение ще посочим Италия, защото тя 
със сигурност е сред страните, в които получаването 
на престижна литературна награда променя съдбата 
на пишещия. Там млади автори, с първи книги дори, 
лесно се превръщат в звезди. През десетилетието, за 
което говорим, и в България гастролира един подобен 
италиански писател – Паоло Джордано. Нещо повече, в 
Италия много различна е и политиката за поощряване 
на писатели от провинцията, които са получили 
национални награди - регионалните автори, които 
получат национално признание, биват превръщани 
в местни знаменитости веднага. Плакатите им не 
слизат от книжарниците, обикалят местните медии 
и пр., защото за провинциалните градове това е повод 
за гордост. Понеже избрахме да говорим за Галин 
Никифоров, имаме повод за сравнение и в тази плоскост, 

тъй като той не живее в 
столицата. Факт е обаче, 
че националните награди не 
го превърнаха в звезда нито 
в Добрич, нито в София. Той 
е издаван и продаван автор, 
но нещата не отиват много 
отвъд това. Публичност 
от типа на италианската 
все още ни е чужда. За добро 
или лошо регионализмът не 
е характерен за нас, като 
в същото време и през 
новото десетилетие не беше 
преодолян центризмът на 
българската литературна 
ситуация и с малки 
изключения събитията и 
авторите, за които говорим, 
са ситуирани предимно в 
София.
За по-голямата публичност, а 
съответно и за формирането 
на читателска аудитория на 
романистите през новото 
десетилетие допринесе още 
нещо, а именно – идването 
отвън. Важен фактор за 
популярност се превърна ако 
не публикацията на чужд език, то най-малко завръщането 
- било за кратко, било завинаги - след емиграция. Този тип 
истории се оказаха печеливш пиар и по такъв начин някои 
от дошлите отвън станаха звезди. Най-представителен 
в това отношение е Захари Карабашлиев. Вестниците 
и телевизиите охотно публикуват интервюта с него, 
публикуват статии от него и изобщо го наложиха като 
авторитет.
Що се отнася до разказите, които в последните години 
действително като че ли са водещ жанр в България, 
техният бум се дължи до голяма степен на лайфстайл 
издания като „Капитал лайт”, „Една седмица в София” 
и др., наложили имената на Васил Георгиев, Богдан Русев, 
Радослав Парушев и създали като че ли цяло поколение 
младежи, което се идентифицира с техния начин на 
писане, с техните сюжети, с градския жаргон. За бума на 
разказа може би допринесоха и Созополските семинари, 
организирани от фондацията на Елизабет Костова, 
както и налагането на авторитета на курсовете 
по творческо писане (все повече се практикуват 
подобни университетски програми или майсторски 
класове) с идеята, че писането се учи. И наистина, 
както се спомена, вече много съвсем млади автори 
публикуват сръчни книги. Да не говорим за новото 
битие на литературата в интернет, което поощрява 
публикуването по литературни сайтове и което 
снема задължителни доскоро фигури като редактор 
и  издател. В този смисъл от територия, която има 
своите опори в издателствата, книжарниците, книгите 
и литературните издания, литературата се превръща 
в свободна територия из мрежата, достъпна за всеки. 
Но засилената роля на мрежата през новия век е двояка. 
Вярно, през Фейсбук литературата се промотира на по-
големи социални групи и се създава усещане за общности, 
но в същото време тези общности са и много хлъзгави 
и условни, а виртуалните приятели често наистина си 
остават само виртуални.
Какво друго се промени в новия век? Появиха се 
много книжарници, повечето от които имат свои 
политики на популяризиране на книгите. Най-активни 
в това отношение са от „Хеликон”, които не просто 

приютяват маса премиери на книги, но и учредиха 
своя награда, която се превърна в една от най-
престижните. Повечето книжарници са с чудесни 
сайтове, с информирани продавачи, както е „Български 
книжици”. С други думи книгите у нас вече имат 
нормална среда за продаване и рекламиране. Продължи 
практиката ежедневниците да имат свои страници, в 
които рекламират книги. Може би тези страници се 
комерсиализираха в новото десетилетие в сравнение с 
90-те, но те имат своята роля на посредници. Много от 
медиите допуснаха младите писатели на страниците и 
в предаванията си – писатели като Георги Господинов, 
Алек Попов, Калин Терзийски определено са с активно 
медийно присъствие, което допринася и за продаването 
на техните книги. Нека припомним, че достъп до 
медиите в предишното десетилетие имаха по-скоро 
„старите” писатели. За сметка на това изчезнаха 
много литературни издания – „Литературен форум”, 
списание „Сезон”, списанията „Алтера” и „Алтера 
академика”, което стесни периметъра на присъствие на 
литературата. 
Интересно е, че много от интервюираните за проекта 
„Отворената литература” автори споделят, че 
през новото десетилетие си е отишла критиката. 
Това е така и не е така. Специализираните издания 
продължават да поддържат критически рубрики, 
действат и някои форми като „Критически квартет”, 
който имаше своя предшественик в организираните от 
Димитър Камбуров дебати за книги в „Червената къща”. 
Сред добрите примери за сериозна критика можем да 
посочим рубриката на Милена Кирова във в. Култура”, 
както и рецензиите на Бойко Пенчев в „Капитал лайт”. 
Но факт е, че родната критика продължава да не може 
да се отърси от роднинството и от позицията да бъде 
предимно хвалебствена. 
А какво бъдеще ни очаква? С все повече автори, които 
ще бъдат тиражирани през електронни книги. С падане 
на възрастта на дебютантите. С все повече медиен 
ресурс, който ще се впряга около промотирането на 
книгите и авторите. Традиционният модел на пишещия, 
който е пасивен и не прави нищо за книгата си, а разчита 
само на активност от читателите, ще отмре. Очаква 
ни време на изобретателност от страна на авторите 
за печелене не просто на читатели, а на привърженици. 
Новата българска литература все повече ще се насочва 
към теми от ежедневието, защото това вълнува. Но тя 
ще следва и световните моди – вампирски или каквито 
и да било. И най-сетне, все повече автори ще започват 
да пишат на английски, защото ще имат амбицията да 
пробиват навън. Както може би и все повече автори 
отвън, от българските емигранти, ще се завръщат чрез 
преводи на българския пазар. Наред с интереса, с който 
очакваме следващите ходове на българските издателства 
в посока на отварянето към нови имена от националната 
ни панорама, съществува и надеждата, че тези 
тенденции ще подействат като силен катализатор за 
вече започналия процес на преодоляване на провинциалния 
характер на българската литература.

К о н с т а т а ц и и  и  п р о г н о с т и к и
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Едвин Сугарев

Какво става с българската литература? Жива ли е, 
крета ли нанякъде все още? Не е – беше казал Сашо 
Кьосев в своя радикален манифест малко преди 10 
ноември 1989 г. Може би междувременно все пак е 
оживяла… 

Въпросът за нейното съществуване обаче е пришпорен 
от сетивни щения: око да види и ръка да пипне: 
скритото битие на автора зад словесната решетка 
вече е категорично недостатъчно. Словото се оказа 
оскъден медиум за литературното битие – искаме да 
видим как литературата шава, осезава, въплъщава се, 
съвкуплява се, бушува, бесува. Искаме да я видим на 
позорището, разигравана от самите автори – които 
комично я величаят и трагично шутовстват върху 
нейните подиуми и зад нейните кулиси. Искаме да няма 
светая светих – и писателският кабинет да се помещава 
насред улицата. Дверите на страниците да се разтварят 
вече не чрез отгръщане, а като театрална завеса – и 
литературата да стане спектакъл. Алее – хоп! – и 
авторът скача през огнения обръч.

Спектакъл, да... Тя впрочем винаги е била такъв – но с 
изтичането на времето цялата тази спектакловост 
бива забравяна – и остава само текстът. Самият живот 
на писателя е спектакъл, разиграван от него в синхрон 
с написаните словеса. И разиграван, разбира се, в техен 
интерес – и за тяхната публика. Не само разиграван, но и 
доизмислян. А понякога и изцяло измислян. 

Има известна разлика обаче. Днес авторът е 
недостатъчен. Не като фигура, но като сюжет. И най-
старателното митологизиране на неговата биография не 
може да замени пряката му и нагла поява на сцената на 
литературния спектакъл – където обаче той разиграва 
вече не себе си, а литературния текст. Изговаря го, 
импровизира го, преправя го на място, кара го да танцува 
като кобра под звуците на флейта. (Кобрата, както е 
известно, е глуха. Текстът също. Ще се направим, че не 
са.)

Може би спектакълът не е точната дума, с която 
може да се опише проектът “Отворена литература”, 
наченат от Камелия Спасова, Мария Калинова, ВБВ. 
Става дума за социализация на литературата, сиреч 
за мислене “по какъв начин литературата се отваря 
към нови публики, пространства и нов понятиен 
апарат”– както твърди Камелия Спасова1. С други думи 
– за един конквистадорски по своята същност проект, 
концентриран върху битието на литературата, а не 
върху самата литература. Или – както го е казала пък 
Миглена Николчина, от чийто семинар върху 80-те 
тръгват всъщност неговите инвенции – “винаги е имало 
и някакъв друг, много важен литературен живот, извън 
книгите, който се е случвал по различни начини и през 
трите десетилетия: 1980-те, 1990-те, 2010-те.”

Забележете това: “извън книгите”. В него се крие и 
реалната сила, и потенциалната слабост на проекта 
“Отворена литература”, който се занимава с последното 
от изброените десетилетия. Сила – защото се 
изследва един сектор от модерната литературна 
комуникация, който досега е нещо като terra incognita 
за литературната история. Ако – най-грубо казано 
– приемем, че литературата се състои от автори, 
текстове и читатели, то “Отворена литература” 
се занимава с жестикулациите на авторите към 
читателите, с методите и средствата, които 
провокират, привличат и удържат вниманието на 
литературната публика. Рисковият момент в този 
проект е, че става дума за това как се предлага 
литературата, а не за това какво представлява тя, 
какво се предлага като литература – или с други думи 
акцентът е върху жеста, а не върху текста. Двете неща 
са свързани, а разделянето им – крайно опасно. Когато 
предлагането стане по-важно от съдържанието (както 
в модерния свят рекламата е по-важна от продукта, 
който се рекламира), литературата умира.

За щастие този проект не е застрашен от такава 
перспектива. Спектаклите и жестикулациите, описани 
в него, нямат рекламен характер и не целят да впишат 
литературното в някакъв кичов лайфстайл режим 
(освен може би тъй наречената бърза литература, 
правена по тертипа на заведенията за бързо хранене). 
И тук може би трябва да отбележа едно от най-

основните качества на този 
проект: той не просто описва 
правенето на литературата 
през току-що отминалото 

ни десетилетие – но е и равносметка за направеното. 
Неговите автори не стоят отстрани, като наблюдават 
дистанцирано какво се случва в литературното поле. Те 
са активни участници в “ставането” на литературните 
събития, техни генератори и техни измислячи (към 
тях е напълно приложимо това определение на поета, 
изобретено от Ани Илков). Те са манифактурната 
душа на поетическото продуциране през споменатото 
краевековно десетилетие. 

Друга характерна особеност на този проект: само 
поезията е налице, съешена с музика, театър, клоунада 
или визуални изкуства. Прозата липсва. Причината: 
прозата сама по себе си все още произвежда принадена 
стойност за своя автор; на нея (и особено на романа) 
все още се гледа като на стока. Затова пишещият проза 
може да си позволи да чурулика, скрит в кафеза на своите 
текстове. Поезията вече не може.

В този смисъл жестът, с който младите казват: 
аз съм поет, е сложен и рисков жест. Той съдържа 
горчивина, цинична ирония, предизвикателно озъбване 
към простаците, които се интересуват само от 
своите търбуси; съдържа жонглиране с различни 
идентификации. Би могъл да съдържа, разбира се, и 
откровена самореклама, маскирана я като плебейско 
намигане, я като бабаитско пъчене, я като плесница 
на обществения вкус. Прецеденти не липсват: 
клозетната поезия на Андрей Слабаков, еротичните 
напъни на Мартин Карбовски, героинните жестикулации 

на Тома Марков. Изкушението да се присъединиш 
към простащината на обществения вкус е твърде 
силно – и не всеки може да му противостои. Просто 
простащината е силна – и понастоящем – доминираща. 
Вездесъща и дори – бих казал – престижна. Именно този 
неин статус е всъщност основният енергиен източник 
за проекта “Отворена литература” – и това е много 
важно да се разбере, – което пък е възможно само чрез 
литературноисторическия дискурс на ставащото през 
последните две десетилетия.

Приемам риска да заявя, че поколенията поети, 
реализирани през 90-те години на миналия и съответно 
през първото десетилетие на новия век, са мирогледно, 
естетически и манталитетно различни. Между тях, 
разбира се, има приемственост – и Мария Калинова има 
повече от сериозни основания за своето твърдение, че 
всъщност “рязка граница няма, а процесите от началото 
на десетилетието са трансформация на наследството 
на 90-те”. Да, така е – или най-малкото поетите от 
двете поколения биха искали да има подобна осезаема 
приемственост. Ситуацията обаче – социалната, 
естетическата, народопсихологическата, ако щете 
– е коренно различна. Сред отговорилите на анкетата, 
зададена от “Отворена литература”, Емануил А. 
Видински е доловил може би най-точно това различие: 
“Разликата с предходното десетилетие е твърде 
осезаема, доколкото авторите на 1990-те се оказаха в 
позицията “всичко е възможно” след “регулиращата” 
машина на режима преди 1989 г. С края на социализма 
се появи едно огромно, да не кажа необятно, поле на 
свобода, което бе използвано от авторите на 1990-
те. Следващото поколение нямаше този проблем – на 

невъзможността на казването. И в същото време имаше 
този проблем – на това, че откакто е прописало, забрани 
никога не е имало.”2

Забрани не, но принуди със сигурност. Това, което 
Емануил Видински не може да долови, е в каква степен 
цялото това поколение, прописало през първите години 
на третото хилядолетие, е рожба на изчерпването 
на онова наистина необятно поле на свобода, в което 
върхлетя литературата ни след 1989 година. Тази свобода 
не изчезна, но изчезна радостта от това, че можеш 
да напишеш всичко, което поискаш – на която радост 
се крепеше големият литературен карнавал на 90-те, 
с всичките му изстъпления, симулакруми и шантави 
пърформанси. Нещо по-важно – изчезна надеждата, че 
започваме отначало, че пишем върху чистия лист на 
новата история (той, естествено, се оказа палимпсест); 
че литературата е важна трибуна за изразяване на дълго 
потисканата автентичност на личността – и силово 
поле за нейните отношения с общностите и универсума. 
Скоро стана ясно, че тази надежда вече не се котира 
на културния пазар, а също и че такъв пазар изобщо не 
съществува; че чаршията е завладяна от стари муцуни 
и непоносимо пошли кресльовци, а ценности се обменят 
само на някакви забутани и малотрайни, известни на 
малцина кьошета.

Пламен Дойнов нарече това десетилетие “времето 
на жестоката нормализация”. Не съм убеден в 

справедливостта на този термин – според мен той може 
да бъде четен само в ироничен смисъл. По-подходящо 
е сякаш друго наименовение: времето на жестоката 
профанация. Това десетилетие беше време на разпад 
– не само на естетическите, но и на моралните, а 
и на политическите ценности. Времето, в което 
релативизмът престана да бъде естетическа категория 
на постмодернизма и се превърна в обществена 
практика. Времето, в което всичко беше извадено 
за продан, а България бе превърната в едно огромно 
риалити шоу, в което критериите за успех се мереха 
с мярата на чалга културата. И най-сетне времето, в 
което българите престанаха да четат поезия. Тя – а 
донякъде и литературата като цяло – бе изтласкана в 
маргиналиите – и бе принудена да се бори за собственото 
си съществуване. 

Поколението на 2010-те нямаше проблем с казването 
– но определено имаше проблем с чуването. В този 
смисъл неговите конквистадорски амбиции бяха 
привидни:  литературата трябваше да “отвори” себе 
си, дори да разиграе себе си чрез театъра на своите 
автори, да бъде изобщо чута и забелязана. И в това е 
трагедията на това поколение – и причината за неговата 
доста осезаема завист към времето на 90-те, а в 
някакъв смисъл и към времето на 80-те: поколенията, 
обитавали тези свръхнапрегнати десетилетия, имаха 
не само литературни, но и свръхлитературни мисии 
и мотиви. За 80-те това беше епатажът на канона, 
противопоставянето на социалистическата идиотщина; 
за 90-те – това беше самата свобода – тя беше толкова 
нова и неочаквана, че се оказа самодостатъчна. 

Жуженето на разните ни литературни битиета
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Поколението от 2010-те нямаше 
този шанс. Неговата мисия беше 
самата литература – но в един 
момент, в който обществото 
оглушително демонстрираше, 
че няма нужда от нея. Затова 
– вместо да се отпусне в най-
сетне освободеното от принуди 
и конвенции ложе на текста, то 
трябваше отново да води битки 
– битки против простащината и 
насадената от нея нечуваемост, 
битки за собственото си оцеляване. 

Обречени битки – бих казал. Те, 
естествено, не можеха да бъдат 
спечелени. Литературата нямаше 
как да възкреси някогашния 
си престиж, осквернен от 
социалистическите идеологии 
и пометен от бесовете на 
масовата култура, която избуя 
на мястото на карнавалното 
битие от 90-те. Но тези битки 
– описани в епоса на проекта 
“Отворена литература”, успяха 
в нещо не по-малко важно. Те 
създадоха мрежа, чрез която 
поезията да оцелее, да надмогне 
мъртвилото на консумативните 
времена и евентуално да разцъфти в някакво по-далечно 
и по-благосклонно бъдеще. Те изградиха местата 
за съхранение на поетичното, създадоха общности, 
крехки и нетрайни наистина – но готови да изпълняват 
нейните ритуали, готови да живеят поетично в един 
изцяло непоетичен свят. Това постигане е максимално 
възможното – и затова “Отворена литература” е един 
изцяло успешен проект.

Много важен е и контекстът, в който е мислен този 
проект. В посветената на него дискусия („Литературен 
вестник”, 04-10.04.2012) покрай говоренето за 
литературата на 2010-те непрекъснато се срещат 
позовавания на други две десетилетия – на 1980-те 
и 1990-те. Това не е случайно: всъщност “Отворена 
литература” маркира последния етап от един период, 
който бих определил като литература на ставането. 
Това е времето, в което българската литература 
постепенно се откъсва от застиналия модел на 
социалистическия реализъм и свързаните с него конвенции 
и принуди – но и правенето на една литература, в която 
самите послания са много пряко зависими от битието на 
техните автори, както и от обществената, културна 
и политическа среда, в която възникват и живеят 
литературните текстове и жестове.
 
В тези три десетилетия – а и за трите обитаващи ги 
поетични генерации, литературното битие е раздвоено 
между текст и жест – като обаче тази раздвоеност 
намира различни форми на изява. През 80-те години те 
варират от бохемското и предизвикателно асоциално 
поведение в началото на десетилетието – в личния 
живот, но и като стил в литературните компании 
– до политически осмислените жестове и провокации в 
неговия край – като самиздатите, откритите подписки 
и писма, четенията и литературните дискусии в 
ъндърграунда, осъществено пряко волята на режима. 
През 90-те години това бяха различните проявления на 
литературния карнавал, устроен от постмодернизма, 
чиято цел беше да развенчае убогите стойности и да 
преобърне табутата, задръстващи дотогавашната 
литературна реалност, а също и да разтвори максимално 
ножицата на допустимото, разширявайки по този начин 
и мисленето за литературата като такава – като 
формите на този карнавал бяха шумни и многообразни 
– от Авторския литературен театър до концептуални 
симулакруми като Христоматията и Антологията. 
Въпреки своята пъстрота и разностранност обаче, тези 
жестове бяха по своята същност центростремителни – 
доколкото се стремяха да наложат определена доктрина 
(подозирам възраженията, но постмодернизмът е тъкмо 
такава) и доколкото инициативата и публичният 
статус се удържат от една доста стабилна група, която 
не само инициира повечето литературни акции, но и 
съумява да ги подреди в една концептуално обоснована 
цялост.

