
ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА

Сборник с доклади от научна конференция, 
проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,

 9–11 март 2018 г.



Сборникът е издаден по проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване 
на модерността в българската литература“, ДМ 10/1 от 13 декември 2016 г., финансиран 
от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.



ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА

Сборник с доклади от научна конференция, 
проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,

9–11 март 2018 г.

СЪСТАВИТЕЛИ

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова
Гл. ас. д-р Сирма Данова
Д-р  Владимир Игнатов

Мария Русева

София • 2018
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“



На корицата – лого на проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в 
българската литература“, изготвено от Петра Керкенезова.

© 2018 Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева,
             съставителство и научна редакция
© 2018 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN 978-954-07-4486-5



5

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор / 13

ВЪЗРОЖДЕНСКИ „ИЗНАМЕРВАНИЯ“

Николай Чернокожев
Техниката и нейният дух – възрожденски разсъждения / 17

Владимир Игнатов
За едно „чудно издирвание“: възрожденския телеграф / 29

Сирма Данова
Ориенталският телескоп: задушевният разговор / 41

ТЕХНИКА И ИДЕОЛОГИИ

Пламен Антов
Модерният холокост – начала и предчувствия: 
биологическият субстрат на биополитическото / 49

Венцеслав Шолце
Техника, разум, инцидент. „Катастрофата с „Титаник“ 
на Симеон Радев и в. „Воля“ / 65

Мая Горчева
Българските научнопопулярни книги от 1930-те и 1940-те, 
техните автори, издатели и читатели / 74

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИИ, СОЦИАЛНИ КОНТЕКСТИ

Ренета Божанкова
Бъдещият ХХ век в есетата на Велимир Хлебников. Фантастика, 
прогностика, реалност / 85

Стилиян Стоянов
Радиото в социокултурните контексти на времето 
между двете световни войни / 91

Добромир Григоров
Литературата и дигиталната пропаст. 
Социалната прагматика на литературата. Милен Русков и Розмари де Мео / 98



6

(РАЗ)ОМАГЬОСАНИ СВЕТОВЕ

Tetiana Riazantseva
Scientific Metaphors in Metaphysical Poetry / 111

Десислава Бошнакова
Техника. Литература. Концептуални измерения и прочити / 118

Yevheniia Kanchura
Technology vs. Magic in Postmodern Fantasy Literature 
(on Terry Pratchett and Max Frei’s Fiction Worlds) / 125

Зорница Гъркова
Изображенията на жени в романите на Валери Стефанов – 
конструкт или медиатор на (пост)модерността? / 132

АВАНГАРДИ, МАШИНИ, ЕПИФАНИИ

Биляна Борисова
Техника, технология, авангард / 141

Катя Зографова
„Взривната ракета“ на Вапцаров – от технологичната романтика 
до възпевите на социалистическата „нация техническа“ / 149

Николай Кирилов
Между Deus ex machina и нептуничната Eпифания. 
Наблюдения върху драмата „Вълната, която бучи“ на Вапцаров / 161

МОДЕРНИ ГРАДОВЕ: АМПЛИТУДИ
Татяна Ичевска
Лица на модерния свят в (про)патриархалната проза 
след Първата световна война / 169

Надежда Цочева
Техника и култура на големия град. 
Образът на машината в контекста на авангарда (Ч. Мутафов) / 180

Еми Петрова
Техники и стилове в разказа „Грубости“ 
от книгата „Технически разкази“ на Чавдар Мутафов / 191

Петя Даскалова
Механизмите на страха в стихотворението „Страх“ на Иван Пейчев / 197



7

ХОРА, ВЛАКОВЕ И ПАРАХОДИ

Дечка Чавдарова
Концептуализацията на влака в българската поезия 
от 30-те години на XX век / 205

Красимир Ангелов
Език, литература и железници / 216

Мария Русева
Пътят към Атина (Наблюдения върху произведения 
от 20-те и 30-те години на XX век) / 227

Антон Оруш
Първата българска автомобилна книга / 234

ЧОВЕЦИ И АВТОМАТИ

Надежда Стоянова
Изобретателят и „чарът на луната“ / 245

Пенка Ватова
За първия робот в българската литература и други изобретения 
на Георги Илиев от 30-те години на ХХ век / 254

Камелия Спасова
Новото фантастично и старите двойници. Светослав Минков, „Автомати“ / 262

София Тодорова
Човек и машина: технофобия и антиутопия (Бележки върху разказите на 
Светослав Минков „Човекът, който дойде от Америка“, „Филантропична 
история“ и „Една възможна утопия“) / 275

Кристина Колева
Човекът като механизирана марионетка в „Марионетки“ 
на Чавдар Мутафов (Опит за дефиниране на човека като машина) / 285

ГРАНИЦИ НА ЧОВЕШКОТО

Николай Генов
Компютърът като прозрачна медия: виртуалното тяло 
в романите на Сергей Лукяненко / 293

Елена Борисова
Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов / 300

Наталия Христова
Трансхуманизмът и краят на (литературното) образование / 308



8

ТЕХНОЛОГИИТЕ И НОВИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Barbara Pregelj, Marjana Šifrar Kalan
From Reading Promotion Strategies to the Interactive Book / 317

Вероника Матвеенко
Методика презентации русских экранизированных сказок 
на занятиях с иностранными студентами-филологами / 325

Татяна Ускова
Предметы техники как атрибуты подростковой свободы и факты современной 
массовой культуры в романе А. Д’Авения «Белая как молоко, красная как 
кровь» / 334

Съвременни български литературоведски и философски изследвания върху 
техниката (Избрана библиография) / 341

За авторите / 344



9

CONTENTS

Preface / 13

BULGARIAN NATIONAL REVIVAL DISCOVERIES    

Nikolay Chernokozhev
Technology and Its Spirit – Reflections from the Bulgarian Revival / 17

Vladimir Ignatov
On One “Marvelous Discovery”: the Telegraph during the Bulgarian National 
Revival / 29

Sirma Danova
The Oriental Тelescope: the Intimate Conversation / 41

TECHNOLOGY AND IDEOLOGY

Plamen Antov
The Modern Holocaust – Beginnings and Anticipations: the Biological Substrate 
of Biopolitics / 49

Ventzeslav Scholtze
Technics, Rationality, Accident. Simeon Radev’s “The Catastrophe of The Titanic” 
in the Context of Radev’s “Volya” Newsletter / 65

Maya Gorcheva
The Bulgarian General Science Books of the 1930s and 1940s, their Authors, 
Publishers and Readers / 74

TECHNOLOGY, MEDIA, SOCIAL CONTEXTS 

Reneta Bozhankova
The Future 20th Century in the Еssays of Velimir Hlebnikov. Fiction, Prognostics, 
Reality / 85

Stiliyan Stoyanov
The Radio in the Socio-Cultural Context between the Two World Wars / 91

Dobromir Grigorov
Literature and Digital Divide. Fiction and its Social Pragmatics (Milen Ruskov and 
Rozmari de Meo) / 98



10

(DIS)ENCHANTED WORLDS

Tetiana Riazantseva
Scientific Metaphors in Metaphysical Poetry / 111

Desislava Boshnakova
Technology. Literature. Conceptual Dimensions and Perusals / 118

Yevheniia Kanchura
Technology vs. Magic in Postmodern Fantasy Literature (on Terry Pratchett and 
Max Frei’s Fiction Worlds) / 125

Zornitsa Garkova
The Images of Women in Valery Stefanov’s Novels – a Construct or a Mediator to 
(Post)Modernity? / 132

AVANT-GARDE, MACHINES, EPIPHANIES

Bilyana Borissova
Technics, Technology, Avant-garde / 141

Katya Zographova
Vaptzarov’s “Roading Rocket” – from Technological Romantic to the Apology of 
Socialistic “Science-Technological” Revolution / 149

Nikolay Kirilov
Between Deus ex machina and the Neptunical Epiphany. Observations on the Play 
The Wave that Rumbles by Vaptsarov / 161

MODERN CITIES: AMPLITUDES

Tatyana Ichevska
Faces of the Modern World in (Pro)Patriarchal Prose after the First World War / 169

Nadezhda Cocheva
Technology and Culture of the City. The Image of the Machine in the Context of the 
Avant-garde (Chavdar Mutafov) / 180

Emi Petrova
Techniques and Styles in the Short Story “Grubosti” („Грубости“) from the Book 
“Technicheski razkazi” („Технически разкази”) by Chavdar Mutafov / 191

Petya Daskalova
The Mechanisms of Fear in the Poem “Fear” by Ivan Peychev / 197



11

PEOPLE, TRAINS AND STEAMERS

Dechka Chavdarova
The Conceptualisation of Railway/Train in Bulgarian Poetry of the 1930s / 205

Krassimir Angelov
Language, Literature and Railways / 216

Mariya Ruseva
The Road to Athens (Observations on Bulgarian Literary Works from 1920s and 
1930s) / 227

Anton Orush
The First Bulgarian Automobile Book / 234

HUMAN BEINGS AND AUTOMATIC MACHINES

Nadezhda Stoyanova
The Inventor and the “Charm of the Moon” / 245

Penka Vatova
About the First Robot in Bulgarian Literature and Other Inventions of Georgi Iliev 
from the 1930s / 254

Kamelia Spassova
The New Fantastic and the Old Doppelgänger. Svetoslav Minkov. Automatons / 262

Sofia Todorova
Man and Machine: Technophobia and Dystopia (Notes on the Short Stories “The 
Man who Came from America”, “Philantropic Story” and “A Possible Utopia” 
Written by Svetoslav Minkov) / 275

Kristina Koleva
Man as a Mechanized Marionette in Marionettes by Chavdar Mutafov (An Attempt 
to Define Man as a Machine) / 285

LIMITS OF THE HUMAN

Nikolay Genov
The Computer as Transparent Medium: the Virtual Body in Sergei Lukyanenko᾿s 
Novels / 293

Elena Borisova
Man Seeking Immortality: Don DeLillo and Nikolay Tellalov / 300

Natalia Hristova
Transhumanism and the End of the (Literary) Education / 308



12

TECHNOLOGY AND NEW READERS

Barbara Pregelj, Marjana Šifrar Kalan 
From Reading Promotion Strategies to the Interactive Book / 317

Veronika Matveenko
Methods of Presentation the Russian Screen Folk Fables on Lessons for Foreign 
Philologist Students / 325

Tatyana Uskova
Objects of Technology as Attributes of Adolescent Freedom and the Facts of 
Modern Mass Culture in A. D᾿Avenia᾿s Novel White as Milk, Red as Blood / 334

Contemporary Bulgarian Literary and Philosophical Studies on Technology 
(Selected Bibliography) / 341

About the Authors / 344



13

ПРЕДГОВОР

Текстовете от настоящия сборник бяха представени на национална научна 
конференция с международно участие „Литература и техника“, проведена в 
периода 9–11 март 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
и организирана в рамките на проекта за млади учени „Литература и техника. 
Изобретяване на модерността в българската литература“ към Фонд „Научни 
изследвания“, ДМ 10/1 от 13.12.2016 г.1

Макар различни аспекти на проблема „литература–техника“ да са засяга-
ни нееднократно в българската литературнотеоретична и литературноисто-
рическа наука в миналото, по-засилен интерес към темата се наблюдава едва 
през последните години. Значим принос имат монографията на проф. Стилиян 
Стоянов „Литература и технологии“ (2014) и на проф. Ренета Божанкова „Хо-
ризонти на дигиталната литература“ (2013). Темата е част от научния интерес 
на редица български филолози, сред които са проф. Миглена Николчина, проф. 
Валери Стефанов, проф. Пламен Шуликов, проф. Дечка Чавдарова, д-р Георги 
Господинов и др. На свой ред, големият интерес към проведената конферен-
ция, а вярваме и към статиите в сборника „Литература и техника“ са знак за 
високия изследователски потенциал и актуалността на проблематиката. 

Настоящото издание събира по темата различните гласове и оптики на фи-
лолози, инженери, библиотекари и педагози от България, Украйна, Русия и 
Словения, сред които със свои изследователски опити участват редица сту-
денти и докторанти. Статиите разкриват междудисциплинарния европейски 
дебат върху техниката и технологиите през последните няколко столетия и 
подсказват своеобразното и навременно вписване на българската култура и 
литература в него. Подредбата на изследванията е тематична и концептуална, 
като сме се старали да не пренебрегваме и историческия принцип. Диалозите 
между текстовете са както в рамките на отделните рубрики, така и между тях. 

Статиите във „Възрожденски „изнамервания“ представят рефлексията 
върху техниката на българските автори от XIX век като едно от свидетел-

1 Цялата програма на конференцията можете да намерите тук: https://bglitertech.com/national-
conference-literature-and-technology-bg/. В рамките на проекта са подготвени още: дигитална 
антология „Българска модерност: литература и техника“ (2018), „Речник на остарели названия 
на технически понятия (По материали от българската художествена литература, от културната 
и литературната ни периодика)“ (2018), издадена е книга с текстове на писателя Матвей Вълев 
„Радио и общество“ (съст. Андрей Ташев, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017), организиран 
е образователен семинар „Българската модерност и машината“ (март 2018). За тези и други 
инициативи и дейности на екипа на проекта можете да разгледате сайта: https://bglitertech.com/, 
както и да станете член на групата „Литература и техника“ във Фейсбук: https://www.facebook.
com/groups/148874222505335/ 
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ствата за автентичното полагане на Българското възраждане в историята на 
европейската модерност. 

Рубриката „Техника и идеологии“ е посветена на различни идеологически 
употреби на техническото в българската следосвобожденска и междувоенна 
литература. 

Изследванията в „Технологии, медии, социални контексти“ засягат стра-
тегиите за създаване на утопични и антиутопични дискурси в медийното об-
щество. 

„(Раз)омагьосани светове“ събира текстове, които дискутират въпроса за 
сблъсъка на рационалното и митологичното мислене в модерната и постмо-
дерната литература. 

 „Авангарди, машини, епифании“ включва изследвания върху по-късните 
проявления на българския авангард, като основен обект на изследване са тек-
стовете на Никола Вапцаров. 

Статиите в рубриката  „Модерни градове: амплитуди“ се занимават с про-
гресивните, но и с консервативните възгледи на българските междувоенни 
автори върху техническия напредък и градското пространство.

„Хора, влакове и параходи“ е рубрика, посветена на промяната в осмисля-
нето на времето и пространството, която превозните средства на модерността 
провокират. 

„Човеци и автомати“ е най-обхватният раздел в сборника. Текстовете в него 
се съсредоточават върху въпросите за трансформацията на човешкото, които 
междувоенните български автори задават. 

Следващата рубриката – „Граници на човешкото“ – повдига дебата за стра-
ховете пред и възможностите на технологиите през XXI век. 

Последната рубрика „Технологиите и новите читатели“ е посветена на раз-
личния достъп до съвременния свят и познанието, който нововъведенията на 
ХХ и ХХI век предоставят за малките читатели. 

Сборникът включва и избрана библиография върху съвременни български 
литературоведски и философски изследвания върху техниката. 

Разширени варианти на някои от статиите, публикувани в този сборник, как-
то и други доклади, представени на конференцията „Литература и техника“, 
но невключени тук поради сравнително кратките срокове, в които изданието 
трябваше да бъде подготвено, ще можете да прочетете в рубриката „Научни 
изследвания“ / „Научни статии“ на сайта на проекта: https://bglitertech.com/.

Благодарим на авторите за коректното отношение и за лесната комуника-
ция по време на подготовката на изданието! Благодарим на г-жа Елка Милен-
кова за прецизната редакторска работа! Благодарим и на всички приятели и 
съмишленици, които изразяваха подкрепата си към нас по време на изпълне-
нието на дейностите ни по проекта!  

 Съставителите



ВЪЗРОЖДЕНСКИ „ИЗНАМЕРВАНИЯ“
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ТЕХНИКАТА И НЕЙНИЯТ ДУХ – 
ВЪЗРОЖДЕНСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ

Николай Чернокожев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The text describes the approach to the technоlogy in the epoch of the Bulgarian Revival, 
which provides a solid foundation for the axiological understanding of the novelties of 
Modern Times.

Key words: technology, constructivism, love and harmony

Въпросът за духа на техниката може да бъде мислен като частен случай, 
вид конкретизация на важното питане: Имат ли нещата, които не са създадени 
от Твореца, душа?

Но тъй като въпросът за наличието на душа е отнасян периодично и към 
божии създания, то несъмнено са важни интелектуалните усилия да бъде 
привнесен висш смисъл посредством откриването на дух в човешките творе-
ния. А констатирането на неговото наличие от своя страна е и оправдание за 
човешката намеса, допълваща със свои дела-неща божия свят.

Когато пък става дума за духа на техниката, то тази проблематика може да 
бъде разгръщана в множество, изчезващи един зад друг хоризонти на опитите 
за мислене в този сектор.

Ако бъде потърсена думата „техника“ в „Речник на българския език“ на 
Найден Геров (Геров 1904: 335), то тя няма да бъде открита, но пък има „тех-
нология“, която е със значение „граматически разбор“. Тогава остава да бъде 
потърсено понятието „техне/τέχνή“ във възрожденската речева практика и да 
бъдат маркирани неговите съответствия, което обаче тук няма (как) да бъде 
направено.

Интересно е дефинирането на понятието в така значимата Българска ен-
циклопедия на Братя Данчови (Данчов, Данчов 1936: 1524): „техника (грц.) 
1. Сборът от начините или способите за боравене с едно изкуство или занаят; 
2. сръчност за извършване на някои работи; 3. механическата работа при из-
вършване на нещо; 4. Висше училище за технически науки“.

Още първото значение акцентува върху „боравенето“ с нещо – иначе ка-
зано, техниката не се мисли като предметна, функционираща наличност, а 
като прийом, процедура, най-общо погледнато – като поредица от действия за 
постигане на нещо.
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Разбира се, когато става дума за оформилата се или оформящата се във 
всекидневното съзнание представа за техника, тя като че ли е доминирана от 
някаква машинна наличност, от уреди и прибори, улесняващи живота.

Ще си позволя да изкажа предположението, че, мислена по този начин, 
техниката отвежда към механиката, а собствено в българската възрожденска 
практика на създаване на технически улеснения и използването на техниче-
ски достижения е прилагаща именно механиката – дарак, тепавица, воденица, 
мелница и т.н.

Българският предосвобожденски XIX век обаче налага мащаби, които са 
извън обхватите на споменатото по-горе традиционно. Във и чрез българската 
книжнина се въвеждат непознати, изглеждащи магични постижения на чо-
вешкия гений. Зашеметяващите новости обаче не само предизвикват екзалта-
ция, но когато са разглеждани като оръдия в нечии ръце, те стават излъчващи 
осъзнавана или неосъзнавана от всички българи застрашителност и опасност.

Техническите достижения не само легитимират развитост и цивилизова-
ност, но будят и (невинаги) основателни подозрения, понеже цивилизацията 
лесно може да бъде подменена от модата, вънкашната политура да маскира 
нездрава сърцевина и т.н. 

Така редица текстове сякаш манифестират позицията на природния човек, 
който се бои техническите новости да не му отнемат неговото естествено би-
тие, а всъщност възрожденските интелектуалци търсят и оголват тенденциоз-
но обратната страна на медала, което понякога може да води до тълкувателски 
преигравания.

Връзките, основаващи се на механиката, са често използвани за онагледя-
ване на скрити същини.

Така например в своя „Рибен буквар“ (Берон 1824), в частта „Фисически 
сказания“, д-р Петър Берон води читателя си от „сол“ до „лен“, след което 
преминава към животинския свят, чието представяне започва с „обезяна“, за 
да изведе в края на частта последователно „пчели“, „мрави“ и „ЧЕЛОВЕК“. 
Струва ми се не може да се подценява редът на събираните, организацион-
но сглобени общности, а при човека следва да се добави и определението 
социални. (Заслужава си да се припомни и тезата на Марин Дринов за за-
почналите да се сглобяват в един народ българи, след като прозвучал гласът 
на Паисий – най-ясната проява на конструктивисткия патос в описването на 
възрожденското време.)
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В статията има изключително високо струпване на глаголи, които назова-
ват човешките действия при обработването на стеблата на лена: „... стеблата 
му топят във вода, ачи го изваждат, та го тепат, валят, чешат, влачат, предат, 
варят, перат, сноват, навиват, тъкат, белят, кроят, шият, и като претегли толкози 
муки става риза или друга дреха“.

След което идва и изброяването на стъпките, за да се произведе хартия.
Текстът назовава действия, без да уточнява дали някои от тях не са улесня-

вани посредством творения на техническия гений, тъй като производството 
разкрива онова, което човекът е проумял като необходимо, изисквано от него 
усилие за разлагане на един природен продукт и съчленителното му тран-
сформиране в друг, вторичен, дело на човека. 

Така неща като лена са полезни за тялото и душата. Но душеполезното е 
разположено само и единствено в сектора на ученето. 

Как обаче е видяна човешката душа?
На с. 123 и 124 е приведено схващането на „много философи“ къде е мяс-

тото на душата и какво тя прави.
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Така че тялото е възможно в съединеността на всичко онова, което го из-
пълва – материално и нематериално – в синхрона на частите в цялото.

Показателно последната, осемнадесета творба в раздела „Басни“ носи за-
главието „Всяко общество ся упазя, кога согласно ся трудят сичките членове“, 
а разказаната история описва разпрата, скарването между ръцете, краката и 
„сичките други человечески стави“ в „чревото (шкембета)“. Кавгата кой ра-
боти и кой не, е толкова остра, че се стига до финала: „И тъй умряха сичките 
с чревото наедно, защото не го нахраниха“.

„Согласното“ трудене е в основата на биологичния живот, то е гаранция и 
за пълноценно работещ социален механизъм. 
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***
През 1863 д-р Иван Богоров (Богоров 1863) от позицията на „технологиче-

ски наставник“ написва брошурата „Основа заради направа на една фабрика 
да преде и тъче памук в Пловдив“ и още в началото представя картината на 
свързаности – хиляди кораби, безчетни фабрики, „разпръснати по всичкото 
лице на земний валяк“, голямо множество работници и т.н. А когато премина-
ва към същината на проект, на с. 6 и 7, той подчертава:
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Състоянието на равновесие между монопола и свободата не е само и един-
ствено свързано с икономически и индустриални инициативи, то има отно-
шение към общата идея за социалната уреденост и съчлененост – то е много 
по-сложно в контекстуалното предпоставяне, обуславяне и мотивиране.

Богоров обаче не пропуска да отбележи и подчертае опасността, която 
дебне – колонизирането. Защото колонизаторът държи в състояние на из-
останалост, несдруженост онези, над които господарува и блокира тяхното 
съчленяване – колонизаторът поставя колонизираните в хронотопа на пред-
техническото им битие.

Симптоматично Богоров въвежда една фигура, чиито контури са очертани 
малко по-рано от Г. С. Раковски (Раковски 1856) в „Предвестник Горскаго път-
ника“ и по-точно, в статията „Няколики речи о събитии в България в лят 1853 
до лят 1856“ – това не е фигурата на моралното разложение, което е следствие 
от подчинението, от наложеното по икономически път господство, а фигурата 
на различен от познатия на българите вариант на робуване. Раковски пише: 
„Бълнуваха с многочислена преселения, за да наситят своя ненаситна сърца 
от сребро и злато, като че бе България Калифорния или Хиндийски страни!“.

А Богоров дава следния пример:

Така измежду различните пътища към свободата Богоров указва пътя на 
стопанското възмогване, когато технологията на учредяване на сдружения се 
прилага в България от българи. Това обаче не са протекционистки идеи и апе-
ли за осъществяването им – това е стратегия на вграждане на положителните 
практики на големия еталонен свят в българския живот.

И още един детайл от епиграфа въпрос: „Когато лошити хора ся сдружяват 
да вършат лоши работи, та зачто пък добрити чловеци да ся не сдружят да 
вършат добри работи?“ – детайл, който има повече смислови дълбочини от 
повърхнинно видимите.

Става дума за използването на (лоши) „хора“ и (добри) „чловеци“, което 
не се дължи само на търсен стилистичен ефект, а може да води към бъдещи 
боравения с думите, които биват изпълвани със силен националноидеологи-
чески заряд.
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1. M. Дринов (Дринов 1871) посочва: „Тъй, наший народ е бил мъртъв 
от началото на 18-ий век: Българете не са бече съществовали като на-
род, а са съставяли един куп от люде утиснати, подавени, разнебитени. 
Самата дума народ, по старобългарски ѩӡыкъ била е загубена тогава 
и е била заместена с думата хора, която е заета от гърцкий език χώρα, 
χωριάτης, и означава кърски жители, хоріати, обречени на всякакъв вид 
тежки трудове и теглила“.

2. Хр. Ботев (Ботев 1875) отбелязва: „Даже земледелието и скотовъдство-
то, които според плодородието на земите на Балканският полуостров са 
главният поминък на нашият народ, са много в по-лошаво състояние, 
нежели дето и да е в Европа. У нас то е станало символ и емблема на 
робството, а думата „хора“ или „хорияти“ има еднакъв смисъл и равно 
значение с думата илоти“.

Пак Ботев през същата 1875 г., но в имащото изключителна известност 
писмо до Иван Драсов подчертава: „... защото преди сичко трябва да сме чо-
веци, после вече българи и патриоти...“.