При поколението от 2010-те тази 
центростремителност липсва: литературната 
публичност вече е придобила мозаечен характер. Волята 
за спектаклово битие на литературата се запазва, 
но неговите проявления по-скоро търсят и намират 
нишите на още неопитаното, отколкото да се завихрят 
около някаква глобална визия за литературата, която 
се стреми да пренареди целия културен континуум. В 
този смисъл това поколение продължава – някак по-
атомарно, но затова пък по-изобретателно – визията 

за литературата като несекваща игра на смисли и 
автентичности – само дето глобалните теоретични 
изводи от този дискурс са престанали да го интересуват. 
По-скоро вместо утопичното искане да се преобърне 
културната парадигма тук се е сбъднало далеч по-
прагматичното: да опитаме, пък ще видим.

Тук ще отворя една голяма скоба, за да кажа, че тези три 
десетилетия (и съответно – поколения) на литературното 
ставане нямат особено хармонични отношения помежду 
си. Общото помежду им е, че в тях литературата не 
толкова се пише, колкото се случва – това случване обаче има 
различни специфики и параметри. Тези разлики се използват 
за дистанциране, а когато трябва – и за демонстрация 
на превъзходство. Както отдавна са забелязали 
литературоведите, постмодернизмът имаше мерак да 
изтреби литературните си бащи, като за компенсация 
възлюби литературните си дядовци. Спомням си с какво 
учудване погледнах веднъж Йордан Ефтимов, който 
възторжено обясняваше как те живеели с увереността, че 
зад тях има здраво, стабилно литературно поколение (ние 
от “забутаното” поколение на 80-те). И след като дойде 
демокрацията и започна карнавалът – продължи той – ние по 
едно време се обръщаме и гледаме, че зад нас няма никой!

При този спомен ми се вижда напълно резонен 
безцеремонният начин, по който примерно Галина 
Георгиева говори за предходните две поколения: “Старата 
литература, като например Ани Илков, е затрудняваща 
и откъм писане, и откъм говорене. Това е, което аз 
привиждам като модернистичен жест.” Или пък: 
“Литературата на 90-те се опитваше да има социален 
ефект, и то без да е много медийно присъстваща, за 
разлика от литературата на последното десетилетие.“ 
Този подход е много особен – и прилича на добрия 
чалгаджийски принцип – има го само това, което го 
показват по телевизията. От своя страна обаче тъкмо 
“медийното присъствие” най-често води към публичния 
компромис, способен да съсипе и добри автори. Възможна 
е и чисто оптимистичната визия – да се провиди това 
десетилетие като времето, в което “наблюдаваме 
как извънредното положение от 90-те се намества и 
нормализира”, а също и как “една изгубена нормалност на 
литературата отново има видимост и сякаш започва да 
придобива публичен авторитет” (Стефан Иванов).

Ще ми се да повярвам на този поет, един от 
безспорно добрите майстори на това десетилетие. 
За съжаление никакво наместване и хармонизиране не 
се виждат на хоризонта. Огромната енергия, която 
правещите “Отворена литература” хвърлят, за да 
демонстрират чрез публичността на това правене, че 
литературата изобщо съществува, не е свидетелство 
за никаква нормализация, все едно “жестока” или не. 
Тя е свидетелство за търсене на убежища, в които 
ценностите на поетичното могат да бъдат съхранени 
– и за ежедневно отстояване на връзката помежду им 
– за да може мрежата, създадена от тези връзки да 
устои на връхлитащата ни бездуховност, породена от 
колективния отказ на човечеството да търси упование в 
трансценденталните проекции на битието и в неговото 
органично единство. Оцеляването на “отворената” 
литература всъщност се дължи, от една страна, на 
нейния кураж да бъде открита и следователно – ранима, 
и от друга, на нейната гъвкавост, на способността 
й да импровизира, да се вмества в незаети ниши, да 
мимикрира в нови форми, да опитва неизпитани сплитове 
от слово, музика, визия и жест. 

В това отношение ако не друго, то поне 
изобретателността на този проект не подлежи 
на съмнение. (Нека пак подчертая: този проект не 
описва как се прави литература; създателите му 
реално я правят – с различни свои съмишленици.) Тази 
изобретателност е доловима не само в уникалната 
карта на поетичните събития през десетилетието, но 
и в нейната наситеност с разнородни и впечатляващо 
разнообразни акции, които обхващат както повече от 
очевидното желание на литературата да прочете самата 
себе си, така и опита да се вживее в механизмите на 
своето създаване, да ги опубличности – и да го направи 
по един често пъти ироничен и пейоративен начин, 
включвайки в този си прочит и своята публика.
 
И ако разчетете безпристрастно техните акции, ще 
видите, че авторите на този проект действително 
правят много. Те създават нови обиталища за духовни 
преживявания – една цяла нова география на литературата, 
в която топоси са примерно “При овцата”, “Хамбара”, 
“При мамута” и “На седмото небце”. Те осмислят 
състезанието и съпоставянето на различните поетични 
почерци по нов начин – както примерно в правените от 
Петър Чухов поетични турнири или в поетичните пленери 
на открито, при словесното майсторене “от натура” 
– водено пак от него и от Пламен Дойнов. Те детронират 
високите представи за поезията и я хвърлят право на 
улицата – да събира стотинки в шапка на тротоара 
– както е примерно в Литурне, или я карат да се вклинява 
анонимно в ежедневието – както е в разните флашмобове 
от типа на Градски четения. Те я театрализират, без 
обаче да я лишат от автономност – както е в Малките 
вечерни четения в „Сфумато“, организирани от Георги 
Господинов. Те поставят поезията в необичайна компания 
и на необичайни места, съизмервайки я с точните 
науки – както е в Грация и гравитация. Те я съешават 
с визуалното – както е в Оризови полета; извличат я 
от хартията и я даряват с образ и глас – както е в Ars 
Media на Валентин Дишев; съпоставят поколенията, 
като ги вмъкват в Литературни квартети; превръщат я 
в мултикултурален купон, както е в София: Поетики на 
Ясен Атанасов; превъплъщават поетичните текстове 
чрез визия, тяло и глас – както е в спектаклите на Ясен 
Василев; показват я дори в нейния нероден – или по-скоро 
неизлюпен вид – както е в Ab ovo на арт-група „Устата“. И 
прочее, и тъй нататък. 

Какво означава цялото това жужене, което много ясно 
се долавя не само в отминалото десетилетие, но и в 
днешния ден? Означава само едно: че поезията е жива, че 
тя търси себе си, търси своите цветове, за да изпълни 
восъчните фасетки на смисъла – и отстоява своето 
битие, тъй като само чрез него може да бъде пренесен 
прашецът между тичинките на този смахнат свят.

А това е мисия, достойна за уважение. 

1 Позоваванията са от дискусията около проекта „Отворена 
литература“, публикуван в ЛВ, бр. 13, 04-10.04.2012, с. 9-11. -  
Бел. ред.
2 Отговорите на анкетите, разделени в 
три групи – участници, организатори, 
публики, могат да бъдат прочетени на 
сайта на „Отворена литература“: http://
openlit.wordpress.com - Бел. ред.
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Камелия Спасова: Как може да представим какво се 
случва с българската литература днес?
Александър Кьосев: Първо, смятам, че литературата 
няма нужда от представяне. Или по-точно – тя има 
нужда от това само като търговски продукт, тъй като 
всеки търговски продукт има нужда от промоция. 
Но литературата не е само продукт, тя е и медия, 
много специална медия. Медиите като комуникативни 
възможности и канали нямат нужда от представяне и 
видимост – защото сами осигуряват представянето, 
видимостта и чуваемостта.  Ще кажете – но толкова 
изкуства се представят публично – на сцена, в 
концертната зала.  За разлика от тях перформативните 
изкуства, литературата няма нужда от такова нещо. 
Защото тя се случва всеки път, когато читателят чете 
самостоятелно. Литературата е индивидуална дейност, 
която принципно се върши в самота. Това не значи, 
че не може да има изключения – рецитации, четения, 
премиери на книги и пр.  Впрочем видът на изключенията, 
характерът им, броят на изключенията могат да 
бъдат симптом за състоянието на литературата. Със 
сигурност, между многото промени, които се случиха 
в българската литература, е и това, че тя се изтегли 
от самотата и влезе в епохата на спектакъла, за добро 
или лошо. Това се случи с всички феномени на културния 
живот, но за литературата то беше най-нетипично, поне 
според предишните навици.
K.С.: Кога се случи тази промяна, откриването на 
епохата на спектакъла?
А.К.: Литературата винаги има публики, те са не само 
реални, тя има и въображаема публика, която тя самата 
строи. Тази въображаема публика може да съвпадне със 
самата въображаема общност на нацията и тогава 
тя се нарича национална литература. В такъв случай 
текстовете развиват имагинерен хоризонт, където по 
презумпция се смята, че читателите, като национални 
братя и сестри,  са принципно сходни. Те могат да 
бъдат индивиди. Но въображаемата публика, съвпадаща 
с въображаемата национална общност, се състои от 
еднотипни носители на българския език и българските 
ценности. Този тип литература, без да си даваме ясна 
сметка, в последните 20 години се разпадна и се раздели 
на малки словесни общности, които са фрагментарни 
една спрямо друга и спрямо предишния тип национална 
литература. Те са някакви кръгове, думата „гилдии” 
подхожда по-добре за това от модерната дума „мрежи”: 
става дума за отделни малки литературни цехове. 
Често пъти са свързани с лични приятелства и други 
връзки. Ако някой чете литература, това става по 
гилдии и цехове:  и никой не знае едновременно  какво 
става в т. нар. Съюз на българските писатели, в  т. нар. 
Асоциация на българските писатели, в сайта Литернет, в 
безбройните други сайтове, талантливи или графомански. 
Налице е фрагментация, в която не се формира обща 
въображаема публика. Е, това, което казвам, не бива да се 
абсолютизира, конкретни литератори прескачат оттук 
там, все пак се кръстосват понякога, четат се взаимно 
– последното е рядко. Тезата на предишния ми текст 
„Нерадикален манифест” беше,  че това ще се отрази 
на смислообразуването, то ще стане небрежно.  То  със 
сигурност се отразява, но не по начина, по който аз си 
мислех. На фона на фрагментаризирането на публиките, 
което представлява и подмяна в институцията 
на предишната национална литература като цяло, 
вероятно като симптом се появиха много публични 
литературни пърформанси. За участниците в цеха, 
който ги организира, те са задължителни по-скоро за 
съществуването на този или онзи цех, на литературната 
гилдия като цяло - отколкото за самите литературни 
текстове. 
Според класическото схващане текстовете „се 
представят” (т.е. съществуват в културата), когато 
ги чете читателят. Това е - или беше? - истинската 
практика на литературата. Не нещо друго. Не на 
сцената, не зад сцената, не под сцената, на никакво 
публично място – само в частната самота. Но днес 
вече, за добро или лошо, не е така. Паралелно с четенето 
(което преди беше единствено битие на литературния 
текст)  се появиха много такива литературни акции и 
това се свързва обикновено с нуждата да има видимост, 
достъп до публичност. Впрочем разликата между 
видимост и публичност е съществена. Вие живеете в 
епоха, в която, ако не си видим, не съществуваш. Това е 
голям проблем, той променя литературата. 
ВБВ: Четенията, които беше организирал през 2001 – 
Камерните поетически четения, – не са типично сценично 
събитие, но също влизат в нашето изследване.
А.К.: Вас ви интересува архива или по-общ поглед?
ВБВ: И двете. Паралелно събираме архив.
К.С.: Набавяме архив, който постепенно се разширява. 
Ако типът събитие като премиера или авторско четене 
е вкостеняла форма, какви други жанрови формати за 
представяне на литература са се появили?

А.К.: Тези принципни неща, които 
казвам по-горе, не значи, че съм 
противник на четения, премиери 
и промоции на книги. Напротив, 
организирал съм много и ще ви 
разкажа за това. Аз съм против 

само срещу едно – това да отменя и заменя четенето, 
да сменя приоритетите. Защото аз продължавам да 
мисля за себе си, все по-рядко го казвам, че главният 
литературен приоритет е двойката „писане в самота” 
– „четене в самота”. Но на въпроса. Питате ме за 
едно конкретно четене, което се случи 2001-ва. Тогава 
бях академичен директор на Центъра за академични 
изследвания, после негов стипендиант. Подобни елитарни 
академични организации са направени за изследвания, там 
се канят изследователи, на които се дават стипендии. 
(В България нещата стояха малко по-особено, това бяха 
общи, колективни проекти.) Подобни елитни академични 
организации по света имат културна програма и често 
пъти канят писатели и музиканти, които живеят заедно 
с учените. Георги Господинов спечели такава стипендия 
във Wissenschaftskolleg в Берлин, той е там в момента.  
Навремето аз реших да направя нещо подобно, макар че 
нито нашите стипендианти живееха в такава прекрасна 
къща, нито гостите, които канехме, бяха постоянни  
обитатели на Центъра за академични изследвания. 
Решихме да направим нещо по-особено, с Ани Илков, 
когото поканих за поетически организатор, измислихме 
формата. Идеята беше четирима по-утвърдени, 
известни на гилдията поети да поканят по един, който е 
по-малко утвърден. По памет, това траеше две години, 
като първата беше по-активна.
ВБВ: Прави ни впечатление, че през втората година 
участват предимно жени.
А.К.: Е, защото ни критикуваха, че няма жени. Ани 
Илков покани Четворката от ЛВ, без Пламен Дойнов, 
а те поканиха своите фаворити, самият Ани покани 
Кирил Василев, Бойко Пенчев покани ВБВ, а Георги 
Господинов не си спомням кого покани. Освен това имаше 
друго, отделно четене в памет на Георги Рупчев, което 
организирахме с Едвин Сугарев и други негови приятели. 
Това се случи в първото помещение на CAS, което беше на 
площад „Батенберг”. Стана мило и добре. Помещението 
беше малко, а и CAS има елитарна академична политика, 
то беше за определени хора. Но неочаквано придоби 
публичност (в смисъл пуснаха се слухове) и някои хора 
решиха, че това е някакъв литературен заговор. През 
втората година поканихме Екатерина Йосифова, 
Надежда Радулова, Ида Даниел, Йорданка Белева и др. 
В този смисъл беше мило и интересно. Аз и Ани Илков 
бяхме доволни от това, което стана, но постепенно му 
мина времето и то мина.
Правил съм такива събития с цел презентация на 
българската поезия в Германия. Подобно нещо беше една 
научна конференция, която направих в Гьотинген заедно 
с шефа ми и един млад българист,  през 1993 година. 
Паралелно с конференцията, на която присъстваха важни 
български учени, организирахме и поетическа вечер – тя 
се казваше „Агонийо сладка”, по името на стихосбирката 
на Константин Павлов. Поканих на това литературно 
четене Блага Димитрова, Константин Павлов и Ани 
Илков, но в последния момент Блага Димитрова 
се отказа, беше болна и на нейно място поканихме 
българския поет емигрант Цветан Марангозов. 
Там имаше много сериозна подготовка, тъй като аз 
превеждах с моите студенти стихове на никои от 
участниците. Правехме подстрочници, които бяха после 
обработени много добре от немски поети. Четенето 
мина много интересно. Актьорът, който чете, беше 
страхотен. Към доброто представяне трябва да добавя 
един абсурден детайл, това е поведението на Цветан 
Марангозов, който ни се водеше, ни се караше. Той дойде 
с идеята, че е звездата и се държа систематично по 
този начин. Отказа неговите стихове да бъдат четени 
от актьора и когато дойде неговият ред, Константин 
Павлов и Ани Илков вече  бяха чели по две стихотворения 
на български и шест на немски, а той чете час и половина 
сам.  Имаше напрежение между него и Константин 
Павлов, между Константин Павлов и Никола Георгиев 
също, въобще абсурдна ситуация. Българи в чужд 
контекст. Това беше една колективна работа. Все пак 
всички бяхме много доволни.
Донякъде по този модел после направих българското 
представяне в Лайпциг, което имаше не само литература 
но и други изкуства. Имаше гостуващи художници, 
музиканти. Това се случва през 1999 г. Тогава поканих 
багоналиста Сотиров, Иван Кулеков, който трябваше 
да напише история на България, но това, което направи 
не ми хареса, Миглена Николчина, Георги Господинов, 
Ани Илков, Бойко Пенчев, Йордан Ефтимов, от по-
възрастните и известни поети - Николай Кънчев и 
Иван Теофилов. В моите очи това са солидни български 
поети, може би най-добрите.  Имаше обаче огромно 
напрежение, защото имаше натиск българската 
посланичка Леа Коен и „големият” български поет 
Стефан Цанев да бъдат включени, но аз категорично 
отказах. В резултат на това бях попилян от вестник 
„Труд”, който написа неграмотен негативен коментар 
на българското културно представяне. Паралелно с тези 
проблеми немците, организаторите от Лайпцигския 
поет,  ме притискаха да има ромски поет. Признавам 
си, че по това време не знаех за такива. Опитах се да 
кажа, че едва ли има добри поети, щом не ги зная. Но 
намерихме една ромска поетеса и активистка, която се 
казваше Сали Ибрахим. Нейният случай е добър пример за 
разликата между литературата, която се чете и тази, 
която се представя. От моя гледна точка стиховете на 

Сали не бяха нещо особено. Претенциозни и объркани, с  
мистична египетска тематика, на ръба на графоманията. 
Но минаха през много обработки:  отново влязох във 
връзка с моите студенти от Гьотинген, направихме 
подстрочници, пак минаха през двама немски поети. Най-
накрая бях свидетел пак на нещо, което няма да забравя.  
На четенията на Иван Теофилов, Георги Господинов и 
другите имаше по десетина човека, немската публика 
не проявяваше интерес към българските поети. Самите 
четения се  състояха в едни прекрасни лайпцигски 
кафенета. За Сали Ибрахим бях запазил едно прекрасно 
малко кафене, не разчитах да дойдат много хора. Дойде й 
редът - кафенето беше претъпкано, над 50 души.  Имаше 
огромен интерес. Тя се оказа много сценичен и чаровен 
човек, взе думата, овладя публиката. После имаше 
четене с актьори, стиховете звучаха различно и имаше 
невероятен успех. 
По време на панаира излезе една книга в брой от 
списанието Neue Literarur, издавано от моя приятел 
Герхард Чейка,  германец от Румъния. Имаше специален 
брой Maskenspiele, посветен на това българско 
представяне. Нещата, които бяхме превели, се 
публикуваха там. В броя Бойко Пенчев имаше много 
силна статия за съвременното състояние на българската 
литература.
В този смисъл вече имах опит с публични представяния 
на българска литература, но това, което направихме в 
CAS нямаше подобен формат и нямаше подобни амбиции. 
То трябваше да бъде затворено, интимно, предназначено 
само за нашите стипендианти тогава. 
ВБВ: Имаше едно четене през 2008, което повтаряше 
Голямото поетическо четене от 1989...
А.К.: Това беше по времето на 120 годишнината на 
Университета и имаше най-различни събития. Имаше 
конференция на ректорите, имаше музикални събития и 
поетични събития. През 1989 в 160 аудитория, където 
навремето се беше случило едно легендарно поетическо 
четене, организирано от кръг 39 и Пламен Анакиев. Ние 
го повторихме, репликирахме – за воторото „Голямо 
поетическо четене” през 2008 г. бяхме поканили 
много поети, мисля, че над 30. Всеки четеше по едно 
стихотворение, а Пламен Анакиев разказваше спомени от 
първото четене, имаше и документални кадри. Идеята 
беше това да стане традиция, но по разни причини не 
стана. Напоследък от името на Културния център на СУ 
отново започваме да правим подобни неща и с утвърдени 
поети, и с по-млади. През април организирахме Месец на 
поезията в Софийския университет.
К.С.: А има ли някаква връзка между четенията, 
организирани през 2010 г., Литературен квартет, при 
които един по-млад човек кани утвърден автор и 
Камерните поетически четения, където генетиката е 
обърната.
А.К.: Да, така започнаха четенията в СУ, но това май не 
се получи. Младите взеха да се канят един друг, вместо 
да канят утвърдени поети, което отново ме връща 
на тезата ми за гилдиите. Ясен Василев покани Мария 
Калинова, а това категорично го забраних.
Мария Калинова: А има ли го синдрома Сали Ибрахим за 
хора, които имат добро сценично поведение, което може 
да измести утвърдените поети.
А.К.: Точно този Ясен Василев, който според мен е 
слаб поет, но има изключително силно и агресивно 
присъствие. Иван Димитров е същият. Те печелят със 
своето натрапчиво сценично присъствие, но тъкмо 
затова малкият литературен народ ги харесва.
ВБВ: Ти започна с това, че литературата е за четене 
насаме. Тогава защо в различни периоди си правил подобни 
публични представяния? Каква е тяхната роля?
А.К.: Вече казах, че те имат своята роля. Рецитацията 
по принцип е нещо важно и интересно. Казвам само, че 
то е нещо второстепенно по литературна важност. 
Ще дам обратния пример. Има хора, които могат да 
четат партитури, но това не отменя събитието на 
концерта в конкретното време. Ефимерността на 
събитието за музиката е централно, а подобни неща са 
на второ място. При литературата е точно обратното. 
Партитурата, текстът е важният и отношението 
към този текст на всеки един индивидуален читател, 
той е изпълнителят, той „свири”. Ако има събитие в 
литературата, то се случва всеки път, когато някой 
чете сам. Тогава наистина има събитие, но за съжаление 
истинските литературни събития не са публични и не 
могат да бъдат комуникирани лесно. Но не е и нужно. 
Разбира се, ако се създадат някакви колективни събития 
или пък литературни клубове, в които хората четат 
заедно, в това няма нищо лошо. Но в момента, в който 
представлението започне да заменя четенето, моето 
опасение е, че има някакъв проблем. Аз имам един 
такъв текст, който се казва „Убежище” и се опитва да 
формулира проблема - отпреди 7-8 години е, публикаван 
във в. „Сега” - и досега мисля така. 
Задачата на българското литературознание и критика е 
да види дали промененият тип публичност, променената 
структура на комуникацията се отразява на 
текстовете. Имаше една конференция в Пловдив, тогава 
помолих Бойко Пенчев да напише нещо за категорията 
имплицитен читател в съвременната българска 
литература. Той направи нещо крайно интересно, което 
обаче мисля, че така и не излезе. Текстът беше по-
скоро интуитивен и говореше за това, че българската 

Аскеза и умерена консервативност
Разговор с Александър Кьосев около проекта „Отворена литература” с ВБВ, Камелия 

Спасова, Мария Калинова



15Литературен вестник 23-29.05.2012

литература в момента се пише за един небрежен, 
неформиран читател с ниска култура от балкански тип. 
К.С.: В тази нова публична ситуация сякаш критиката 
няма почти никаква ефективност. Да оставим дали 
тя може да създаде някаква съпротива и да чертае 
перспективи. Но авторитетът на критиката е 
пренебрегнат.
А.К.: Дали въобще има критика днес в България и ако 
няма защо - това е сложен и дълъг въпрос. Със Стефан 
Попов възнамерявахме да направим семинар, който 
да се казва Що е критика?, но това не стана, когато 
човек организира нещо с него, то рядко става. Преди 
няколко месеца с моите студенти имах изпит по така 
нареченото магистърско ателие (за този семинар те 
посещават различни културни събития през сезона 
и накрая пишат три рецензии, които се оценяват). 
Понеже този сезон нямаше фокус, бях помолил всеки 
да си избере едно събитие и да се аргументира защо 
то е важно. Десет души имаха десет различни мнения 
и всичките бяха интересни. Аз им казах: добре,  освен 
вашите избори чували ли сте българската критика да 
се е изказвала по тези събития? Те казват – кой да се е 
изказвал, каква критика? Аз ги питам – няма ли критици 
в България? Те отговарят - Виолета Дечева. За тях 
българската критика се състои от Виолета Дечева. 
Вили е страхотен театрален критик, но все пак тя 
само... Наистина критически гласове почти няма. Това 
може да се обяснява по различни начини и е съществен 
проблем, не само практически. Теоретическият проблем 
изглежда така:  критиката предполага авторитет (на 
който да не се подчини, а да формира алтернативен 
авторитет), критическият авторитет от своя страна 
предполага хоризонт и социален проект (утопия) и 
този хоризонт и социален проект предполага в последна 
сметка проекта на Просвещението. В момента, в който 
просвещенският проект е в криза, легитимацията на 
критиката изчезва. Изведнъж се оказваме пред една 
демокрация без граници, в която няма нито хегемонни, 
нито алтернативни авторитети, в която всеки може да 
прави каквото иска. И ако си защитник на някакъв вкус, 
това е проява на литературна хегемония, а този, който 
е различен от теб, има други представи и отхвърля 
твоите претенции за символен капитал. Предполага 
се, че критическите авторитети са узурпатори на 
символен капитал. От друга страна се вижда с просто 
око, че това води до тежка девалвация на качеството. 
В съвременното изобразително изкуство и донякъде в 
съвременната литература има атаки срещу самата идея 
за художествена стойност, ценност. И когато отнемеш 
две неща на критиката – допускането, че това, което 
се прави има качество или няма качество и допускането, 
че критиката и критиците са авторитетите, които 
поддържат вкуса, то каква критика е това. Този процес 
се усложнява от характера на българския културен 
и публичен живот, който е малък, фрагментарен и 
провинциален. Докато в големите европейски страни 
има класически острови от художествена култура със 
стари структури и критика вътре в тях, тук в България 
нещата са като в лабораторно състояние, така да се 
каже, показват едно условно наречено постмодерно 
състояние, в което критиката не е възможна и се заменя. 
Тя се заменя с две неща. Едното е лайфстайл писане, в 
което авторът на е говори за произведението, а за себе 
си, за своята скъпа, консумативно-естетска форма 
на живот, в която четенето на определени книги или 
слушането на определена музика върви заедно с пиенето 
на конкретно вино, пътуване до конкретни острови, 
съответно обличане и т.н. Подобен коментатор (не 
критик) представя лайфстайла, а не критикува. Другото 
нещо е директно рекламно писане. Впрочем едно от 
странните неща, които се случиха през последните 20 
години е това, че ако събитието на четенето изисква 
вглъбяване, концентрация, свободна игра на фантазията 
и посветена потъналост на това, което четеш, то 
целият комплекс от феномени беше заменено от 
хипнотичното фенско, маниашко занимание – това  
плаче за изследване. Някои хора четат по този начин, 
абсолютно нерефлексивно, както геймърите играят игри. 
Това маниакално потъване в един фикционален свят, 
от който не можеш да излезеш, ако не бъдеш ударен по 
главата, замени играта на фантазията, която е типична 
за четенето на художествената литература. Не мисля, 
че сама по себе си организацията на такива събития е 
лошо нещо, но те не отменят другото. Когато започнат 
да заменят другото, става зле.
ВБВ: Добре, друг въпрос - има ли разлика между 
деветдесетте години на ХХ век и последното 
десетилетие; някаква отличителна тенденция?
А.К.: Понеже се занимавам с други неща, не мога да кажа, 
че познавам нещата като критик, следящ културната и 
литературна продукция - и не мога да си позволя да правя 
обобщения. Вие, занимаващите се с този архив,  сте 
доста исторични, интересувате се от нещата преди 
вас. Това е странно, не знам дали е влияние от Миглена 
Николчина, или нещо сте се повредили. Имам една рискова 
интуиция, че по-младите от вас живеят тотално в 
настоящето и нямат нужда от дълго време, история. Те 
гледат на предишните поколения като на конкуренти, 
с които трябва да се саморазправят. По други причини 
така е било в епохата на Авангарда.
ВБВ: А не може ли това да е полезно? Това, че 
Авангардът забравя миналото, е изключителна 
възможност да се създават, оформят и произвеждат 
нови и невиждани неща. Освен това подобен “срез” 
изобщо не прекъсва литературата; впоследствие дори се 
оказва, че има преки връзки с отреченото минало.
А.К.: Това, което питаш, предполага скрита линеарна 
прогресистка история, че каквото и да става, нещата 
се развиват и има нови и нови форми и самото различие 
на времето е нещо хубаво. Не смятам, че има токава 
линеарно развитие, нито че  това бъдеще е гарантирано. 

Промените са толкова силни, че бъдещето на този 
тип занимание не е гарантирано. Ако има родствени 
занимания, то основният въпрос е: какво ни дава право 
да им турим името „литература” - поезия, роман и 
пр. Защо пренасяме старите имена върху нови неща?  
Забележете, не казвам, че тези нови неща са непременно 
лоши. Но има ли нужда да си строим приемственост? 
А може би просто и няма такава, има пекъснатости, 
процепи. Не съм сигурен, че съществува спокоен ток на 
континуалното време, възможни са радикални сривове, 
които да променят ситуацията. Интернет е тотален 
срив и никой не знае до какво ще доведе това. Сега 
това може да има негативни последствия, но съм чел 
разни истории на книгата, които описват как първите 
прояви на печатарската преса водят до деградация на 
писмеността и ерудицията. Масовизацията дава право 
на един много по-масов вкус. След това са се появили 
велики неща в печатната култура. Може би и в интернет 
ще се появят велики неща, но още е рано. Интернет е 
толкова радикално преобразуване, че просто не можем да 
си представим неговото бъдеще. Намираме се в зората 
на интернет. Преди 10 години нямаше въобще интернет 
в България, поне масово. . В рамките на тези години той 
радикално ни промени живота. Половината младежи се 
женят по интернет. Това е и симпатично, и  чудовищно. 
К.С.: Донякъде отговори на последния ни въпрос, който 
си мислехме за литературното събитие на бъдещето.
А.К.: Бъдещето винаги е било непредсказуемо, но има 
ситуации, в които бъдещето е особено непредвидимо, 
защото се променят самите рамкови условия.
ВБВ: Нещата, които прави Културният център, как се 
отнасят към темата, която обсъждаме?
А.К.: Консервативно. С ясен консервативен проект.
ВБВ: А няма ли възможност за друга реакция? Реакция, 
която да не е консервативна.
А.К.: Има, но защо да е моя? На тези години ще ми 
е трудно да измисля нещо, което е абсолютно ново. 
Моята задача е, ако се губи нещо, да се знае какво 
се губи. Що се отнася до културни образователни 
политики, трябва да се пипа внимателно. Ще дам един 
мой любим пример. Питат една десетокласничка дали 
чете книги. Тя казва, че не чете. Защо не чете? Ами 
защото писателят й казвал какво да мисли. Т.е. тя 
възприема текста като интервенция в демократичното 
си право  - правото на нейното съзнание да мисли самї. 
Всички знаем това, че големите класически автори са 
авторитети, които трябва да бъдат оспорени, да има 
културни войни, но това, което тя казва, е толкова 
радикално, че отива хиляда пъти по-напред. Тя не иска 
да има друг глас в съзнанието. Напомням, че един от 
феноменолозите на четенето, Жорж Пуле, е казал 
тъкмо това -  че четенето представлява допускане 
на друго Аз в съзнанието. Тази девойка обаче  си е 
самодостатъчна и е убедена, че може да мисли толкова 
добре, колкото и авторът. Тази нагласа ми се вижда 
абсолютно хунвейбинска. Опитвам се да правя нещо 
срещу нея. Както казва Миглена Николчина, слаб е гласът 
на отделния човек. И не може да стане кой знае какво. 
Но тази радикална демокрация и изпростяване води до 
голяма тревожност у младите хора. Те не са доволни от 
това, което се случва, но не знаят как да го променят. 
Те вече не знаят какво да четат, нямат образци, нямат 
канон. За тях Паулу Коелю е голяма литература. В 
Университета вече има хора, които през живота си не са 
прочели цяла книга.
К.С.: Според теб литературното събитие на бъдещето, 
от една консервативна гледна точка, е някой да седне и да 
чете бавно и спокойно книга.
А.К.: Аз съм умерено консервативен, но дори и това 
предполага линеарно време, но не смятам, че вече 
има такова. Смятам, че има някакви джобове, ниши, 
микросветове, в които съществуват хора с различни 
нагласи.
ВБВ: Самият ти си казвал, че подобни процеси не са 
локални. Има ли някакви алтернативи в глобален план, 
които отново да възвръщат и възприемат литературата 
като литература?
А.К.: Повтарям това, че бидейки малък разграден двор, 
в България процесите доведоха до разрушаване – като 
в лаборатория, чист модел.  Като опустошаването на 
ТКЗС-тата. Те бяха вредни, но имаха някакъв събран 
човешки капитал, който може да обработва земята 
и т.н. И изведнъж бяха разграбени. В един момент 
хората копаят с рало и мотики. Не съм защитник на 
ТКЗС-тата, нито изпитвам носталгия по онази епоха, 
но тази работа можеше да стане малко по-умно. По 
подобен начин в началото на 90-те инфраструктурата 
на литературата се разпадна – тиражи, издателства, 
авторитети. Да не забравяме, че това беше нещо 
хубаво, отиде си нейният тоталитарен модел.  Днес се 
появиха  нови субекти, които сега набират сили, вече 
има много сериозни издателства, но и те имат сложна 
политика между жанровата, комерсиалната литература 
и художествената. В България няма чисти издателства, 
те винаги поддържат и двете линии. Официалният обем 
на книгоиздателската продукция тук е 12 млн. лева 
(преди три години), което е равно на една средна фирма.  
Да кажем, че има част и в сенчестата икономика,  но 
това е много малко, като имате предвид, че в Америка 
оборотът на издателската индустрия е 24 млрд. долара, 
а на музикалната е 6 млрд., т.е. по-малко. На други места 
концентрацията на традиционен литературен тип хора, 
книги, комуникация и т.н. води до това, че са много по-
устойчиви тези структури. Виждаме как в България те 
изчезват с голяма лекота. Тук всичко е конюнктурно, 
гилдийно, базирано на конкретни лични отношения. Това 
е една малка среда, в която има фамилиарни отношения и 
културни активности, а  това е вредно за литературата.
М.К.: Смяташ ли, че интензивното появяване пред 
собствената публика може да добие политически 
характер? Нещо подобно се случи с Димитър Кенаров, 

който беше арестуван, и средата организира четене 
с друга цел. Мислиш ли, че този интензитет може да 
премине в нещо друго?
А.К.: Този въпрос е реторичен. Очевидно е, че точно 
така става. Въпросът е до каква степен тази 
приятелска, фамилиарна, гилдийна среда е публика, т.е. 
смислообразуваща среда. Не съм убеден, че всички, които 
участваха в тази акция  са чели Димитър Кенаров. В този 
смисъл, ситуацията е хибридна.
ВБВ: Преди време Миглена Николчина организира няколко 
„Ръкописни четения“ в бистро Алтера. Целта беше 
хората да четат неща, които все още не са публикувани; 
при това пред малобройна, съсредоточена публика; т.е. 
това да бъде споделяне преди публикуването. Именно 
в този смисъл аз възприемах самото събитие като 
редактиране.
А.К.: Не съм чел много от „Бързата литература”, 
но, признавам, имам изградено мнение, наречете го 
предразсъдък. Веднъж го изразих кратко: „Бързата 
литература слепи ги ражда”. Но това, което е 
организирала Меги, в какъв смисъл това е публично 
събитие? То само е обявено като публично.
ВБВ: Не съм съгласен, но да приемем за момент, че е 
така. Това, което се опитваме да картографираме, 
включва всички такива събития, независимо къде са се 
състояли. Описваме различни техники на литературата, 
която видимо играе на различни нива. Тя може да бъде 
в зала 1 на НДК, но може да съществува и в малки 
общности, които й съдействат, помагат… Но нека се 
върнем - „Ръкописните четения“ са публично събитие.
А.К.: Няма такова субстанциално чудовище, наречено 
„литература”. Самата субстантивизация на един процес, 
в който едни хора пишат текст, а други ги четат 
под името „литература”, е културна фетишизация. 
Разсъжденията за литературата „като такава” и 
за това какво на нея й е от полза, и какво не й е от 
полза, митологизира процеса, превръща го в някакво 
реифицирано чудовище, което сякаш самї има съдба и 
хората започват да се поделят на такива, които помагат 
на това чудовище и на такива, които му пречат.
Нищо такова няма. Няма литература. Има автори, 
текстове, четене, нечетене. Има комуникативен и 
културен процес, смислообразовуне и споделяне. Да 
кажеш, че си в полза на процеса е все едно да кажеш, че 
си в полза на водопровода. Т.е. водопроводът има хиляди 
разклонения, не можеш да го обозреш, от едни тече 
чиста вода, от други – хората палят със запалки метана. 
В полза е онова, което би оправило тръбите, би спряло 
течовете, газове и други такива неща. Което означава, 
че в полза на водопровода трябва да има мощни държавни 
културни и образователни политики. Такива обаче вече 
няма. Литературата е престанала да бъда държавен 
водопровод, превърнала е се в частни извори и изворчета, 
които имат своите тактики на оцеляване.
ВБВ: Не смятам, че когато „политиките“ липсват, 
единственото нещо, което ни остава, е просто 
тактиката “самостоятелно писане и четене”. Има 
множество допълнителни техники. Едната е през т.нар. 
бърза литература и сложните отношения с медийната 
публичност. Другият вид техника създава общност от 
хора, чиято цел е среща между автори и текстове. Тук 
има четене, писане и продукт, който не би се получил, ако 
това съвместно литературно събитие не съществуваше.
А.К.: Това последното не ми се вижда доказано. Мисля, 
че полза би имало от подобни неща, ако всеки от 
присъстващите се замисли, така да се каже, изпадне в 
рефлексия и си каже: колко интересно беше това, я да 
взема да прочета нещо от този автор или виж какви 
интересни неща пише, искам да напиша нещо като 
него. Отново е необходимо едно 
отстъпление в самотата, за да може 
да се получи ефектът на ползата. 
Иначе, ако си представим в сатирично 
хиперболизиран вариант едно бързане 

на стр. 16
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Димитър Манолов

жан жьоне се учи да играе на 

табла

жан жьоне се учи да играе на табла
в градинката с мавзолея 
на афродита урания
и пресмята черните пулове
както пресмята годините
и пресмята белите пулове
както пресмята любимите
жан жьоне няма ти я главата
дочу се глас от театъра
жан жьоне няма ти я полата
дочу се глас от хотела
няма ги
помисли
полата
ми я издуха вятъра
и тя стана на море
главата
се скри във театъра
и тя стана поет
с остатъка
жан жьоне се сгоди за пейките
в градинката с мавзолеите
които отдавна ги нямаше 
в градинката със театрите
в които отдавна го нямаше
в градинката някъде в храстите
със фетишистите и с педерастите
там смята си белите пулове
тъй както си смята любимите
там смята си черните пулове
тъй както си смята годините

портретът на моя двойник

той обича да пие
сутринта е спатия
и го стриже
тъй както навремето
са го стригали със машинка
са го пъхали във кубинки
и го пращали да строи -
все нещо си
все някъде
моят двойник е капризен трудно се поддава на описание
и единствените сигурни неща са мързелът
и ракията
той обича да пие
той обича да пие и това е толкова сигурно колкото и 
пълната му нетрудоспособност
тя по обед
се проявява най-осезаемо
по обед тази безпомощност
се сформира от кафето което се спуска по вените -
от кръвното
на безкръвието
на проблемите
той обича да пие
той обича да пие и когато изчегърта следобеда
цифрите шест по циферблатите се лепят за очите му
и отлита

* * *

софия е български филм
за един или два милиона скитници
които все са си забравили
чадъра или документите
които все стъпват в разбитите плочки
и все се навличат с пуловери
когато навън жули слънце
един или два милиона скитници
които все са си забравили
чадъра или документите
свирят на тарамбука
просят
пълнят трамваите купуват мляко
и все чакат
трамваите да ги откарат
в оная софия отвъд
където на воля
без чадър и без документи
един или два милиона скитници
свирят на тарамбука купуват мляко

Лудият от партера

За редовния зрител от партера
разправят, че бил луд, че
бил влюбен във актрисата,
играеща Хеда Габлер и Офелия, че
изпадал във разстройство от невротизма й.
След края на пиесите
излизал, пушел нервно,
към луната крадешком поглеждал,
в зависимост от фазата й
планирал действията си. Винаги носел тефтер,
и там усърдно пишел. Луната
като чиния кръгла тази нощ е, като око огромно,
и действията ми ще предусети. Няма кой
да изпрати хората, които
си тръгват сами. Прибера ли се,
ще извадя нож и ще пиша.
Преди три години
психиатърът ми ми говореше за писането,
но когато седна зад бюрото до прозореца
виждам само блоковете отсреща.
Те не светят, понеже е късно.
Разправяли за него още,
че бил племенник на касиерката, тя 
му давала билети, че бил побъркан доктор,
че имал сто костюма у дома си
и по цял ден ги перял и чистел,
а през нощта - дяволски отвари пиел
и пишел роман за дяволи,
неверни жени
и мъртви деца. 
Жена му, казват, го напуснала
и той се поболял.