Така че в един по-широк план свързването на „хора“ и „чловеци“ със „зло“ 
и „добро“ е повече от значимо и заредено със смислите, които са придадени 
в цитираните по-късни употреби. Хората могат да се сдружават, но тяхното 
събиране, за да творят зло, обезсмисля самата идея на сдружаването, докато 
сдружаването на чловеците е същински добротворческо и конструктивно. 

В този смисъл е показателна корицата на брошурата от 1865 г. (Богоров 
1865), в която са възпроизведени части от текста от 1853 и са развити, разгър-
нати възможните практики за реализацията на тези възгледи.

Изображението, създадено „в литограф. Обенхаймера в Вена 1865“,  може 
да бъде описвано и разчитано дълго и в подробности. Тук ще си позволя само 
да маркирам отделни негови страни.

1. Балансът в използването на флорални и механични/машинни мотиви и 
обратното разполагане на фигури в горната и долната хоризонтална лента.

2. Механичната стегнатост на централната картина – сграда на фабрика с 
пушещ комин; в най-долната част на овала се виждат две фигури: мъж-
ка и женска (последната като че ли е вдигнала чадърче в дясната си 
ръка), запътили се под ръка към фабриката. 

3. Под овала с фабриката, в подобие на камбана, е разгърната същината 
на промяната, на превръщането на нишката в плат; на плата има надпис 
„пловдинка“; в долния десен ъгъл са балите с памук (всички с четна 
номерация) и двама мъже (плантатор и търговец/моряк?), а в левия – 
буйна растителност.

4. Овалът с фабриката и камбановидното пространство под него, които 
имат общ контур от стебла и филизи, могат да бъдат видени, възприе-
ти и като единна фигура на пясъчен часовник, представящ външност и 
същност.
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5. Техническите елементи на рамката, проследявани от горе надолу, се съ-
бират в машината в средата на долната лента – в точката на превръща-
нето на нишката в плат.

Така корицата, без да показва човека – четирите фигури са подчертано 
малки, умалени, смалени – извежда на преден план, разполага в центъра оно-
ва, което човешкият дух може да осъществи.

***
Все в тази посока, която не само отчита, но и подчертава креативността 

и градивността на човешкия дух и съзира в техниката тяхното въплъщаване, 
разсъждава и сливенският главен учител Добри Чинтулов в произнесената 
на 29 юни 1873 г. по случай годишния акт на сливенските училища реч (Чин-
тулов 1986: 50–57). Въвеждайки своите слушатели в тържественото си слово, 
Чинтулов посочва увенчаните с успех „толковагодишни трудове“ – решаване-
то на „църковний ни въпрос“ – и подчертава: „Нека прочее въздадем благо-
дарствени хваления на провидението, което винаги слуша молбите на ония, 
които с вяра и любов прибягват към него“, за да продължи: „При всичко това, 
достоуважаеми господа, душата человеческа не може да стои спокойно, тя 
със своите сили си припомня миналото, обихожда и разглежда настоящето и 
се наема да вникне даже и в областта на бъдущето“, преди на назове героите 
на своето публично говорене: „... в любовта и съгласието се заключава бо-
жествена сила, божествено всемогущество, пред което немеят и се осуетяват 
всякакви козни и ухищрение на разумителната сила, злото“.

В словото си Чинтулов извежда на преден план тезата, че „всичко, щото 
человечеството е извършило за своето благоденствие, си има основанието на 
любовта и съгласието“, като любовта първо се открива „в человека, в него-
вото естествено чувство за самосъхранение, т.е. в любовта към самаго себе“, 
на второ място и като втора степен идва любовта към „домашните. А поне-
же това чувство се развива във всичките членове на фамилията и защото то 
съставлява тяхното счаствие и благополучие, то за да могат да си го запазят, 
ражда се помежду им съгласието. Тези две добродетели, като са се подкре-
пили една друга, са станали подбудителна причина да се оттегли человек от 
първобитното скотско положение“. Следва формирането на села, градища... и 
общо благополучие на „какво да е гражданско общество“.

Погледът на Чинтулов обхваща „образованите народи на настоящийт век“, 
за да види, „че всяко едно тяхно предприятие се основава на любовта и съгла-
сието“ – това са „заведения за различни отрасли на науките, художествата и 
занаятите“, „мореплавателни компании“, железопътни линии, географически 
жици (телеграф) и „всички чудесни изнамервания на разумът человеческий“, 
големите технически открития, „великите предприятия“, компаниите: в осно-
вата на всичко това са тези добродетели.
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По-нататък Чинтулов разказва и анализира българския подем в последния 
половин век, за да завърши речта си с мислено пренасяне в миналото, откъде-
то да чуе пастирския глас на „нашите първосветители Кирил и Методий“ и да 
предаде техните думи на своите слушатели.

В обхвата на темата на това изложение обаче е важна тази част от речта, 
която чрез примери от техническия напредък илюстрира силата на любовта 
и съгласието. 

От определена гледна точка преходът може да изглежда прекалено рязък, 
а аргументацията – непоследователна и дори в някаква степен изкуствена, но 
учителят Чинтулов сдобива чудните неща с дух, придава им (извъникономи-
чески) смисъл и ги подрежда в сферата на конструктивността, в която са и 
българите, макар и непостигнали тези граници на Българската екзархия, „кои-
то се простират навред по Европейска Турция, дето живей българска душа и 
се чува българский глас“.     

Така че възрожденските писатели, редактори, учители, дори когато преекс-
понират опасностите, носени от техниката, което преекспониране несъмнено 
има за цел да провокира изостряне на оценяващия поглед и предпазване от 
възможни криворазбирания и кривопотребявания, а не е израз на отрицание 
на напредъка и на идеята за прогрес, каквато се е оформила през европейския 
XIX век, открояват ценността и значимостта на техниката, като откриват за 
своята публика нейния, на техниката дух, основаващ се на принципите на 
конструктивността и креативността. А те не се отнасят само до техниката, а 
имат своята универсална плътност и приложимост.    
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ЗА ЕДНО „ЧУДНО ИЗДИРВАНИЕ“: 
ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ТЕЛЕГРАФ

Владимир Игнатов

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

This article suggests an attempt to analyze the image of the telegraph in various popular 
readings from the Bulgarian Revival. The function, role and importance of this technological 
invention for the modernization development are also studied.

Key words: telegraph, modernization, technological progress, Bulgarian National Revival, 
popular readings

Времето след Кримската война (1853–1856) се характеризира със значи-
телни промени в обществения и културния живот в пределите на поробените 
български земи (както по отношение на вътрешното устройство на империята, 
така и с оглед на конкретни външни влияния). Обособява се същинската ли-
тературно-жанрова система, а редом с това продължава своето разнопосочно 
проявление и еволюционистко-просветителската тенденция на „полезните 
четива“, които непосредствено участват в градежа на индивидуалния свят на 
личността. Това са последователно развиващи се процеси на реформиране и 
модернизиране, които до известна степен получават нееднозначна изявеност. 
Българската възрожденска култура от периода все повече започва да се раз-
гръща под знака на първоначалата и нововъведенията, които поставят сери-
озен отпечатък върху обществения живот, върху разбиранията на човека за 
самия себе си и за своето място в света.

Настоящата статия си поставя нелеката задача да проследи, сближи и об-
върже помежду им текстове (два от тях от културната периодика и един – 
самостоятелно издание), проблематизиращи значението, ролята и функциите 
на едно такова „изнамервание“ – телеграфа, за което се допуска (без да се 
преекспонират присъствията му в обществения живот, както и научнопопу-
лярните му книжовни очертавания и употреби), че наред с други все повече 
навлизащи технически открития (книгопечатната преса, компаса, часовника, 
особено железниците) в условията на несъществуваща (собствена) институ-
ционалност участва в утвърждаването и съхраняването на определени само-
идентификационни механизми. Конкретните търсения на автори с нееднакво 
място в българската културна традиция се пресичат в точката на характеро-
логичните представи за ролята на своето, родното в интензивния културен 
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диалог с другото, чуждото. Един от пътищата за това – чрез „чудесата на 
най-красните измислювания на сегашната наука“, спомагащи за овладяването 
и подчиняването на света, но безспорно – и за неговото учудняване.

Принципът, който тези наблюдения ще следват, няма да е хронологичният, 
а по-скоро конципиращо-обобщаващият, т.е. това не означава, че последова-
телността на публикуване на отделните текстове – като носеща определени 
специфики – ще бъде прибързано, а с това и неразумно неглижирана. Ос-
новният акцент ще бъде търсен в прехода от появата на научнопопулярните 
материали за обекта на предлаганите благородни в намеренията си и трудни 
в изпълнението си анализационни построения в контекста на общото към 
системното разгърнато представяне на същия този обект в порядъка на част-
ното, конкретното, оцелостеното, припознавано като категорично откро-
яващо се явление на съвременния живот.  

Една от точките на сближаване на такива книжовно-творчески присъствия 
като тези на Петко Р. Славейков, Иван Богоров и Христо Ваклидов, оказва се, 
може да се търси по посока на знакови реализации на просвещенския проект 
от последните десетилетия преди Освобождението – през техническите ула-
вяния и разпознавания на света. 

Публикациите на първите двама тръгват от по-общото, хиперонимно оз-
наченото, за да изградят цялостни представи за неотменимостта на новото 
„красно зрелище“ в живота и бита, в културния и информационния обмен в 
тях, наречено телеграф. 

Случаят с Христо Ваклидов е малко по-особен. С определени контекстуал-
ни уговорки бихме могли да причислим неговата преводна книга, посветена 
на електрическия телеграф (тук вече хипонимното съсредоточаване е осеза-
телно), към споменатата еволюционистко-просветителска тенденция на по-
лезните четива, тъй като преимуществените ѝ функции са свързани с това да 
запознава, да приобщава, да учудва, да провокира. Тази книга не принадлежи 
към школско-дидактичната книжнина в точния смисъл и предназначението ѝ 
не е за „различни потреби“. А за една конкретна, ясно изведена „потреба“ – 
запознаването отблизо, чрез чуждия опит, с ключово техническо достижение 
на съвременния свят и навлизането му в обществото като средство, улесня-
ващо комуникацията. Съчинението на Ваклидов не просто коментира, а от-
крива, посочва, утвърждава (и последователно настоява за) ценността на своя 
предмет. Така, намирайки своето специфично място в спектъра на научнопо-
пулярното четиво, тя по своеобразен начин се включва и в диалога между Аза 
и света, Аза и другите, между родното и чуждото в по-общ план. 

Ето някои от аспектите в този наситен диалог.

В кн. 4 от 1871 г. на първото българско детско списание „Пчелица“ редак-
торът Петко Р. Славейков наред с историко-биографичните очерци и нравоу-
чителните разкази помества и материал с научнопопулярно съдържание, кой-
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то е онасловен „Изнамервания и открития“. Това е по същество синтезиран 
преглед на най-големите достижения в стопанския, културния и обществения 
живот на човека през последните столетия от Новото време. Така този текст 
се явява своеобразна реализация на една от задачите, които изданието си по-
ставя: да спомага за умственото, нравственото и патриотичното възпитание 
на най-младите, като им доставя „понятно и приятно чтение“.

Барутът, печатанието с издълбани върху мед изображения, употребление-
то на пушките и топовете, компасът, телескопът, зерцалникът (микроскопът), 
изнамирането от „новите промишленици и художници“ на параходите, паро-
движните машини, фотографията, макинните тискове за печат са онези ново-
въведения в живота и бита на човека, които бележат прехода към радикални 
промени, свързани с нов тип светоусещане, с разширяването на собствения 
житейски и ценностен хоризонт, с оформянето на определен естетически вкус.

Сред всички тези „изнамервания“ обаче едно от тях „ся отличава и държи 
първо място от всички други“1 – телеграфът. Краткият, фактологично наситен 
очерк за откритието на Клод Шап (1763–1805) е графично и композиционно 
обособен спрямо предходния по-общ текст за „нуждите на человека“ – съхра-
нението и развитието, усъвършенстването му, които „трябва да му вдъхнат“ 
идеята за неговите собствени „изнамервания и открития“. Това като редактор-
ски жест не изразява само непосредствено допълване, илюстриране на опре-
делени позовавания, а по-скоро съвсем съзнателно, ясно изведено смислово 
акцентиране, имащо за цел приоритетно организиране на конкретни значе-
ния, факти и внушения.

За да се изпълни поставената цел – посланието да достигне лесно и дос-
тъпно до своята аудитория, на помощ идат и умелите реторически ходове, 
които не просто извеждат някакво знание, но и го контекстуализират култур-
ноисторически, открояват едно силно застъпено оценъчно, йерархизиращо 
говорене: 

Гърците в старо време си съобщавали за скоро известията през големи разстояния с 
огън, а римляните бяха усъвършенствали това средство за съобщение. Новите списа-
тели направиха многобройни опити, за да си съобщават набързо известия с някакви 
знакове; но всички техни методи ся напуснаха и изчезнаха от как ся появиха знаковете 
на Карла Шаппа, който изнамери телеграфа в лето от Христа 1792. 

Фактологичната точност, противопоставителната насоченост, осезателната 
фиксираща и утвърждаваща линия на боравене със и предаване на знанието 
като културно и научно достижение имат определена оценностяваща роля – 
особеност, която се наблюдава и в останалите два случая, обект на разглежда-
не в настоящия текст. Оттук и наблягането върху полезността на едно такова 
придобито, усвоено знание, защото то позволява ориентиране в динамиката 
на света, в неговата различна възприетост и овладяност. А още – и разгръща-

1 Цитатните позовавания са по сп. „Пчелица“, 1871, кн. 4, с. 55.
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не на собствени нагласи и представи, които да спомогнат за вглеждането в 
своето, все още не неприкосновено, но очертаващо се място в този свят.

Пестенето на време, премахването на определени граници – далеч не само 
пространствени, улесняването на комуникацията са сред ключовите преиму-
щества на това изобретение, което навлиза в социалния живот на Запад още в 
края на осемнадесетото столетие. А новото, което то носи, съответно трябва 
да бъде описано, споделено, популяризирано:

... различните белези, които могат ся представи с телеграфа, съставят една азбука, по-
средством която человек може да извести всичко, което ище. От опитите, направени 
в год. 1793, доказано е, че пропращението на една депеша (писмо) може да стане в 13 
минути и 30 секунди за едно разстояние от 48 левги. (Една левга има 4444 метри, или 
6943 ¾ арш.) 

Тъкмо тези специфики на телеграфа определят неговата първенстваща роля 
спрямо всички други „издирвания“, тъй като бързо и лесно удовлетворява раз-
личните потреби на съвременния човек.

Очеркът обаче не остава единствено в границите на относителното общо 
като предмет на изображение, но целенасочено, макар и съвсем синтезирано, 
се фокусира и върху хипонимните означения на същия този свой предмет: 
„Но чрез така нареченийт електрически телеграф, наскоро изнамерен, про-
пращението е почти мьгновенно [подч. мое, В. И.]“.

Човекът се е превърнал в непосредствен участник – чрез техническото раз-
витие и усъвършенстване – в учудняването на живота и света, допринесъл е 
значително за тяхното по-цялостно осмисляне, разбиране и усвояване. И от 
същностно значение е фактът, че вторият член от този оформящ се диалог 
между чуждото и своето не е останал безгласен: „От дестина, 15 години 
насам телеграфските жици ся размрежиха на всякъде почти и в нашата земя и 
улесниха в много потребните съобщения“. Практическата полза, припозната 
в нейните най-положителни проявления, е знак за отпадането (или поне от-
местването) на определени граници – културни, духовни, а защо не и иденти-
фикационни.

Българският път към новото, към модернизацията безусловно е съобразен 
с изискванията на времето и преминава с оглед това – успешно – неизменно и 
през техническата обусловеност на заобикалящото.

Една от ключовите книжовни задачи на Иван Богоров в последното предос-
вобожденско десетилетие – редактирането и издаването на филологическото и 
общообразователното списание „Книговище за прочитане“, е свързана с това 
да се изброи, разработи и оправи „българския наш език“ с потребностите на 
новобългарското образование. Между тези два предмета, т.е. между частното 
и общото, разположени върху цялостно издържана идейна основа, съществува 
осезателна връзка на привличане и съотнасяне. Запознаването с различните 
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страни на човешкия живот и конкретно – с неговата техническа усвоеност са 
някои от посоките, които изданието се стреми да следва. Ето защо редица на-
учнопопулярни статии и очерци (като например тези за електричеството, же-
лезните пътища и др.) очертават своеобразна тенденция, унаследена от вече 
категорично заявявани интереси и търсения на Богоров при предходни негови 
книжовни начинания (вж. „Журнал за наука, занаят и търговия“).

Характерът на тези текстове ясно показва сферата, в която са организирани 
усилията на именития списовател и редактор – написани на достъпен език, 
основан на живата говорима реч, тези текстове спомагат с привеждането на 
полза за най-широка читателска публика.

Така един от тях, поместен в кн. 5 на списанието от 1874 г., се насочва към 
подробното описание на устройството, функционирането и приложението на 
„най-чудното от сегашните измислеванеа“. Наречен е „За телеграфическото 
изкуство“.

Изпращането „млого на далеч“ на конкретни послания е видяно като „ис-
куство“: едновременно обуславя определени проявления на човешкия бит, но 
стои и отвъд него – заради случилата се вече негова техническа подчиненост 
и овладяност, в сферата на практическата претвореност на пряко видимото.

И при Богоров съвсем отчетливо се забелязва последователно изведената 
фактологична обоснованост и подплатеност, но и сериозната научна ориенти-
раност на изложението, което му придава достоверност и точност. От синте-
зираното диахронно проследяване на възможностите и средствата за предава-
не на информация концептуалната линия на текста все повече се приближава 
към същинския обект на контекстуално наситени наблюдения:

Телеграф; тая тума е сглобена от гръцкото телос, от далеч, и графо, пиша. То е един 
уред с който човек испраща млого на далеч новини и поръчванеа, обажданеа или запо-
веди, с белези, прилични на словата от азбукито, на думите или на цифрите. Людието 
различават въздушнiй телеграф и електрическiй телеграф.
[...]

Едновремешните са познавали искуството на белезите: тiй са употребявали огнеове, 
фенери, факлiи, пряпори, херуглици, и др. т., за да обаждат завчас на далеч известiа 
или предвидени случаи от по-напред.
[...]

Между сегашните, п. Шапповiй въздушен телеграф беше зел най-млого 
преднина2 [подч., И. Б.]. 

Макар и да е само щрих, детайл от общата картина, вглеждането назад, в 
миналото, начева една тенденция, която пресича целия очерк – идейното и 
смисловото акцентиране върху преимуществата на това недостижимо до да-
дения момент изобретение, благодарение на което се пестят толкова усилия и 

2 Цитатите са по сп. „Книговище за прочитане“, 1874, кн. 5, с. 24–25.
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време, а далечните разстояния престават да бъдат пречка в осъществяването 
на комуникация.

Телеграфът на Шап заема средищно място – между старото и новото, меж-
ду добре познатите, използваните и усъвършенстваните методи за изпраща-
не на „новини и поръчванеа“, на „обажданеа и заповеди“, т.е. съобразно раз-
личните потреби на човека. А чрез подробното негово описание се настоява 
на водещата му роля не само в техническата уловимост на битието, но и в 
предначертания вече път към овладяването на времената и пространствата, 
към утвърждаването на ценностни фиксирания на човешката присъственост, 
към скъсяването на дистанцията с Другия:

Той телеграф е сглобен от един дълъг пръг, накачен с перки както прозоречните щици, 
който са върти около един ост и е заякнат въз един прът, па и той са върти със скрепец 
и стои на високо 10 стъпки на заякнати крака тъй, щото да прави видидни сичките 
клатенеа на машината.

На двете крайща на пръгът има две ходежни крилца, на полвина по-къси, които са 
въртят на сякоя страна.

Людiето имат сто белеза свършено изречени, и направени с изобразенеа или слова, на 
които значенето е определено.

Въртенето на тоя телеграф бива лесно и с бързина; така с добри пусоли и минутни ча-
совници стават съгледванеата и са препращат известiата от единiй край до другiй, без 
да могат помеждутните съгледовачи да вникнат в разумът на писмото.

Волтовските бързеи, магнитисаната игла, металическите нишки при са-
мостоятелната им употреба, като опредметени знаци на науката и техника-
та, навярно биха звучали неясно, абстрактно. Но в тяхната събирателност и 
взаимна зависимост формират съвсем точни разбирания, представи за но-
вовъведенията в ежедневието и бита на хората, за средствата, използвани за 
удовлетворяването на увеличилите се техни потреби. Фрагментаризирането 
на цялото се свързва със стриктно обосновано пресъздаване на механизмите 
на действие на „най-чудното измислеване“ на съвременността, на съвсем тен-
денциозно открояване на неговото значение и практическа стойност. А запоз-
наването с тях е продължение на естествения стремеж към овладяването – в 
смисъла на улесняване – на битието.

Телеграфическото изкуство, като всяко изкуство – т.е. духовен или мате-
риален съзидателен труд, речено по богоровски, има своя „наредба“. И за да 
се изясни и разбере, тя трябва да се проследи като добре организирана и мо-
нолитна съвкупност, като вътрешно обусловена система. Четири са главните 
дялове, от които телеграфическата наредба е „сглобена“: намет, преведник, 
направач, приемач.
Наметът е вид „съчево“, определено да „произвожда електрический бързей“.
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Преведникът е „галванисана (калаисана) желязна нищка (тел) за въздушно 
телеграфство, която са държи на дървени спонци, забити от раздалеч до раз-
далеч 50 метри секий“.3 
Направачът е уред, с който човек оправя „употребеното на електрический 

бързей“, като „отваря или затваря обикалянето по волята си, за да произведе 
в другий край на браздата потребното клатене еди-дойди за препращане не 
белезите“.
Приемачът „обнема електро-магнитът и лостът му, както и определената 

наредба за образяване на белезите“. Това е уредът, който приема „проводено-
то известие и по който човек прочита секий испратен беляк“.

Експликативно-класифициращото начало в статията на Богоров намира 
конкретно проявление и сетне – при извеждането и коментирането на някои 
от най-употребимите видове на електрическия телеграф. Това са телеграфът 
с написано търкало, телеграфът с белези и телеграфът писач. И трите са с 
особено значение за усъвършенстването в предаването на „белези“, носещи 
определена информация. Но последният, изобретението на Самюел Морз, 
има известна преимуществена роля, тъй като „набрездава сам-си белезите по 
една от бяла книга ивица според както са испращат“. Нанасянето на брезди-
ците (тиретата) и на капките (точките), чието събиране представя словата, 
цифрите и другите белези, потребни за „отписването“, зависи от „траянето на 
допирането“ на шилото върху „книжената“ ивица. Обяснението на целия този 
механизъм би било обаче непълно, ако отсъстват наблюдения върху значе-
нието на използваните символи. По тази причина своеобразната семиотична 
основа бива съвсем конкретно онагледена: „Една капка и една брездица (. – ), 
да речем, ще представят слово А; една брездица и три капки (– ...), слово Б; 
две брездици придружени сякоя с една капка (– . – .), слово В; и т.н.“. 

Богоровата статия в „Книговище за прочитане“ проблематизира и популя-
ризира едно от големите технически достижения на своето време, с което не 
просто нанася нови щрихи към книжовно-просветителските търсения на бе-
лежития възрожденец. Но преди всичко продължава и утвърждава указаните 
вече полоси към модернизиращия се свят. А и към себе си.

В историята на българската култура през Възраждането Христо Ваклидов 
се нарежда сред интересните и (свойствено) разнопосочните присъствия в 
нея като журналист, редактор, преводач. Книжовните му занимания във 
в. „Българска пчела“ (1863–1864) и сп. „Зорница“ (1864) изявяват, от една 

3 Тук е мястото да се допълни, че „въз тия спонци“ няколко метра над земята са заковани „уса-
мотнически подпорки“, които имат вид на пръстени и „през дето минуват нищките“. От друга 
страна, изпълнявайки своята осведомително-популяризираща роля, текстът не пропуска да се по-
зове и на друго едно приложение на „нищките преведници“, които „можаха съще тъй да минуват 
под земята и още и по дъното на морето“, но те трябва „да бъдат обвити с усамотническа настеля 
от гутта-перча“. Фактологично наситено, изложението обособява, систематизира, обяснява раз-
личните аспекти и проявления на необратимо промененото технологизиращо се общество.
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страна, силно обществено ангажирано творческо и публицистично съзнание, 
а от друга – посветеност на същностна традиция в културно-просветно отно-
шение, свързана с оформянето на естетически вкус у читателската публика 
през чуждия опит (задачата на споменатото списание е да разкрие като важни 
духовни достояния – влиянието е предимно от френски – „най-добрите рома-
ни и любопитни работи“).

Няколко години по-рано обаче, в края на 50-те, едва 17-годишен, Ваклидов 
дебютира с две самостоятелни книги, които го поставят в още по-широк кон-
текст като представител на просветителско-еволюционистките нагласи на 
възрожденската интелигенция. В една и съща година – 1858 – с материалната 
помощ на родолюбиви българи (сред които Пандели Кисимов) се появяват 
„Книжка за благонравието“ и „Електрический телеграф“. Първата е неизмен-
на част от богатата традиция на нравоучителната книжнина, като се започне 
още от Софроний, продължи се с Райно Попович и Константин Фотинов с 
оглед на конкретни предхождащи проявления и се стигне до П. Р. Славейков – 
„Питомка“ (1868) – като отделно въплъщение на продължаващи следхождащи 
търсения на възрожденските автори в тази насока.