А нощите над този град са тихи.
Зад облаците пълната луна
прошепва нещо на театъра
и той със смигване й отговаря.
Полунощ. Статуите примигват
и, макар неподвижни, следят
как лудият от партера се прибира,
за да започне да пише. Безбройните автомобили,
стените, магазинчетата, входовете
се хилят, щом мине покрай тях.
На никого не би било приятно.
Те знаят, че той,
който бил осъден преди две години -
нали заплашил с убийство бившата си жена, -
сега редовно във антракта
се криел в тоалетната и там
тихо мастурбирал. Те знаят съдържанието
на всяка страница от неговата книга, на
душата му разчитат буквите. Когато
над отсрещните блокове се изкатерва слънцето,
аз във леглото си се изкатервам и заспивам тъкмо.
Сънувам
жена, която, ножа ми откраднала,
се втурва да избива публиката, а
публиката -
това съм аз.

от събитие на събитие, в каквото живее например Тома 
Марков, това ще е един забързан ритъм. Ще прилича 
на онези, които вечер отиват в едно заведение, но не 
могат да останат там, и обикалят от клуб на клуб. 
Събитието произвежда ефект (той е рефлексия, мислене, 
интериоризиране, промислена реакция) и тогава има 
полза. Другото е пърхане от събитие на събитие, но 
колкото и публика да се печели от това, тя не е нужна. 
Тя не помага на литературата, това е бърза публика. 
М.К.: Тя вече е готова да плаща.
А.К.: Е, да, в този смисъл може да е полезна.
М.К.: Напоследък има много четения, за които 
публиката плаща вход. Което е странно, защото 
почти толкова струва книгата на всеки от авторите. 
Зрителите  не си я купуват, но с радост плащат, за да 
влязат на четенето.
А.К.: Но вижте колко малко книги се продават на 
подобни събития. Удивително малко. 
ВБВ: …нека довърша изброяването: има трети случай, 
трета техника, при която събитията са начин хората да 
общуват помежду си. Не само да се четат, а и да пишат 
съвместно и съотносимо с другите. 
А.К.: Да върна въпроса, трябва ли някакви хора 
непременно да се познават, за да четат и да пишат 
съотносително?
ВБВ: Не, но е много любопитно, че когато хората са 
заедно, съвместното им писане е по-различно, отколкото 
когато всеки един пише сам.
А.К.: Да, но това не винаги е добре. 
ВБВ: Разбира се, просто казвам, че това са различни 
техники и всички те изискват да има събития; те не 
могат да съществуват без литературното събитие. 
Чудя се дали твоето възражение е не срещу събитието 
само по себе си, а срещу нещо друго?
А.К.: Моето възражение е срещу промяната в 
йерархията. Така както виждам йерархията на 
литературата и нейните стойности, за нея е по-важно 
индивидуалното четене в самота. Другите събития 
са интересни, когато са съпровождащи и помагат за 
реклама, известност, спечелване на нови публики. Но 
тези публики трябва да четат. Но ако това не се случва 
и тези събития започнат да подменят четенето… 
е,  това ми е болката. Разбира се, трудно може да се 
докаже, че това е така. И го споделям не като факт, а 
като опасение и интиуиця. Една от проявите на бързата 
публика е, че никой не чува всички нюанси. Например за 
Нерадикален манифест с лекота ми казват „Ти смяташ, 
че българска литература няма”. Глупости, никой не чете 
текста, там са казани други неща..
ВБВ: И това сякаш потвърждава манифеста...
А.К.: Понеже вече много пъти съм водил подобни 
разговори, вече съм си измислил готов отговор. Казвам, 
че няма читатели от стария тип. 
ВБВ: Това, което заявяваш в Нерадикалния манифест, 
ми изглежда самоочевидно. Приемам го като по-общ, 
глобален поглед, който показва, че наблюдаваме ясно 
разместване на пластовете и че живеем в някаква нова 
среда. Едновременно с това обаче тази нова среда е 
освобождаваща, това е някакъв знак за свобода.
А.К.: Донякъде съм съгласен с това. Вероятно за някои 
индивиди това поражда особен тип аскеза. Вътре в тази 
нова аскетичност е възможно много внимателно мислен 
живот в собствени имагинерни светове. Както каза 
Милен Русков, „Аз пиша за боговете”, т.е. съществува 
абсолютна публика, идеален хоризонт, все едно дали има 
или няма, и се обграждам от света по някакъв начин. 
Вътре в тази ограденост са възможни изключително 
странни неща. Но това е голям риск, малцина го поемат. 
Възможна е много фина плетеница, сложен процес 
на смислопораждане, но той може да стане тежко 
некомуникативен, да изключи много хора от себе си и да 
се превърне в една херметическа аскеза. Ти много играеш 
с това, ВБВ, защото искаш да има гатанки, процес на 
отгатване в хода на самото четене, но читателят 
трябва да иска да отгатва. Трябва да знае, че това е 
важно, да го полага като важно, а това не е сигурно. 
ВБВ: А не е ли същностно ценно да съществуват 
периферни неща? Представям си следната ситуация: 
Взимаме Милен Русков и романа му „Възвишение“; това 
е литературно събитие, но минават няколко години и си 
представяме, че хората започват да забравят за този 
роман. Той внезапно се оказва събитие само за определени 
хора…
М.К.: Това се случва след всеки негов роман.
ВБВ: …това, от една страна, може да породи тъга, 
но от друга страна, то позволява на Милен Русков да 
продължава във всякакви различни и угодни нему посоки. 
Забравата от публиката е освобождаване от публиката. 
Искам да кажа само, че публиката задължава по много 
неприятен начин. Тя създава очаквания.
А.К.: С това съм съгласен. Но има и рискове. 
Е, когато си сам със своята аскеза, тогава свободата е 
най-голяма. Но и най-малка, защото от време на време на 
човек му се иска да споделя свободата.

от стр. 15

Аскеза и умерена 

консервативност



С поредицата „Култура по време 
на криза” ЛВ се стреми да създаде 

място за задълбочен дебат по 
проблемите в съвременното българско 

културно пространство тук и сега.
Може ли от област, твърде уязвима 

от финансови, обществени и други 
кризи, културата да се превърне 

в източник на смисли и възможни 
изходи? Да бъде реабилитирана като 

фактор при обсъждането на важните 
за обществото проблеми?

Във всяко издание на приложението 
ще бъде избирана конкретна 

тема върху десет основни полета 
на културната ситуация днес – 

културна периодика и журналистика, 
театър и сценични изкуства, 

българско кино, нови  медии, рецепция 
на българската култура в чужбина 

и др. Десет дебата с  участието на 
специалисти, автори, представители 

на гражданския сектор и държавни 
институции. Чрез интервюта 
с чуждестранни специалисти и 
преводни текстове ще търсим 
и чуждия опит в съответните 

области – както „западния”, така 
и на източноевропейски страни, 

намиращи се в типологически сходна с 
българската ситуация.

Д И С К У С И Я

на стр. ii

Участват: проф. Анастас Герджиков (заместник-
ректор на СУ „Св. Климент Охридски”), проф. 
Михаил Неделчев (преподавател в департамент 
„Нова българистика” на НБУ), доц. Венета 
Дойчева (преподавател в катедра „Театрознание” 
на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”), доц. Адриана 
Дамянова (преподавател в катедра „Методика” 
във Факултет „Славянски филологии” на СУ „Св. 
Климент Охридски”), Боян Захариев (програмен 
директор на програми „Образователни политики” 
и „Управление и публични политики” в Институт 
„Отворено общество”), Радея Гешева (студентка 
в магистърска програма „Преводач-редактор” 
към Факултет „Славянски филологии” на СУ „Св. 
Климент Охридски”), Камелия Спасова (преподавател 
в катедра „Теория на литературата” във Факултет 
„Славянски филологии” на СУ „Св. Климент 
Охридски”, редактор в „Литературен вестник”)

Модератори Ани Бурова, Амелия Личева

Ани Бурова: Днешната дискусия от поредицата 
„Култура по време на криза” на „Литературен 
вестник” е на тема „Образование в областта на 
хуманитаристиката и изкуствата”. Разговорът ни се 
провежда в навечерието на 24 май, а темите, по които 
можем да говорим, са много, но може би ще е удачно да 
започнем разговора с нещо конкретно и съвсем актуално. 
Наскоро се появи второто издание на Рейтинговата 
система на висшите училища. Какви изводи можем 
да направим от него за статута и нивото на 
хуманитарното образование в България? Как различните 
висши училища преценяват ефективността на 
рейтинговата система, приложимостта на критериите 
в нея спрямо науката и образованието в сферата на 
хуманитаристиката и изкуствата? 
Боян Захариев: Днес оглеждах професионалните 

направления и се чудех кои от тях са и кои не са 
хуманитарни, къде свършва хуманитаристиката. 
Питах се дали изкуствата са част от нея - 
сега разбрах, че са нещо отделно. Би трябвало, 
съдейки по етимологията, хуманитаристиката 
да се занимава с човека, и  се питах дали поне 

някаква част от социалните науки, които се занимават с 
обществото, влизат в нея. Опитах се да извадя някакви 
данни и повечето ми хипотези се оказаха неверни. Първо 
се опитах да разбера дали специалностите, записани 
от студентите, са били първият им избор. Оказа се, 
че като цяло студентите в България могат да учат 
това, което избират. За  повече от 70% от студентите 
това, което учат, е било първият им избор. За някои 
хуманитарни специалности се твърди, че привличат 
хора, които не са влезли там, където са искали. На мен 
ми се струва, че тези специалности се избират от 
други съображения. Ясно е, че кариерата и парите не 
са нещо, с което те привличат. Явно хората, които ги 
изучават, го правят, защото искат. Друг е въпросът, 
че повечето от тях не са много перспективни. Аз 
навремето завърших индология, но не съм практикувал 
нещо, свързано с нея. Въпреки това има голям наплив към 
някои филологии. Имаше го през 90-те, сега виждам, че 
отново се е породил. Това е основното първо послание, 
че студентите ги избират по не съвсем рационално 
обясними от икономическа гледна точка причини, а 
предимно по любов. Второто, свързано с рейтинговата 
система е, че стандартните мерки за правене на наука 
не работят много добре при хуманитаристиката. В 
днешно време това са публикациите в научни списания, 
и то в тези, които са регистрирани в големите 
бази данни. Там хуманитаристиката се представя 
относително зле, по-специално българската, като 
споделя това със социалните науки, като икономиката, 
които очакваме да са по-добре представени. Когато 
обсъждахме резултатите, от много университети 
казаха, че хуманитаристиката си има друга логика и 
там повече се пишат книги, правят се други неща, не 
е толкова важно да се публикува в определени научни 
списания. За съжаление не можахме, не само тук, а и по 
света, да определим кое е добра хуманитаристика. За 
добра медицина или математика е относително лесно, 
защото при точните науки има добра технология, но при 
хуманитарните науки не е точно така. Това остана като 
открит въпрос. 
Венета Дойчева: Аз нямам такива глобални наблюдения. 
Идвам от полето на сектора с изкуствата: театъра и 
киното, които се преподават в НАТФИЗ. По отношение 
на това какъв е престижът на едно училище определено 

виждам, че продължават да работят критерии като: 
традиция, опитност, приемственост в определена 
посока на предаване на специфични умения и знания. 
Специално в сферата на театъра и особено на киното, 
което е свързано с индустрията и специфични логики 
на производство, една част от студентите вероятно 
се повлияват при избора на професия и от аргументи, 
които имат отношение към избор, който ще ги въведе 
сред най-опитните в бранша. Изборът на нашето учебно 
заведение е заради авторитета и реномето на най-
стара институция в този сектор, но и с очакванията, 
че тази натрупана база предполага и едно непрекъснато 
обновяване, модернизиране, актуализиране на тези 
умения. И тук в някаква степен ми се струва, че 
такава учебна институция, каквато сме ние, понякога 
парадоксално може да претърпи определени негативи, 
защото всички други, които са относително по-нови, 
по-млади, лесно биха могли да излязат с аргумента, че са 
по-алтернативни, предлагат новото, което все още не е 
изхабено от традицията, което вече не е така познато 
и уморено. В това вероятно има резон и доза истина, 
защото особено младите хора винаги са привлечени от 
новите неща, което е съвсем естествено. Относно 
рейтинговата оценка, може би някои критерии, които се 
споменаха, не са съвсем работещи, защото в предишната 
оценка НАТФИЗ видя с изумление, че излизаше, че 
нашата академия е уязвима в реализацията в творчески 
и научен план, което, извън локалния патротизъм, 
просто не е вярно и не отговаря на истината въобще. И 
тук в оценката (казвам го като апел към онези, които 
определят тези рейтингови системи) и пресрещането 
между очакванията и резултатите трябва да се 
отчетат и други особености в международното 
признание в сферата на изкуствата. Дори поканата 
за участие на някаква студентска работа или на 
преподавател на някакъв фестивал е равностойно на 
една значима публикация. Дори да няма награда или да не 
е отбелязан там. Това е една много сурова селекция, през 
която творбата е преминала, но това са неща, които 
не могат да бъдат подложени на стриктна преценка 
и към които да бъдат приложени точни критерии и 
оценка. Да речем, има една система на категоризация 
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на кинофестивалите, А, Б категории и т. н. В театъра 
такава международна ясна категоризация няма, но 
от друга страна, негласно, консенсусно театралното 
съсловие приема, че такива големи театрални средища 
като фестивала в Авиньон, в Единбург, някои други 
фестивали, които имат награди в статута си, 
като „Златната маска” в Москва и ред други, са от 
величината на едно световно признание. И в този смисъл 
рейтингите вероятно все още не могат да уловят 
тези неща, още повече, че в изкуството специално 
има различни регистри на естетическо търсене. Има 
фестивали, които в собствената си структура търсят 
по-скоро качества с класическа комуникативност, но 
има и фестивали на независимото кино, на авангардната 
драматургия, на новите търсения, които също са с много 
строга селекция, но това не означава, че имат тази 
висока степен на обществено признание. Някои от тези 
форуми също са авторитетни, без да са така масово 
припознати. Същото важи и за публикациите в областта 
на теорията на изкуството. И сега, как всичко това да 
влезе в някаква система на оценяване? Вероятно хората, 
които правят тези оценки, ще кажат, че от нас трябва 
да дойдат идеите как да се оформи обективен критерий 
за оценяване, но в момента това определено е аспект, 
който е в ущърб специално на училищата в сферата на 
изкуствата. 
Очевидно в тези дисциплини и сфери хората встъпват 
най-вече по порива на някакво съкровено желание и 
духовни мотиви, но в полето на театъра и киното 
играят роля и някои други аргументи, наистина суетата, 
в най-широкия смисъл на тази дума, мотивира някои 
от кандидатите. Друг е въпросът дали те ще получат 
шанс да се реализират, но при младите хора славата, 
популярността са привлекателни, а тези изкуства дават 
широка публичност на представителите, които са се 
реализирали успешно. В момента разни моди в интереса 
към определени публични сфери също доста повлияват 
немалка част от хората, които решават, че ще се 
занимават с театър или с кино, или с фотография и 
анимация. Мнозина имат амбиции да работят в сферата 
на професии, които са творчески, но ще им донесат и 
материално удовлетворение. Особено рекламата е един 
сектор, който дава и успешна материална реализация. 
Така че нещата продължават да имат като основен 
мотив духовния интерес и символната ценност на 
определено занятие, но дори в сферата на изкуствата 
немалка част от кандидатите смятат, че биха могли 
чрез една такава професия да имат и добър материален 
статус. 
Адриана Дамянова: Моето впечатление е, че младите 
хора дори се чувстват обидени от предложението да 
трябва да избират между духовното удовлетворение и 
реализирането на някави по-прагматични цели. Просто 
отказват да го правят, което аз споделям. Рейтингът 
за мен е малко проблематичен, имам чувството, че 
по-скоро тепърва прохожда, а един истински рейтинг 
стъпва на система от калкулации, които се извършват 
години наред. Нима бих могла да отговоря, ако в 
качеството ми на ръководител на катедра „Методика” 
ме попитат колко от студентите, които са завършили, 
са се реализирали и колко бързо са си намерили работа? 
Мога да посоча няколко примера, но липсва система 
за обратна връзка, каквато тепърва ще се изгражда. 
После, как ще се реализира един млад човек не зависи 
само от качеството на неговото образование и дори 
от мащаба на неговите претенции, защото, колкото 
и прекрасен млад учител да завършва Факултета по 
славянски филологии – а в рейтинга на филологиите 
мисля, че Софийският университет е доста стъпки 
по-напред от другите университети в България -  ако 
на този човек стартовата му заплата е 400 лв., това 
също има значение. Мисля, че може да бъде намерен един 
по-добър баланс между начина, по който се управлява 
един университет, и начина, по който се финансира. 
Мисля, че когато Софийският университет  може да си 
позволи по-високо равнище на качество, което да следи, 
да гарантира, да не е зависим от броя на студентите, а 
от качеството, това ще работи в полза на по-високия 
рейтинг. 
Анастас Герджиков: Според мен рейтингите 
стартираха добре. Има много неща, които могат да 
се променят. Всеки университет и всяко направление 
има препоръки, но като цяло мисля, че се получи 
нещо смислено, най-вече заради това, че се прави по 
професионални направления,  а не за университети. Голяма 
част от данните са взети от достоверни източници и са 
безспорни, също така са достъпни. Има неща, които след 
няколко години ще дадат добър резултат, а и вече дават. 
Във връзка с другата важна тема, за финансирането 
на университетите спрямо броя на студентите, ясно 
е, че коефициентът трябва да зависи от качеството, 
а не от количеството.  Досега се смяташе, че то ще 
бъде определяно от Националната агенция за оценяване 

и акредитация, от тази година се разбра, че 
ще бъде определяно по критерии, поставени 
от Министерски съвет. Както и да бъде 
определяно обаче, това трябва да се взима 
предвид, защото ако качеството не се 
отчита, в крайна сметка ще се снижи до 

минимум и всички ще приемаме колкото може повече 
студенти. А по отношение на споменатото от Боян 
Захариев за спецификата на хуманитарните и социалните 
науки, струва ми се, че в голямата си част това е 
българска специфика. Малко са страните като България, 
в които се твърди, че сме толкова специфични в тези 
науки, че не е необходимо да се сравняваме с останалите 
и да публикуваме в интернационални списания. Аз съм 
от поколението, което беше възпитано от начина на 
израстване в йерархията и от ВАК  да пише големи книги 
на български, а не статии на езици, които се четат и 
другаде в списания, популярни в научната общност. За 
да станеш професор в хуманитарните и социалните 
науки, трябва да имаш четири книги, защото си защитил 
два пъти докторат и два пъти си се хабилитирал, в 
резултат на което ти наистина не си имал време да 
обобщиш най-добрите си неща, да направиш един сериозен 
труд, който да бъде публикуван някъде другаде. Или да 
публикуваш някои от тези неща в списания, които се 
четат. Не съм съгласен, че хуманитарните и социалните 
науки трябва да се ограничават с местна среда. Смятам, 
че трябва да бъдем като всички други и да публикуваме в 
международни списания. Това не може да стане от днес за 
утре. Трябва да се даде време на хората от предишните 
поколения да се адаптират към това важно условие и 
да разберат, че отсега нататък ще бъдат оценявани 
по този начин, а не по досегашния, който ни кара да се 
самозаблуждаваме.
Михаил Неделчев: Струва ми се, че малко трудно, 
като представител на частен университет – НБУ, 
аз бих се вписал в този разговор, защото ми е чужд 
патосът и самочувствието на колегите от Софийския 
университет като университет, който по статут е с 
особена привилегированост. Специално хуманитарните 
дисциплини в НБУ са подложени на една свирепа 
конкуренция, защото е естествено, че ако един млад 
човек е склонен да завърши българска филология, той 
ще предпочете Софийския университет, за да не плаща 
в НБУ. Същевременно обаче, както е известно, ние 
вече от 15 г. се опитваме да променяме картината 
на хуманитарното образование и мисля, че го правим 
успешно, що се отнася най-вече до изследователските 
програми, които реализираме. А иначе сме доста 
подвластни на модите, включително тази година, която 
беше много драматична за хуманитарните дисциплини в 
НБУ, защото в паниката, която беше обхванала всички 
университети, когато се отвориха квоти, приеха се 
студенти с много ниски балове и прочее, това стана 
и в НБУ, където примерно се реализираха модите на 
такива странни за мен специалности като „Национална 
и корпоративна сигурност”, където бяха приети 
безчислено множество студенти. Ще дам за пример и 
модата с психологията. Не смятам, че Реклама, PR, 
всички тези за мен странни дисциплини можем да ги 
преценяваме и класифицираме като хуманитаристки 
дисциплини, те са някакви мутации на хуманитарното 
знание, които изяждат самата хуманитаристика в 
нейните истински измерения и нейната същност. 
Тяхната мода премина, в някакъв смисъл преминава и 
модата на правото и на икономиката. Изглежда, има 
усещане, че в обществото вече има крайно насищане 
на псевдоспециалисти в тези области. Що се отнася за 
връзката със завършилите, ние в НБУ имаме специални 
програми, които са много добре развити. Изследването 
на реализацията на нашите студенти е много стриктно 
и за това се полагат много усилия. Има системи, правят 
се инвестиции в изследванията. В никакъв случай не 
мога да кажа, че тези реализации са успешни, те са 
такива, каквито са и за колегите, които са завършили 
държавните университети, включително филолозите. 
Ако някой ми беше казал през 1965 или 1972 г., че ще 
достигнем до момент, в който една от най-модните 
специалности е „Публична администрация”, бих се 
изумил, защото тогава се отнасяхме с презрение към 
хората, които се насочваха към административни 
специалности, независимо на какво ниво.  Да станеш 
чиновник означаваше да няма наистина с какво друго да 
се занимаваш, особено в очите на един хуманитарист, 
подвластен на идеалистични ценности. Аз смятам, 

че днес, независимо от демократичната ситуация, в 
която сме, това продължава да е странно. Трябва съвсем 
честно да си признаем, че ние – хуманитаристите, 
сме виновни за разколебаната ситуация, в която се 
намира престижът на нашето занимание. Първо с 
това, че голяма част от нас напуснаха собствените си 
занимания, изпаднахме в колебания дали сме филолози, 
културни или други антрополози, напоследък наблюдавам 
много колеги, които не успяха да се политизират през 
90-те и в момента се занимават с философстваща 
политика или политизирана философия. Всякакви 
такива връхлитания по моди също внасят недоверие в 
хуманитарното знание. Дали има или няма филологии, 
има ли литературна история, или тя е компрометирана 
и т. н. Можем да посочваме колеги от най-висок ранг, 
които сами вече трудно могат да определят статута 
си – дали са филолози или нещо друго. В това отношение 
Софийският и другите държавни университети са успели 
да удържат това, което са, поради самата номенклатура 
на специалностите, докато частните университети, 
включително НБУ, непрекъснато се колебаят от това да 
обявят, че реализират еди-какви си специалности. Това 
разколебаване на хуманитаристиката като занимание, 
което има точно очертани и стабилни предмети на 
наука и дейност, не е само българска, а всеобща болест. 
Специално НБУ мина през илюзията на Artes Liberales, 
което се оказа голяма илюзия в много посоки. Първо 
– няма как самите студенти да бъдат убедени, че те 
наистина трябва да правят някакъв свой избор. Вторият 
план беше, че самите студенти не са с достатъчно 
равнище, за да могат да преминат от едно ниво нагоре, 
към по-сложна реализация, и третата илюзия е, че 
ако завършиш тази програма, някой ще те припознае 
като специалист. Цялата гама от специалности като 
реализация беше една голяма илюзия. Това беше един 
много труден период за нас, в който за съжаление 
продължаваме да сме. Колегите от държавните 
университети имат усещането, че те държат канона, че 
произвеждат учителите, кадрите за министерството 
и прочее, но ние пък сме консуматори от обратната 
гледна точка, тоест знаем какви хора идват при 
нас. В сферата на хуманитаристиката кадрите са 
абсолютно необразовани, аз нямам дори хипотеза как 
се постига такова чудо на необразоваността. Едно 
негативно, отрицателно чудо, в такава степен, че те 
не знаят какво е Девети септември или кога се е случила 
Балканската война! Аз нямам никаква власт върху това 
незнание - въпреки че съм много строг преподавател 
и при мен има дисциплина, има паралелно с нея и една 
аисторичност и незнание, което е потресаващо. Това е 
проблем на образователната система. Тези студенти, 
които са дошли при нас, са произведени от държавната 
система. Обучавани са от учители, завършили Софийския 
университет или в най-тежкия случай – Шуменския 
университет, те идват при нас и не знаят абсолютно 
нищо, и НБУ започва да ги третира като абсолютно 
неграмотни и съответно да ги образова от нулата. Ние 
имаме т. нар. Общообразователни курсове за умения, 
където се учи писане на текстове, компютърна, езикова 
грамотност и т. н., и ние действително не разчитаме 
въобще на гимназиалното образование на студентите. 
Нека си го кажем направо – хуманитарните дисциплини 
имат много нисък престиж, ние не можем да разчитаме 
на идеализма в условията на комунистическата система, 
когато деца от определени семейства отиваха в тези 
дисциплини напук, за да не правят кариера, но пък да имат 
едно идеално – идеалистично битие. 
Ани Бурова: Признавам, че съм малко учудена, че 
заговорихме за избора на хуманитарна специалност като 
за предимно идеалистичен, по сърце, по любов и т. н. 
Аз по-скоро имам впечатлението,  че една значителна 
част от нашите студенти имат доста ясна представа 
защо учат едно или друго, каква искат да е бъдещата 
им професия и че, разбира се, има процент студенти 
– немалък процент -  които учат дадена специалност 
просто защото са приети там, а не другаде. Но наистина 
ли са нерентабилни хуманитарните специалности 
- напоследък се появява информация, че има все 
повече безработни юристи и икономисти, а моите 
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наблюдения – наистина те са фрагментарни и изобщо 
не са представителни, ограничават се върху  завършили 
студенти от специалности, на които преподавам – са, че 
няма безработица сред абсолвентите филолози. 
Радея Гешева: Аз съм бакалавър по Италианска 
филология и  имам поглед върху тази специалност 
и в Италия. Учих във випуск, в който колегите ми 
не бяха попаднали случайно. Останах много доволна 
от възможностите, които предлага специалността 
– срещи с преподаватели, с преводачи. Пред мен застана 
дилемата къде да продължа образованието си, защото 
колкото и да ми се искаше да уча в Италия, очакванията 
ми от системата се разминаха с реалността. Тя 
беше изключително хаотична, зле организирана и 
твърде далечна от реалния свят. Там се учат неща, 
които нямат нищо общо със съвременната ситуация;  
теории от 13-14. век. Имам поглед и върху процеса на 
обучение на чужденци в Перуджа, където по същия 
начин всичко беше твърде неориентирано и ненасочено 
към развитие на практически умения у студентите. 
След като се запитах дали да запиша магистратура 
в България или в чужбина, отново избрах СУ „Св. 
Климент Охридски” – „Преводач-редактор”. Много съм 
доволна от нивото на обучение, от възможностите 
за избор на учебни дисциплини, от разнообразието на 
използваните методи от преподавателите, от срещите 
с множество личности с успешна реализация в сферата на 
хуманитаристиката. Предоставят се възможности не 
само за овладяване на знания, но и за развитие на ключови 
компетентности и бъдещо кариерно развитие. За някои 
от нас началото му вече е факт. Относно твърдението, 
че хуманитаристиката е с нисък процент на 
привлекателност, не съм съгласна. Имам много приятели 
от хуманитарните факултети, млади хора, избрали 
тези специалности като, ако не първото, то едно от 
първите си желания. Те имат интерес да се развиват в 
тази област и да го правят в България. СУ „Св. Климент 
Охридски” освен това предлага много възможности 
на ниво обменни международни програми и кариерен 
център, където се очертават доста инициативи, 
свързани с повишаване информираността на студентите 
за актуалната ситуация на пазара на труда, а не само 
препратки към уебсайтове, тип jobtiger и jobs.bg. Това се 
случва чрез срещи с работодатели, които са завършили 
конкретните специалности и са се реализирали чрез тях 
по определен начин. Студентският съвет е също доста 
активен в това отношение. 
Михаил Неделчев: Аз бих бил много щастлив наистина, 
ако филологиите имат този престиж, който описвате, 
и много колеги да имат такова себеусещане. Но не съм 
съвсем убеден, че ситуацията е точно такава.
Радея Гешева: Мога да дам за пример резлизацията 
на някои от колегите си – бакалаври от Италианска 
филология. Абсолютно всички, които са започнали 
работа, работят с италиански език.
Михаил Неделчев: В НБУ хората, които завършват с 
език, завършват не с един, а с три езика, и то перфектни, 
но аз не бих казал, че те са хуманитаристи, даже никак. 
Защото те учат много усилено език, но не учат култура, 
не учат история на литературата и т. н. Моята 
гледна точка към такова образование е критична. Това е 
някакъв ПУЦ, така да се каже, едно време имаше такива 
Професионално-учебни центрове за чужди езици. Не бих 
казал, че завършващите там са филолози, дори  и всички 
до един да се реализират със съответните чужди езици 
- те просто са едни висококвалифицирани секретарки и 
не повече.
Боян Захариев: Ще ви кажа какви са данните. Между 
другото хората, работещи например в кол центрове, 
при нас се водят като нереализирани, защото в 
класификацията на професиите това дори не изисква 
средно образование, а просто да знаеш език. Тоест 
подобна работа не би трябвало да е амбицията на един 
човек, завършил висше образование. Това е тежка, 
изнурителна и безпросветна работа и на мен не ми се 
иска да вярвам, че някой иска да учи филология, за да 
работи в кол център. Тази работа е много добре платена, 
но това е характерно за България -  под 40% от хората, 
които завършват висше образование, намират работа, 
която изисква такова. А иначе пазарът на труда, по 
някакъв парадоксален начин, им дава повече пари за 
по-малко квалифицирана работа. Безработицата сред 
всички, завършили висше образование, е изключително 
ниска, но голямата трагедия на един хуманитарист 
например е да работи професия, еквивалентна на това да 
си секретар. Това се случва при 70% от хората с висше 
образование – да заемат позиции, изискващи средно или 
по-ниско образование. Тези данни са за 260 000 души и 
са от юли – не знам колко от тях са филолозите, но са 
всички, които през последните 5 години не работят в 
сивия сектор. Като казах по любов, имах предвид, че 
на тези хора им харесва да учат италиански например, 
а не го учат, защото са решили, че така ще изкарат 
най-много пари, най-малкото защото това не е вярно. 
За съжаление пазарът на труда у нас е изключително 
примитивен и това е трагедията на тези хора, но 
безработица почти не заплашва висшистите в България 
– те ще си намерят работа, но по-голямата част от 
тях – не в областта на образованието си. А заплатите 
на филолози и философи са близки до средните, докато 
правото и икономиката поддържат по-високи. Сред 
висшистите дори в момента безработицата е под 
5%, при правистите също не надвишава този процент, 

което означава почти нулева. Българският работодател 
като че ли взима висшисти, дава им дори повече пари, 
но ги предпочита. Ние сме дискутирали с колеги от 
Световната банка дали това става заради пазара на 
труда, когато един работодател не може да прецени 
истински служителя и разчита на тапията му, така го 
наричат икономистите - ефект на тапията, от който 
се ръководят, и е факт, че висшистите имат в някаква 
степен, дори работейки неквалифицирана работа, по-
развити умения – и когнитивни, и комуникативни. Но 
въпреки всичко за мен е трагедия един човек, завършил 
успешно висшето си образование, да отиде на пазара 
на труда, който ще го изпрати в кол център задълго, 
или ще стане секретар, което може да продължи 
десет години, и така ще започне кариерата му. Би било 
абсурдно да кажем, че трябва да спрат да се произвеждат 
висшисти заради бума на строителни фирми например. 
Или заради това, че има множество сектори, които не 
се нуждаят от висшисти, като основен сектор като 
туризма, да речем. Там на един мениджър или каквато 
и да е длъжност, изискваща висше образование, има 
трийсет души, които са сервитьори, чистачи и т. н., 
очевидно е, че там няма нужда от много висшисти. Ако 
икономиката ни се опираше на туризма, тя нямаше 
да има нужда изобщо от висшисти. Не съм сигурен, че 
дори екскурзоводите се нуждаят от висше образование, 
на тях им трябва език и едномесечен курс, който да ги 
запознае с паметниците.
Ани Бурова: Доцент Дойчева, заговорихме за реализация 
на завършващите – какво се случва с абсолвентите на 
НАТФИЗ, където обучението е много специфично?
Венета Дойчева: Професиите в сферата на театъра са 
актьор, режисьор и сценограф в драматичен, куклен и 
движенчески театър, в сферата на киното се реализират 
хора в областта на кинорежисурата, филмовия 
монтаж, операторското майсторство, фотографията, 
анимацията; има и малка ниша от дисциплини в сферата 
на теорията на изкуствата - на киното и театъра, и 
двете специалности - „Кинознание” и „Театрознание”, 
също са при нас. Аз нямам пространни наблюдения как се 
реализират всички студенти, които завършват, но като 
правило в продължение на много години съвсем не всички, 
които завършват гръбнака на нашите специалности 
– актьорската професия – се реализират като актьори. 
Това е нещо устойчиво от много години насам, не важи 
само за последните динамични десетилетия. Дори в 
предишните години, когато съществуваше задължителна 
система на разпределение, имаше немалък процент от 
хора, които не се реализираха в тази професия. Не мога 
да коментирам дали това е добре или зле, по-скоро е вид 
специфика на тази професионална реализация, която, 
за разлика от другите професии, е едно голямо рисково 
поле в качеството си на артистично занимание. Никой 
не би могъл да гарантира, встъпвайки в тази сфера, 
дали ще бъде успешен в професионалните си занимания. 
По-важно е нещо, което има пряко отношение към 
образованието в нашия сектор в наши дни, то е, че ми 
се струва, че общият климат и ситуация в България 
в последните години не толерират и не стимулират, 
най-общо казано, културата като сектор, като поле 
на дейност, която е социално значима и важна, която 
трябва да бъде подкрепяна от цялото общество. Това 
влияе много директно и непосредствено в негативен 
план на нашия сектор, на образованието в областта 
на изкуствата. Съвсем различно би било, ако хората 
на изкуството, в случая на киното и театъра, имат 
позиция и солидно представяне на един имидж, който 
да набляга на тяхната уникалност и важност, на 
тяхната значимост за обществото. Това във всички 
случаи ще предизвиква много по-голям интерес сред 
младите хора да учат тези неща. Естествено, че не 
всички ще станат след това музиканти, артисти, 
но това създава един климат на начална конкурентна 
среда, от която след това ще излязат възможно най-
талантливите, най-перспективните, най-амбициозните 
и силно мотивираните, ако щете. Аз отдавна не зная в 
нашата страна да се гледа с положително отношение 
на обучението по изкуствата в средното образование, 
или извън системата на образованието, начално, средно 

или висше. Отдавна хората не се занимават масово с 
артистични дейности извън основната си професия, 
просто за удоволствие, но когато нямаме поощряване 
на подобен вид дейност в един широк социален план, 
това неминуемо хвърля сянка първо върху самата 
готовност на публиката да откликне на това, което 
изкуството й предлага. Не искам да обобщавам и 
да казвам лоши думи, но много често публиката е 
необразована, с лош вкус, с една принизена готовност 
да възприема новото, провокативното, рисковото в 
изкуството. Ако самата тази публика се е занимавала 
с някаква артистична дейност, сигурна съм, че тя ще 
бъде по-отворена, по-отзивчива и т. н. Преди време в 
нашата академия настъпи един отлив на кандидати, 
донякъде съвсем закономерен, ако погледнем как се 
промени интересът в образованието през годините 
след 1989 г. Но в последните години сякаш интересът 
се стабилизира и това е естествено за младите хора, 
които са готови, искат, желаят да се посветят на 
театралното и филмовото изкуство. Но продължавам да  
мисля, че ако има повече значимо представяне и социален 
авторитет на хората на културата в национален, 
представителен план, това ще даде отражение и върху 
качествените хора, които искат да се занимават с това. 
Нашата академия не би могла да бъде недоволна. Най-
представителните имена, които са завършили НАТФИЗ, 
са национално разпознаваеми в сферата на киното, 
режисурата, драматургията и т.н. Не липсват успешни 
възпитаници на театралното училище както у нас, така 
и в международен план. Това, разбира се, не означава, че 
всички, които влизат при нас,  са толкова качествени. 
Другото, което искам да спомена, е, че театърът 
и киното са артистични дейности, но те са силно 
зависими от социалната среда, която дава възможност 
да се правят те. В самота не може да се създават тези 
изкуства, това е азбучна истина. Те са силно зависими 
от това какво е полето в национален план и какво е 
полето за възможната реализация на хората, които 
искат да учат тези изкуства. Тук полето за жалост 
е доста деформирано, неблагоприятно. Държавната 
субсидия систематично намалява. Това се отразява 
директно върху реализацията на младите завършващи 
студенти. Те вероятно биха могли да се натоварят с 
отговорността, че не правят личен избор и не отиват 
да играят в не толкова престижни театри. Това би 
било уместна претенция към тях, но когато условията 
за работа в този по-малък театър са толкова оскъдни, 
че могат да се правят само скромни постановки, това 
не е мечтаното поле за един млад човек. Всеки иска 
най-доброто. Това е нормален стремеж, валиден за 
всяка професия. Друг е въпросът, че е логично младите 
хора да бъдат възпитавани в дух на преминаване на 
отделни професионални етапи. Не може да се допусне, че 
университетът трябва да гарантира на всеки завършващ 
най-добрата позиция и заплата. Това трябва да се 
спечели. В този смисъл ние до голяма степен сме силно 
зависими и ощетени от общата картина на социална 
подкрепа за мястото на изкуствата в днешна България. 
От друга страна, много от младите хора са силно 
инициативни и моята надежда е в независимите проекти. 
Особено в последните години има оживление, което е 
не само количествено, но започват да идват истински 
интересните неща. Това не може да бъде успокоение 
обаче. Трябва да има значим ресурс в стабилните места 
за създаване на театър и кино.
Михаил Неделчев: Искам да ви подкрепя относно 
изказването за необходимостта изкуството да има 
стабилен социален престиж. В НБУ изкуствата 
имат широко място. Може да се каже, че НБУ е 
една трета университет по изкуствата. Там се 
прави кино, анимация,  компютърен дизайн и такива 
специалности, които не се реализират другаде. Имаме 
много добри театрални професионалисти и 
преподаватели, като започнем от Цветана 
Манева, Георги Дюлгеров и т.н. Това се 
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случва благодарение на инвестициите, които се правят по 
частен път в едно частно висше учебно заведение. Каня 
ви да видите какво представлява театърът на НБУ. 
Такъв театър няма другаде – заради залата и техниката, 
с която разполага. Това се отнася и до музиката. Знаете, 
че там непрекъснато се правят майсторски класове. 
Така да се каже, в този университет звучи от горе до 
долу музика. Ние, филолозите, също правим усилия да 
променим представата, че филологическото занимание е 
сякаш модифицирано знание от реалността. Ние имаме 
случаи, като например Емилия Дворянова, която се 
хабилитира със своите романи, естествено, прилагайки 
към тях студия, в която ги коментира. Това е много 
голяма амбиция, която се опитваме да реализираме 
през последните 15 години. Опитваме се да налагаме 
представата, че писателят в реалността е писател. 
И в Софийския университет има писатели, но те би 
трябвало да се маскират като академически фигури.
Камелия Спасова: Нито поетът Ани Илков, нито 
поетесата Амелия Личева ходят маскирани в Софийския 
университет. Мисля, че това деление между писател и 
академична фигура няма нужда да се прави.
Михаил Неделчев: НБУ, за разлика от други 
университети, се стреми да създава общност, така да 
се каже, да има клубна атмосфера. Точно изкуствата 
в много голяма степен имат значение за това. Има 
галерии, музеи. Заповядайте в НБУ и ще видите, че 
навсякъде стоят артефакти. Нашите коридори не са 
пусти, непрекъснато са обживени. Не съм виждал това в 
Софийския университет.
Ани Бурова: Все пак ми се иска да изведем разговора 
от „съревнованието” между университетите към 
възможностите да се обоснове хуманитарното знание 
днес. Разбира се, че НБУ и Софийският университет са 
университети от различен тип, със сигурност могат да 
бъдат приведени много аргументи и в подкрепа на, да го 
наречем, „по-класическото” университетско образование, 
но може би по-важният въпрос е не напрежението между 
различните университетски модели, а възможностите 
да бъде мотивирана хуманитаристиката, да се променят 
представите по отношение на нея.
Михаил Неделчев: В това напрежение НБУ, разбира се, 
е потърпевш, тъй като при всички атестации е цакан, 
защото е частен университет.
Камелия Спасова: Мисля, че трябва да избегнем това 
разделяне, в което да се опитваме да показваме кой 
университет какви достойнства има. Разговорът е за 
това в момент на криза на образованието какви общи 
политики на справяне да заложим. Струва ми се, че 
критичната точка в образованието сега представлява 
натискът, наложен в общоевропейски контекст, за 
прагматизация на образованието. Това е проблемът, 
който хуманитаристиката трябва да решава, защото 
диспозитивите, които тя предлага, са по-скоро 
философско, общохуманитарно познание, което не 
действа с бързи ефективи. По принцип самото знание 
има идеята за теоретично вложен ефект, т.е. да се 
измислят неща, които биха дали ефект за преобразуване, 
което ще се случи след десет или петдесет години. 
Докато натискът върху образованието в момента е да 
се мислят такива политики, които да дават бърз ефект. 
Според мен проблемът е, че има отказ от това да се 
мислят сега неща, които да дадат ефект след петдесет 
години. Такова мислене не действа или е трудно да бъде 
задвижено. 
Михаил Неделчев: Така беше убита българската преса, 
когато всички наши списания бяха подложени на оценка 
от чужди комисии. Например даваха 10 000 евро, и 
след една година изданието трябваше да бъде напълно 
печелившо. Ние обяснихме, че никога няма да стане 
така. Нито във Франция, нито в Америка такива 
издания са печеливши, навсякъде те се дотират. Това 
е проблематизиране на нашето занимание, не само в 
сферата на образованието. Виждате какво става в 
сферата на книгоиздаването. Там се толерират такъв 
тип автори и презентации, които са на ръба на масовата 
култура и подменят идеята за литература.
Ани Бурова: Очевидно живеем във време с твърде 
опростени критерии за това кое е прагматично и 
приложимо. В тази ситуация как може да бъде защитено 
хуманитарното знание? 
Михаил Неделчев: С висок идеализъм. Нищо друго.
Ани Бурова: А не трябва ли да „преведем” идеализма си 
на език, който да е разпознаваем за обществото и който 
да въздейства върху него?
Михаил Неделчев: Както казах, самата наша гилдия се 
трансформира, тя сама подмени обекта на заниманията 
си. Вместо българските филолози да се занимават с 
българска литература, а славянските филолози със 
славянска литература, нашите колеги започнаха да се 
занимават с неща на всякакви формации, които могат да 
се финансират. Имам един колега, който е специалист по 
Витгенщайн, а инак е директор на „Риск Монитор”. Той, 
така да се каже, промени идеята за Отворено общество, 