Но другата книга – тази за телеграфа?
Цялостно подобно съчинение на български език преди това, посветено на 

едно от големите технически изобретения на своето време, отсъства. Нали-
це са само отделни материали – новини, отзиви – в периодиката (напр. „Ца-
риградски вестник“, 1855 г.). В този порядък значението на „Електрический 
телеграф“ не се изчерпва само с нейното пионерско място в тематичния раз-
вой на научнопопулярната книжнина, но с актуалността на проблематиката и 
стриктно следваното ѝ ценностно йерархизиране, съобразно развиващия се 
заобикалящ свят.

Да видим какво се случва през въпросната 1858 г. в полето на българската 
възрожденска литература – времето след Кримската война, в което продължа-
ват да се развиват вече утвърдени идейни и смислови линии, но и в което се 
полага началото на други, нови, различни. В Цариград се издават „Граматика 
или буквеница славенска“ от Христодул Костович Сичан-Николов, преводната 
„Първа храна на здравия человечески ум“, „Началное учение за децата“ от ар-
химандрит Партений Зографски, а в Белград Йоаким Груев публикува своята 
„Основа за блъгарска граматика“. Видно е, макар приведените заглавия далеч 
да не изчерпват цялата книжовна продукция за споменатата година, че офор-
милата се посока на изява е преимуществено учебникарско-просветителска.

Въпросът е – вписва ли се книгата на Ваклидов в този контекст?
„Електрически телеграф. Превел от Францушки Христо Ваклидов, въспи-

танник на Францушко-то Бебешко училище. Печятася с иждивенiе-то на Пан-
дели Г. Кисимова. Тьрнов. Цариград – Галата. В книгопечятница-та на Д. Цан-
кова и Б. Миркова.“ 
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Това е отбелязано на титулната страница на съчинението, целящо да раз-
крие на българската читателска публика устройството и значението на едно от 
„чудните издирвания“ на съвременността. Изцяло издържано в просвещенски 
титрологичен дух – многословно, пояснително, насочващо. А съдържанието, 
събрано в не повече от 60 страници, последователно ще се стреми да го она-
гледи и обясни.

Така това издание, без да представлява учебник в точния смисъл, а по-ско-
ро научнопопулярно четиво, удовлетворяващо по-широки познавателни по-
требности, предвид характера на своето изложение и целите, които си поста-
вя, съвсем резонно може да бъде положено в изведения по-горе контекст.

Преводното съчинение на Хр. Ваклидов се състои от три равноделни час-
ти, които взаимно се допълват и контекстуализират: 

В първата част – „Защо наченуваме от Електрическiй Телеграф. Няколко 
начални познания: Електрика-та и машината Волтаическа“, отчетливо са из-
ведени целите и задачите на научнопопулярното изследване, като и тук избра-
ният подход на наблюдения е от общото към по-частното, от пресъздаването 
на конкретния обект на изображение към фокусирането върху съответните не-
гови детайли, чиято съвкупност подтиква и организира функционирането му.

Втората част е озаглавена „Един поглед назад. Що е дума-та Електро-маг-
нит. Електрическiят Телеграф“. Даденото подчертано експликативно она-
словяване говори достатъчно за тенденцията в тематичното и смисловото 
конструиране на изложението – чрез засрещането на ретроспективното кон-
текстуализиране и синхронното проследяване и описване на състоянието на 
разглеждания предмет да се откроят основанията за и необходимостта от по-
добно книжовно предприятие. И в това отношение Ваклидов подхожда до 
известна степен утилитарно – в най-добрия смисъл на понятието – спрямо 
спецификите на своята читателска публика: на места прекъсва чуждия текст, 
намесва се с коментарно-оценъчен глас, привежда примери от българските 
условия на живот, с което снема границите на различията, допълнително по-
яснява, приобщава.

Последната, трета, част – „Различни видове електрически Телеграфи. 
Телеграфи подморски. Последни прегледванiя и заключенiя“ – служи като 
своего рода обобщение на направените наблюдения, изводи и оценки, при 
което уплътняването на мрежата от хипонимни означения се свързва с възве-
личаването на „ума човешки“, който „не ся запря никак пред припятствията“, 
виждани като „най-непобедими“, както и на породения от него технически 
„напредок“, неотменимо белязал и „очудотворил“ съвременното битие.

Началото на съчинението насочва в един по-общ порядък към големите 
достижения в сферата на направените „чудесни открития“, които „сячки при-
влачат вниманието ни и подбуждат любопитството ни; и които, когато искаме 
да ги прикажиме и истълкуваме, са сбъркваме кое да избереме“. Сред тях оба-
че образът на електрическия телеграф е натоварен с особено значение заради 
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първенствената роля, която заема, благодарение на „чудните му средства с 
които ни праща новините, в една секунда, от един край на светът до другийт“.

Опознаването, разбирането и приемането на новото „издирвание“ са мета-
форично припознати като изкачване на висока планина – в началото върхът 
изглежда далечен и труднодостижим, но в края – радостта и удвовлетворе-
нието от неговото покоряване са неповторими, а „красното зрелище“, което се 
разкрива, оправдава целия труд и всичките усилия.

Първата стъпка в предприетото овладяване и подчиняване на света чрез миг-
новеното предаване на информация и лесното преодоляване на пространства е 
подробното представяне и обяснение на средството за постигането на това: 

Що е Електрическiй Телеграф. [...] То е едно орудие което заноси завчас новини в 
най-далечни разстояния. Наричат го Телеграф от две речи гречески които значат пиша 
от далеч [...] Прилагателното което турат на думата телеграф, показва средството кое-
то употребяват да пишат тъй. Това средство е Електриката [подч., Х. В.]. 

Така изложението начева своето същинско системно разгръщане, използва 
причинно-следствения подход при обясняването на отделните явления, с кое-
то се постига стриктно съблюдаване на употребите на специфичното научно 
знание и пълноценна фактологична обоснованост – важни предпоставки за 
успешната читателска възприемаемост и свободното боравене, макар и не-
пряко, косвено – в смисъла на оделотворена представа, идея, образ, с превръ-
щащото се постепенно в бит необикновено „измислювание“.

Основата, върху която действа даденият вид телеграф, бива подробно илюс-
трирана, при което явно се цели провокирането на асоциативния тип мислене: 

... електрика-та е един воздухъ, една жидкость, много тънка, неможе да са пыпа; не-
може да са притегли, коя-то има свойство-то да ся принася отъ едно място на друго, 
сосъ една скорость коя-то не е по малка отъ 60,000 часа въ съкунда, кое-то ще рече чи 
Електрика-та ще обиколи, въ една секунда, почти 7 пъти землята.

А приведените примери от всекидневния опит – с триенето на пръчката 
червен восък „(за запечатанiе)“ по вълната, по сукното на дрехата или с пот-
риването на ръцете по гърба на котката – насочват към това, че разглежданата 
физична закономерност далеч не е непозната, необходимо е само да се преос-
мисли съобразно по-частните сфери на нейната техническа изявеност.

В сходен контекст функционират и направените терминологични уточне-
ния: „наречена е електрика Галваническа или Волтайческа [подч., Х. В.]“ – по 
имената на двамата славни физици Галвани и Волта, от които „единiятъ е 
причина за това добро открытiе, и другiятъ има честь-та да се развилъ много 
употребленiя-та й“. По този начин научнопопулярното знание, придобило яс-
нота и конкретика, логично се отнася към оцелостяването и остойностяването 
на образа на „тая махина“, предопределяща „произвождането“ на наистина 
„чудни следствия“.
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Едно от тях безспорно е „унищожаването“ на разстоянията. В модернизи-
ращото се общество подобно пестене на време и усилия („дава на съобщени-
ята скоростта на мисълта“) е напълно естествен стремеж и става все по-на-
ложително. Неслучайно тъкмо телеграфът и железниците ще се превърнат в 
негови най-значими символи. И всичко това – в изпълнение на просвещен-
ския проект – благодарение на „смелостта на ума човешки“, който изследва 
и организира битието, прави го разпознаваемо, близко, свое. А средството за 
постигането му в случая има подчертано положителна роля, като е предназна-
чено изцяло за „полезни служби“.

Затова и съвсем отчетливо този процес на сближаване, приобщаване, а в из-
вестен смисъл и на покоряване на пряко зримото чрез духа на техниката, който 
обема времето и пространството, бива пресъздаден, онагледен – като нещо по-
требно и закономерно с оглед на новите търсения и изисквания на света: 

Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно“.
Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно на игла-та да стигне на 
Т, после на О, на В, на А; ще имаме грижа да ся запираме на сяка буква, за да видят въ 
Лилъ добре коя буква искаме да покажеме. Още за да явиме кога-то дума-та е свърше-
на, туряме игла-та връхъ кръстъ-тъ †, после показваме последственно буква-та Е, и до-
хождаме на кръстъ-тъ, за да правиме исто-то и за дума-та чудно. Депеша-та е пратена.

И факт е, че чудото не е просто произволно подбран пример за работата 
на усъвършенстваното „издирвание“, то е феномен на радикалната, необрати-
мата промяна.

Стореното от такива учени като Ерстед, Ампер, барон Шилинг, „Г. Беас-
тонъ въ Англiя“, „Г. Морсъ въ соединени-те Щати“ съставлява цяла една кау-
зална верига, която отвежда към нетърпеливо очакваното „красно зрелище“, 
обобщено по следния начин:

Едно течене на Волтаическа-та електрика магнитова единъ късъ отъ меко железо как-
во да е, чрезъ единъ тель водитель; електро-магнитъ-тъ привлича единъ късъ желе-
зо; кога-то течене-то е запряно, това железо ся отделя отъ електро-магнитъ-тъ чрезъ 
действiе-то на единъ навитъ тель, приближава ся и ся отдалечава колко-то пъти поста-
вятъ или запрътъ сообщене-то. Това движене за отиване и дохождане, кое-то му дава-
тъ, минува на едно колело зъбено, кое-то върти игла-та на една окружность; тая игла 
ся запира, споредъ воля-та на работникъ-тъ, на букви-те отъ които е сложна депеша-та 
за пращане, и защо-то пращане-то ся прави сосъ скорость-та на светкавица-та, само 
онова време е нуждно кое-то требува за да покаже една след друга букви-те. 

Апологетичната линия на изображение, която пресича целия текст, в края 
на книгата намира знакова реализация, що се отнася до възможностите и спо-
собността на човека да определя и направлява съ-битийната посветеност. Раз-
глежданият „дар великолепен“ не е друго освен „подражание“ на „состава че-
ловечески, даден от Бога издателя на воля-та душевна“. Защото и най-съвър-
шените „волтаически махини“ не могат да се сравняват с „тая чудна махина 
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коя-то нарычатъ мозъкъ“, „водителните телове“ не ще се борят с „крехкостта 
и съвършенство-то на жили-те“, а мускулите – ще бъдат всякога „железца“, 
„дето ся дигат и слагат“.

И след всички прецизни описания и позовавания на телеграфическото из-
куство като своеобразен императив стои непосредствено афористично изра-
зеното схващане:

Мозъкът праща депешата, а душата говори.
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ОРИЕНТАЛСКИЯТ ТЕЛЕСКОП: ЗАДУШЕВНИЯТ РАЗГОВОР

Сирма Данова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

This essay is about a short love story in Svetoslav Milarov’s book Memories of Tsarigrad’s 
Dungeons. I consider the figure of the telescope as a modus of dialog. The telescope is a 
phallic symbol but it initiated a game between two suffering people. I compare this roman-
tic story with the short novel about a captive in Servantes’s novel Don Quixote.

Key words: telescope, love story, dialog, Svetoslav Milarov, Don Quixote

Възраждането е първата българска епоха, която се е самоназовала. Това 
е и първото време, което се самооглежда и самотълкува. Подобни операции 
се случват в условен скопичен режим, често осигурен от фигурата на телес-
копа, толкова сюрреален за аграрната ни култура. Това есе е продължение 
на изследването ми „Възрожденският телескоп. Алегории на настоящето“1. В 
него проследих употребите на телескопа от Неофит Бозвели до популярната 
литература, като откроих три негови функции: наратологична, онирично-уто-
пична и тълкувателна. Като инструмент на узнаването телескопът пресича 
света по вертикала и хоризонтала и има потенциала да засрещне сакралния 
и профанния жизнен ред. През неговия фокус придобиват значимост колек-
тивните самоописания, но и фантазмите на отделния човек. Деветнадесети 
век обаче ни изненадва и с диалогичната функция на предмета. В „Спомени 
от цариградските тъмници“ (1876) на Светослав Миларов, този бременен с 
еротизъм текст, телескопът вече е насочен към Другия, произвеждайки заду-
шевния разговор между Аз и Ти.

Обект на това квазинаучно есе е една увлекателно разказана любовна исто-
рия, която четем в епизода „Романтична случка в тъмницата“ (Миларов 1994: 
90–97). В нея се появява фигурата на телескопа сякаш от нищото, за да заяви 
интерес към Другия, за да го приласкае и заговори. Разбира се, такова заставя-
не за разговор се оказва изключително заредено с литературност, особено ако 
си политически затворник, изолиран в долната тъмница заради върлуващата 
по онова време в Цариград чумна епидемия. Епизодът с воайорката Айше 
можем да четем като класически мълчалив диалог в българската литература, 
управляван от ероса на жената. Телескопът, който тя отправя към затворника, 
е фигура на еротическото и е не просто фалически символ, но и познавателен 

1 Вж. Данова 2017. 
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предмет. Въобще в „Спомени от цариградските тъмници“ гледането, съзерца-
нието и воайорството представляват наратологични ниши.

Книгата на Св. Миларов, издадена най-напред на хърватски през 70-те го-
дини на XIX век. и впоследствие преведена от Спас Вацов и Христо Белчев на 
български в началото на 80-те, по традиция се мисли в контекста на повество-
ванията за затвори, появили се през комитетското десетилетие. За разлика от 
други текстове на мемоарната вълна „Спомени от цариградските тъмници“ 
отдава голям дял на историите за любов. Тази особеност на книгата я разгра-
ничава от програмния етос на споменното у Захарий Стоянов и Стоян Заи-
мов и я приближава по-скоро до жанровите характеристики на романа, който 
през Възраждането процъфтява единствено в превода.2 Светослав Миларов 
създава своя добре промислен автобиографичен наратив за преживявания-
та си в цариградските тъмници, който умело е прекъсван и разполовяван от 
превърнатите в литература разкази на затворници. Тъмницата е представена 
като удивително мултикултурно пространство на срещи и раздели. Не прави 
изключение и срещата на младия Миларов с Айше. 

След като е преместен в долната тъмница, където героят се озовава със 
своите съкилийници в клаустрофобично пространство, той търси начин да 
се върне към обичайните си книжовни занимания. За да се уедини, прескача 
през едно прозорче в гола стая, обърната към отдавна изоставен конак, опри-
личен на „заспал гигант“ (Миларов 1994: 90). Там, на долната земя, младият 
затворник ще се превърне в обект на желание от източни приказки: 

Една заран, като си отиде домакинът, видях насочен към мене далекоглед, от ония 
вехтите далекогледи, каквито само по източните страни се употребляват още. Подир 
дълго гледане далекогледът се помести, а зад него блесна хубавото лице на девойката, 
домакиновата дъщеря. Тя остана дълго време на отворения прозорец, като гледаше 
комай непрестанно към мене. Подир това слезе на втория кат и дигна кафеза от про-
зореца и показа бюста си (до пояс). И аз видях бялото светло лице на девойката, ней-
ните големи черни очи, които живо светеха отдалеч, и дългите ѝ черни, та къдрави, 
разплетени коси спущаха се по двете страни на нейните гърди. Това се повтори и след 
пладне, и на утрешний ден, и най-подир видях, че девойката климна с глава и ръка, 
та ме поздравила. Разбира се, и аз ѝ отговорих. От този ден се захвана едно сношение 
помежду ни (Миларов 1994: 92). 

Тук далекогледът се явява опосредяващ инструмент, „снемащ“ отдалече-
ността между Аз и Ти. И това е началото на една занимателна игра на погледи 
и знаци, продължаваща интензивно дни наред, която разказвачът духовито 
нарича „сношение“, а аз ще я назова диалог. Но от какво точно е привлечена 
временната посетителка на конака? Айше е дъщеря на високопоставен ад-
министратор в Османската империя. От единственото писмо, изпратено до 
младежа, става ясно, че новото място, което обитава, ѝ навява тъга, породена 
от състрадание към злочестината му. Емпатията е модусът на споделената са-

2 Срв. Пенчев 1998.
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мота. Озадачена от заниманията му с книги, девойката също подхваща пред 
прозореца продължителни упражнения по писане и четене. Потребността от 
миметично следване на Другия в света на Айше е само представление. Мила-
ров бързо се ориентира в намеренията и темперамента ѝ на източна „полудива 
девойка“, чиято наивност и откритост не се срещат у цивилизованите евро-
пейки (Миларов 1994: 92). В ролята си на наблюдател момичето интуитивно 
усеща, че за затворника най-тягостно е бавното отминаване на времето. И 
затова измисля всякакви представления и дяволии, с които да го разсейва и 
да го забавлява: ту му маха с ръка за поздрав, ту слага кученцето си на прозо-
реца, пее тъжни песни, смее се звънко, дори инсценира следобеден ритуал на 
кафе за двама, поставяйки до себе си и стол за него. Даже майка ѝ и слугините 
са понякога въвлечени в този театър, който наподобява увертюра на любовен 
опит. Разстоянието, което телескопът само сетивно преодолява, участва в тай-
ната на Другия. Всъщност увертюрата тук съвпада със самото съ-битие, защо-
то „еротиката се разпалва от отдалечеността“ (Бенямин 2014: 166). Отправен 
от високия конак към долната тъмница, телескопът на Айше буквално про-
вожда погледа надолу, едно движение на отсрещния, което авторът по-късно 
ще осмисли като снизхождение: 

... аз вечерта написах едно писъмце, с което чувствително се благодарях на Айше за 
това, дето, без да знае не съм ли някой нехранимайка или разбойник, се беше снизила 
до мене и в тъжното ми състояние ми показала толкоз добрина и олекотяване (Мила-
ров 1994: 94–95). 

Снизхождението по дефиниция е белязано от неравенство. Айше олице-
творява изобилието, а младият затворник – пълната лишеност от блага. От 
този съюз на пълнотата и злочестината се ражда еросът. Самотникът от дол-
ната тъмница често разчита знаците на отсрещния, както му е угодно, откло-
нявайки неведнъж еротичните им послания. Но това инсценирано кривораз-
биране като че ли има за цел да забави играта, да отложи най-крайната ѝ точка. 
Причудливият диалог без думи често сублимира в песните на Айше, които са 
непременно баладични. На песните героят отвръща със звън на тамбурица – 
сам по себе си неправдоподобен детайл, но привнесен сякаш за да създаде 
усещане за истински романс. В „Спомени от цариградските тъмници“ музи-
ката има особено място. Често, изпаднали в немилост, затворници пеят тъжни 
анадолски песни. Музиката от техните тръби придава на книгата ориенталска 
меланхолия, една скръбна разточителност, която ранява с „болни спомени“ 
(Миларов 1994: 14).

Активната роля на жената в епизода „Романтична случка в тъмницата“ я 
прави нещо повече от наблюдател или съзерцател, тя доброволно заема роля-
та на участник в най-тягостното за затворника положение – текстът го нарича 
„дълговремие“ (пак там: 92). Новодомката Айше обаче сама страда от същото. 
По-късно става ясно, че тя по произход е черкезка, което повдига на степен 
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ориенталското у нея. Черкезкото в нейния портрет функционира, за да прида-
де на жестовете ѝ неистова източна екстатичност.

Неравенството между двамата герои обаче оголва само социалния аспект 
на различието. Извънредно важно е, че в „задушевния разговор“ се тематизи-
ра открито религиозното различие: 

В първите вече дене на нашето запознаване направи ми непознатата девойка един знак, 
като си триеше показалците един о други и се подмилкваше, колкото можеше по-сладко. 
Тоя знак разбрах го на часа. Тя ме молеше да се обрежа – потурча (Миларов 1994: 93).

Въпреки съпротивите на младежа, девойката е особено настойчива, защото 
вярва, че само по пътя на конверсията може да избави Другия от злочестината 
на тъмничния живот. На свой ред, той я увещава да се покръсти, макар и да 
съзнава, че това е невъзможно. Но повторенията и имитациите са движещите 
сили на играта. В контекста на любовния опит такъв епизод на страстно отсто-
яване на вярата напомня за едно описание на срещата между Аз и Ти в „Заду-
шевният разговор“ на Мартин Бубер. Срещата, смята той, е преживяване, което 
протича понякога като въздишка, понякога като борбена схватка (Бубер 1992). 
Ритуалното помирение между двамата герои настъпва, когато от долната земя е 
въздигната Славейковата Библия, преведена и напечатана с помощта на амери-
канските мисионери. Авторът бърза да поясни, че за всяка туркиня е известно 
как мюсюлманският пророк Мохамед се е съгласил в светостта на Евангелието. 

Нов етап в диалога е едноактната кореспонденция между двамата, осъ-
ществена благодарение на посредника Мустафа. Писмата развенчават тай-
ната за Другия. В тях се занулява невербалната сладостно напрегната игра. 
Осветлява се това, което по пътя на играта вече е било предмет на узнаване. 
Вербализирането на съкровеното желание в писмата някак естествено беле-
жи края на отгатването и вещае края на историята. Девойката е принудена 
да напусне временния си дом заради новата служба на баща си. Затворникът 
наблюдава постепенното обезлюдяване на конака, който в края на историята 
е оприличен на „тъжен гигант“ (Миларов 1994: 96). Празното здание е мета-
фора за белязано от отсъствието сърце. В пристъп на безнадеждност на си-
ротния затворник не му остава нищо друго освен да погледне към небето и да 
види кървавия месец. 

Тази диалогична ситуация напомня на историята на пленника Сааведра в 
романа „Дон Кихот“ (1605). Сааведра е испански войник, пленен от Султана 
и хвърлен в алжирски затвор, заедно с други пленени християни. Той бива 
пожелан от една мавърка, която живее в съседство с вътрешния двор на зат-
вора. Мавърката, за която по-късно научаваме, че се казва Сораида, оказва 
внимание и милост към затворника, като, без да открива лицето си, некол-
кократно адресира до него вързоп с жълтици, закачен за тръстикова пръчка. 
Следва размяна на писма, чрез които се уговаря план за бягство. От тях става 
ясно, че девойката е станала християнка под влияние на една от слугините ѝ. 
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Конверсията, за която баща ѝ научава едва по време на бягството, е в основата 
на конфликта. За разлика от историята с Айше тук религиозното разногласие 
е не между потенциални любовници, а между кръвни роднини, което придава 
на щастливата развръзка особен драматизъм. Но за нас е по-интересен меха-
низмът на общуването между мавърката и пленника преди бягството. Девой-
ката присъства само метонимично, откривайки през прозореца единствено 
изящната си ръка, покрита със скъпоценности, за да изпроводи парите. А и 
повторното спускане на тръстиковата пръчка инициира все по-изпълнено с 
надежда очакване, защото има ли повторение, има и очакване: „и от този миг 
единственото ни занимание беше да се взираме в прозореца като в пътеводна 
звезда“ (Сервантес 1980: 365). Извънредно важно е, че присъствието на тайн-
ствената благодетелка е сравнено с пътеводна звезда, сякаш единственият си-
гурен хоризонт за злочестите е на небето, в звездата на избавлението. 

Няма съмнение, че в центъра на „Спомени от цариградските тъмници“ стои 
особено фин герой. Първият, който обръща внимание на Светослав Миларов 
като болезнена жертвена фигура, е д-р Кръстев (Кръстев 2007). Авторефлек-
сивната плътност на повествованието се набавя до голяма степен в модуса 
на гледането. Да си спомним и за сцената с Джехад, един осъден на обесване 
млад затворник, когото Миларов изпровожда с поглед и въздишка към беси-
лото. Години по-късно, когато авторът на „Спомените“ е обесен заради опит 
за покушение на короната, тази сцена ще придобие смисъл на самосбъдващо 
се пророчество.3
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МОДЕРНИЯТ ХОЛОКОСТ – НАЧАЛА И ПРЕДЧУВСТВИЯ:
БИОЛОГИЧЕСКИЯТ СУБСТРАТ НА БИОПОЛИТИЧЕСКОТО

Пламен Антов

Институт за литература – БАН

The article, part of a more extensive study, is based on the travel book To Chicago and Back 
by Aleko Konstantinov (1894), the classic genre pattern in Bulgarian literature. The visit 
to the “famous Chicago slaughterhouses” and the detailed way in which the technology 
of mass killing of animals is described is a focus of attention. The precedent analogy with 
some well-known practices in the future 20th century is discreet but clearly suggested in 
the work through some close-up compositional neighborhoods (with the “Krupp” arms 
concern pavilion at the Exhibition). – But the suggestion is widely opened up in a global 
cultural-philosophical, civilization plan through the figure of the America/USA itself – the 
perfect mass consumer society in the mature Modernity age – as a giant machine. – With 
the arguments of the biopolitical discourse, asserts the Hegelian thesis that phenomena 
such as the Holocaust are not deviations in the “right” logos of Modernity, but a logical 
consequence – its hidden τέλλος.

Key words: the Biological–Biopolitics, slaughterhouse–Holocaust, dialectic of Enlight-
enment, technological reason, Americanism, utopia–anti-utopia, secondary barbarity

1. 1893: Америка в двоен modus
През 1893 г., когато ги посещава Алеко, Съединените щати са в една осо-

бена, междинна и двойствена позиция – в момента на превключване между 
два противоположни модуса. От една страна, все още е жива представата за 
Америка като абсолютната „дива природа“, каквато е в културните носталгии 
на Европейския романтизъм или у Хегел; или у американските трансценден-
талисти около средата на века. Ho по това време вече е активна, реално рабо-
теща една противоположна представа – Америка като авангард и хегемон на 
модерната технологична цивилизация. 

Впрочем тази двойственост не е хронологическа, а субстанциална; тя ще 
продължи да характеризира Америка и по-нататък, до днес. И тъкмо за това 
до голяма степен ще става дума тук.

Няма да се впускам в статистически подробности, ще припомня само ос-
новното.

За малко повече от половин век – от началото на ХІХ век докъм 1860-те 
години – САЩ преживяват най-динамичната индустриална революция, която 
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човешката история познава, и от абсолютната периферия на света, от абсо-
лютната „природа“ се превръщат в онова, което ще бъдат през ХХ век. 

Причините за това са отделна, специална и много дълга тема. Но основна-
та според мен – онази, която съдържа в себе си всички останали – е изкуст-
веният, лабораторният характер на САЩ, възникването им не в резултат на 
естествен развоен процес, от долу нагоре, а от горе надолу, „спускането им“ 
от Европа, по един изкуствен начин, едновременно в позиция pro и contra 
спрямо „стара“ Европа: отделяйки се от нея, отричайки я, но – като есенциал-
но продължение на нейната модерност. Конструирането им като лабораторен 
модел – както впрочем се конструират всички утопии. Но и антиутопиите.

През 1893 г., едно десетилетие преди края на столетието, Съединените 
щати буквално са на прага между своето извънисторично минало на абсолют-
на природа и своето модерно бъдеще; по това време те вече са изпреварили 
икономическия, технологичен статус на „стара“ Европа. Самата Америка има 
ясно съзнание за това и именно Колумбовото изложение в Чикаго през 1893 г. 
(на което случайно се озовава един проницателен български свидетел) е амби-
цирано да докаже новата роля на САЩ в света – все още не геополитически, 
а технологично. Да смае света както с гигантизма си, така и с технологичните 
„чудеса от бъдещето“, които Америка демонстрира за пръв път: електриче-
ското осветление, „движещата се фотография“ (бъдещото кино), фонографът 
на Едисон, ескалаторът – това са само част от тях.1 

Световното лидерство на Америка, чиято прецедентна демонстрация 
е Чикагското изложение, ще стане реален факт четвърт век по-късно, след
т.нар. Европейска война – войната, с която Европа се самоубива. Тя не просто 
я съсипва икономически или демографски – унищожава я като „дух“ (както 
разбират това интелектуалци като Ст. Цвайг), ликвидира нейната световноис-
торическа мисия: Европа като култура, като хуманизъм. 

След войната, заедно с La Belle époque, Европа сдава водещата си роля на 
САЩ. А с това се променя характерът на самата модерност: от тук нататък 
светът навлиза в една нова модерност от съвършено различен тип. Това вече 
не е хуманистичната, духовна, аристократично изтънчена, разкъсваща се от 
„вътрешните“, екзистенциални драми на Аза, декадентски преситена модер-
ност на Париж, столицата на ХІХ век. Това е бруталната, стоманена, маши-
низирана модерност на Америка като една гигантска машина за пари (както я 
обрисува Алеко); новата модерност на Ню Йорк и Чикаго.

Но тук ще спра, за да формулирам изходната си теза: 
Тъкмо това ускорено-сгъстено, лабораторно развитие на САЩ през ХІХ век, 

когато само за 60 години от абсолютната „дива природа“ се превръща в хегемон 
на модерната (а в някакъв смисъл и пост-модерна) технологична цивилизация, 

1 Вж. повече за това в уводните ми думи към сборника „Америките ни 2: САЩ като метафо-
ра на модерността. Българо-американски отражения (ХХ–ХХІ в.)“, София: ИЦ „Боян Пенев“, 
2017. Там е отбелязана и минимална библиография по темата (Р. Такаки, Ив. Младенов).
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прави Америка уникален феномен. Своеобразна алегория не просто на Модер-
ността, а на двойствения етос на Модерността – онова, което Хоркхаймер и 
Адорно ще определят като „диалектика на Просвещението“. Алегория на един 
същностен колапс: колапсът на радикалната технологична модерност, на Ма-
шината (в буквален, но още повече в социалния, етатистки смисъл) обратно към 
диво-природното, към един пост-органичен примитив, чиято същностна отлика 
от органичния е високата степен на рационализация.

Или иначе казано, утопията Америка колабира в антиутопията Америка. 
Колабира по един неуловим, естествен начин, следвайки централната логика 
на самата модерност, довеждайки тази логика докрай. 

Тъкмо този колапс регистрира българският свидетел през 1893 г. В кулми-
национния момент от разгръщането на пътеписния сюжет, миг преди отпъту-
ването обратно за Стария свят, е въведен един съвсем не пътеписен елемент – 
интертекст с утопичния роман на Белами, който проглежда един век напред в 
бъдещето на Съединените щати, за да ги види като осъществената утопия на 
Модерността. Романът буквално е препрочетен от Алеко по един обратен, ан-
тиутопичен начин. И именно на тази база авторът формулира своята най-едра, 
култур-философска теза, чрез която се надскача жанровата рамка на пътепи-
са, за да се превърне Алеко в един от първите теоретици на американизма, и 
то съвсем не само в рамките на българската литература. Тезата е формулирана 
с пределна директност, а препрочитът съвсем не е от позицията на патриар-
халния български човек, постигнал едва десетилетие по-рано националната 
си независимост, както би следвало да се очаква, а от тази на класическия 
европейски хуманизъм.

Трябва да отдадем дължимото на Алеко. Днес, повече от 100 години 
по-късно, след целия политически опит на ХХ век, ни е лесно да мислим за 
Америка по този начин, т.е. да виждаме в нейно лице перфектната реализация 
на третия тип от тоталитаризмите на ХХ век, наред с фашизма и комунизма 
(или по-скоро първият, базисният) – именно американизмът, разбиран като 
максимално съчетание на философски прагматизъм, икономически неоли-
берализъм, краен консумативизъм и най-вече – закономерно следващото от 
всичко това тържество на масовата култура. 

Преди всичко, писано от философи, най-точна, струва ми се, е лаконичната 
формулировка на един от великите творци, пророци на ХХ век – Пиер Пао-
ло Пазолини, който в последното си интервю – по повод филма „Сало, или 
120-те дни на Содом“ (1975) – заявява, споделяйки частния национален опит: 
„Според мен, консумеризмът е по-лош от фашизма, тъй като последният не 
видоизмени италианците. Той не проникна вътре в тях. Това беше тоталита-
рен режим, но не тотализиращ.“2 – Ще си позволя да продължа лаконична-
та диагноза на Пазолини. Именно поради радикализма и ексцесивността си 

2 Цит. по: http://drugotokino.bg/content/poslednoto-intervyu-na-pazolini?tid=All&tid_1=1917.
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явление като фашизма и германския националсоциализъм, безспорно ужася-
ващо в своята антихуманност, надхвърлящо всякакви представи за човешка 
„нормалност“ (феноменът „Аушвиц“), действа повърхностно. Пораженията 
му остават по-скоро в политическия епидермис и не засягат дълбоко, същ-
ностно колективното съзнание, човешкостта (психо-биологичната основа на 
хуманизма). Пораженията не са от структурно естество. Това до голяма степен 
се отнася и до комунизма (доказва го и неочаквано лесното му рухване през 
1989 година). Американизмът – именно поради своята „нормалност“, поради 
незабележимата си всекидневност – поразява дълбоко, радикално и необра-
тимо. Променя самата структура на човешкия битиен „свят“. Тоест – работи 
цивилизационно. Насилието на полицейската държава върху духа и културата 
наистина е ужасяващо, пише много след Пазолини Джордж Стайнър, доба-
вяйки: „И все пак в последна сметка нанесената вреда може би не е по-голяма 
от вредата, причинена от абсолютизма на масовия пазар“ (Стайнър 2013: 209).

Творбата на Алеко, непълно и не съвсем точно определяна просто като 
пътепис, диагностицира симптомите или поне основния симптом на тази 
нова цивилизация, която през 1893 г. съвсем не е толкова очевидна, както ще 
ни се представя, когато четем творбата в края на ХХ или началото на ХХІ век. 
Да си дадем сметка, че Алеко достига до своите прозрения още през ХІХ век, 
едно десетилетие преди края му и четвърт век преди началото на ХХ. Него-
вото откриване на Америка като антиутопия изпреварва с десетилетия това, 
което интелектуалната рефлексия впоследствие ще превърне в клише.

И не на последно място – освен че това съмнение на Алеко е заявено като 
директна позиция, публицистично, то е внушено по един скрит, сложно за-
конспириран начин, т.е. с играещия език на художествения дискурс.

Точно на това смятам да се спра тук.

2. Алеко художник
Погледът на Алеко към Америка е критичен, но необременен с тенденци-

озност. Вследствие на това образът ѝ е раздвоен, янусов. 
Следвайки „правия“ logos на Модерността, българският свидетел мисли 

Америка като метафора на абсолютното бъдеще под знака на технологичната 
(рационална) цивилизация. Той искрено приветства технологичните „чуде-
са“, с които се сблъсква – и на самото изложение, и докато пътува из страната 
(Чикаго, Ню Йорк, Бостън, Филаделфия). Но не остава сляп и за другото: ли-
нейността е привидна; развитието на технологичния разум скрито трупа кон-
траенергиите на собственото си отрицание, на собствената си сянка. Налице 
е сключеност между двата полюса, когато цивилизацията колабира в едно 
вторично варварство, което е диалектическо, което не е вече онази наивна, 
предмодерна, природна „дивота“, която Америка обладава в представата на 
Европейския романтизъм или дори у Хегел. Това е варварството на модерната 
индустриална епоха.
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Диагнозата на този колапс присъства в Алековата визия за Америка – за 
Америка като хегемон на световно-човешкото бъдеще. Едно бъдеще, което, 
макар и облято с електрически блясък, е по-скоро в мрачния жанр на антиуто-
пията. Преди тезисно да бъде заявена във финала на пътеписа, непосредствено 
преди отпътуването от американския бряг към добрата стара Европа – роди-
ната на духа и класическата култура, тази основна идея скрито е работила в 
протежение на цялата книга, набъбвала е във вид на дискусия, като успоредно 
следване на два агонални сюжета, като непрестанно колебание (осцилиране) 
между два полюса с мощен символен заряд. Технологичният разум, устремен 
напред към абсолютното бъдеще, вече там, реализирал това бъдеще, превърнал 
го в настояще, от една страна. А от друга – скрито следващата го сянка на едно 
вторично, пост-модерно варварство, в което технологичният разум колабира. 

Метафората на тази вторична, „лоша“ „дивота“ непрестанно се оглежда в свои 
преки, органични съответствия или по-скоро произтича, еманира от тях. Има ем-
пиричните си предпоставки в американската действителност, видяна от Алеко.

Едно такова сдвояване заслужава да бъде специално изтъкнато, доколкото 
то е скритият punctum на цялата творба, където е зашифрована централната, 
едрата ѝ идея – онази, чрез която творбата разчупва в най-голяма степен жан-
ровите рамки на пътеписа. Това е сближаването между два особено силни 
епизода, или по-точно между две впечатления – посещението на павилиона 
на „Круп“ в рамките на изложението и на знаменитите чикагски кланици в 
съпътстващата свободна програма на пътешествениците. Двете сцени, съ-
седстващи си в хода на разказа, са привидно положени в естествения ход на 
първичната събитийност, която текстът следва в качеството си на пътепис. 
Но на едно друго равнище и в други смислови обеми, извън плоския формат 
на линейната пътеписна хронология, те заформят помежду си диалог, който 
далеч надхвърля номиналния предмет на жанра. И двете сцени представляват 
не просто фактическа, събитийна регистрация на едно впечатление, а преди 
всичко негова активна рефлексия. 

Участието на концерна „Круп“ на изложението е представено по един 
двойствен начин, в позиция pro и contra. Включването му в общата логика 
на технологичния прогрес, сред останалите достижения на човешкия гений, 
изведнъж, оказва се, минира всички тези достижения, придава им един втори, 
обратен смисъл: „произведенията“ на концерна (наречени „страшилища“) са 
видени като тяхната мрачна сянка, водеща назад към един вторичен, пост/
отвъд-модерен примитив. Зазвучават като метафора, разголваща мрачния 
хтон на технологичния разум, чрез която прогресът колабира в собственото 
си анти – в един атавизъм, който обаче не е животински, а именно човешки: 
максимално човешки, собствено човешки.3 Технологичната рационалност 

3 Всъщност не сме докрай сигурни дали Алеко не представя едностранчиво присъстви-
ето на „Круп“. „Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp“ е стоманодобивен концерн, чиято основ-
на дейност, на която се дължи и възходът му, дълго време е свързана с бързото развитие на 
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в крайната или в една от крайните си форми (машината-„страшилище“) се 
слива с психо-органичния биологизъм (човешкият атавизъм, открит тъкмо 
по това време от Фройд), започва да работи като негова метафорична реа-
лизация. (Появата и бързият просперитет на фройдизма като доразвитие ad 
absurdum на дарвинизма и на цялостния позитивизъм на ХIХ век са крайна 
реализация на тази вътрешна, психо-културна травма на модерния западен 
човек.) Във фигурите на оръдието и танка „Krupp“ историческият разум на 
Просвещението (Vernunft in der Geschichte) метафорично колабира, слива се 
със собственото си „историческо несъзнавано“: онзи „сън на разума“, произ-
веждащ чудовища, който Гоя е изобразил в зората на Просвещението, ще се 
повтори, при това двукратно, през ХХ век, за да отбележи един фундамента-
лен и окончателен провал. 

Сякаш за да направят алегорията съвсем ясна, домакините на Изложението 
неволно са поставили двата павилиона в съседство – павилионът на електри-
чеството, този символ на Просвещението (чрез общия концепт на светлина-
та), и павилионът на „Круп“, неговата мрачна „сянка“. В собствената логика 
на Изложението и двете са видени като общ, еднопосочно работещ израз на 
прогреса и технологичния разум. Но хуманистично дистанцираният поглед на 
Алеко категорично ги противопоставя, макар в рамките на общ сюжет („като 
че за подигравка на прогреса“, с. 754), също както подсъзнанието е неотдели-
мо слепнало със съзнанието като двете страни на лист хартия. В общия сюжет 
на прогреса двете са антагонистично свързани като неговото pro и contra; като 
светлината и сянката, позитива и негатива. 

Тази вътрешна диалектика на Просвещението днес, разбира се, ни е добре 
позната от класическото съчинение на Хоркхаймер и Адорно (1947). Но да 
отчетем факта, че предупреждението на Алеко прозвучава точно две десети-
летия преди началото на общоевропейския холокост, когато тя ще се разра-
зи с безпощадна ярост, отбелязвайки един фундаментален кризисен прелом 
в цялото западно самосъзнание (негова артикулация ще бъде радикалният 
авангард в изкуството). А именно, че под лустрото на културните наслое-
ния човекът си е останал преди всичко „дива природа“, звяр, животно (една 
„гола маймуна“, както ще припомни едноименната книга на Дезмънд Морис 

железопътния транспорт в Европа през ХІХ век. „Круп“ произвежда извънредно качествени
жп оси и ресори, изобретява първото нечупливо жп колело. Неслучайно именно три стилизи-
рани жп колела са превърнати в лого на компанията, макар това да става едва през 1875 г., кога-
то концернът вече е съсредоточил дейността си предимно върху оръжейното производство на 
базата на усилената милитаризация на Прусия и трите войни, които тя води през 60-те години 
с Дания, Австрия и Франция. Но въпреки тази милитаризация, дали само с оръдия се е пред-
ставил „Круп“ на изложението в Чикаго през 1893 г., след като знаем, че не престава да развива 
успешно и цивилното си производство (само няколко години по-късно, през 1897 г., заедно с 
Рудолф Дизел, прави първия дизелов локомотив)?

4 Тук и по-нататък цитатите са по меродавното пълно коментирано издание на съчиненията 
на Алеко Константинов в четири тома (изд. „Български писател“), т. 1, 1980 г. 
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от 1967 г., емблематично заглавие на философския биологизъм от втората 
половина на столетието). 

Технологичната метафорика, налице в „произведенията“ на хер Алфред 
Круп (1812–1887), всепризнатият „крал на оръдията“, резонира в друга сце-
на, само няколко страници по-нататък – посещението в знаменитите чикагски 
кланици (с. 79–80). Резонансът работи сложно и на различни равнища, във 
вид на своеобразна антиципация, разкривайки природното, собствено орга-
ничното тъждество на технологичния разум. Високотехнологизираната чи-
кагска касапница е праобраз на онзи холокост, който ще се разрази в сърцето 
на културна Европа две десетилетия по-късно, чиято прецедентна реалност 
е Круповото присъствие на Изложението. 

Тук, в кланицата, варварството е в най-чистия, абсолютния, природно ого-
ления си вид. И едновременно с това е камуфлирано в хладния „дискурс“ на 
консумативната цивилизация във вид на индустрия. Кланицата е образ, едно-
редов и смислово тъждествен не просто с хитлеристкия концлагер например 
(където аналогията е съвсем пряка), а със самата война като модерна високо-
технологизирана институция, закономерно възникнала в линейния ход и в 
кардиналната логика на западната цивилизация. 

Кланицата метафорично отъждествява/буквализира технологичната ма-
шина (конвейрът) и социалната машина (институцията).

Именно като модерна институция „оперира“ с обектите си кланицата в 
опи санието на Алеко – една усъвършенствана, силно рационализирана, ма-
шинизирана система за масово убиване, морално легитимирано като промиш-
леност. Лишена от сантимент механизация на смъртта, подобно на съвърше-
ните от инженерна гледна точка Крупови машини за убиване. 

Но важен е начинът, по който Алеко представя тази колизия, използвайки 
капацитета на художествения тип изказ.

Ясно очертани, или по-скоро внушени са двете страни на аналогията. От 
едната страна, „отгоре“, е цивилизацията, анонимната, институционализира-
на механика на стандартизираното убийство. От другата страна, „отдолу“, е 
дивата природа, животното-жертва, което обаче през погледа на свидетеля е 
парадоксално очовечено чрез екзистенциалното познание за смъртта: 

Видях аз някои волове, като влизаха в оградите, издигваха си главите и като погледнат 
цели стотини на тях подобни убити, одрани и разсечени на части, обхващаше ги неопи-
суем ужас, те си облещят очите и като че се вкаменяват на мястото си... (с. 80). 

Преди да внуши собствената си емоционална и морална реакция, Алеко 
привежда подробни статистически данни: само в една от чикагските касап-
ници, най-голямата, през 1892 г. са изклани 1 750 000 свине, 850 000 говеда, 
600 000 овце (с. 79). На пръв поглед и в един най-повърхностен план тази 
статистика работи невинно в обсега на пътеписния жанр, както на ред дру-
ги места в текста – като стандартна фактическа илюстрация, в дискурса на 
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нефикционално-документалното. Но тази статистика има и своите скрити, 
„вертикални“ значения: тя е диференциална черта на западния рационализъм, 
прагматистки телеологизиран в стопански аспект. Цифрите, езикът на мате-
матиката – това е перфектният, иманентният език на западната цивилизация, 
чиято емблема е машината, технологията, конвейрът в прекия и в метафорич-
ния смисъл: самата модерна институция като машина.

И конкретно – както Алеко вижда самата Америка/САЩ като една гигант-
ска машина за долари. Тоест машина, която функционира изцяло под аксиоло-
гическия императив на цифрата, на издигнатото в култ, фетишизирано число. 
Самото американско общество – а това е идеалната, перфектно функциони-
ращата институционализация на капитализма в чист вид – е всеобхватна ма-
шина, в чийто вход като суровина „влиза“ целият човешки живот, в целия 
си екзистенциален обем и индивидуална уникалност, преработва се, за да 
„излезе“ на изхода във вид на „звонк“, на капитал. Също както едно живо 
животно, понесло целия, единствения, уникалния си (макар и „беден“ според 
Хайдегер) „свят“, „влиза“ в кланичната машина, за да „излезе“ в другия край 
под формата на суджук, кожени чанти, четки за дрехи и еди-колко си кутийки 
за маникюрни принадлежности например. (Впрочем тази макрометафора – 
Съединените щати като машина за пари – съвсем не е откритие на Алеко; 
той просто е един от първите, който се опитва да ѝ придаде метафизичен, 
екзистенциален обем. Същото с речника на политическата теория и в духа на 
икономическия позитивизъм е казал преди това Алексис дьо Токвил; за до-
лара като национален идол пише и По, а преди него трансценденталистите.)

3. Наследства (Светослав Минков)
Тук ще направя малък сравнителен екскурс към Светослав Минков, най-пре-

кият наследник на Алеко в българската литература – на Алеко като философ 
на американизма. Едно сравнение между тях на базата на математическата аб-
стракция и „снетото“ (в смисъла на Aufhebung) конкретно биологично тяло. 

В своите т.нар. американски разкази, в идентификацията на „американско-
то“, на американския „начин на живот“ и колективен манталитет с машината, 
машинното, Минков най-пряко следва традицията на Алеко („Лутнали, припна-
ли всички американци като чаркове на една машина...“ – с. 95). Буквална, квази-
човешка, хуманоидна „персонификация“ на тази американска антропологична 
машина е „човекът, който дойде от Америка“ – „героят“ на едноименния разказ 
от 1932 г. Той е буквализираната в гротеска, ad absurdum, фигура на човека-ма-
шина, на стандартизирания „масов човек“ от желязо, натъпкан с „колелца, фо-
токлетки и други фокуси на механиката“ („У-у! Студено!“ – с. 95). 

Тръгвайки от „американското“ обаче, сатирата на писателя работи в гло-
бални мащаби: в крайна сметка, във финала на разказа, „нормалният“ биоло-
гичен човек – собствено европеец – заприличва на пристигналия от Америка 
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робот: Европа заприличва на САЩ: това е глобалният тренд на цялата, на 
самата западна цивилизация. 

Не просто европеизмът – не е пощадена от „американизацията“ самата същ-
ност на човешкото – и в емоционален, и в социален, дори в психо-биологичен 
смисъл – любовта: тя е възприемана от двамата герои на разказа „Водородният 
господин и кислородното момиче“ (1932) „с оная трезва и практична прозорли-
вост на съвременния човек, който гледа на брака с острото око на математик“ 
(Минков 1962: 90). Именно математиката, властта на числото под различни 
форми, е основно качество на американската действителност, непрестанно из-
тъквана в „американските“ разкази на Минков. Тук отново се мержелее сянката 
на Алеко: да си припомним специалното внимание, което обръща той на ролята 
на числото, на цифрата в американския начин на мислене, а и в американския 
бит: номерацията на улиците в американските градове например или особена-
та пристрастеност към статистиката. Страст, която и самият Алеко частично е 
усвоил, включително и по отношение на „знаменитите касапници“ в Чикаго – 
именно с педантична статистика пристъпя към описанието им: 

В една от тях, най-голямата, Armour’s Packing House, са изклани през 1892 година 1 
750 000 свини, 850 000 говеда и 600 000 овци. Общата стойност на месните продукти, 
изработвани в Чикаго, възлиза ежегодно на около 140 000 000 долара (с. 79).

У Алеко тази статистика няма вторичен, сатиричен смисъл; включена в 
жанровия модус на пътеписното, тя има изцяло познавателна цел, работи на 
първичното, буквалното си равнище. 

Но сатиричният потенциал на похвата е разкрит (и пародиран) от Св. Мин-
ков чрез драстично, шоково възвръщане на материално-телесния, органичен 
денотат на статистическата цифра, чрез „оголване“ на биологичния живот, 
чието унищожение математическата абстракция удобно е маскирала, скри-
вайки самото действие, дори естетизирайки го: Хераклит Галилеев (героят на 
разказа „Лунатин!... Лунатин!... Лунатин!...“) иде от същото това „вълшебно 
царство на машините“, където „една жива свиня се превръща за осем минути 
в три адвокатски чанти, в шест четки за дрехи и в петнадесет кутийки за ма-
никюрни принадлежности“ (Минков 1962: 101). 