като го превърна в институт, за 
да се финансират няколко проекта. 
Примерите са стотици, включително 
хора с висок статут и добри 
професионални умения започнаха 
да изследват неща, които не са им 

работа. Така да се каже, те напуснаха своите територии. 
Става въпрос за едно поединично прелъстяване, напускане 
на самия себе си. 
Ани Бурова: Но това е и въпрос на личен избор. Въпросът 
е как тези от нас, които искат да се занимават, да 
речем, с история на литературата, да обяснят на 
останалите, на днешното ни общество, че самото то 
има нужда от тази наука, че тя е важна за собственото 
му съществуване.
Михаил Неделчев: Няма начин.
Адриана Дамянова: Не съм сигурна, че няма начин. 
Впечатлих се от нещо, което чух от устата на 
Емил Хърсев в предаване, където се обсъждаше 
проблематиката около образованието. На предложение 
във висшето образование да влезе бизнесът, за да си 
избира предварително студенти, професионалните 
гимназии да бъдат ясно ориентирани към професии, 
които съществуват действително на пазара и т.н., 
господин Хърсев каза: „Не, нека те получават по-базисно, 
по-хуманитарно образование, а ние след това ще ги 
научим на това, което на нас ни трябва.” На една среща 
преди години между образованието и бизнеса Левон 
Хампарцумян каза в същия стил, че бизнесът не може 
да поръча специалисти от днес за след десет години, 
защото нещата се променят много бързо и че самият 
бизнес не знае какви хора ще са му нужни в бъдеще и 
затова на него са му нужни обучаеми хора. Дали пък 
висшистите не намират работа по-лесно, защото имат 
особен род умения, например комуникативни умения, 
което никак не е малко? Умението да учиш - ето нещо, 
с което хуманитаристиката чудесно би се справила. 
Това, за което Ани Бурова пита, е изключително труден 
въпрос, поздравления за намирането му -  как да преведем 
на разпознаваем език такова послание във време, в 
което високото знание е по-скоро дискредитирано, 
освен в някакви тесни кръгове. Елитите се презират по 
дефиниция. Защо в днешно време младежите да се мъчат 
в някакви училища, като вече има всякакви предавания 
Играй с мен, Пей с мен и т.н., които веднага те изкарват 
пред публиката. Ученето на изкуства в училище е 
показателно. Навремето аз съм учила предмета Пеене, 
а сега учат Музика. Учехме простото Рисуване, а сега 
учат Изобразително изкуство. Смяната на имената на 
предметите означава минаване от някакво си пеене към 
теоретични занимания. Вместо да насърчават учениците 
да свирят или пеят, ги карат да учат разликата 
между квинтата и септимата и т.н. Не мисля, че 
образователната институция прави това умишлено, а 
заради криво конципираното средно училище, което има 
много голямо значение – оттам идват нашите студенти. 
Венета Дойчева: Според мен все още не сме стигнали 
онова най-страшно дъно в социален план, което наистина 
ще накара в едър мащаб българите и държавата да 
осъзнаем, че за да почнем да се измъкваме, трябва 
наистина да извикаме с пълна сила хуманитарните сфери 
на преден план. Навсякъде по света, включително и 
тук, когато се появи някакъв социален проблем, веднага 
искат да направят арт терапия или някакво подобно 
обучение.  Когато изцяло се усети, че сме капитулирали 
като общност, когато стигнем до страшните, грозни 
неща, до непонятното, инстинктивно и интуитивно 
хората усещат, че само духовното може да измъкне 
ситуацията на друга плоскост. Това би могло да бъде 
големият аргумент на хуманитарните занятия пред 
държавата, пред тези политики, които  поставят на 
преден план прагматичното. Не смея да кажа, че това 
не ни е нужно. Икономиката няма как да се развие, ако 
не станем по-продуктивни във всички сфери. Едното 
върви заедно с другото. Не може да сме производителни, 
ако сме бездушни и примитивни в най-широк смисъл на 
думата. Обричаме се на едно огрубяване и каквото и да 
произвеждаме нататък, то все ще бъде нескопосано или 
само копиране на нещо друго. Хуманитарните дейности 
според мен са спойката на обществото, това е хумусът. 
Амелия Личева: На някои места в Европа го разбират 
това. Ето, Италия реши да излиза от кризата, залагайки 
на интелектуалец като Марио Монти, на знанието, 
което идва от университетите.
Михаил Неделчев: Не знам дали наблюдавате как 
говорят младите хора. От моя гледна точка днешните 
български тийнейджъри са завзети от света на 
вулгарното. Това е чудовищен проблем.

Има една социална търпимост към неща, които би 
трябвало да са абсолютно недопустими. Училището не 
ползва своята наказателна или предупредителна система. 
Учителите не смеят да влязат в конфликт с учениците.
Адриана Дамянова: Как гледате на идеята, че 
човек става човек в общността чрез езика, а ако ние 
действително въобще нямаме общество, каквато теза 
съм чувала, че споделя проф. Георги Димитров, какво 
се случва? Не смятате ли, че училището е толкова 
безпомощно, колкото е и семейството? Понеже не 
можем да се конституираме като общество, нещата 
се сриват, вместо да настъпи диференциация. Мен ме 
сепват думи от рода на постчовеци, нечовеци. Ние се 
шегуваме, че новото поколение е от друг еон. Разликите 
са чудовищни. Те мислят по абсолютно различен 
начин. Знанията им са по-капсулирани и по-трудно 
правят връзки между нещата, не могат да събират 
информация. Вече има разлика в начина, по който се мисли 
светът. Социологическо изследване твърди, че 80% от 
комуникацията на тийнейджърите е през интернет. 
Това са факти, които трябва да приемем, да осмислим 
и да променим начина си на общуване със студентите. 
Нямам предвид някакво сервилно нагаждане, но трябва 
да калкулираме начина си на общуване. Не става дума да 
оказваме съпротива, а по-скоро да хванем вълната и да 
изведем следовниците си на нейния гребен, вместо да 
мислим за ход назад. Продължавам да съм убедена, че това 
не е само български проблем. Част от решението е да 
разберем, че имаме общи проблеми. Европейският съюз 
наистина създава натиск - срещала съм това под името 
„доларизация” на образованието – колкото повече пари 
носи една специалност, респективно колкото по-малко 
усилия изисква, толкова по-добре. 
Михаил Неделчев: В допълнение мога да дам пример 
с нашите студенти. Стараем се да им осигуряваме 
специализации и в момента трима от най-добрите ни 
студенти са на стаж в издателството на БАН. Те са 
потресени от статичността, от нищоправенето и 
всичко онова, което можем да си представим в едно 
държавно предприятие. Те просто виждат, че някакви 
хора местят някакви папки. Не ги въвличат в никакви 
дейности. Други студенти бяхме пратили в една частна 
информационна агенция, там ги бяха накарали да вършат 
конкретни репортерски неща, които не изискват особена 
интелигентност. Ние сме ги мотивирали, научили сме ги 
на нещо, но се оказва, че никой не търси тези неща.
Камелия Спасова: Във връзка с това, което Адриана 
Дамянова  каза, си мисля, че част от традиционността 
на университетското знание е именно в това да постави 
дистинкциите, да йерархизира. 
Адриана Дамянова: Включително и това имам предвид. 
Това как да използваш информация също е въпрос на 
култура. Не става дума да си мислим, че идва нещо ново 
и старото ще изчезне. Най-общо казано, защо трябва да 
има един канал на общуване, когато може да има и повече. 
Трябва да покажем, че има неща, които не хипертекстът, 
а текстът ги дава.
Михаил Неделчев: Обаче за това трябва да бъде 
култивирано отношение към авторството на текста. 
От моя опит съдя, че студентите имат отношение към 
интернет като природа. Когато им кажа да напишат 
нещо, те все едно отиват да берат гъби в гората. 
Връщат се с един текст и въобще не се интересуват 
кой е авторът. Проблемът за авторитета на авторите 
въобще не стои и те са учудени, когато поставяш 
въпроса за това, че текстът е написан от друг. 
Адриана Дамянова: Аз съм намерила противоотрова - не 
давам такива реферати. Давам уникален случай, който да 
бъде критически прочетен. Реагирам спрямо ситуацията. 
Опитвам се да ги карам да четат инструментално, да 
ползват прочетеното като генеративна идея, а не като 
нещо мъртво. Това няма полза за тях.
Радея Гешева: Освен това в училище не се учи, че това да 
ползваш авторски текстове, без да цитираш, е подсъдно. 
Учениците не си дават сметка, това преминава и в 
университета. За съжаление има преподаватели, които 
поставят високи оценки, без да се интересуват от 
работата на студентите. Хуманитарното образование 
може да привлече ученици, които са потенциални 
студенти, чрез диалог. Необходимо е да си дадем сметка, 
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че живеем в началото на третото хилядолетие и 
учениците се променят с всяка изминала година. Разбира 
се, че влияние оказва и обкръжаващата среда – семейна, 
родителска, приятелска и т.н. Мисленето на ученика 
трябва да се развива така, че самият той да осъзнае, че 
изпитва конкретна необходимост от дадена специалност 
и е готов да се запише в нея, независимо че реализацията 
след това не е бляскава. Според мен това би могло да 
се получи чрез организиране на срещи между студенти, 
които периодично представят своята специалност и 
плюсовете и минусите й пред учениците.
Амелия Личева: Има училища, които вече искат подобни 
инициативи. 105-о училище е такова, то искаше подобна 
помощ от Софийския университет - преподаватели 
и студенти да посещават учениците и те да чуят 
конкретно от тях това, което ги интересува. И две 
думи като реплика към проф. Неделчев за това, че 
хуманитаристиката не трябва да променя полето на 
дейностите си.  Струва ми се, че промяната често пъти 
по-скоро помага да се чува гласът на интелектуалците. 
Мислех си за Иван Кръстев, който вече не се занимава 
с философия, но тежи като интелектуалец и мнението 
му определено се чува, при това по важни въпроси. 
Независимо че Стефан Попов, който конкретно беше 
визиран от проф. Неделчев, не се занимава с Витгенщайн, 
той продължава да пише не само политически текстове, 
но и много текстове върху театър, книги, и това е 
много интересно и със сигурност разширява зоните 
на присъствие. Разширяването на заниманията не е 
предателство към призванието на хуманитаристите.
Михаил Неделчев: Нямах предвид това. Говорех за 
отказа, невярата, че тази специалност има предмет. 
Много колеги, които по номенклатура са литературни 
историци, не вярват, че изобщо има такава дисциплина. 
Как можеш тогава да внушиш на студента, че я има? 
Ако съм започвал да се занимавам с други неща, то 
беше една криза, в която имахме голям ентусиазъм 
за интердисциплинарност, за това, че филологията 
става част от други неща и т.н. Точно това направи 
френската критическа философия, тя разми границите. 
В някакъв смисъл това беше добра провокация, но не 
може да продължава докрай, особено когато става въпрос 
за преподавателска дейност. Длъжен си да обясниш на 
студентите какво те наистина учат.
Адриана Дамянова: Това не са ли конвенционални 
неща, филологията не съществува навсякъде по 
света - на много места се учи или лингвистика, или 
творческо писане... В днешно време могат ли въобще 
да бъдат удържани толкова отчетливо границите? 
Те стават по-пропускливи, и мисля, че от въпросната 
интердисциплинарност по-скоро се печели.
Михаил Неделчев: Въпросът е, че в някои университети 
филологиите се придвижват към журналистиката, за 
да станат по-атрактивни, въвличат се в сферата на 
публичните отношения, рекламата и т.н.
Адриана Дамянова: Публичността е част от живота 
ни. Не е случайна тази лекота, с която младите се 
разголват в езика си. По друг начин се преживява 
публичността. 
Михаил Неделчев: Всички се занимаваме с тази нова 
публичност. Проблемът е, че много от хората, които 
пишат, отдавна са напуснали своите професионални 
занимания като университетски преподаватели.
Анастас Герджиков: Имам впечатлението, че всички 
сте преувеличено притеснени от това, което се случва 
през последните 20 години. Не е вярно, че хората не се 
занимават непрофесионално с изкуства. Свързан съм със 
Съюза на народните читалища, където виждам, че хиляди 
хора се занимават непрофесионално, от интерес. Второ, 
наистина има неща, които не са обратими - например 
това, че висшето образование се масовизира. Но има и 
неща, които са обратими. Това, че близо 40 процента 
от завършилите са от икономически специалности и 
още 10-ина процента са с право, е защото и двете реално 
не бяха области с реализация в продължение на много 
години. През последните двайсет години можем да се 
занимаваме с такива неща и интересът е огромен, което 
е обосновано също и от доброто заплащане. Това е цикъл, 
който ще завърши и хората ще се върнат там, където 
са били, т.е. в много други области. Последните десет 
години не бяха като  десетте преди тях. Може би тогава 
ни се е струвало, че духовната инерция ни е държала, но 
не е така, това бяха едни много по-страшни и просташки 
години. И за да завърша това изказване с шега, един 
приятел миналата седмица бил на опера и каза, че имало 
хора, облечени по най-различен начин. Някои били с 
костюм, други с ежедневни дрехи, а едно цяло семейство 
било облечено с анцузи. Сега трябва да се запитаме: 
лошо ли е, че хората ходят на опера, облечени в анцузи, 
или е хубаво, че тези с анцузите са започнали да ходят на 
опера?
Адриана Дамянова: Можем да приемем това като добра 
метафора на хетерогенността.
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Като начало на нашия разговор бихте ли представили 
академията, на която сте ректор, с няколко 
“рекламни” изречения? 
- Академията за театрално и филмово изкуство 
„Кръстьо Сарафов” има вече доста сериозна история. 
Ако я сравняваме с други театрални и филмови училища в 
Европа, тя даже има богата история – съществува вече 63 
години; тази година празнуваме 50 години от специалност 
„Актьорско майсторство и режисура за куклен театър”, 
а догодина ще честваме 40 години образование по 
кино. Имаме 17 бакалавърски специалности, няколко 
магистърски и докторски програми. Тоест в рамките на 
съвременното образование по изкуства НАТФИЗ е добре 
развита, средноевропейска академия, която има много 
взаимодопълващи се специалности. Тя дава възможност 
на младите хора да получават знания, информация и 
естетически познания в сферата на изпълнителските 
изкуства, киното, телевизията, дизайна, анимацията, 
фотографията...

Вие имате поглед върху различни образователни 
модели. Ако приложим сравнителния метод, къде 
стои НАТФИЗ „Кр. Сарафов” в европейски и световен 
контекст?
- Мисля, че сравнителният метод е приложим и 
резултатен. В смисъл, че като се сравняваме с други 
училища по изкуствата и академии (обикновено ги 
наричаме с английската терминология “училище по 
изкуства”), виждаме, че сме на едно много добро 
място. Това се дължи до голяма степен на факта, че 
през последните десетина години имаше много силно 
ръководство в лицето на проф. Семерджиев. Той имаше 
много силна и ясна визия за това, че нашата академия 
трябва не само да произвежда качествена продукция, 
което значи добро образование, но и да се опита да го 
покаже пред света. Положиха се много усилия, за да можем 
да се включим във всички авторитетни международни 
форуми. Ние участваме в работата на ELIA 
(Европейската лига на институтите по изкуства), където 
проф. Танковска е в борда; съоснователи сме на GATS 
(Световен алианс на театралните училища); в много добра 
позиция сме в CILECT (Международната асоциация на 
филмовите и телевизионните училища), в която членуват 
над 150 училища от цял свят. Академията е основател 
и вече седма година ръководим конкурса на училищата по 
кино за излъчването на най-добър филм. Това е сравнимо 
с наградата „Оскар” за студентски филм, защото 
участват всички училища, които избират най-добрите си 
филми. Тоест академията има изключително добро име в 
международен контекст. 

Лесно ли се въвеждат нови принципи, методологии 
и правила в образователни модели, особено с по-
устойчиви традиции? 
- Винаги съм твърдял, и това не е мое откритие, че 
образованието е изключително консервативна система 
и такава трябва да бъде. Давам следния образен пример. 
Образованието е като презокеански кораб. За да може 
да достигне здрав и цялостен крайната си точка, която 
отстои във времето на 5, 10, 20 години, тъй като в 
такава перспектива са целите на образованието, той 
трябва първо да се управлява много внимателно. Освен 
това на този кораб носим архиви, спомени, традиции, 
културна идентичност... плюс всички нови възможности, 
които ни позволяват да управляваме процеса, наречен 
образование. В този смисъл не можем и не трябва 
всяка година да се променяме. Ние трябва да държим в 
съзнанието си традицията, която имаме и използвайки 
възможността да наблюдаваме училищата по театър и 
кино, да правим необходимите промени. Ако мога образно 
да се изразя, гледаме с едното око това, което трябва да 
постигнем след 5-10 години. В същото време сме стъпили 
здраво на базата, която имаме. 