Пасажът е написан през 1932 година, но днес, след опита на „Аушвиц“, той 
звучи по-различно, не толкова невинно. (Аз поне винаги, когато го препрочи-
там, се сещам за онези ужасяващи експонати, които могат да се видят в музея 
на „Освиенцим“: изящни малки вещи за домашен интериор, изработени от 
човешка кожа, човешки кости, човешки зъби и други суровини от човешкото 
тяло.) Хуманистичният опит на Холокоста ретроинвестира в текста „човеш-
ки“ смисли. И в същото време реципрочно антропологизира животинското, 
принуждава ни да видим живота в него – самия живот в най-оголената и 
най-уязвимата му форма.
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4. Екзистенциализъм и хранително-вкусова промишленост
Тъкмо тази антропологизация avant la lettre е постигнал Алеко в един образ – 

именно образ, не просто фигура – на животно, който се откроява в описанието 
на чикагските касапници. Вече го споменах, но ето по-широкия му контекст:

В едно от тези отделения прекарваха говеда през един вход и ги разпределяха едно по 
едно в отделни огради, над които стояха няколко касапи и нанисаха с железни чукове 
смъртоносни удари на добичетата. Едър, хубав добитък. Видях аз някои волове, като 
влизаха в оградите, издигваха си главите и като погледнат цели стотини на тях подобни 
убити, одрани и разсечени на части, обхващаше ги неописуем ужас, те си облещят очи-
те и като че се вкаменяват на мястото си; в този момент касапинът издига равнодушно 
чука и с един удар между рогата поваля вола на дъските... (с. 80)

Една по-дълбока, но не безоснователна антропологизация би видяла тук 
екзистенциалния опит – познанието за смъртта като възможно само чрез опо-
средстването си в опита на другия: не можейки да познаем пряко смъртта, 
като собствената си смърт (единственият онтологичен опит, от който сме ли-
шени), ние можем да постигнем това познание само чрез опита на другия, с 
когото спонтанно се идентифицираме. Налице е хуманизиране на животно-
то-жертва и сливането на погледа на повествователя именно с неговия поглед/
„свят“, не с този на институцията-машина.

Но това сливане е постигнато по негативен начин (част от художественото 
майсторство на писателя) – не чрез лесна, пряко експлицирана емоционал-
ност, а точно обратното, чрез крайна суровост на изказа, който безстрастно 
регистрира поредица от действия, следвайки конвейерния ритъм. Постигнато 
е крайно разцепване между внушение – за участта на животното – и езиковата 
артикулация, която в емоционалната си охладеност е максимално приближена 
до рационалната функционалност на машината. Тъкмо „студената“, машини-
зирана безстрастност на изказа парадоксално усилва сугестивния ефект на 
казваното, внушава усещане за непредотвратимата участ на животните.

Всъщност, ако успеем да надмогнем собствения си нарцистичен антропо-
центризъм, то с какво ужасът в тъмното съзнание на животното е по-малък 
или по-различен от този в съзнанието на жертвите, очакващи реда си пред 
газовите камери в „Аушвиц“?

Животното е снабдено с едно почти човешко, макар и инстинктивно позна-
ние на смъртта. Но приликата тук е резултат на двупосочно-насрещно движе-
ние; всъщност психологизацията на животното е по-скоро оптическа илюзия, 
доколкото тя се основава на един дълбинен, скрит психо-биологичен субстрат 
в човешкото отношение към смъртта – отношение, дълбоко природно, ира-
ционално, оставащо извън обхвата на едно строго рационално разбиране. В 
общата си субстратна принадлежност към сферата на природата – и в двупо-
сочната метафорично-смислова осцилация помежду им – животинското-и-чо-
вешкото са противопоставени на „студената“ рационалност на машината – на 
една машина за смърт, на промишления конвейер, който е модерна, секулари-
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зирана форма на митологичната съдба (Ἀνάγκη), на една предопределеност, 
колкото божествена, толкова и природна, макар и не биологична, а точно об-
ратното (и тъкмо в това е същността на колапса).

От тук нататък разказът на Алеко превключва от биологичното в регистъ-
ра на „машинното“, на промишлената технология – една технологизация на 
смъртта в най-прекия смисъл, каквато в сферата на човешкото постига вой-
ната като модерна институция изобщо, каквито са двете световни войни през 
следващото столетие, и съвсем конкретно – „Аушвиц“ като тяхна концентри-
рана литота и символ (превърнат в такъв от изследователи като Хана Аренд, 
Цветан Тодоров и ред други). Ето я тази машинизирана, свръхрационална, 
безстрастна технология на смъртта, педантично описана през свидетелския 
поглед на Алеко от 1893/4 година:

... Тези дъски се издигат и изтърсват полумъртвото добиче в залата. Там други каса-
пин, ако не са умрели, добива ги с чук и две железни куки издигат говедото за задните 
крака нагоре. Тези куки, със синджир окачени на един дълъг железен прът, с помощта 
на едно колелце се движат леко заедно с добичето по пръта. Такива куки и прътове са 
разпречени навсякъде. С нож прободват говедото в гушата и руква право на дъските 
цял поток кръв и нечистотии. Преместят куките по-нататък – там други дерат говедото. 
По-нататък го измиват. Сетне го разсичат надве. Сетне на части, и на другия край, в 
другите отделения, след сума операции, излизат цели складове с консерви, екстракти, 
пепсини. Видяхме едно грамадно отделение, гдето правеха всевъзможни суджуци, со-
сиси, салами. Няколко машини разсичат месото на дребно, сума работници на мръсни 
дървени маси пълнят едни безконечни чърва, обвързват ги с канапи, товарят ги на 
колца и пълнят складовете. И едновременно с тези фабрикации други работници с 
мръсни, вонещи колца развозват нечистотиите (с. 80).

Разказът е натрапливо доминиран от желязото, желязното, не само като 
пряка фреквентност на самата дума, но и чрез струпването на ред образи (ня-
кои от които неколкократно повторени): „чук“, „нож“, „куки“, „синджир“, 
„железен прът“, „колелце“, „колца“ или просто „машини“. Но тази ритмизи-
рана, конвейерна технология на смъртта, емоционално отчуждена, отделена 
от биологичното, е съчетана тъкмо с биологичното в неговата най-ексцесив-
на, турпистична форма чрез целенасочено преекспониране на мъртвото жи-
вотинско тяло в цялата му органика: „прободват говедото в гушата и руква 
право на дъските цял поток кръв и нечистотии“, „там други дерат говедото. 
По-нататък го измиват. Сетне го разсичат надве. Сетне на части“... В прециз-
но-хладното описание на ужаса, в детайлизираната разчлененост на процеса 
на мъчение, на инструментализирана агресия върху едно напълно беззащит-
но, инертно, докрай „оголено“ в природността си тяло се долавя асоциация 
не само с хладната, строго рационализирана методология на Инквизицията 
(исторически тя е една от институциите на модерността), но дори с Дантевия 
Ад; и тази асоциация се генерира в текста по един тотален начин, не само ви-
зуално, чрез образите, а в целия спектър на сетивното: зрение, звуци, миризми 
(„нечистотии“, „мръсни, вонещи“). 
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В своята крайност противоположностите – студено-машинното, метал-
ното и ексцесивно-биологичното, телесното; желязото и кръвта/плътта – се 
свързват. Съединяват се в ритъма на машинния функционализъм, когато при-
родно-биологичното е обхванато от „желязната“ рационалност на машината, 
която буквално го култивира, обезприродява, т.е. лишава го от неговата груба, 
нечистоплътна, отвратителна природност (природата, това неудобно нещо, 
ще каже природофобът Минков в един характерен анекдот5). Опакова го, ети-
кетира го и така, превръщайки го в търговски артикул, го вкарва в сферата на 
човешкото, на модерната консумативна цивилизация. 

И ако това е обичаен процес, който сам по себе си не е откритие, то в случая 
забележителен е художественият, собствено литературен начин, по който този 
процес е разказан от писателя (точно абзаци като този ни дават най-голямо ос-
нование да говорим за писателя Алеко, наред с пътеписеца и публициста-фило-
соф). Смъртта на животните, можем да кажем, е представена по начин, близък 
до похвата на остранение, както ще бъде въведен от В. Шкловски: процедурата 
на смъртта е описана дистанцирано, с една крайна емоционална „охладеност“, 
сякаш от гледна точка на самата машина-институция. Което означава, че от 
гледна точка на човешкото (където някак по презумпция очакваме да е авторо-
вата гледна точка, да личи авторовото съпричастие към жертвата) смъртта е в 
някаква степен обезпозната. Но – и тук е майсторството на писателя: тъкмо с 
тази емоционална дистанцираност най-пълно е внушена идеята за смъртта на 
модерния „масов“ индивид, изправен пред една машинизирана, институцио-
нализирана технология на смъртта, която събира в уроборосен гърч два про-
тивонасочени вектора: природа и техника. В кръгово осцилиращата цялост на 
творбата дантеподобната картина на кланицата работи като културноисториче-
ска метафора – метафора на природно-биологичния субстрат на модерната тех-
нологична цивилизация, усвояван от нея (във вид на суровини), едновременно 
убиван и запазван в смисъла на Aufheben/Aufhebung.

И в същото време тази изчистена в крайностите си система е тривиализи-
рана, обезстрашена, като е „преведена“ на един всекидневен език – езика на 
консумативната, пазарната всекидневност. Ужасът е преработен, префабрику-
ван в един стоково-пазарен дискурс. Хтонът е преобразуван в номенклатура 
от търговски артикули: консерви, суджуци, сосиси6, салами... Трансценден-
тална сфера на смъртта-холокост е тривиализирана в сферата на консуматив-
ната промишленизация.

По начина, по който е описана от Алеко, картината – по-точно е да ка-
жем ситуацията – е драстично, отявлено двудискурсивна и двуполюсна: 
екзистенциална в единия си полюс (и това е полюсът на биологичното, на 
животинско-антропологизираното), тривиална, промишлено-търговска в дру-

5 Вж. Султанов 1972: 59.
6 От англ. sausage – салам.
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гия (полюсът на машината). Сакрумът на смъртта, масовата хекатомба (гр. 
έκατόμβη, от έκατόν ‘сто’ и βоυς ‘вол’) са секуларизирани в сферата на всеки-
дневно-баналното по начин, който напомня, но и изпреварва постановките 
на Хана Аренд. Налице е тук една „промишленизация“ на процеса, която във 
всекидневната, чисто консумативната си тривиализация чрез редукцията към 
номенклатура от вещи (стоки) води към една основна черта у Св. Минков – 
особената страст на писателя към предметите, създаващи фундаменталното 
„удобство“ на цивилизацията (обратно на „неудобната“ природа), включител-
но и слабостта му към изтънчените кулинарни деликатеси. (Показателно е, 
че някои от Алековите търговски артикули, като „екстракти“ и „пепсини“, са 
съвсем „минковски“ в „химичното“ си звучене.)

5. В заключение
Това, което ми се струва важно да изтъкна в заключение, е именно худо-

жественото майсторство на Алеко – на Алеко художника (както биха казали 
приятелите му от „Мисъл“), наред с есеиста политически философ Алеко и 
още повече с Алеко пътеписеца.

Опитах се да реконструирам една тройна смислово-асоциативна перспек-
тива, в която творбата работи: 

1) Америка/САЩ като гигантска машина за производство на долари, която 
смила „живата“ реалност на човешкия живот – едновременно като „малък“ 
всекидневен бит, но и като „голямо“ екзистенциално битие. Това е основната 
теза на творбата, която я легитимира именно като нещо повече от пътепис, 
като култур-философско есе. Тя е формулирана пряко, от името на автора и 
в един есеистично-публицистичен дискурс, като за това е избран върховият, 
кулминационен момент в композицията на пътеписната фабула – моментът не-
посредствено преди раздялата с Америка, преди отпътуването обратно за Ста-
рия свят. А непосредственият сюжетен повод е един радикален интертекст – 
с утопичния роман на Едуард Белами: Алеко преобръща радикално жанра на 
този роман от утопия (Америка като осъществената утопия на Модерността) в 
антиутопия, преекспонирайки мрачната сянка, която тя – Модерността – вла-
чи със себе си като собственото си опако; тъмният негатив на Просвещението. 
Но това, което е особено важно: Алеко не абсолютизира този негатив; това е 
само един финален, макар и много силен контрапункт. Разказът за Америка 
през цялото време е текъл в диалектическата си двойственост; пътеписецът 
не крие нито възхищението, нито възторга си от достиженията на технологич-
ния разум, от прогреса.

2) На едно второ асоциативно ниво идеята е сугестивно подсилена и заедно 
с това радикализирана чрез отделянето в общия паноптикум на Изложение-
то на Круповите машини за масово убиване, машини-„страшилища“, както 
самият Алеко ги нарича. Те са едно от технологичните „чудеса“ на прогре-
са, които Изложението е събрало, за да смае посетителите; и в същото време 
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точно тук най-пряко, най-ясно се чува диалектическото прещракване между 
pro и contra, между позитива и негатива на Просвещението, между правата и 
обратната му логика. 

3) И накрая, до тези два сюжета се нарежда още един – видяното в „знаме-
нитите“ чикагски касапници, както сам Алеко ги нарича. „Знаменити“, първо, 
защото по това време те вече са един от живите, реалните символи на аме-
риканската икономическа мощ. И второ – защото тъкмо в качеството си на 
такива са превърнати в реален туристически обект, т.е. статутът им е почти 
изравнен с този на експонат от Изложението; лишена от история (в европей-
ския смисъл на понятието), страната аксиологизира във вид на музейни арте-
факти (и в някакъв смисъл естетизира) обекти на „живата“ икономическа ак-
туалност: Америка няма История, няма Култура; тя има само Икономика. (По 
същата логика в музей е превърнато държавното съкровище във Филаделфия, 
където експонати са не някакви артефакти от миналото, не произведения на 
изкуството, а... просто калъпирани блокчета метал.) Именно в модуса си на 
„жива“ икономическа реалност Чикагските касапници се свързват асоциатив-
но с първите две равнища – свързват се поотделно с всяко едно от тях и така 
образът им започва да работи като смислов мост между тях. Като асоциативна 
трансмисия, сливаща ги в общ образ – на машината.

И тук следва да обърнем внимание на още един немаловажен въпрос.
На пръв поглед изглежда, че тази смислова констелация възниква някак 

спонтанно, от само себе си, в естествения ход на пътеписния разказ. Но това е 
измамно усещане, защото ние знаем, че в една художествена творба нищо не 
е „естествено“, а резултат от определена авторова интенция. Фабулата в една 
творба, та дори в „непълноценната“ интенционалност на пътеписа, никога 
не е естетически невинна, т.е. не е битов факт, а семантизирана структура, 
изтръгната от битовия си контекст и натоварена със значения. Всъщност има 
достатъчно свидетелства за внимателния подбор, за начина, по който Алеко 
селектира суровия пътеписен материал: кои впечатления от пътешествието да 
включи в пътеписа и кои да изостави. Специалните занимания на някои из-
следователи доказват, че съвсем не всичко преживяно е включено (Елевтеров 
1978: 48–54). Тоест наивно би било да мислим, че съседствата, съставляващи 
очертаната по-горе асоциативно-смислова констелация, са в резултат от спон-
танно следване на линейния ход на събитията. Напротив, те са целенасочен, 
интенционален акт и като такъв интендират смисли. Дори когато тези смисли 
не са реторично изтъкнати „в прав текст“ от името на Автора, а работят скри-
то, подмолно, на равнището на самия текст – като част от неговата интенция, 
от интенцията на Творбата, и въздействат подсъзнателно.

В резултат от тези съседства се конструира една тройна оптика, която ни 
позволява да свържем трите явления (сюжета). Машините-„страшилища“ на 
Круп в този асоциативен пренос (и в допълнение на казаното по-горе) се оказ-
ват свързващо звено между образите на чикагската кланица и на „Аушвиц“: 
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кланицата като природния, биологически субстрат на Холокоста. Но чрез кул-
минационната „сцена“ с препрочита на Белами – САЩ като антиутопия, като 
гигантска социална машина – тази линейна асоциация се разклонява навъ-
тре, сдобива се с обем и с качествено нов смисъл.

6. Епилог: началото
Вече не се притесняваха да бият някое куче: удряха го с тояга, без да им мигне окото, 
и се подиграваха на онези, които окайваха нещастната гадинка, сякаш би могло да я 
заболи. Казваха, че животните са часовници, че са безчувствени, а виковете, които на-
дават при удар, са само шум от отпускането на пружинка. Приковаваха четирите лапи 
на горките животни на дъски, за да ги отворят, докато са още живи, и да наблюдават 
кръвообращението, което широко се обсъждаше.

Това е едно от възможните начала на модерността. Свидетелство от първа 
ръка. Оставил ни го е Никола Фонтен, личният секретар на Луи-Исак Льометр 
дьо Саси, богослов и хуманист, една от ярките фигури на френския янсени-
зъм, чийто център е крайпарижката обител „Пор-Роял“ в средата на ХVІІ век.7

Съдържа се в началната дума, от която избрах да започна цитата. „Вече“ 
в случая означава – след появата на една нова, модна, странна, скандална те-
ория, която всички обсъждат. Изложена и подробно аргументирана е в едно 
неотдавна излязло съчинение – «Discours de la méthode» (1637). Впоследствие 
то ще бъде канонизирано като един от трите манифеста на модерната епоха. 
В протежение на няколко страници читателят най-подробно е напътстван как 
да разреже сърцето на някое достатъчно едро животно, за да разпознае във 
функционирането на анатомията му логиката на един часовников механизъм, 
движен от своите противотежести и колела (вж. Декарт 1978: 280–283). 

Изречението, предхождащо думата „вече“ в началото на горния цитат и 
предпоставящо я, е следното: „Почти нямаше отшелник, който да не говори 
за автомата“ (Паскал 2010: 79). Автоматът – това е същината на новата теория, 
постановяваща, че само хората имат душа, а всички останали същества са 
само безчувствени „автомати или движещи се машини“. Ако бъде докосната 
на определено място, такава машина „може да закрещи, че ѝ причиняваме 
болка, и други подобни“. Но не можем да си представим, хвърля авторът глав-
ната си теза, че тя ще може да подреди думите по смислен начин така, „както 
могат да направят това и най-тъпите хора“ (Декарт 1978: 287).

И така началото или едно от началата на модерността е идеята за машината, 
за механизма, автомата. Това начало ще има множество последствия напред във 
времето. Най-важното сред тях несъмнено ще е смъртта на самия Главен часов-
никар. Но и ред други, невинаги съгласуващи се хоризонтално помежду си. – 
Именно опитът за възстановяване на някои от тези хоризонтални връзки чрез 
слизане до общия произход бе една от целите на предходните страници тук.

7 Цитатът от Н. Фонтен е по: Паскал 2010: 80.
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Припомням свидетелството на Никола Фонтен като възможен отговор на 
твърдения, че определени събития три столетия по-късно са само чудовищни 
девиации, гигантско изключение, което надхвърля всички представи за човеш-
кото. Тъкмо обратното, казва ни Фонтен, когото ние днес трудно бихме могли да 
четем, без да имаме в ума си станалото около средата на ХХ век. Не чудовищна 
девиация е „Аушвиц“, а наистина закономерният, естественият, логичният за-
вършек на модерния хуманизъм: dеscensus essential est. Произходът е същност.
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ТЕХНИКА, РАЗУМ, ИНЦИДЕНТ. 
„КАТАСТРОФАТА С „ТИТАНИК“ НА СИМЕОН РАДЕВ

И В. „ВОЛЯ“

Венцеслав Шолце

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The text analyzes the journalistic work of Simeon Radev “The Catastrophe of The Titanic” 
as an internally undecidable and self-deconstructing text which brings about an opportunity 
to reinterpret his entire oeuvre through the notion of rationality.

Key words: deconstruction, Simeon Radev, the Titanic, rationality, machine, accident 

Неведнъж Симеон Радев е бил определян по един или друг начин като 
политически писател, тоест като писател с ясна, недвусмислено изявявана 
и целенасочено отстоявана политическа позиция. Препратките към поли-
тико-идеологическите инстанции в Симеон-Радевото творчество несъмнено 
търпят пренасочване в течение на времето. Така например в текстовете от 
1901–1903 г. могат да се припознаят белезите на определена социалистическа 
или поне левичарска идиоматика: той изрично се самоопределя като „Убе-
ден и горящ индивидуалист от Спенсеровата социалистическа школа“ (Радев 
1903: 1), докато малко по-късно, особено около 1905 г., Симеон Радев вече е 
склонен да отбележи афинитета си към национализма: „Не принадлежа още 
към никоя партия, но едно силно духовно сродство ме свързва с ония групи, 
които в трудни времена са вярвали винаги в гения на нашия народ, в неговите 
исторически завети и в неговата несъкрушима жизненост. Тия именно групи, 
които извършиха съединението и сетне спасиха независимостта на България“ 
(Радев 1906: 1). 

Същевременно обаче изглежда, че една специфика на политическото писа-
не на Симеон Радев прекосява всички изменения на концептуално-идеологи-
ческите му кодове: неговата полемичност. Известни са например злоезичните 
статии, с които се включва в провежданата чрез съдебни и публицистични 
средства кампания на народнолибералното правителство против най-големия 
му противник в лицето на Иван Евстратиев Гешов по повод оспорването на 
завещанието на Евлоги Георгиев. Тези статии по-късно дават основание на 
Ив. Ев. Гешов дори да заведе съдебно дело за клевета срещу С. Радев (вж. 
Стателова 1987: 145–154). Подобен остър, дори подсъден стил на полемизи-
ране на свой ред няма как да не мобилизира аргументативния и легитима-



66

ционния ресурс на известна истина, последна и неопровержима инстанция, 
чийто нормативен хоризонт гарантира правотата на отстояваната позиция. 
Полемично-критическите текстове на С. Радев от „Воля“ щедро боравят с 
апаратурата на модерностния логоцентризъм, като особено често митология-
та на разумността се преплита с не по-малко релевантната модерностна мито-
логия на народа-като-суверен: „тази публика е българска, което значи, че [...] 
е надарена с много здрав разум и с остро критическо чувство“ (Радев 1911a: 
1). Статиите разработват политология, която оценностява „хладните внуше-
ния на политическия разум“ (Радев 1911б: 1) и настоява за държава, базирана 
върху „разумните идеи за свободолюбив ред, основан върху законната воля на 
народа“ (Радев 1912: 1). Държавното устройство трябва да бъде означаващо 
на националнодемократичната рационалност, която охранява структурата му 
от унищожителния ефект на утопиите: „здравият, бистър разум на българския 
народ ще намери сила да възмогне над утопиите, които биха го завели към са-
моубийство“ (Радев 1911в: 1). Реториката на националното и обосноваването 
чрез разума се допълват взаимно, изграждайки аргументативния фундамент 
на публицистичната критика. Националният разум трябва да легне в основите 
на политическата критика, да я валидизира и да я направи ефикасна. Той би 
трябвало да разкрива една истина, която да отмени ефикасността на чуждите 
дискурси и да ги отхвърли като невалидни.

В тази точка от конфигурацията на смисловите редове в творчеството на 
С. Радев се вклинява проблемът за/на техниката. Авторът е набелязвал в 
рамките на публицистиката и историострафията си, макар и по-скоро спора-
дично, темата за техническите обекти. Така например покрай коментирането 
на железничарските протести от края на 1906 и началото на 1907 г. Радево-
то писане регистрира съществените функции на железопътнотранспортната 
техника, която опосредства пространственото сцепление на обществено-дър-
жавната система (Радев 1906: 1; 1906a: 1; 1906в: 1; 1907: 1; по същия въпрос 
вж. също Радев 1907а: 1). Стачката на железничарите се оценява като зло-
вредна именно в степента, в която парализира ефикасното функциониране 
на механизмите на обмена и транспорта и съответно, на техническия обект, 
редом с операторите му се отрежда съществена обществено-държавна роля. 
По сходен начин оценява и значимостта на военната техника, когато защита-
ва нуждата от солидно превъоръжаване на българските войски като необхо-
димо условие за осъществяването на националното обединение (Радев 1911: 
1). Най-сетне още през 1902 г. Радевото писане разгръща проблематиката на 
индустриализацията на литературния труд и съпътстващото я развитие на ре-
кламата като инструмент за дистрибуция на произведения и формиране на 
адекватни за популярното им съдържание публики (Радев 1902: 1–2). Крат-
кият обзор показва, че темата за техническите обекти и тяхното значение за 
структурирането на обществените системи (войска, литературна публичност, 
икономика, държавна администрация) не е чужда за Симеон-Радевото твор-
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чество, но сякаш фокусът никога не се насочва към разискването и евенту-
ално към проблематизирането на самия технически обект. Такава пресечна 
точка, в която се засрещат проблемните линии на техниката, рационалността 
и тяхната реторическа и политическа значимост, се открива в досега необго-
варяната статия от 1912 г. със заглавие „Катастрофата с „Титаник“. 