Безпроблемно ли е  съществуването на академията 
в съвременния контекст? Какви са актуалните 
проблеми?
- Съществуването на такава академия е изключително 
трудна задача и дейност в днешно време в България. И 
това е така, защото това е бутиково образование. То 
е много скъпо в цял свят поради факта, че се преподава 
на малко хора, индивидуално и с използването на много 
технически средства. Съвременната електронна техника 
в киното се амортизира морално за три години, тоест 
ние непрекъснато трябва да я обновяваме. Академията 
има учебен театър – професионална сцена, на която 
студентите могат да репетират и в последните 
години от следването си да покажат своите умения и 
постижения, за да получават квалификация като актьори, 
режисьори и т.н. Издръжката на този театър струва 
много скъпо. Как се поддържа този лукс? Ние получаваме 
субсидия от държавата, която за съжаление става все 
по-малка, тъй като се увеличава цената на издръжката. 
Студентите не могат да плащат такса, равностойна 
на стойността на издръжката им. Опитваме се да 
балансираме с помощ от преподаватели и спонсори, за да 
поддържаме качеството на образованието. Обществото 
трябва да знае, че изпълнителските изкуства струват 
много пари. Хората имат нужда от изкуство, но когато са 
в трудна ситуация, може лесно да се откажат от него.

Четох, че британският министър на финансите 
Джордж Озбърн, обявявайки пред парламента най-
драстичното орязване на публични разходи, произнася 
репликата: “Нашите университети са перлите в 
нашата икономическа корона и е ясно, че ако искаме да 
запазим мястото си на върха на световните класации, 
трябва да реформираме системата на финансиране”...
- Разликата е огромна. Великобритания е успяла да изведе 
образованието в качеството на икономически механизъм. 
Там то носи пари, а у нас - не. Ние преподаваме на български 
език. Ако преподавахме на английски или на немски, може 
би щеше да е по-различно. Има и друго... Миналата седмица 
чествахме Ищван Сабо като Доктор хонорис кауза на 
нашата академия. В академичната си реч той завърши със 
следния анекдот: По време на Втората световна война 
към Чърчил се обърнал министърът на отбраната, за да 
поиска допълнително пари за отбрана. Обяснил, че нивото 
на отбраната пада. Чърчил го попитал откъде да ги вземе, 
като няма пари. Министърът на отбраната предложил 
да вземат от културата и образованието. Чърчил му 
отговорил, че ако вземат от тези области, няма да 
има какво да защитават. Тоест ние като общество и 
държава трябва с всички сили да защитаваме културата и 
образованието си, защото това е нашата идентичност. 

Извън финансовите, има ли образованието по изкуства 
други проблеми?
- Мисля, че не трябва да изваждаме финансовите 
проблеми пред скоби, а да ги мислим комплексно. Аз 
разбирам за какво питате, но се опитвам да вкарам 
разговора за образованието, изкуството и културата 
в рамките на финансите, които имаме. Защото ако 
разделим двете теми, ще говорим, говорим и после ще 
се върнем при “лошите” хора, които дават пари. Трябва 
да имаме съзнание за рамките, в които сме поставени. 
Разговорите за образование са много важни, защото 
трябва, от една страна, да подготвим младите хора да 
бъдат професионално готови, да имат професионалните 
умения, за да снимат, да пишат сценарии, да играят 
на сцена, да танцуват, пеят и т.н.  Друга много важна 
задача е да им покажем, че сам за себе си занаятът нищо 
не носи. Изкуството само за себе си не съществува, ако 
нямаш морал. Не може един морален изрод да прави добро 
изкуство просто защото е много талантлив. Изкуството 
се прави от добри хора, които носят морал в себе си, 
които имат принципи. Трябва да научим младите хора да 
разпознават доброто и злото. Ще ви дам пример с един 
гениален и любим мой филм. “Кръстникът” на Франсис 
Форд Копола, заснет през 1972 г., направи лоша услуга 
на целия свят именно защото беше гениално направен. 
Вече 40-50 години хората мислят, че има добри и лоши 
гангстери. Истината е, че всички са лоши. В момента 
имаме митологизиране на престъпниците в цял свят 
и в България. Ние трябва да покажем на младите хора 
как да разсъждават в определени насоки, като ги учим 
в сфери като философия, естетика, и т.н. Това не 
може да се научи за две години. В Европа се води много 
сериозна дискусия относно продължителността на 
бакалавърското образование, дали да е три или четири 
години. Съществува т.нар. Болонски протокол, който 
задължава всички висши учебни заведения да направят 
бакалавърските си програми тригодишни. Различията са 
големи. Например във Великобритания говорят дори за 
двугодишно бакалавърско образование, защото то струва 
пари. В Германия са доста по-консервативни и не искат 
да отстъпят от четиригодишното. Скандинавските 
страни и Великобритания са за тригодишно образование, 
което държавата плаща, и магистратура, която всеки 
да си заплаща. В България разсъждаваме по следния 
начин: ако държавата иска да направи три години 
бакалавърската степен, нека да ни гарантира, че и 
двугодишна магистратура ще бъде субсидирана от 
държавата. Сега държавата финансира само една година 
магистърско образование. Каква е разликата в това, което 
ще даваме на студентите? Аз съм убеден, че за три години 
могат да придобият знания, за да отидат да работят. 
Четвъртата година е нужна на студентите, за да могат 
в комфортната обстановка на академията да подготвят 
дипломната си работа и бавно да преминават от 
обстановката на домашно обгрижване към индустрията. 
Затова мисля, че на този етап трябва да поддържаме 
четиригодишна система.

Друг проблем не е ли фокусът на магистратурите? 
Много често те разширяват фокуса, вместо да 
специализират знанието.
- В цял свят има две форми. Едната е т.нар. 
университетско образование, където в бакалавърската 
степен се учи обща, например хуманитарна специалност. 
След завършването в магистратурата специализираш, 
например психология, работа с деца и т.н. В някои училища 
като нашата академия, в които три години се 
учи фокусирано занаят, трябва да се внимава 
как да изглежда магистратурата. В момента 
сме приели, че студентът за четири години 

Културата и образованието 
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изучава всички технологични основи и изисквания на 
професията, а магистратурата му служи, за да надгражда 
най-вече в сферата на теорията и естетиката. За 
какво е нужна например на един актьор или оператор 
магистратура? Той няма да научи нищо повече в занаята. 
Магистратурата обаче е задължителна, ако той иска да 
се занимава с теория, ако иска да стане преподавател, 
да продължи с научна работа или ако иска да се движи 
в йерархията, за да участва в ръководството на 
процеса. Аз съм убеден, че поколението, което е след нас, 
постепенно ще поеме ръководството на държавата в 
културния сектор – министерства, театри, телевизии 
и т.н. Освен практически умения те трябва да имат 
и опит в ръководството на процеса. Именно това се 
опитваме да правим в нашите магистратури.

Едно училище по изкуствата първо открива таланта, 
след това отглежда професионализма, и в съвременния 
свят трябва да обучи студента и как да продава 
своето изкуство. Струва ми се, че програмите на 
НАТФИЗ се грижат и за това. Така ли е?
- Това е задължително. Ние имаме две програми: 
“Мениджмънт в сценичните изкуства” и “Мениджмънт 
в екранните изкуства”, в които учим студентите как 
да разпознават процеса, да го разделят на части, за да 
могат да го ръководят. Мениджърът в нашите области 
трябва да разбира от изкуство, да може да го чете, да го 
представя, да бъде лидер. Надявам се, че това са хората, 
които ще навлязат в ръководството на културата и ще 
започнат качествено да я управляват.

Много вълнения предизвика рейтинговата система 
за класация на висшите училища. Какво е вашето 
мнение за нейното функциониране и ефективност?
- Преди две години министерството даде задача на 
работна група да създаде система, според която да се 
оценяват образователните постижения на висшите 
учебни заведения в България. Миналата година се 
приложи за първи път. Не знам как са я приели другите 
университети, но ние имахме доста забележки. 
Бяхме оценени като най-добрите в обучението по 
кино и театър, но с много малка разлика от други 
висши учебни заведения, които преподават и такива 
специалности. А обществената оценка е доста по-
висока. Имахме подробен разговор с комисията. Тя беше 
много кооперативна. Подобна система съществува 
в Америка, където има т.нар. лига на най-добрите 
университети. Но там има огромен пазар, в който 
между 3000 университета не е трудно да се изведат 20 
най-добри, 100 средни и т.н. В България това е доста 
трудно. Въпреки това рейтинговата система показва 
някои качества и слабости. След като протестирахме 
остро миналата година, ние се опитваме да открием 
логиката на нещата. Тази година има разлика в начина 
на оценяване. Проблемът не се отнася за големите 
университети, където има 40 или 100 специалности, а за 
такива като нашата академия, в които има специфика. 
Например ние имаме най-добрата библиотека в областта 
на театъра и киното в страната. Но ако пресмятаме 
количествено, томовете ни са в пъти по-малко от тези 
в библиотеката на Софийския университет. Друг много 
интересен критерий, по който ние получихме 0 точки, 
е публикациите в списания. В големите университети 
има много специалности и преподавателите публикуват 
в много различни издания. Нашите колеги имат 
възможност да публикуват в 2-3 списания, защото те са 
толкова в България и не са изведени в системата, която 
им дава международен рейтинг. Друг пример е критерият 
за т.нар. кариерен център. В голям университет може 
да има офис с табела „кариерен център” и там да идват 
потребители на кадри. При нас това не може да се случи 
по този начин. Но ние имаме работещ кариерен център. 
От две години правим съвместни продукции с театри в 
различни градове. Студентите ни играят в постановки и 
така показват своите умения не само пред публиката, а 
и пред режисьори, директори и др. Следващата седмица 
започва 36-часовият маратон в НАТФИЗ, който дава 
възможност на цялата софийска общественост и 
работодатели да видят нашите студенти. Тоест де 
факто ние имаме кариерен център. За последните две 
години 95% от завършилите студенти са намерили 
реализация по специалността си. 

Пропуснахме ли в разговора си нещо важно?
- Ние си говорихме само за важни неща. Най-важно 
е обществеността да знае, че можем да излезем на 
по-предно място в европейската обща държава и в 
света само като залагаме на образованието. То е това, 
което винаги е движило всички държави. Щастливото 
общество се ръководи от добри ръководители и ние 
трябва да ги подготвим във всяка област. Искаме да 
възпитаме млади хора, които не само създават, а имат 
уменията, желанието и отговорността да ръководят 
процесите. Едва тогава ще можем да кажем, че сме 

си свършили работата. И аз много се 
надявам нашите студенти да разбират, 
че ние правим именно това за тях.

Въпросите зададе 
РУМЯНА НИКОЛОВА

Културата и образованието са нашата 

идентичност
от стр. v

Професор Илчев, вече няколко години се намираме в 
период на динамични законодателни промени, или 
поне намерения за такива, в областта на висшето 
образование и науката. Как оценявате посоката, в 
която се движат те? От 2010 г. например действа 
Законът за развитието на академичния състав 
– какъв е ефектът му върху академичната среда 
и конкретно върху дейността на Софийския 
университет?
- Бих казал, че това, на практика, е единственото 
осъществено законодателно намерение и то беше 
осъществено въпреки протестите на Софийския 
университет. Тогава ние писахме до Комисията по 
образование на Народното събрание и до народните 
представители, до Министерството на образованието, 
нееднократно излизахме с протестни декларации и 
предупреждавахме какво ще се случи. Всъщност това, 
което казахме, стана, за огромно мое съжаление. Моите 
наблюдения са, че защитите се провеждат на много 
по-ниско ниво отпреди. Аз винаги съм бил привърженик 
на големите журита, а не на журитата от пет или 
седем души, каквито са сега. При големите журита, 
независимо от това, че не всички членове на журито 
са специалисти по конкретния проблем, оценката е 
по-цялостна. В крайна сметка ние не създаваме научни 
работници и преподаватели, които са специалисти 
по седмия прешлен на еди-кое си животно. Създаваме 
изследователи и преподаватели, които са социални 
животни и които трябва да имат социални умения. 
В този смисъл големите журита бяха много по-
полезни, защото хората поглеждаха на качеството на 
кандидатите от една много по-широка перспектива. 
Впечатлението ми сега е, че журитата са много добър 
начин да се хранят пенсионирани преподаватели. Случи 
се именно това, което предвидихме с ректора на 
Медицинския университет. Ние настоявахме, че в закона 
трябва да бъдат предвидени задължителни минимални 
изисквания. Между другото ние сме си поставили такива 
и нека се похвалим, нашите кандидати са толкова 
добри, че ги прескачат без проблем. Преди около месец 
Министерството на образованието се опита да прокара 
такива и в закона, но грънците вече са изпочупени и сега 
трябва да се лепят. Не виждах причина и за обсесията с 
ВАК, която беше породена от това, че един-двама души 
не са преминали през тази комисия. Аз дълги години бях 
член на комисиите, и то в едни от най-острастените 
политически години, и може би само в един или два случая 
се забелязваха политически симпатии или антипатии 
към даден кандидат за период от десет-дванайсет 
години. ВАК имаше много важна ограничителна 
функция, защото все пак поддържаше що-годе единни 
национални критерии. В Румъния, където премахнаха 
ВАК, преди няколко месеца отново въведоха под друго 
име строгите правила. В момента съотношението 
между производството на доценти и професори е 
обърнато с главата надолу. Преди обикновено броят на 
произвежданите професори беше наполовина от броя на 
произвежданите доценти, като презумпцията е, че много 
от доцентите в крайна сметка се пенсионират като 
такива. В момента в Софийския университет имаме два 
пъти повече успешни избори за професори, отколкото за 
доценти. Имаме цели факултети, например Факултетът 
по педагогика, където, доколкото си спомням, има 
само четирима асистенти, а всички останали са 
хабилитирани. Колеги от катедри от провинциални 
университети, където се изучава медицина, ми се 
оплакват, че при тях няма млади хора, които да водят 
практическите занятия. Така че, за мен поне, законът 
действа така, че не ме кара да се разколебая в някоя от 
прогнозите си, въпреки че аз съм историк и не наблягам 
на футуристични предположения. 

Какви позиции застъпва Софийският университет 
по отношение на подготвяния и обсъждан нов Закон 
за висшето образование?
- От кого е обсъждан и подготвян?

Говори се за него в медиите.
- Бедата е, че се подготвят важни законодателни 
промени на тъмно и от много малки групи хора и 
това е една от причините да има толкова проблеми 
после. Законът за висшето образование, доколкото 
знам, едва ли ще бъде приет до края на мандата на 
сегашното правителство. Той е твърде сложен и засяга 
много интереси. Вижте какво става с новия Закон за 
предучилищното и училищното образование, който 
иззема част от функциите на родителите и ги предава 
на държавата. Така че не вярвам да се приеме закон 
за висшето образование, освен ако няма политическа 
директива.

Какво е мнението ви за рейтинговата система 
за висшите училища? Какъв е ефектът й върху 
статута и финансирането на Софийския 
университет?
- Тя има плюсове, но не може да бъде 100% меродавна 
за качеството на институцията. Ние не можем да 
бъдем недоволни, дотолкова, доколкото Софийският 
университет обучава в 23 професионални направления и 
сред държавните университети сме на първо място в 23 
от тях, тоест в абсолютно всички, без изключение. Ако 
се сравним и с частните, Американският университет 
има едно направление, за което оценката му е съвсем 
малко по-добра от нашата - спрямо рейтингите това 
е статистически пренебрежима разлика. Има и едно 
направление, в което сме наравно. От години, още 
отпреди Даниел Вълчев, ние призовавахме да бъдат 
групирани университетите в България, защото 
университетът в Тутракан, да речем, и този в Пловдив 
няма как да бъдат сравнявани. Нека да дам отново 
за пример румънците, които направиха и рейтинг, и 
международен одит на своите университети, като 
резултатът от препоръките е, че се оформиха три 
различни групи университети с различно финансиране: 
изследователски, изследователско-образователни и 
образователни университети, като разликата във 
финансирането е в рамките на 50-60%. Тук единствено, 
доколкото зная, Софийският университет поиска такъв 
одит от „Делойт и Туш”, който бе платен от нашите 
настоятели. От рейтинговата система в момента 
има една позитивна стъпка - тя е, че известна сума се 
заделя и разпределя между държавните университети 
в зависимост от резултата от рейтинга им. Това е 
положителното. От друга страна, сме поставени в 
ситуация като в един от разказите на Кафка, където 
един герой е завързан в машина, която го реже на парчета, 
докато той се възхищава от това, че пред него е поставена 
купичка с кашичка, от която той може да лиже по малко. 
Ние сме поставени в подобно положение от правителството 
тази година. Сергей Игнатов е доста предпазлив, като 
казва, че ще бъдат отпуснати до 15 милиона за подкрепа 
на най-добрите университети. Ако това е сумата, 
Софийският университет трябва да получи около три 
милиона лева. През последните три години, откакто бяха 
въведени, както се казваше в постановлението, временни 
ограничения за финансирането на висшето образование, 
Софийският университет получава с 13 милиона по-малко, 
отколкото през 2008 година. Така че ние действително 
лижем купичката с кашичка. Скоро бях в Русия - там 
държавата буквално изсипва пари в науката и във висшето 
образование. В провинциални университети - наистина, 
добри - като Казанския университет например, миналата 
година само във Физическия факултет са получили 30 милиона 
долара за апаратура. Това е два пъти повече от сумата, 
която държавата дава за финансирането на целия Софийски 
университет. Ние бяхме тръгнали да правим скок над яма, 
за да преодолеем разстоянието, което ни делеше от другите 
страни, и се опасявам, че през последните години сме спрели 
във въздуха, а когато спреш във въздуха над дълбока яма, 
знаете какво се случва и накъде върви движението.

Какви са начините хуманитаристиката днес да 
докаже своята рентабилност?
- В рейтингите основен критерий бяха заплатите, които 
получават студентите, когато завършат, което за 
мен не е най-важното. Това е държавен университет и 
държавата не би следвало да се интересува най-вече каква 
ще е заплатата на завършващите, а какъв ще е приносът 
им в обществото. Хуманитаристиката в никакъв 
случай не може да създаде добавъчен продукт, който да 
конкурира продукти на химията, физиката, биологията. 
Тя създава широко мислещи хора, създава личности. 
Естествено, в идеалния случай. Между другото във 
Великобритания преди няколко години имаше много 
сериозен натиск за свиване на хуманитаристиката, 
който днес се отчита като грешка. Нейната задача все 
пак е да създава широко скроени хора. 

Хуманитаристиката създава 

мислещи хора и личности
Разговор с професор Иван Илчев, ректор на Софийския университет 

„Свети Климент Охридски”
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Имате ли поглед върху социалната реализация на 
студентите, които завършват, и специално върху 
тези в областта на хуманитаристиката?
- Ако вярваме на рейтингите, нашите студенти се 
реализират. Въпросът е какво разбираме под реализация. 
Тук отново не съм съгласен с общоприетата система, 
която казва, че човек, който е завършил история, 
трябва да работи като историк. Защо, като може да 
бъде президент на републиката, например? Завършилият 
филология трябва ли да работи на всяка цена като 
филолог? Защо, като може да бъде вицепрезидент на 
републиката или да работи в синдикатите, или като 
редактор във вестник? Поначало не съм привърженик 
на идеята, че университетът трябва да създава 
винтчета, които да пасват на определени гайки, защото 
обществото се развива и ако диаметърът на гайката се 
промени, това винтче свободно ще пада през нея и тя 
няма да може да бъде завита.  Тъй че идеалът е по-скоро 
да създаваме хора, които да мислят, да са гъвкави, да 
могат много бързо да се приспособяват към промените 
в обществото, а и самите те да инициират такива 
промени. Това е идеалът -  за съжаление малко от хората 
са такива. 