Текстът „Катастрофата с „Титаник“ обаче сякаш не предлага нищо забеле-
жително в това отношение. От дълги векове разумът се е свързвал и с техника-
та, и в по-тесен смисъл с технологията. Както демонстрират изследванията на 
Бернар Стиглер, още от Античността разумът и техниката еднакво се мислят 
като отличителни белези на човешкия род (Stiegler 1998: 183–203), а поне от 
Късното просвещение насам техниката бележи прогреса на човечеството, до-
колкото тя разкрива нарастващата му рационалност като отпечатък на човеш-
ката изобретателност и способност за усъвършенстване1. Техниката е важен 
пункт в пределите на множество прогресистки наративи: тя е израз или дори 
удължение на човешката разумност, но преди всичко тя би могла да се изтъл-
кува от прогресистките дискурси като инструмента, посредством който чове-
чеството учредява господството си над природата и се освобождава от нейни-
те принуди по пътя си към осъществяването на окончателното си съвършено 
щастие. Във всеки случай подобни обвързвания между машините и в по-ши-
рок смисъл – техниката и прогреса, никак не са чужди на българския културен 
контекст. Една кратка преводна брошура от Пол Лафарг, издадена през 1902 г., 
настоява, че „[м]ашината е лост за икономически преобразувания [...] Бъде-
щето принадлежи на машината, тя ще замени човека в[ъв] [в]сички работи, 
даже в направата на самите машини“ (Лафарг 1902: 17–18), а в излязлата две 
години по-рано сходна по тип брошура „Машината“ от Д. Кольцов открито 
се твърди, че „Машината спомага за приближението на нови, по-справедли-
ви форми на производството и разпределението [...] [и за] освобождението 
на цялото человечество“ (Кольцов 1900: 40). Както ще видим, всички тези – 
да речем, просвещенски – кодове са задействани и от Симеон-Радевия текст. 
По-важното е, че в контекста на вестник „Воля“ (и на предишните случаи на 
привилегироване на разума в Радевото творчество) с неговата полемична по-
литология и националистки логоцентризъм се явява текст, посветен на отно-
шението между разума и инцидента, от което, както гласи предположението 
ми, произтичат възможности за радикално реинтерпретиране на идентичност-
та и смисловите стойности на цялата Радева публицистика от този период, а 
може би и на цялостното ѝ схващане за техническите обекти като обикновени 
инструменти. Това не означава, че в тематиката, разсъжденията или езика на 
статията ще се припознава някаква пробивна оригиналност. Текстът, макар и 
написан непосредствено след потъването на „Титаник“, рециклира не само 
инетрпретативните ходове на западноевропейските информационни агенции, 

1 Вж. Burry 1920: 128; Логан 1998 [1912]: 22, 25.
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но и жилавата митология на просвещенската модерност. Въпросът е доколко 
би било възможно едно четене, което проблематизира именно еднозначността 
на разказа за „Титаник“, която би могла лековато да се предпостави покрай 
повторителността на неговите идеологеми2.  

На първо време трябва да се признае, че текстът на С. Радев всъщност далеч 
не остава сляп за това, че писането за потъването на „Титаник“ вече подронва 
уникалността му като събитие, вписвайки го като повторение на вече устано-
вена серия: „От времето на La Meduse, чието крушение, напомнувано днес от 
толкова прочути картини по музеите, развълнува тъй дълбоко нашите предци 
[...] не е ставала над океана трагедия, която тъй да е поразила въображението на 
света, както днешната“ (Радев 1912б: 1)3. Отстоянието във времето отлага, но 
не отменя момента на повторението: трагедията на „Титаник“ е аналог на тра-
гедията с «La Meduse». Потъването на „Титаник“ е антиципирано и захванато 
в структурата на предварително изобретена образност, посветена на потъване-
то на «La Meduse». Музейните колекции обуславят осмислянето на инцидента 
не по-малко, отколкото репортажното му засвидетелстване. Картината на по-
тъващия „Титаник“ се обрисува посредством предходни картини, тъй като те 
също така могат да се идентифицират през трагедията на корабокрушението. 
Сетне С. Радев пристъпва към обрисуването на инцидента в няколко паметни 
образа, които би трябвало да очертаят именно отпечатъка, който катастрофата 
е оставила във въображението на хората: „Никой не може да помисли, без да 
бъде обзет от свръхестествен ужас, за потъващия параход, дърпан към морско-
то дъно от някаква демоническа стихия, за малките лодки, в които треперящи 
същества, поверили своите плахи надежди на невярната вода, молили са смър-
тта за милост, и за тия, които умряха безмълвно посред една природа равно-
душна към живота и небитието“ (КТ, 1). Въображението е поразено и съответно 
инцидентът е съхранен в колективната памет поради свръхестествения ужас 
пред природната демонична стихия и преди всичко – пред нейната неконроли-
руемост. Ужасът, който бележи въображението и учредява запаметяването, се 
поражда от смъртната опасност на катастрофата, при която корабокрушенците 
губят контрола над собствената си смъртност, съответно и над цялото си би-
тие, чиято посока зависи изцяло от произвола на невярната вода. Ужасът пред 
стихията поражда спонтанната деградация на модерния човек до суеверното 
молитвено омилостивяване на смрътта. Природата представлява абсолютната 
нерешимост, абсолютно произволно и безстрастно движение, което обезценя-
ва аксиологиите и класификациите на човешкото. В природния (без)порядък 

2 Епизодите в структурата на наратива за „Титаник“, както и характерът на повторение на 
преддадени понятийно-образни конструкти са добре проучени (вж. Foster 2004: 37–52, също и 
Howells 1999, чиято монография е изцяло посветена на документалното проблематизиране на 
отделните компоненти от „мита за „Титаник“).

3 От тук насетне ще посочвам в скоби абревиетурата КТ заедно със страницата (цялата ста-
тия се намира на първа страница от вестника).
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животът и небитието са равносилно възможни и равносилно случайни, поради 
което биват и ужасяващо непредсказуеми.  

Следващият ход на текста ни отвежда отвъд образното представяне на ин-
цидента, към последствията му за отношението между разума и природата: 
„Катастрофата с „Титаник“, като поразява въображението, говори силно и на 
разума. Тя е за съвременния свят един голям урок на смирение. / Ний живе-
ем в едно време, богато на изобретения. Човешкият гений ни донася всеки 
ден нови победи над природата [...] От толкова завоевания на техниката ний 
добих ме една чрезмерна гордост на ума“ (КТ, 1). Изглежда така, сякаш съвре-
менният свят несъмнено извършва кумулативно възходящо движение, при 
което умножаването на технически изобретения представлява трупане и на 
надмощие над природата. Техниката е система за налагане и усъвършенства-
не на властта на човешкия гений над нечовешката природа. В този смисъл ка-
тастрофата на техническия обект преди всичко демонстрира и загуба на власт 
над околната среда, снизяване на човешкото до подчинена позиция: човекът 
губи властта дори над собствената си смърт. Преди всичко обаче катастро-
фата на техническия обект проблематизира самата връзка между техниката 
и човека: „[П]лодът на човешкото усилие се показа, пред тоя къс от лед, та-
къв, какъвто е: мъничък и мимолетен. И това не ще рече, какво борбата с 
природата е невъзможна, но свидетелствува, че тая борба е в началото си“ 
(КТ, 1). Техниката представлява система за господство над природата, докол-
кото функционира като плод на човешките усилия и човешкия гений, тоест 
доколкото поддържа връзката си със субекта на изобретяването и съответно 
бива инструментализирана. Инцидентът не разрушава просто един техниче-
ски обект, а разкрива изначална особеност не само на всеки един технически 
обект, но изобщо и на всеки един плод на човешкото усилие, като го показва 
такъв, какъвто е: изначално краен и уязвим, временен и разрушим. Нещо 
повече, разрушавайки техническия обект, катастрофата го деинструментали-
зира, тоест тя го откъсва от изначалния замисъл зад създаването му като сред-
ство за надмогване над природата. Възможността за деинструментализира-
нето на свой ред демонстрира една обезпокоителна възможност, винаги вече 
вписана в структурата на техническите обекти още от момента на констру-
ирането им от човешкия гений: възможността за авария на техниката. Тази 
изначална опасност – един изначален инцидент – демонстрира, че техниката, 
макар и произведена от планирането и изчисленията на един геометрико-ал-
гебрически разум, от момента на произвеждането си се откъсва от контрола 
на този разум. Удържането на техниката в инструментализирано състояние 
представлява неотменно рисков и несигурен процес, прорязан от постоянната 
възможност за деинструментализиране. 

В светлината на тези изводи, тоест в светлината на нищожността и мимо-
летността на техническия обект като плод на човешкото усилие, следващата 
част от пасажа започва да изглежда твърде нееднозначна и подлежаща на поне 
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два несъизмерими прочита. Според единия подстъп тя може да бъде четена 
като преутвърждаване на добре известната прогрестистка митология на посте-
пенно, но неспирно напредващото завладяване и подчиняване на природата от 
човешкия разум: борбата с природата е в началото си, защото тепърва пред-
стои окончателният ѝ триумф. Както стана ясно обаче, на пръв поглед прозрач-
но-информативният текст на Симеон Радев позволява и друго четене, взимащо 
предвид иманентната криза на техническия разум, състояща се в именанентна-
та и изначална деинструментализация на неговите продукти. В перспективата 
на нищожността и мимолетността на техническия обект би се оказало, че 
борбата с природата наистина няма да бъде невъзможна, но тя винаги вече и 
завинаги ще буксува във фазата на началото си, доколкото всъщност тя ще 
бъде белязана от опасността на аварийното си деинструментализиране. Въз-
можността на инцидента – една възможност, която може да бъде избегната, 
но никога окончателно елиминирана – ще пресича възходящото движение на 
прогреса като вписан в него иманентен регрес и съответно ще проточва до без-
крайност борбата с природата. „Титаник“, алегорията на прогреса, е потънал 
еднократно, но винаги вече е можел да потъне още от момента на изгражда-
нето си. Борбата с природата ще остава винаги в началото си, доколкото всеки 
път отначало едновременно ще започва и ще се проваля.  

Подобно на останалите сегменти от митологичния разказ за потъващия 
кораб – за потъващия Титаник, – който се разгръща от Симеон Радев в „Ка-
тастрофата с „Титаник“, изтъкването на нищожността и мимолетността на 
техническия обект, чиито смислово-концептуални последствия започнахме да 
проследяваме, също не би трябвало да се разчита като белег на някаква ориги-
налност. Ричърд Хауълс внимателно описва именно митологичните схемати-
зации като субстрат на публицистичните разкази за потъването на „Титаник“ 
(Howells 1999: 58–78), включително и за инцидента като овъзмездяване на 
самозабравилата се рационалност: „Според мита сблъсъкът на „Титаник“ с 
айсберга представлява непосредствено и закономерно възмездие за самоза-
бравилия се човек, дръзнал да предизвика природните стихии, като построи 
„непотопяем кораб“. По този начин един буквален инцидент бива трансфор-
миран в епичен мит за хюбрис и немезис, за да се придаде смисъл на едно 
случайно събитие“ (op. cit.: 58). Потопяемостта на „Титаник“ – която се мани-
фестира в катастрофата, но която също така е била изначално вписана в охра-
нителните системи на конструкцията му4 – по пътя на метонимичната свър-

4 Нека вметна, че още съвременниците на инцидента не са били далеч от подобно допуска-
не. Маршал Логан достига до него, макар и по различен път: „Отдавна никой голям модерен 
кораб не е ставал жертва на природните стихии и изобщо за плаващия стоманен град вятърът 
и вълните не представляват никакво предизвикателство. Тези кораби обаче не са застрахова-
ни от катастрофи. Опасността се крие в самата им мощ: в десетките хиляди конски сили, с 
които може да се ударят в друг кораб или в студен и непоклатим като гранитна стена айсберг. 
Поради този факт най-важното от всичко е съвременните кораби да бъдат добре оборудвани с 
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заност или дори заменяемост между твореца и творението сочи също така и 
погрешимостта и нищожността на самия разум и хюбристичното предизвика-
телство, което той отправя срещу природата за целите на прогреса. 

Има солидни основания да се счита също така, че катастрофата на гранди-
озната машина не представлява просто скептична притча за ненадеждността 
на модерната техника и съответно за нелегитимността на модерните техно-
крации. Катастрофата на „Титаник“ реактивира и трансформира древните 
пластове на проблема за човешкия разум и възможността му да осмисли и 
подреди обществените и природните светове. Това става, доколкото тази ката-
строфа се вписва в образно-мисловната фабула на корабокрушението, която 
бива подробно и задълбочено проследена в една от знаменитите студии на 
Ханс Блуменберг „Корабокрушение с наблюдател“. Метафорологичният ана-
лиз на Блуменберг извежда многообразните употреби на корабокрушението 
от Античността до модерната философия като фигуративни артикулации на 
взаимосвързаните философски проблематики на наблюдението, позицията на 
наблюдателя, възможността за познанието и в крайна сметка като „метафо-
ра“ за „екзистенцията“. Корабокрушението като мисловен фигуратив всъщ-
ност е подвеждане под въпрос на истинните твърдения на разума, редом с 
обобщеното проблематизиране на възможността за откриване на истина за 
битието (Blumenberg 1997: 7–79). Корабокрушението представлява фигура на 
рухването на битийните фундаменти, поради което и на възможността за пре-
разглеждането им. Корабокрушенческият фигуратив, многократно преосмис-
лян елемент от традицията на европейското философско писане, може да бъде 
разпознат и в „Катастрофата с „Титаник“. Тогава вторият, някак си контраин-
туитивен прочит на статията може би би престанал да изглежда толкова „спо-
рен“. Този прочит може да се схваща като повторение на сюжета на катастро-
фата като разклащане на самочевидността и изпитание за основателността 
на даден ценностно-понятиен апарат. И статията извършва именно подобна 
преоценка на схващанията: „Обичай е да се говори, че днешната епоха е ма-
териалистична и че свирепата конкуренция за живота убива човешките до-
бродетели. Сцените обаче, които са се извършили над потъвающия параход – 
сцени на себеотрицание, на стоицизъм, на мъжество и на любов – говорят, че 
великите пориви на сърцето не са умрели в съвременните хора“ (КТ, 1)5. Ката-
строфалното корабокрушение демонстрира, че представата за Новото време 
като изцяло доминирано от конкурентно-материалисткия принцип е твърде 
непълна. Психологическата карта на епохата трябва да се мисли през разно-
родното съсъществуване на материалните интереси и нравствените доброде-

най-сигурните животоспасяващи средства. На тях би трябвало да се отдава по-голямо значе-
ние, отколкото на [...] тенис кортовете и много други луксозни удоволствия, предоставяни от 
„Титаник“ (Логан 1998 [1912]: 200).

5 След това текстът повтаря и „епизода“ с оркестъра, който изпълнява християнски химн, 
докато параходът потъва (за коментар на тази митологема вж. Howells 1999: 120–135).  



72

тели. Именно посредством инцидента – потъването на Титаник – психологи-
ческата разнородност се манифестира. Чрез него се изявяват закърняващи, но 
все още налични нравствени черти от човешката природа.   

Дали обаче ефектите от катастрофичния сюжет приключват дотук? Ако 
си позволя да употребя на свой ред посочената метафора, внедряването на 
паремията на корабокрушението (носеща смисъла на проблематизация на 
логоцентричния фундамент) в творчеството на Симеон Радев чрез статията 
„Катастрофата с „Титаник“ всъщност представлява само по себе си своеоб-
разна автотекстуална катастрофа, корабокрушение на равнището на само-
то творчество. Катастрофата на плана на автотекстуалността не бива да се 
разбира в оценъчния смисъл на някакъв „творчески провал“, а по-скоро като 
вмъкване на различен концептуален сюжет, несъизмерим с по-фреквентните 
трактовки на разумността в творчеството на Симеон Радев. Една катастро-
фа на еднозначното единство на творчеството. Самата статията представлява 
инцидент, въвеждащ един непредугаден инцидентен белег в привидно зако-
номерното функциониране на понятията, който подлага на съмнение сама-
та закономерност, единност и ясна определимост на това творчество. В него 
около тематиката на техническия обект се разтваря пропастта на още едно 
неизкоренимо различие, състоящо се в апоретичното съсъществуване на две 
разнородни концепции за взаимовръзката между техниката, човешкия разум 
и прогреса. Нещо повече, както стана явно при близкия плочит на „Катастро-
фата с „Титаник“, на едно от ключовите си места статията съдържа момент 
на нерешима нееднозначност. Дали текстът защитава идеалите на прогреса, 
или пък отрича релевантността на машинно-математическия разум в полза на 
една несамоуверена, себеотрицателна добродетелност? Остава неясно спрямо 
кой от двата хипотетично реконструирани контекста (прогресисткия или кон-
трапрогресисткия) би трябвало да се отправи пасажът. И тъкмо нерешимост-
та на един инцидентен текст, посветен на инцидента, проблематизира цялата 
логоцентрична структурираност на неговата публицистика.
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БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНОПОПУЛЯРНИ КНИГИ ОТ 1930-ТЕ
И 1940-ТЕ, ТЕХНИТЕ АВТОРИ, ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

Мая Горчева

УниБИТ, София

The article presents the rise of general science reading in the 1930s and 1940s. This trend 
speaks of the emergence of a new type of readership and new attitudes. Among the many 
translated titles can also be found original works by Bulgarian authors: prof. Assen Zlataroff, 
Azarya Polikarov.
It must be noted that general science literature is widely spread through authors with left-
wing ideas and left-wing publishing houses. Along with the link between general science 
and left-wing ideology, the prestige of modern science influences the growth of literary 
tastes on modern life topics.

Key words: general science, readership, Azarya Polikarov, Tsvetan Marangozov

Интересът към научната популяризация на български от 1930-те и 1940-те 
бе пробуден от аурата, която създава в есетата си Цветан Марангозов за „кни-
гите на Поликаров“ – един блестящ популяризатор, който едва двайсетгоди-
шен се заема да напише увод към теорията на относителността и в поредица 
книги със зашеметяваща лекота представя пълен свод на модерното научно 
знание от атома до космоса, както е озаглавена и една от книгите му. Зад По-
ликаров и неговите блестящи книги стои дълга поредица от търпеливи попу-
ляризатори и траен издателски интерес към темата, но и обществени и идео-
логически тенденции. През книгоиздателските факти и издателския профил 
на научнопопулярното четиво става видимо израстването на нова читателска 
група. В интереса към научната популяризация намират израз духът и нагла-
сите на българското поколение, изживяло коренния социален, политически и 
идеологически обрат в средата на ХХ век.

Националната традиция за въвеждането на научното знание в популяр-
ните представи е дълъг исторически процес, засвидетелстван още във въз-
рожденската публицистика, минал през усилията на редица университетски 
преподаватели и гимназиални учители. Очертаването му е по-скоро една 
предстояща задача, която ще разкрие целия пласт от насочената към природ-
но-математичното знание култура. През 1930-те години, в рожденото десети-
летие на поколението, това популяризаторско усилие добива изключителен 
обществен резонанс. Научните новини влизат в ежедневните вестникарски 
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съобщения; математиката се намества върху страниците за забавни игри и 
ребуси.1 Около науката се зараждат полемики.2

За широката публика особен принос за нарастващия интерес към приро-
донаучното знание имат публицистичните или ораторските изяви на проф. 
Асен Златаров, чиито книги покриват няколко науки: химия, биология, Айн-
щайновата теория. Личността на Асен Златаров попада в няколко ниши на 
обществения интерес и общосподелените представи. Под псевдонима „Аура“ 
той „гастролира“ в художествената литература и неговите творби, потопени 
в сантиментални настроения, се радват на изключителен читателски интерес. 
Характерен елемент от публичното му присъствие е връзката му с леви поли-
тически кръгове.

Официалната наука има своите пропагандатори, но също своите изобличи-
тели и съперници. Тъкмо проф. Златаров е един възможен прототип на паро-
дирания възторг от научното знание, с който така разточително ни забавляват 
разказите на Светослав Минков, при когото сюжетите за науката се оказват 
сдвоени с блестящ градски и преводим стил, далеч както от телеграфната ла-
коничност на „динамичното модерно време“, така и от вазовската припов-
дигнатост. Напълно в духа на националната традиция от Алеко Константи-
нов модерният разказвач осмива общовалидните авторитети. Сюжетите му 
отразяват актуални дебати и пряко произхождат от новини, информация за 
които можем да открием именно в тези отдели за популярна наука в тогаваш-
ната преса (например за операциите за присаждане на жлези, срв. също бро-
шурата на Серж Воронов, Подмладяване чрез присаждане“, прев. Ж. Мари-
нов, с предговор от Димо Бурилков, 1928). А такива новини лансира и проф. 
А. Златаров, известен с многобройните си сказки и журналистически мате-
риали. Още през 1921 г. е публикувана книгата му „Соята (Японският боб)“, 
преиздадена през 1928 г. В „Магичен разказ за соята“ от Св. Минков (1936) 
соята се титулува „царица на растенията“, издигнала се благодарение на уси-
лията на учените и професорите, която ще създаде бъдещия изкуствен човек. 
Обща тема имат книгата на Асен Златаров „Хормони и витамини“ (1928) и 
„Разказ с витамини“ от Св. Минков, присмехулно рекламиран в послеписа, че 
има всички качества на научна беседа.

1 Изпъкват и отделни автори като Тома А. Томов, банков служител и автор на книги („Из 
царството на числата“, „Весела аритметика“, „Весела геометрия“, „Научни забави“, „Забава с 
кибритени клечки“, „Куриози из математиката“, „Зрение и зрителни измами“, „Танграми. Гео-
метрични силуети, главоломки, забавна игра“, „Бързопис (тахиграфия)“).

2 Модерната физическа наука, и то във връзка с отношението към религията, се обсъжда на-
широко в началото на 1930-те по повод сказка на Иван Саръилиев с тема „Съвременната наука 
и религията“, изнесена на 5 май 1931 г., атакувана от страниците на сп. „Философски преглед“ 
с подробни критически бележки от редактора проф. Димитър Михалчев (кн. 4, 1931 г.). От своя 
страна Ив. Саръилиев отговаря с брошура, а всяко едно от твърденията му по-сетне е подробно 
разнищено и опровергано от проф. Михалчев в три поредни броя (ст. „Придобивките на съвре-
менната наука като основа за реформиране на християнската вяра“ в кн. 2, 3, 4, 1933 г.).
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Впрочем през времето, в което научната популяризация набира сили и 
проф. Златаров е фигура в центъра на обществения интерес, се чува гласът и 
на едни опърничави самоучки, които застават напряко на общоприетото зна-
ние. Богомил Даскалов от гр. Трявна предприема издаването на цяла библио-
тека „Гнилото в съвременната наука“.

И така, популяризацията на научното знание набира сили в българската 
среда от 1930-те, усилена както от официалните авторитети, така и от литера-
турните пародии и присмеха към оптимистичната убеденост във всесилието 
на науката. Имената на други автори на научнопопулярни книги, някои вече 
издадени на български в различни издателства, изброява в началото на 1940-те
самият Азаря Поликаров: в увода към „От Коперник до Айнщайн“ (1942), 
след като посочва, че популярните четива са рядкост и на други езици, цитира 
като примери „Занимателна физика“ на Яков Перелман, курсовете по физика 
на О. Д. Хволсон, които датират от края на ХIХ век, и популярното изложение 
на теорията на относителността, подготвено от самия А. Айнщайн и неговия 
ученик Леополд Инфелд. В приложението към сборника статии „В защита на 
науката“ (1945), в бележка под линия, са изброени авторите, вече познати на 
българския читател: проф. Златаров, Едуард Райн, Тома Томов, Сванте Аре-
ниус, Джефри Мартин, Йордан Ковачев (с трудове както за строежа на земята, 
така и за „астрономическата география“: „Формата и размерите на Земята“, 
1914, „Нашето звездно небе“, 1928, „Животът на звездите“, 1929, „Астроно-
мическа география“, 1932), проф. Макс Вилхелм Майер, чиито вещания за 
произхода и края на живота на земята или небесните тела са познати от книги, 
излизали през 1905, 1909 и 1939, Александър Николски.

Научната популяризация има самостоятелно разклонение и в книгоизда-
ването, и в периодичните издания. Отново проф. А. Златаров е в центъра на 
списание „Природа и наука“, илюстровано популярно научно списание, което 
излиза от 1930 до 1943/1944 г., в чиято редколегия са проф. П. Бакалов, проф. 
Ст. Консулов и Ал. Радославов. Към списанието излиза библиотека „Популяр-
на наука“ (1926–1931). Проф. Златаров урежда също към издателство „Ака-
ция“ библиотека „Натурфилософско четиво“, където са представени всички 
клонове от знанието, както и широк кръг съвременни идеи за наука и култура. 
Преобладават преводните заглавия, а авторските български книги са предим-
но от сферата на хуманитаристиката извън природо-математичните науки.

Самият Цветан Марангозов като дете е бил читател и абонат на сп. „На-
ука за всички“, редактирано от Кирил Сеизов, директор на Университетска-
та библиотека. Списанието излиза от 1933 до 1948 г., с прекъсване между 
1943–1945 г. Съдържа най-вече неподписани и преводни материали от всич-
ки клонове на точните науки и информация за технически нововъведения, 
например осветление чрез луминисценция, свръхатомна енергия от водата, 
храните (пастьоризирано мляко, яйца на прах и др.), контактни лещи и очи-
ла, световните производители на петрол, бъдещите източници на енергия, 
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как се правят трик-филми (със специален интерес за трик-филмите на „Валт 
Дисней“); отдел „Разни“ дори осведомява за „опитомени домашни мухи“ 
(кн. 9–10, 1945–1946, ХIII). 

Още от 1930-те науката сменя статуса си от строго кабинетно занимание, 
завихрена в същото темпо на новината, по-скоро на производството на нови-
ни, които влизат веднага в медиите. За науката се говори извън образователна-
та институция и тя става привлекателна и достъпна за интересите на градския 
човек, потребител и на ежедневната преса. Науката не остава в ръцете на ут-
върдените академични фигури. 

Подчертан интерес към нея се забелязва в левия печат, както можем да 
съдим по едно от изданията на българските свободняци – вестник „Мисъл 
и воля“, който показва професионализъм, заслуга на дългогодишния редак-
тор Георги Жечев, и завидно дълголетие (излиза през периода 1930–1935). По 
страниците му се появяват новини за научни и технически практики, предста-
вят се учени в рубриките за видни личности. Друга група съобщения ще опре-
делим като „паранаучни“ – те идват от една област на магичното, където пре-
клонението пред модерната наука се смесва с прастари окултни тайни, като 
например: „Болшевишки професор възкресява мъртви“ (Мисъл и воля ІV, 
бр. 26, 18 март 1934); възражда се фаустовската тема за хомункулуса: „Пости-
гане на хомункулуса – човек-машина“ (Мисъл и воля ІV, бр. 15 от 1 януари 
1934) с продължение „Ще се постигне ли хомункулусът?“ (Мисъл и воля ІV, 
бр. 27 от 25 март 1934).

Също по страниците на „Мисъл и воля“ намира поле за публикуване и 
част от съвременната пролетарска белетристика, в която добива литератур-
на форма техническото работническо всекидневие, срв. „Малки фейлетони. 
Матрици“ от Иван Хаджимарчев (Мисъл и воля ІV, бр. 30 от 22 април 1934 г.), 
„Човекът-машина“ от Владимир Харизанов (Мисъл и воля ІV, бр. 25 от март 
1934), „Ламиноар“ отново от Вл. Харизанов3 (Мисъл и воля V, бр. 1 от 14 ок-
томври 1934), „Балада за слънцето“ от Иван Бялков (Мисъл и воля V, кн. 7 от 
6 януари 1935) – с герой, който чете за интегралите на Абел.

Любопитни са и поредицата публицистични статии, които излагат една 
биологизаторска представа за социалното, срв. „Многоклетъчният органи-
зъм – държава от клетки“ от Иван Роков (Мисъл и воля ІV, бр. 7–8 от 5 и 
12 ноември 1934).

Наред с научнопопулярните издания с гриф „препоръчано от Министер-
ството на просвещението“ множество заглавия излизат в пропартийното из-
дателство „Нов свят“ дори през несигурните години на войната. Каталогът на 
книжарница „Нов свят“ изненадва със съчетанието на популярни комунисти-
чески брошури, включително съчинения на Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин, 
с блестящи творби на новата съветска литература като „Златният телец“ на 

3 Авторът Владимир Харизанов издава сборника „Разкази на машиниста“, 1935.
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Илф и Петров или три тома разкази на Михаил Зощенко, но и с научнопопу-
лярни четива в превод от руски. Авторитет като образец на новото просветено 
знание за природата има руският учен популяризатор Валериан Викторович 
Лункевич (1866–1941). Професор биолог, народоволец в младостта си, пос-
ветил се на научнопопулярни издания, с които да направи науката достояние 
на масите, Лункевич е познат автор на български от 1906-та, а в началото 
на 1940-те в „Нов свят“ излизат редица негови съчинения, философски или 
частно научни.4 Впрочем издателството обръща внимание и на българските 
автори и в него излизат книги на младите като Богомил Райнов и средното 
поколение „леви“ автори като Георги Караславов или Иван Вельов.5

Книжарница и издателство „Нов свят“ се създава през 1932 г., следвайки 
указания от страна на партийното ръководство за нови и гъвкави форми на 
пропаганда на комунистическата идеология, и се помещава на ул. „Екзарх 
Йосиф“ 37. Стоян Стоименов, който е двигател на тази книгоиздателска и кни-
горазпространителска дейност, е обект на непрестанни обиски и прекарва в 
лагери години от началото на 1940-те до освобождаването му в края на 1943 г.
Впечатлява също големият брой заглавия, издавани в началото на 1940-те, 
защото говори за сигурна читателска маса, макар че едва ли зад всички тези 
читатели и зад интереса към тематиката за новото общество трябва еднознач-
но да припознаваме и адепти на комунистическата партия.

Друга задача на издателството е популяризиране на болшевишката държа-
ва, представена с книгите на Михаил Илин, които показват икономическото 
преобразяване под новия режим и говорят за тясната връзка между научно 
знание и стопанисване. Отново в рамките на идеологическата платформа на-
учнопопулярното четиво е натоварено да бъде изобличител на религиозните 
догми, каквато е целта на библиотека „Безбожник“, където излиза книгата 
на Г. Гурев „Произход и строеж на света“, 1931, прев. на Марко Марчевски, 
преизд. в „Нов свят“ през 1936; книги на Г. Гурев (Григорий Гуриев) се печа-
тат и през 1950-те и 1960-те при новия режим. Двайсетина заглавия излизат 
в библиотеката „Наука и религия“ или в редактираната от Тодор Самодумов 

4 В „Нов свят“ излизат следните книги на В. В. Лункевич: „От амебата до човека“ (1938), 
„Борба за живот в природата“ (1940, 1941), „От Хераклит до Дарвин“ (1940, 1947), „Разгада-
ната тайна на природата“ (1941, 1943), „Наука за живота“ (1941), „Сред насекомите“ (1942), 
„Основите на живота (популярна биология)“ (1942). Името му очевидно се е радвало на попу-
лярност у нас, след като изрично книгите му са споменати като характерен детайл и в описа-
нието на герой от романа „Лице“ на Блага Димитрова: на етажерката с книги на Андрей, убития 
офицер антифашист и комунист, лежи „тогавашното евангелие: Лункевич: „От Хераклит до 
Дарвин“, купено навярно от някой вехтошар“.

5 Тази бележка за изд. „Нов свят“ се основава на данни от електронния каталог на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и данните в цитираните томове „Съвет-
ската литература в България, 1918–1944.
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библиотека „Народна просвета“.6 Представянето на науката върви редом с ут-
върждаването на антирелигиозна позиция, т.е. научното знание не е невинно. 
Научната популяризация е обърната към масовия слабо образован читател и 
се поднася в максимално олекотен стил (срв. преразказа на актуалните физи-
чески теории в: „Как са се родили земята и звездният свят според най-новите 
изследвания“ от Дж. Джинс и В. Н. Лвов, 1938, издание на „Нов свят“).

В този контекст тъкмо през 1941 г. се появява оригинална българска научна 
популяризация и това е „Увод в теорията на относителността. Елементарно 
изложение на специалната и общата теория за относителността и най-нови-
те трудове на Айнщайн“. С предговор от Тодор Павлов (изд. Д. Гологанов, 
печатница „Просвета“), дело на двайсетгодишния Азаря Поликаров, едва-що 
завършил техническото училище. Предхожда я трикратното издание на кни-
гата „Световните тайни и делото на Айнщайн“ от Асен Златаров (1923, 1924, 
1930). „Уводът“ показва двусмислието между наука и идеология, тъй като 
името на автора на предговора автоматично задава една рамка на възприятие 
на цялото „изложение“ като аргументация в полза на едно материалистично 
философско виждане, част от идеологията на комунистическата партия. Кол-
кото научното знание е притиснато от конюнктурните пропагандни цели, тол-
кова вдъхновението и талантът на младия популяризатор възсъздават цялото 
богатство от идеи в модерната физика. 

Научнопопулярните книги на двайсетгодишния Азаря Поликаров (9.Х.1921–
16. III.2000) се появяват във впечатляващо количество и с изненадващи рит-
мичност и бързина от 1941 г. насетне. Повтарят се отделни абзаци, наистина, 
но повечето са основно преработени. Всяка от книгите завладява с лекотата 
на стила и богатството на информация, поднесена ненатрапчиво и напълно за-
доволяваща интелектуалното любопитство. Следващите книги на Поликаров 
излизат тъкмо в „Нов свят“. По подобие на средновековните трудове бихме ги 
нарекли „суми“, като „От Коперник до Айнщайн. Еволюция на физическото 
светоразбиране“ (1942) или „Атомът и вселената“ (1942), преиздаден в два тома 
през 1947 и 1948 г.

Книгите демонстрират една модерна представа за научнопопулярното че-
тиво за младите, без примамките на „динамичния“ журналистически стил и 
без абстракции. Лекотата на изложението, едновременно с научната изчер-
пателност изпъкват при сравнение с академичния много по-претенциозен 
стил на Асен Златаров, където ще срещнем значително по-дълги отрязъци 
със строго научна терминология, цитиране на научни полемики, поетически 
образи и цитати на стихотворения от високата поезия. Освен това профе-
сорът коментира, наред с естествознанието, моделите на Мах, Маркс, Арени-
ус или съвременния витализъм. Азаря Поликаров снема научното изложение 

6 Наред с откровено пропагандните като „Диалектика на природата“ от Фридрих Енгелс 
тази библиотека представя на българския читател през 1932 г. „Фройдизъм и марксизъм“ на 
Михаил Волошинов.
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до конкретното мислене, прави го медийно приемливо, и то без да фамили-
арничи с невежите читатели. Стилът му съчетава естествено нагледност и 
действеност, неусетно преминава от излагането на физическа ситуация към 
философската перспектива на осмисляне, или обратно, извежда с лекота идеи 
за науката физика от по-абстрактното концептуално ниво. В този смисъл по-
вествованието води към заличаването на границите между научното физиче-
ско разглеждане и „превеждането“ му като световъзприемане и философска 
нагласа към съвременния свят.

Безспорно за читателите не само от 1940-те лявото и науката попадат в две 
сродни семантично-концептуални полета: първо, със засвидетелстването на 
материалната природа на явленията и с откриването на обуславящите закони, 
т.е. с детерминистичната мисловна нагласа в най-общ философски план, и вто-
ро, с бързия си напредък науката олицетворява революционната промяна, тъй 
като преминава през неколкократното детрониране и смяна на господстващи 
възгледи във физиката в течение на няколко десетилетия. Но науката означа-
ва и вярност към предмета, еманципиране от всякакви предразсъдъци и гото-
ви модели, наложени било по принуда, било по силата на стереотипите или 
идеологията. Впрочем тези принципи остават в сила и непосредствено след 
политическата промяна в средата на 1940-те. Тогава в сп. „Наука за всички“ 
(кн. 5, ян. 1946) е публикувана статията „Мирогледът на физика“ с автор проф. 
В. Вестфал, която защитава независимия неидеологически характер на наука-
та, тъй като изследователят следва природата и нейните закони, които трябва 
да изрази математически безпристрастно. Според такова гледище науката из-
лиза вън от налагания ударно модел на тотално подчинение на идеологически-
те догми и около нея се очертава една област на относителна независимост. 

За Поликаров научната популяризация е средство да се изгражда светоглед 
и да се влияе на умовете, както посочва подзаглавието на сборника със статии 
„В защита на науката“ от 1945 г., а то гласи: „Природните науки в основата 
на научния светоглед“. Иначе казано. Сборникът завършва с приложението 
„За научната популяризация (изводи от една дискусия)“, където авторът раз-
съждава за задачите на научнопопулярното четиво в контекста на едно обще-
ство, раздрусано от политическия обрат, застанало пред прага на индустри-
ализацията. Според младия популяризатор социалното поле на читателите и 
специално на потребителите на знание за науката сред тях драстично ще се 
разшири: произвеждащите маси трябва да станат „четящи маси“. Научно-
то знание ще възпитава в светоглед и в определена социална роля – тази на 
производителя. Но популяризирането на физичното знание може да се обър-
не и срещу кухата фразеология на догмите, тъй като шеметното натрупване 
на нови открития неуморно препотвърждава материализма и едновременно с 
това дава философска широта на мисленето. 

За поколението на Цветан Марангозов, на родените през 1930-те, чието 
детство завършва в контекста на все още земеделски традиционната и консер-
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вативна България от края на 1940-те, темата за науката ще означава не просто 
еманципация и подравняване по образеца на културния център (за кой ли път! 
изиграване на представата за движението на българската култура като пре-
местване от „изток“ на „запад“). Ще означава коренно преустройване на ви-
зията за света и за принципите на човешкото действие и мислене – скъсване с 
национално центричната историко-филологическа първооснова, която в края 
на XIX век Иван Шишманов бе определил в статията „Значението и задачите 
на нашата етнография“ (1889) като иманентна на „малката“ българска култура 
и българското светоотнасяне.

По-късно през годините схоластиката на държавно наложената идеология 
ще превземе научното изложение и тайнственият свят на науката ще стане дре-
бен аргумент за преднамерената догматика. Споменът за „книгите на Полика-
ров“ в късните есета на Марангозов е знак за въодушевлението на едно бъл-
гарско поколение пред отворилите се нови посоки с научните открития, скоро 
пресечено от идеологическите догми, и с това мост към нагласите и духа на 
следвоенните години, когато покълва и нов светоглед, понесен на крилете на 
вярата в безпрепятствения прогрес, светоглед, колкото основан на съзнанието 
за материалността на света, толкова и очарован от красотата и загадъчната не-
имоверност на тази материалност. Въпреки безмилостното налагане на новата 
идеология и новите правила на режима, новото в науката остава за него вечно 
недостижимото и мамещо обещание за простор на духа и промяна.





ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИИ,
СОЦИАЛНИ КОНТЕКСТИ





85

БЪДЕЩИЯТ ХХ ВЕК В ЕСЕТАТА НА ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ. 
ФАНТАСТИКА, ПРОГНОСТИКА, РЕАЛНОСТ

Ренета Божанкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

In the essay “Radio of the Future” (1921) Russian futurist Velimir Klebnikov describes the 
imagined capabilities of radio as a technical invention promising universality, accessibility, 
communication, dissemination of knowledge achieved at the turn of the century with the 
development of information and communication technologies and in particular the global 
network Internet. The report examines the text of Klebnikov in the context of Russian and 
European avant-garde and in the circle of other prognostic works of the poet.

Key words: futurism, avant-garde, utopia, internet, digital technologies, Russian literature 

Я вам расскажу, что я из будущего чую,
Мои зачеловеческие сны.

Велимир Хлебников 

Една фраза, принадлежаща на поета, визионера и „техно-утописта“ от 
края на ХХ век Джон Пери Барлоу, наричан и „пионер на Интернет“, звучи 
така: „добър начин да се изобрети бъдещето е то да се предскаже“ (Cohn 2018; 
Berners-Lee 2018). Точно такъв път избира руският поет-футурист Велимир 
Хлебников, който преизпълва текстовете си с чертите на идното, провидяно 
в миналото, създава утопични слово-образи, за да побере в тях катастрофич-
ното си време и мечтата за града „Слънцестан“. Макар че цялото творчество 
на Хлебников е посветено на бъдещето, особено впечатление с визията си за 
една нова и вездесъща медия прави есето от 1921 г. със заглавие „Радио на 
бъдещето“ (Хлебников 1986: 637–639). Именно то се е сбъднало, то е мечтата 
на онова време, с която и в която живеем сега. Но не толкова радиото, каквото 
го познаваме като част от миналия вече ХХ век, а интернет е медията, която 
днес различаваме в прогностичната творба на поета-футурист. 

Новата технология на радиото и развитието на радиоразпръскването въл-
нуват много умове в началото на ХХ век, представят се различни визии и 
проекти за неговото бъдеще и възможности, като в тези коментари участват 
учени и поети, политици и предприемачи, философи и техници. 

Велимир Хлебников е един от многото, пленен от мисълта за бъдещето и 
отразил тази своя особена зависимост в проза и поезия, в текстове с трудно 
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определима жанрова принадлежност, но затова пък с отчетлива принадлеж-
ност на футуристичното изкуство в неговия „бъдеянски“ (както вече е пре-
веден руският неологизъм будетляне) вариант. Сред тези текстове есето или 
фрагментът „Радио на бъдещето“ от 1921 г. не се откроява, а по-скоро описва 
още един ракурс на видението на бъдещето, още една посока на свободно 
реене на фантазията. 

Бъдещето е водеща тема за Хлебников, той сам определя себе си като „поет 
на бъдещето“, като тази дума и нейните форми присъстват с висока честота 
в текстовете му (съперничат им само време и съдба), постоянстват с появата 
си и в заглавията на творбите му. Времето въобще предизвиква поета, но в 
разбирането за особеностите на хронотопа в творчеството му изследователи-
те предлагат различни виждания. Както отбелязва поетът Давид Самойлов, 
изследовател и последовател на авангарда, в една отдавнашна рецензия: 

Хлебников е уникално възраждане на архаичното художествено съзнание, но не е ар-
хаизъм. В неговите времена, неразграничени на минало, настояще и бъдеще, е заклю-
чена съвременната картина на света, съвременните за поета събития, научни предста-
ви, социални възгледи. Всичко това е обхванато от единна словесно-образна стихия. 
[...] В този смисъл трябва да се разбират думите на Хлебников „Днешното е заключено 
в бъдещето“ (Самойлов 1988).1

В търсене на времевата перспектива в текстовете на руския поет преглеж-
даме глаголните форми в групата есета, посветени на бъдещето („Ние и сгра-
дите“, „Лебедия на бъдещето“, „Радио на бъдещето“, „Канара от бъдещето“), 
където впечатлява не толкова използването на бъдеще или сегашно време по 
отношение на прогнозираните състояния и изобретения, а формите на минало 
време в тези случаи, сякаш разказващият вижда бъдещето от по-далечно бъ-
деще, обръщайки се назад, а не гледайки напред. Самият поет размишлява за 
времената и за следването и предшестването така: 

Мислех си за кончета-вихрогончета, за летящи килимчета и си мислех: приказки ли са, 
дали не са спомен на старец? Или детско ясновидство? С други думи, мислех си: пото-
път или гибелта на Атлантида били ли са, или ще бъдат? По скоро съм склонен да мисля, 
че ще бъде (Хлебников 1986: 602). 

В тази игра на въобразеното и назованото митичната Атлантида предстои, 
а извисяващите се до небето градовете от стъкло са част от миналото за онзи, 
който е видял още по-напред в бъдещето. Права линия, спирала, кръг – всички 
тези форми на времето могат да се разпознаят в текстовете на поета-футурист, 
който се опитва, реконструирайки езиковото минало, да прозре езиковото бъ-
деще, като се надява това да направи възможно рисуването на картината на 
бъдещето и да намери неговите имена в дълбините на времената при общия 
език и братското съществуване на хората. Впрочем подходът на Хлебников 

1 Тук и нататък преводите на цитатите са на автора на статията, ако не е указано 
друго. 
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тук го отличава от други писатели фантасти и утописти, като Е. Замятин на-
пример, който създава един почти стерилен език за света под стъклен похлу-
пак в романа „Ние“, докато Хлебников, „Замятинов опонент“ (Panova 2014), 
е парадоксален футурист-архаист, поддал се на магичното видение на сгради-
те-огледала. 

В текста „Радио на бъдещето“ Хлебников развива една алтернатива за ра-
диото, без да се съсредоточава върху технологията, която ще подкрепи идеята 
върху желаното, а не върху възможното или възможностите на вече налично-
то, т.е. радиото. В това отношение той не прави изключение от авангардистка-
та практика, защото, както отбелязва в изследването си за американския кул-
турен опит от същия период Рут Олдензиел, „С малко изключения, творците 
модернисти представят технологичните уреди от гледната точка на потреби-
телите, без особено да се интересуват от тяхното производство“ (Oldenziel 
1999: 114). Основните приложения на това радио на бъдещето са описани с по 
няколко едри щрихи и от днес погледнато, можем да разпознаем и вече осъ-
щественото в новите медии, подкрепени от дигиталните технологии, и дру-
гото, което се намира още на фаза разработка, очаквано, но не реализирано. 

В есето виждаме днешния обичаен ред – глобално разпростиране на нови-
ните, интернет комуникация („оживена беседа на човек в Америка с човек в 
Европа“) и използване на мрежата (при Хлебников има и дума „паяжина“) за 
четене и образование, за слушане на музика и получаване на зрителни образи 
на разстояние, „радиоклубове“ – места за общуване в ефира, чието споменаване 
напомня за замисъла на социалните мрежи и пред-видяното живеене в тях. 

Нарисуваните картини на гигантски страници неизбежно напомнят за вечер-
ния изглед на мегаполиси със стени на небостъргачи, станали огромни екрани; 
„сплетените проводници, разсипани като коси“, „ту гаснещи, ту запалващи се 
отново“, приличат на карта на глобалните интернет връзки и трафик – на пей-
зажите на мрежата, както тя сама ни ги показва днес. Не може да се пропусне и 
още едно подобие – този път на самото назоваване на новия феномен, за описа-
нието на който Хлебников използва в краткия текст девет пъти думата „книга“ и 
два пъти „страница“. Няма как да не направим аналогия с привичното назовава-
не „интернет страница“, което също визира опита на много по-рано възникна-
лия посредник – книгата. Началната част на едно от есетата от цикъла „Лебедия 
на бъдещето“ е озаглавена „Небокниги“ и описва подобно, но на друг принцип, 
основано прожектиране на текст върху въздуха, включително и „сенкописме-
на“, които вдъхновените „творяни“ ще изпращат за незабавно показване:

На площадите, около градините, където почиват работниците, или творците, както са 
започнали да се наричат, се издигаха високи бели стени, подобни на бели книги, раз-
гърнати на черното небе (Хлебников 1986: 614). 

В стихотворението „Градът на бъдещето“ (1920) се появат „Дворци-стра-
ници, дворци-книги/ стъклени разтворени книги“ (Хлебников 1986: 120). 
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В „Радио на бъдещето“, освен сбъднали се прогнози, има още две групи 
идеи – 1) неслучило се или намиращо се в процес на реализация, например 
предаването на мирис и вкус, за което четем в „Радио на бъдещето“, част „Ве-
ликият чародей“: 

Хората ще пият вода, но ще им се струва, че пред тях е вино. Ситият и прост обяд ще 
си сложи маската на разкошен пир... Това ще даде на Радиото още по-голяма власт над 
съзнанието на страната (Хлебников 1986: 369); 

2) и такива, които вече са анахронични, като разпространяването на но-
вините в рамките на денонощие в „Радио на бъдещето“ или, в „Небокниги“ 
прожектирането на това, което отделният човек е написал и което след „по-
ловин час [...] като сенчести глаголи се показва на стената“ (Хлебников 1986: 
614), докато при съвременните технологии вече са постигнати и обичайни 
„реалното време“ и „незабавното съобщение“. Впрочем в споменаването на 
новини, глобално разпространявани на другия ден, има ясна следа от опита 
на времето на „сутрешните вестници“, като електрическа верига, включващи 
в едно цялото човечество – власт и сила на масмедиите, много по-рано, през 
1905 г., описана от Леонид Андреев в повестта „Червеният смях“, една фанта-
зия за бъдещата война или войната на бъдещето.

В творбата на Хлебников можем да проследим хода на възникване и реали-
зация на идеята за технологично подкрепена комуникация – от радиото-звук, 
към пренасяне и представяне на образи, после към комуникация с лично учас-
тие и включеност на общността, следва предаване/внушаване на вкус и аро-
мат, лекуване от разстояние – „Ако преди Радиото бе световен слух, то сега то 
е очи, за които няма разстояния“ (Хлебников 1986: 638).

Не може да се пропусне и друго – Хлебников, човек на времето и терито-
рията си, мисли бъдещето в неговата колективистичност, съборност – „Така 
Радиото ще изкове непрекъснатите звена на световната душа и ще слее чо-
вечеството“ (Хлебников 1986: 639). В тази „Лебедия на бъдещето“ има дори 
вожд, на когото новите технологии придават облик фантастично-грандиозен. 
Друга тема на Хлебников са равенството и справедливостта, ето защо поетът 
утопист не допуска, че изобретението може да се използва с цел, различна от 
доброто на всички: „В този поток от мълнийни птици духът ще преобладава 
над силата, добрият съвет над заплахата“ (Хлебников 1986: 637). Не звучи 
различно, сравнено със заявлението на Тим Бърнърс-Лий (2018): „Аз искам 
мрежата да отразява нашите надежди и да сбъдва мечтите ни, а не да засилва 
страховете ни и да задълбочава разделението“ (Berners-Lee 2018). 

Представите и прогнозите на Хлебников за радиото на бъдещето скоро 
след описването им се реализират в конкретни свои ракурси и тази функция – 
на средство за масова информация – е първостепенна и в пълно съгласие с 
дефинициите от 50-те години на ХХ век, а именно: голяма публика (при Хлеб-
ников – цялата страна, като „страна“ в различни словоформи се среща 19 пъти 
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в текста на Хлебников), еднопосочни съобщения и имперсонален адрес (до 
всички) (Питърс 2005: 201). Текстът впечатлява с концентрацията на понятия 
за всеобщност, огромност и власт – свят, човечество, всенароден, страна, 
земно кълбо, пространен; „великански размери“, „великанска книга“, „гра-
мадни огнени платна на Радиото“, „тъмните платна на огромните книги“, 
„покорни на волята на Радиото“. 

Радиото като медия се развива в съветските времена като пропаганден 
канал и идеологическо средство, приело всички „атрибути на тоталитарната 
власт“ (Горяева 2006: 61). Ако в началото на 20-те години то е любителско 
или комерсиално занятие, с укрепването на режима радиото става обект на 
политически контрол и средство за транслиране на идеологически послания. 
Провокативен е един паралел със ситуацията зад океана по същото време – 
констатира се сходен стремеж за регулация, но на съвършено друга основа. 
Както отбелязва Дж. Д. Питърс, 

По време на Първата световна война военните, държавата и големите корпорации „из-
земат“ силата на радиото от ръцете на радиоаматьорите. Аматьорската визия за ефира 
като какофоничен публичен форум, в който всеки би могъл да участва, губи почва през 
20-те години... (Питърс 2005: 192) 

Всичко, което радиото не е успяло или поради природата си не може да 
постигне, се реализира чрез следващите медийни технологии; последната във 
веригата до момента – интернет, дава възможността за свободно изразява-
не, за общуване и усамотяване, за персонализиране и взаимодействие, които 
цитираният в началото на статията автор на „Декларация за независимостта 
на киберпространството“ (1996) Д. П. Барлоу защитава през годините на ин-
тернет. Ще добавим тук един много частен, но пряко свързан с името на Бар-
лоу пример за прогнозираното, станало реалност. В „Небокниги“ Хлебников 
пише: „Умирайки, някои молеха вестта за тяхната смърт за бъде напечатана на 
облаците“ (Хлебников 1986: 614). Интернет е и простраството, (в) което Бар-
лоу твори, и това, което известява за неговия край, именно както е написано 
при Хлебников – вестта е „напечатана на облаците“, т.е. публикувана в интер-
нет (Cohn 2018). В „Радио на бъдещето“ Хлебников отрежда на техническото 
изобретение ролята на храм, защото то ще изпълни „задачата за приобщаване 
към единната душа на човечеството“ (Хлебников 1986: 639). С властта и при-
тегателността си медията не само измества, но и замества храма. 