Като заговорихме за мислещи хора, споделяте 
ли ширещите се напоследък опасения, че новите 
поколения са безкнижни и четат все по-малко?
- Има един древноегипетски израз, вероятно апокрифен 
– един писар се оплаква, че младите вече изобщо не 
четат, не пишат, не се занимават с нищо. Това, което 
със сигурност зная като историк, е, че някъде през 1941-
42 година излиза третото издание на стихосбирката на 
Багряна „Вечната и святата”. Чел съм една рецензия, 
в която авторът се възхищава на българския народ, че 
е изключително културен и начетен, защото трите 
издания на стихосбирката правят общ тираж някъде 
около 15 000, което никак не е лошо за поезия. Не е лошо, 
но докато не се сетиш, че по същото време има един 
много популярен певец, Парушев, който ходи по сборове 
и седянки и изпълнява съчинените от него песни – дълги 
поеми със сюжети от рода: какво нещастие станало в 
някакво село, как един мъж завързал козата на бариерата, 
откъдето минавал влакът, бариерата се вдигнала, козата 
се обесила, той от мъка скочил в кладенеца, жена му 
си прерязала жилите, бабата се хвърлила в реката и от 
този род неща. На Парушев, погледнете в Народната 
библиотека, стихосбирките му се издават в тираж 75 
000. Така че проблемът с високата и ниската литература 
винаги го е имало, поне за мен. Има го и сега. Аз не искам 
да бъда краен песимист - променят се моделите на 
четене, на осмисляне на нещата, но това не се случва за 
първи път в човешката история. Аз имам спомен със 
сина ми,  когато учеше „Илиада” в училище и въобще не 
искаше да се занимава с нея. Седнах да му я обясня дума 
по дума и той се заинтригува. Дори съпругата ми се 
заслуша с интерес и каза, че досега никой не й е обяснявал 
по такъв начин. Въпросът е как ще доведем културата 
до децата. „Илиада” всъщност е приключенски роман, без 
еквивалент до края на XVIII век. Да, не съм песимист. 
Преди две години ми се наложи да открия автора на 
една мисъл, мислех, че е на Бертолт Брехт, но се оказа, 
че не е негова, и потърсих в Гугъл. И докато търсех, 
попаднах поне на петнайсет сайта на млади хора, които 
обичат, четат и си споделят поезия. И то не само 
съвременна, имаше и стихотворения на Павел Матев, 
произведения на Сава Доброплодни и т.н. И тук може да 
се върнем към хуманитаристиката - аз съм категорично 
против тази глупост - но за съжаление ние следваме 
сляпо всички директиви на Европейския съюз, - която 
изисква през 2020 г. някъде около 40% от хората у нас 
да имат висше образование. Да, те ще имат дипломата, 
но не и образованието. Няма и нужда от толкова хора, 
българската икономика няма нужда от такива хора. 
Според мен във всеки курс студенти винаги има по 
няколко души, които са много добри и те са маята, 
закваската.

Вие самият сте учен - хуманитарист, историк, какво 
е мнението ви за българската наука в областта на 
хуманитаристиката?
- Макар че не мога да обобщавам като Политбюро, не 
познавам цялата хуманитаристика, това, което ми 
прави впечатление, е тенденцията от последните години, 
поне в областта  на нещата, които ме интересуват 
– историята, философията, литературната история 
- към едно папагалско предоверяване на европейски и 
американски авторитети. Това личи по десетките 
бележки с чужди мнения под статиите, донякъде за 
сметка на собственото мнение. Разбира се, не бих казал, 
че хуманитаристиката ни е на ниско ниво, проблемът 
при нас е, че тя е много национална и регионална и много 
трудно може да пробие в Европа и по света, освен 
това се пише на език на малък народ, който малцина 
знаят. Ето аз например като историк, занимаващ се с 
българска и балканска история, трудно мога да вляза в 
международните класации за научен принос, защото те 
изискват да публикуваш в определени западни списания, 
които ти дават определен брой точки. Но аз не се нуждая 
от това. Моята четяща публика, доколкото я има, 
са българските и балканските читатели. Няма смисъл 
да публикувам нещо в English historical review, защото 
хората, които го четат, няма да ме прочетат, мен ще 

ме прочетат тези, които ще намерят публикациите 
ми на български в „Исторически преглед”. И най-сетне, 
бих казал, че хуманитаристиката ни е по-обективна, 
сравнена с тази в някои съседни държави. 

Чува ли днешното общество гласа на академията, на 
академичната общност, и може ли тя да бъде фактор 
при вземането на важни решения за обществото?
- Твърдо не. От двадесет и няколко години медиите 
водят упорита атака срещу всички опори на 
духовността на българина. Има жестока медийна атака 
срещу училището, академията, университетите. И 
независимо от това какво им се казва и какви факти им 
се представят, журналистите пишат това, което са 
решили. Самият факт, че завършващите ни студенти 
стават без проблем магистри навсякъде в Европа, 
докторантите ни си намират работа навсякъде в 
Европа, е показателен за доброто ниво на образованието. 
Медиите това не ги интересува, те твърдят, че нивото 
на образованието у нас е ниско. Аз дълги години съм 
преподавал в други държави, по един семестър или по 
няколко години, и смея да твърдя, че образованието у 
нас в никакъв случай не им отстъпва. Скоро четох един 
анализ в Le monde diplomatique за успешното излизане на 
Португалия от кризата, основната причина за което 
е, че в Лисабонския университет има голяма група 
икономисти, принадлежащи към различни политически 
партии, които работят заедно по проблемите на 
кризата. Те са консултативна група към правителството 
и то се вслушва в това, което те предлагат като мерки 
за излизане от ситуацията. У нас това изглежда утопия.

Да завършим с един въпрос отново за 
Софийския университет – какви са основните 
предизвикателства пред него днес и в близкото 
бъдеще? 
- Те са няколко. Едно от тях е свързано с държавната 
политика. Не може да имаме масов университет, 
който да е на изключително високо ниво. Това 
например, че Американският университет е по-добър 
в една област от нас, се дължи и на факта, че в него 
годишно се дипломират толкова хора, колкото при 
нас в един малък факултет. Това е приоритет, който 
държавата трябва да реши. Според мен трябва да има 
университети, в които да се дири качеството за сметка 
на количеството. Това са Софийският, Медицинският, 
Техническият университет – тези,  които принадлежат 
към Асоциацията на изследователските университети. 
Те не бива да бъдат финансирани заради количеството, 
а заради качеството. Вътрешен наш проблем, който 
се мъчим да решаваме, е подобряване работата на 
администрацията и електронизацията на Софийския 
университет. Трудно е, макар отвън да изглежда лесно 
- вижте как пропадат дори проектите за електронно 
правителство в България. При нас, въпреки протестите 
на преподаватели и нежеланието на администрацията, 

Специалност Първи избор при 
кандидатстване

(в %)

Среден успех 
от дипломата 
за завършено 

средно 
образование

Заемат ли 
завършилите 

длъжност, 
изискваща висше 

образование
(в %)

Осигурителен доход на 
завършилите

(в лева)

Изобразително 
изкуство

86, 9483 4, 9517 22, 5760 531,6817

История и 
археология

73, 9967 4, 9943 33, 3375 770, 0775

Музикално и 
танцово изкуство

85, 5850 4, 7733 35, 5429 528,2233

Педагогика 79, 5088 4, 8425 58, 3002 600, 0978

Политически 
науки

77, 7633 5, 2351 44, 3001 913, 6544

Психология 70, 7383 5, 2217 53, 7805 733, 1238

Религия и 
теология

88, 0075 4, 4525 36, 8118 561, 1025

Социология, 
антропология 
и науки за 
културата

70, 0317 5, 0583 28, 9528 776, 7163

Театрално и 
филмово изкуство

63, 8340 4, 9180 50, 1469 638, 6283

Филология 73, 2157 4, 9029 32, 1698 635, 0214

Философия 69, 8940 4, 9020 29, 9039 655, 3960

Данните са предоставени от Институт „Отворено общество”

заработи успешно информационната система „СУСИ 
– 4”. Надявам се, че до есента ще успеем да въведем 
електронни карти за всички преподаватели и студенти 
в университета. Следващият проблем, свързан с 
финансирането на университета, е привличането на 
чуждестранни студенти. В преговорите за влизане на 
България в Европейския съюз беше направена една голяма 
глупост - Меглена Кунева много ми се обиди, когато 
казах това. Първо бяха подписани главите за образование 
и наука, последните бяха за правосъдие и полиция. Беше 
прието – и това е правилно - че европейските студенти 
имат същите права и задължения като българските. 
Какво означава това? Представяте ли си един датски 
студент да се яви на конкурсен изпит по български 
език? В Унгария и Полша бяха потърсени и намерени 
междинни варианти, у нас - не. В последните години 
намаляват чуждите студенти от Европейския съюз и 
на нас законодателно са ни вързани ръцете. А не можем, 
както правят някои университети за търсените 
си специалности, да сключваме фиктивни договори 
за дарения с чуждестранните студенти. Това е под 
достойнството на Софийския университет. За да 
привличаме чужди студенти – може би колегите не го 
разбират напълно -  трябва да заложим на англоезични 
програми и на нещо, което на мен никак не ми се иска 
– на дистанционно обучение. Не ми се иска, защото то 
само ще задълбочи тенденциите към атомизиране на 
обществото – липсата на социален контакт и социални 
умения ще се задълбочи. Но неизбежно се налага да го 
направим, защото във финансово отношение един чужд 
студент се равнява на шест български. Това са някои от 
предизвикателствата, които стоят пред нас и трябва 
да бъдат решени в близките две-три години. 

Въпросите зададоха 
АНИ БУРОВА и АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Данни от проучването за Рейтингова система 

за висшите училища в България



П О З И Ц И Я

Професор Кокалов, последните години са много 
динамични за висшето образование у нас – засилва се 
конкуренцията между висшите училища при свиващ 
се брой на кандидат-студентите, променят се и 
представите на студентите за перспективите, 
които им предоставя тяхното образование. 
Националната художествена академия  предлага 
специфично образование, как се отразява тази 
ситуация на статута й, какъв е интересът към нея, 
както и реализацията на завършилите? 
- В последните петнайсетина години в образованието в 
тази област настъпи сериозно раздвижване. До средата 
на 90-те  изобразително изкуство се преподаваше само 
при нас и във Велико Търново. В момента почти във 
всички големи университети има факултети по изкуства 
и съответно специалности в областта на изящните, 
приложните изкуства и дизайна. От това идва и лекото 
„успокояване” на интереса към академията. Много 
млади таланти не могат да си позволят разходите 
в София и остават в локалните университети. От 
друга страна, много родители с възможности не се 
колебаят да изпратят децата си в чужбина. В тази вече 
естествена конкурентна среда е нормално влизането в 
академията вече да не е онази истерична битка на 15-
20 души за едно място както преди години. Ние вече не 
сме единствените и това позволява да се открои по-
ясно нашият профил: академичен състав от най-изявени 
практикуващи имена в нашата област, високи изисквания 
към кандидатите на входа – можем да си го позволим, 
тъй като интересът, въпреки че не е такъв какъвто 
беше, си остава стабилен, качествен образователен 
процес с безброй възможности за изява в конкурси, 
творчески проекти в екип с преподавателите, участие 
в международен обмен, представяне на редица наши и 
международни форуми. Оттам идва и отличното ниво 
на нашите дипломанти. Това е начало на прекия път 
за тяхната реализация. Естествено, за работливите 
и амбициозните. В съвременния свят никой не дава 
нищо наготово. Особено във време на криза, при свити 
бюджети в много области и все още нефункциониращ 
пазар за съвременно изкуство у нас. С други думи, почти 
всички дипломирани при нас намират реализация, къде 
по-лесно, къде по-трудно, като художници на свободна 
практика, дизайнери, артдиректори, художници в 
театрални, филмови и телевизионни продукции,  в 
реставраторски ателиета, галерии, като музейни 
работници, експерти в държавни и частни фирми и 
културни институции, проектанти и художествени 
редактори в издателства и печатни и електронни медии, 
рекламни и дизайнерски фирми. Това при горното условие 
– свити дейности, липса на регулиращи и стимулиращи 
публични механизми, незачитане на авторския статут 
и права на художника. Възпитаници на НХА се насочват 
и към преподавателска дейност в различни висши 
училища в София и страната, други се включват в 
системата на средното образование. Някои от бившите 
студенти на академията се завръщат, за да продължат 
образованието и специализацията си като докторанти 
в нея, а други, след различни конкурси, стават част от 
преподавателския й състав. По-трудно е с информацията 
за реализацията на нашите дипломанти в чужбина. Но 
е много радостно, когато научим за успех на някой наш 
бивш студент на престижен европейски форум или за 
това, че е бил поканен да преподава в голям университет. 

Споменахте реализация извън страната – можете 
ли да направите съпоставка между образованието в 
НХА и в сродни висши училища в чужбина?
- Академията има изключително активен международен 
обмен. Имаме договори с почти 50 висши училища 
по изкуствата и университети в Европа, Америка  и 
Азия. Годишно близо 20% от един наш випуск могат да 
имат семестър в някоя от 40-те академии, с които 
имаме договор по програма „Еразъм”. Те самите, а и ние, 
преподавателите, отчитаме спецификите при преки 
контакти и правим съпоставки. При сравнение с най-
престижни от тях в Париж, Виена, Венеция, Кайро, 
Варшава, Белград, Истанбул, Сеул, Гуанджоу, Пекин, 
Букурещ, Загреб и др. съотнасяме учебните стратегии, 
цели и задачи, учебно-методическите практики и 
творческото ниво. Резултатът от това сравнение е 
окуражаващ за нас. Академията стои много добре в 

тази общност. Доброто 
ни реноме е неоспоримо 
относно качеството 
на учебния процес, 
конкурентоспособността 
на завършващите. Това е 
видно и от двете големи 
международни събития, в 
които участваха нашите 
студенти само през 2011 
г. - проекта „Трансформ” 
(с още 9 академии от 
Югоизточна Европа) и 
наградите на музея ЕССЛ 
- Виена. В този контекст 
силно обезпокояващо е 
изоставането в развитието 
на материалната база и 
битовите условия. 

Намираме се и в период на 
законодателни промени 
в областта на висшето 
образование и науката. 
Какъв е ефектът върху академичната общност във 
вашата област например на Закона за развитието 
на академичния състав? Какви позиции отстоява 
НХА по отношение на един евентуален нов закон за 
висшето образование?
- Не сме сигурни в положителния ефект от закона за 
развитие на академичния състав. Добрите моменти 
с премахването на политически зависимия и често 
конюнктурен в решенията си ВАК и публичността 
на процедурите не ни освобождава от чувството за 
безпокойство относно работата на 5 и 7-членните 
журита. Общностите в нашите среди са малки. 
Опасявам се, че безпристрастната компетентна оценка 
ще бъде често подлагана на натиск от най-различен 
характер. В последните години се натрупаха и много 
други въпроси, които чакат законово уреждане. По всяка 
вероятност и това правителство няма да тръгне към 
предлагане на нов закон за висшето образование, а ще 
се пипа на парче. Явно така е по-лесно. По този начин 
ключови проблеми се решават с поправки, внесени без 
широко обсъждане.

Преди около две години висшите училища по 
изкуствата бяха едни от най-силно засегнатите 
от финансовите ограничения, студентите от 
Художествената академия бяха много активни в 
протестите си. Какво е финансовото състояние на 
НХА днес?
- През 2010 г. имаше сътресение с държавното 
финансиране, което доведе до протести и загриженост за 
бъдещето на висшето образование като цяло. Тенденции 
за свиване на бюджетните разходи има в цяла Европа, 
съответно и съпротивата от университетските среди е 
силна и там. Различни са само нивата, от които тръгват 
тези съкращения при тях и при нас. Бюджетният 
процент, отделян за образование в България, е в пъти по 
малък в сравнение с болшинството европейски страни. 
Ситуацията става трагична в областта на изкуствата, 
където поради естеството на учебния процес не можем 
да си позволим „голям оборот” и собствените приходи 
са ограничени. Положението беше спасено за момента 
с малки целеви помощи от Министерския съвет, 
„Отворено общество”. През 2011 г. получихме подкрепа 
за наши проекти от Столичната община, „Сосиете 
Женерал Експресбанк”, „Аурубис България” и от редица 
посолства и чуждестранни културни институти. 
Слава богу през 2011 и 2012 година се отвориха 
възможности за проектно финансиране от МОМН, 
МРРБ и други публични източници, които се стремим 
да използваме. Влязохме в постоянен режим на писане 
на проекти и кандидатстване. Но тези дейности също 
искат финансиране, а успехът невинаги е гарантиран и 
постъпленията се разтягат далеч напред във времето, 
понякога извън мандата на едно ръководство. Втора 
година сме първи в нашето направление в комплексната 
оценка на МОМН и се надявам скоро и от там да получим 
обещаните допълнителни средства.

Как може да бъде обоснована и защитена днес 
пред обществото, което като че ли е склонно 
да прилага твърде опростен критерий за това 
кое е „прагматично” и „приложимо”, нуждата 
от образование в областта на изкуствата, от 
насърчаване на изкуството изобщо? 
- И в двете проведени досега измервания на рейтинга на 
университетите по професионални направления НХА 
е на първо място със значителен брой точки спрямо 
другите училища и техните факултети за изобразително 
изкуство. Въпреки това, като разглеждам безбройните 
позиции и критерии, по които ни измерват и точките, 
с които ни класират, претеглени до стотни, ме обзема 
чувството, че не сме за тази игра. Да, вярно е, че 
обществото трябва да даде оценка на труда ни и ние 
да чуем мнението за нас. Това е изключително важно. 
Вярно е, че системата ще се подобрява все повече и 
повече, в претенциите си за точност ще се опита 
да минимализира субективизма и играта с числата и 
всички други недъзи на всяка класация и въпреки това в 
нашите среди никога няма да приемем този търговски 
борсов подход. Всички системи за оценка на качеството 
блокират, когато стане дума за изкуство. „Никой не 
може да обхване необхватното”, както е казал поетът. 
Можем да преброим компютрите и книгите, и броя на 
професорите и доцентите, но как да измерим колко от 
завършилите ще станат Майстора или Дечко Узунов. 
И кога ще станат. И как ще ги оцени „бизнесът”. И 
кой бизнес. Да не забравяме, че освен практически 
приложните реализации, за които говорихме в началото, 
имаме и т.нар. свободен художник, самонаемащ се 
артист, работещ над собствени проекти, опитващ 
се да привлече вниманието на галеристи, куратори, 
да осигури минимални средства за оцеляване и работа 
чрез конкурсно финансиране. Кой ще оцени нуждата 
от него? Явно никой. Колко от сегашните, пък и от 
предишните управляващи си дават сметка какво е 
изкуството, освен че с него можеш да украсиш. Колко 
от тях разбират истинската същност на иконите 
в църквата и истинската същност на изкуството, 
което изследва, провокира, тревожи и радва, пречиства 
и лекува? Обществото ни е назад в това разбиране с 
50-100 години. И се отдалечава. Нямаме „просветен 
бизнес”, големи меценати и корпорации. Жестовете, 
които демонстрират някои чужди компании, с малки 
изключения, са по-скоро демонстративни. От друга 
страна, обидно, крещящо малко държавни и общински 
средства се отделят у нас за субсидиране и оттам за 
реализиране и откупки на дебютни работи в нашата 
област в сравнение с театъра, киното. Неспирни са 
хвалбите за античното ни и средновековно наследство. 
Къде с основание, къде без. Но фокусирането на цялата 
ни културна политика и стратегия в тази посока е 
недалновидно и убийствено за бъдещето. Последните 
години са тежки за изкуствата, хуманитаристиката, 
образованието и културата като цяло. В програмния 
период 2007–2013 г. на ЕС предното правителство не 
беше предвидило програма за финансиране на образование, 
научни изследвания и култура. Както е тръгнало, в 
планирането на следващите фондове за тези дейности 
през 2014-2019 г. ще отговарят  пак МРРБ, МЗХ, МТСП и 
др., но не и МОМН и МК. Защо ли? 

Въпросите зададоха 
АНИ БУРОВА и 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Как се измерва истинската същност на изкуството
Разговор с професор Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия
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