Футуристът Хлебников само отчасти е предвидил онова, което са днес нови-
те медии, подчертавайки по-скоро общия източник на информацията и съсре-
доточавайки се върху единния порив, единните усилие и воля, без, впрочем, да 
се опасява от възможните контрол и несвобода, но и предвиждайки един друг 
риск на тази тоталност, която вече познаваме – последиците от срив на систе-
мата: „най-малкото спиране на работата на Радиото би предизвикало духовен 
припадък на цялата страна, нейна временна загуба на съзнание“ (Хлебников 
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1986: 639). Изглежда, че интернет все повече е не това, което е отстоявал Барлоу 
в края на ХХ век, а това, което е видял Хлебников в началото му.

Наблюденията над „Радио на бъдещето“ от далечината на ХХІ век убежда-
ват, че описаното фантастично видение от Хлебников е вече течаща реалност. 
Трескавото очакване на бъдещето на науката, техниката и социалната инжене-
рия, духовната енергия, концентрирана в кратко време у мнозина творци-ми-
слители-провидци, ускоряват настъпването на това бъдеще. Хлебников, „без-
умен, но изумителен“, по думите на Ахматова, настроен на радиочестотите на 
бъдещето, просто улавя и усилва чрез „заумните“ си словесни конструкции 
сигнала на това, което вече е било, но и предстои да бъде.
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РАДИОТО В СОЦИОКУЛТУРНИТЕ КОНТЕКСТИ
НА ВРЕМЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Стилиян Стоянов

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

The article focuses on the first years of radio development in Bulgaria. It is discussed in 
two aspects: as a music box and as a tool for propaganda and education. The author places 
special emphasis upon the radio programs as an expression of the trends in the sociocultural 
situation of time. The reception of the radio is viewed as a media in the Bulgarian periodicals. 
Some articles are discussed in which radio is considered as a mean of integration of the 
nation, of mass education and development a taste for the art. 

Key words: radio, music box, enlightenment, national integration, radio program, develop 
a taste for the art

Дори и бегъл преглед на българската периодика от края на 20-те години на 
ХХ век нататък показва, че българските интелектуалци осмислят радиото като 
революционна за времето медия. Трябва да се отчете бързата им реакция. Иде-
ята на Дейвид Сарноф радиото да бъде използвано не само за служебна връзка, 
е лансирана през 1916 г. „Приемникът ще бъде изработен във формата на една 
музикална радиофонична кутия, предназначена да приема различни дължини 
на вълната, които ще могат да се сменят според предпочитанията само с един 
бутон. Музикалната кутия ще има един усилвател и един телефонен високого-
ворител, вградени във вътрешността му. Ще бъде поставена в хола и ще може 
да се слушат музика, конференции, концерти“ – пише Дейвид Сарноф в ме-
морандум на американската компания „Маркони“ през 1916 г. И по-нататък: 
„Замислям план, който би направил радиото домашна вещ, подобно на пианото 
и фонографа. Идеята е музиката да влиза в дома без жици“. Сарноф дава и ико-
номическа обосновка: „Производството на „радиомузикалната кутия“, включ-
вайки антената, в големи количества би направило възможно продажбата ѝ за 
около 75$“ (Sarnoff 1916; Carsey, Werner 1998 – превод мой, Ст. Стоянов).

Световната реакция на идеята на Сарноф е светкавична: първата голяма 
американска радиомрежа – RCA, е създадена през 1919 г., BBC – през 1922 г. 
През 1921 г. започват да излъчват немските радиостанции, а съветските ради-
останции – през 1924 г. 

„Музикалната кутия“ сравнително скоро след своето създаване поражда 
едно ново образувание: симфоничните оркестри към големите радиостанции. 
За духа на новата епоха говори фактът, че Артуро Тосканини, музикален ди-
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ректор последователно на миланската Ла Скала и на Ню-Йоркската Метро-
политен опера, през периода 1937–1954 г. е музикален директор на Симфо-
ничния оркестър на NBC. Имената на световноизвестните диригенти Артуро 
Тосканини и Леополд Стоковски са в центъра на неподписаната статия в сп. 
„Радиопреглед“ (бр. 1 от 1934 г.) „Слушайте Америка“. Неизвестният автор 
заявява: „Блажени са ония, които страдат от безсъние и имат радиоапарат – 
будят се в 4 или 5 часа сутринта и слушат със затаен дъх това, което Новият 
свят им предлага“ (Неизвестен 1934). За да бъдем коректни, трябва да отбеле-
жим, че Новият свят им предлага не само класическа музика. Още в генезиса 
си радиото се конституира и като средство за масова забава. Спортът несъм-
нено е част от тази забава и затова на 2 юли 1921 г. по радиото пряко се пре-
дава боксовият мач между Джак Демпси и Джордж Карпентър. Според някои 
източници това е първият пряк радиоефир. 

Маршал Маклуън, разсъждавайки върху новите медии (радио и телевизия), 
споменава, че те възраждат племенното съзнание – на мястото на четенето в 
самота идва колективното слушане, а след това – и гледане (Маклуън 2003: 
389). Освен това говорителят по радиото или телевизията лесно може да бъде 
уподобен на шамана. В България радиото през 30-те години и телевизията  
през 60-те предизвикват и съвсем материални реализации на племенното съз-
нание: да се слуша заедно радио или пък да се гледа заедно (в хола на щастли-
вия собственик) телевизия. „Бяха дни и години, в които всеки собственик на 
приемник посрещаше непрестанно гости, дошли да „слушат радио“ – пише 
през 1942 г. Матвей Вълев, спомняйки си за началото на 30-те години, когато в 
българските домове се появяват първите радиоприемници (Вълев 1942). Катя 
Кузмова-Зографова пък привежда поканата на Димитър Ненов до Чавдар Му-
тафов „да се съберем на радио“ (Кузмова- Зографова 2001: 354). 

 Списание „Радиопреглед“ (бр. 3 от 1934 г.) публикува редакционна уводна 
статия с характерно заглавие „Къси вълни за всички“ (Редакционна 1934). Ак-
центът обаче е поставен не само върху спецификата на приемането на късите 
вълни: „Предаванията по радиото, било то на нормални, къси или дълги въл-
ни, са много по-важни за културния напредък на нашия народ и за неговото 
национално обединение, отколкото разните пудри, червила и белила, вносът 
на които не е забранен (К.А.) и без които нашата българка е много по-красива 
и жизнерадостна. Без радио, без този мощен фактор на възпитание и образо-
вание, българката не може, защото от него тя ще научи това, което в учили-
щето не може, и което е необходимо за нейния живот като майка, домакиня и 
възпитателка на децата“. Гневът на неизвестния автор е предизвикан от това, 
че вносът на части за радиоапарати е много сложен, а митата – високи. Пуд-
рите, червилата и белилата се внасят значително по-лесно. 

България официално получава три честоти за национално разпръскване през 
1934 г., на които по-късно предават радиостанциите в София, Стара Загора и Ва-
рна. Тази техническа информация предполага нетехнологични коментари. Чес-
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тотният ресурс е ограничен, а това означава, че могат да съществуват ограни-
чено количество национални радиостанции. Законът за радиото, обнародван на 
6 април 1927 г., не допуска недържавно радиоразпръскване. Логично е, че про-
грамната схема на трите български радиостанции ще е строго регламентирана. 
От анализа на тази схема могат да се правят достоверни изводи за моментната 
социокултурна картина. Анализите на програмите на първото българско радио, 
„Родно радио“, показват, че в тях преобладава излъчването на музика най-вече 
от грамофонни плочи, но също така и предавания на живо – било от студиото, 
било на оркестри, най-често от различни столични ресторанти. Всъщност тех-
нологично радиото е излъчвало или грамофонни плочи, или говор (музика) на 
живо, поради това, че през 30-те години то не притежава средства за звукозапис. 
В „живото говорене“ са ангажирани авторитетни специалисти: например дет-
ският час по „Родно радио“ на 31 декември 1934 г. се води от Атанас Душков, 
радиогимнастиката – от „г-н Тодор Чолаков, учител по физическо възпитание в 
ІІІ софийска мъжка гимназия“, гимнастиката за дами – от „г-н Борислав Трифо-
нов, завършил Римската академия за физическо възпитание“; в часа на селото 
д-р Койчев говори на тема: „Туберкулозата по домашните животни и борбата с 
нея“. (Койчев 1934). Списание „Радио София“ анонсира, че в ефира на „Родно 
радио“ ще се проведе вечер, посветена на Теодор Траянов. 

Радиото, и не само българското, ако се съди от радиопрограмите, публикува-
ни в сп. „Радио София“, наистина е преди всичко „музикална кутия“ (в повече от 
60% от ефирното време се излъчва музика), но с много силни просветителски и 
пропагандни функции. Пред микрофона му говорят знакови фигури. Например 
на Великден 1934 г. софийският митрополит Стефан говори пред микрофона на 
„Родно радио“ и освещава печатния орган на българските радиолюбители „Ра-
дио София“ (Митрополит Стефан 1934). Митрополит Стефан нарежда радиото 
сред силите, които „Бог е отредил да бъдат в помощ на човека и да му създават 
радост и благоденствие“. Б. Кротев в уводната статия на същия брой развива 
мисълта на софийския митрополит: „Зловредните физиологически фактори за 
цивилизацията и за най-затънтените краища от земното кълбо чрез радиото са 
почти парализирани. Единствената сила, която превъзхожда радиото по своето 
значение за човешкия род, това е животът и учението на Богочеловека, чието 
Възкресение празнуват ежегодно неговите последователи. Но тази сила не е 
човешко дело“ (Кротев 1934: 5). Радиото в тази класация е очевидно най-близ-
кото до Бога и най-угодно Нему човешко творение. Между другото връзката 
Радио – Човек – Бог се прави доста често в българската, а и в небългарската 
периодика. В редакционна статия на сп. „Радио София“ по случай новата 1934 г. 
се заявява: „Магическото въздействие на радиовълните за културното издигане 
на човека, за да се доближи до Богочовека, е грамадно и неизмеримо“. Тезата на 
Джон Даръм Питърс за радиовълните като възможност на човека да се доближи 
по функции до Бога чрез преодоляване на своята сингуларност, развита в „Да 
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говориш на вятъра“ (Питърс 2005), както се вижда, е изведена на основата на 
дълга традиция в културата на ХХ век.

Радиото обаче може не само да просвещава, да пръска слово и музика 
(английският термин broadcasting, поразително точно отговаря на българ-
ския превод „радиоразпръскване“), но и да води до създаването на капризни 
и взискателни слушатели – поне като желана перспектива: „Онзи, който по 
радиото чуе Виенската опера, няма да е доволен от Софийската“ пише през 
1930 г. Д. Унтерберг в статия в „Златорог“, посветена на машинизацията на 
изкуството (Унтерберг 1930: 214).

Вероятно е така, но пък има хора, които изобщо са доволни, че могат да чуят 
нещо по радиото, защото вече не могат да отидат да го чуят на живо. Този не-
очакван подход към радиото е развит в очерка на Никола Колушки „Старост 
и радио“. Той съдържа два сюжета: единият се развива във Виена, другият – 
в София. В първия сюжет се разказва за големите Бетовенови тържества във Ви-
ена от 1928 г., посетени от възрастна двойка: „той бивш придворен съветник, а 
тя – дворцова дама“. През 1931 г. семейството вече не може да отиде на концерт 
в операта поради напреднала възраст. Решението е радиото. „Купеният за рож-
дения ден на съветника радиоапарат (чрез продаването на някои семейни скъпо-
ценности) им замести напълно това, което не можеха да си доставят“ (Колушки 
1934: 3). Радиото създава автентична атмосфера, за която може да се съди от 
ритуалните действия на възрастната двойка: „Още преди настъпването на вечер-
та г-н съветникът облече своя фрак, а неговата съпруга намери една стара черна 
копринена рокля. Вечерта двамата, седнали един до друг пред високоговорите-
ля, унесени слушаха тържествената оперна вечер, проникнала в тяхната скром-
на квартира. При завършване на операта, съветникът, изтривайки една сълза, 
каза: „Изнамирането на радиото украсява извънредно много моя живот. Това е 
едно благодеяние, една милост, която не съм заслужил“ (Колушки 1934: 5).

Радиопредавания от Софийската опера през 1931 г. няма и поради това бъл-
гарският сюжет има друга топика – възрастна жена слуша Великденската служ-
ба, предавана по „Родно радио“. „И млади, и стари бързат към софийската кате-
драла Александър Невски, за да присъстват на службата. [...] В средата на арката 
стои самичък микрофон. Предаването излезе повече от сполучливо.“ На след-
ващия ден известен (но неназован) професор разказва на автора на очерка как 
майка му е слушала службата по радиото: „И знаете ли най-куриозното? Моята 
стара майка, която много рядко излиза от къщи, ме замоли да уловя станцията, 
да поставя високоговорителя на една масичка и да я оставя на спокойствие. Ко-
гато започна препредаването, влизам в стаята на майка ми и какво виждам – на 
масичката, пред високоговорителя тя поставила кандило и икона, запалила свещ 
и застанала на колене, унесена слуша службата“ (Колушки 1934: 6).

Може да проявим скептицизъм по отношение на сюжетните детайли, но 
като цяло ситуацията е реалистична: радиото влиза в дома, а радиогласове-
те предизвикват не само реални емоции, но и реални действия (тържествено 
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преобличане; коленичене пред иконата и кандилото). С две думи радиото пра-
ви така, щото човешкият глас, дори и отделен от човешкото тяло, е способен 
да предизвика естетическа или религиозна реакция у слушателите.

Радиото, схващано не толкова като „музикална кутия“, а като „селски гла-
шатай“, е съществена част от картината на междувоенна Европа, в която дър-
жавите трупат оръжие и говорят за мир. Съперничеството между държавите 
намира интересен израз в мощността на радиопредавателите им. 

Сп. „Радио София“, бр. 7 от 1934 г., публикува списък на по-важните евро-
пейски радиостанции, в който е дадена мощността на предавателите им. Зако-
номерно Радио Москва, което има за цел да подготви световния пролетариат 
за световната революция, има най-мощния предавател (500 киловата), а за 
противопоставянето между отделните държави може да се съди по приблизи-
телно еднаквата мощност на предавателите им: Полша и Германия (100–120 
киловата); Чехословакия и Унгария (120 киловата на предавателите „Будапе-
ща“ и „Прага І“) (Неизвестен 1934а). Ако се съди от тази таблица, със своите 
0 киловата (таблицата не е съвсем коректна – предавателят на „Родно радио“ е 
между 0,5 и 1,5 киловата) България не ще да е имала врагове по онова време, 
като по-правдоподобното обяснение е, че до началото на 1934 г. българският 
държавен елит още не схваща радиото като важна част съперничеството меж-
ду държавите в Европа. След 19 май 1934 г. нещата се променят радикално. 
Правителството на Кимон Георгиев отделя значителен финансов ресурс и за-
почва да строи предавателя на Радио София във Вакарел, който предавател 
бързо става обект на внимание в масовия печат: вестник „Кинопреглед“, бр. 27
от 4.12.1937 г. развива тезата, че новият предавател във Вакарел ще съживи 
българската култура: „И драго ще е человеку да слуша съживената българска 
народна музика и поезия“ – пише анонимният автор (Неизвестен 1937).

Сп. „Радио София“, кн. 28 от 8 юли 1934 г. публикува „Реч, произнесена 
по микрофона от председателя на Софийския радиоклуб г-н Теодоси Кън-
чев“. Речта е по повод провеждането на първия радиоконцерт, но тя съдържа 
акценти, които не са свързани с музиката: „Радиото... е необходимо както за 
масовото насаждане на култура и просвета, така и за идейното обединяване 
на народа и за подтикване неговото национално творчество... Чрез радиото 
Майка България може да поддържа бодрия дух и идейно обединение на свои-
те откъснати от майката – родина синове“ (Кънчев 1934: 7). Тезата, че ради-
ото е основен фактор за обединяване на българите и съответно за постигане 
на идеалите за национално обединение, е залегнала и в аргументацията за 
построяването на мощни български предаватели и за създаване на Държавно 
радио. Куриозни от днешна гледна точка, но явно значими през 30-те години 
са призивите, които периодически се публикуват в списанията „Радиопре-
глед“ и „Радио София“: „Културата на народите и цивилизацията на дадена 
страна в близко бъдеще ще се измерват с разпространението и ползването от 
радиослужбата“; „Радиото носи палмата на траен мир по цялото земно кълбо“ 
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(Неизвестен 1934а); предновогодишният брой на същото списание (Неизвес-
тен 1934б) пък отпечатва следното: „Мисли и говори винаги против Ньойския 
договор!“. За отбелязване е, че това са изречения лозунги, които се печатат с 
болдиран шрифт между публикуваните в списанието програми на българско-
то радио и на големите европейски радиостанции. 

Все пак, когато уважаемият слушател поиска поне за малко да спре да ми-
сли и говори против Ньойския договор, радиото, точно според концепцията 
на Сарноф за музикалната кутия, му предлага и музика. Матвей Вълев в ре-
портажа „Средна вълна 352.9“ дава информация за програмната схема на Ра-
дио София през 1942 г. „От музикалните предавания на сериозната музика – 
опери и симфонии, камерна и пр. – са посветени 46.919 минути (20,40%), на 
леката музика – 36.099 (15,7%), на танцовата – 33.914 (14,75%), а на народ-
ната музика – 34.651 минути (15,06%), от която вокална общо 26.197 мину-
ти (11,39%) (Вълев 1942)“. Сп. „Радиопреглед“, бр. 3 от 1934 г., публикува 
програмната схема на Радио Прага, която съдържа не само частта за музика: 
музика: 67,4%, литература: 17,9%, новини: 3,1%, детски час: 4,6%, религиоз-
ни 1,8%, предавания с възпитателен характер: 2,1%. Двете програмни схеми 
красноречиво показват, че радиото си поставя за цел да просвещава, включи-
телно и чрез музика, а не да се нагажда към масовия вкус. 

Не че масов вкус е нямало. Есто Везенков е по-прям в описанието на ра-
диопубликата: „Слушателите изобщо не са ориентирани, за да подбират, нито 
подготвени, за да възприемат. Те насочват към радиото си всичките потре-
би и чакат от него като из чудотворната Аладинова лампа да получат всички 
доволства“. След което Везенков цитира слушателски желания, например: 
„М.Х. от С. [слушател, изпратил писмо до радиото – бел. м., С. С.] написал 
програма: 1–2 часа танци, от 6 до 8 вечер – пак танци и малко гайда; след осем 
часа – „свирете, каквото искате, защото аз лягам да спя, пък и цялото село 
спи“ (Везенков 1938: 269). 

Програмата на радиото по това време обаче не се определя от любителите на 
гайда, лягащи си да спят в 8 часа. Радиото не трябва да се нагажда към желани-
ята на слушателите, а да изгражда художествен вкус. Или както пише Матвей 
Вълев: „Светът надали е мечтал нявга за толкова голямо училище по музика 
за своите народи. Незабелязано, но упорито и непрестанно работи радиото за 
създаването на обща музикална култура. То стига и при най-простия човечец 
на тая земя, настанява се около него, почва да му пее и да му свири в часовете, 
когато душата му е отворена за по-висши преживявания. Подмамва го с попу-
лярна музика, повежда го през богатствата на народната песен, приучва го да 
слуша и тачи забавната, оперетна и лека музика. Минава време – и ето, че някой 
ден същият този човек, който в живота си не е слушал симфония, седи пред апа-
рата унесен, слуша симфония и се старае искрено да разбере, какво му говори 
творецът, излял душата си в звуци“ (Вълев 1942). Матвей Вълев очевидно е бил 
романтик, вярващ, че гласовете от Радиото, които, както видяхме, са най-угод-
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ното и близко до Бога човешко творение, могат да просветят човека. Мечтата 
на просветителите от междувоенното време чрез радио да накарат хората да 
слушат нещо различно от „физиологична музика“, се оказва твърде силна и не-
умираща. Желанието на масата да слуша точно „физиологична музика“, като че 
се оказа и по-жизнено и далеч по-реално. Държавнопросветителските проекти, 
заложени през 20-те и 30-те години на ХХ век, някак кротко затихнаха, наред 
с тихата смърт на късите и средните вълни (ако използвам едно много хубаво 
заглавие на Божидар Божков от в-к „Сега“). Появи се шумният ефир на комер-
сиалните FM радиостанции. Това обаче вече е друга тема в друго време. 
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 ЛИТЕРАТУРАТА И ДИГИТАЛНАТА ПРОПАСТ1

Социалната прагматика на литературата. 
Милен Русков и Розмари де Мео

Добромир Григоров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

The paper compares two contemporary literary works by Milen Ruskov and Rozmari de Meo 
as examples of different relations between fiction and social structure of network society. 
Both works point to different types of social norms of behavior, and to radically different 
moral values. The relation between the literary phenomena and some aspects of digital 
divide highlights the contrast between new social project of fatalistic ethno-nationalism in 
literature (Rozmari de Meo) and literary character whose individual experience could be the 
only source for the reflection of modern history (Milen Ruskov).

Key words: network society, digital divide, sociology of literature, individual experience, 
Milen Ruskov, Rozmari de Meo

Публичният живот на литературата може да се мисли през очертанията 
на дигиталната пропаст, описани в съвременната социология. В трактовката 
на социолога Мануел Кастелс дигиталната пропаст е динамично променящ 
се феномен, който се обуславя от създаването на мрежовото общество. Как 
двете понятия обясняват социалния живот на литературата? От една страна, 
социалният статус на четенето основателно даде повод на Александър Кьосев 
да заговори за „смъртта на литературата“. От друга страна обаче, глобалната 
редукция на публичното общуване, изследвано в понятия като дигиталната 
пропаст, предпоставя създаването на локални социални мрежи. В тези мрежи 
литературата избира специфични техники на своята социализация и невед-
нъж тази публичност заобикаля посредничеството на литературната крити-
ка. Днес се очаква художествената литература да печели публичност, като се 
възползва от предимствата на общодостъпните социални мрежи. В тях – като 
част от преноса на огромен обем информация, се опосредства и специализи-
раното критическо писане за литературата. Неголемият брой професионални 
рецензенти не отбелязват появата на значителна част от литературната про-
дукция. Много заглавия остават встрани от информацията, която черпим от 

1 Пълната версия на текста ще бъде публикувана онлайн на страницата на научния про-
ект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (https://
bglitertech.com/), рубрика „Научни изследвания“.
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литературните медии или всички други издания, които отделят място на съби-
тия в културния живот. В тази ситуация се открояват две различни стратегии 
в социализирането на литературата. 

Първият пример, който избрахме, е „Стопанката на Господ“ от Розмари де 
Мео – текст, който не е в полезрението на специализирани критически диску-
сии, но спечели популярността си независимо от тях (и въпреки тяхната ин-
диферентност) и активизира инструментариума на други социални мрежи, за 
да стигне до читателите си. Публичността на Де Мео доказва, че социалният 
живот на нейната книга се обуславя в немалка степен от читателска публика, 
за която специализираното мнение за художествената литература вече е ире-
левантно по няколко възможни причини: то не носи очакваната (търсената) 
информация, или неговата претенция да оценява е поставена под съмнение, 
или е допълващо – като вторична информация, която не изгражда или проме-
ня литературните вкусове. Романът „Чамкория“ на Милен Русков е пример за 
друг тип социална стратегия.2 Неговата поява преди година стана факт в среда, 
в която в рекламата на художествена литература (и други изкуства) се влага 
минимален времеви и финансов ресурс от страна на медии и издатели. Освен 
това стандартното (недигиталното) пространство за култура у нас е свито до 
малък брой телевизионни и радиопредавания, посветени на художествената 
литература. В този контекст „Чамкория“ се радва на добри продажби, широка 
читателска аудитория и медиен интерес – като събитие, отразено в национа-
лен мащаб. Сравнението, в което попадат книгите на Де Мео и Русков, не оз-
начава противопоставяне на лошата и добрата литература. Важният въпрос 
тук е какви са пътищата, по които литературата стига до читателите си – не-
зависимо от глобалната редукция на общуването (противно на нарастващия 
брой локални социални мрежи) и маргиналната позиция на книгата. Нито 
едно от двете избрани заглавия не може да бъде подминато, тъй като ангажи-
ра вниманието на много широка аудитория. Освен това публичността на двете 
книги разкрива пряка връзка между читателски опит и социална нагласа, 
или иначе казано – между литературен вкус и светоглед. Изборът именно на 
тези две заглавия предпоставя и възможност да посочим онова, което дотук 
не бе разпознато в отзивите за двете книги. И ако Милен Русков с „Чамкория“ 
бе сравняван с класически текстове в българската и европейската литература, 
„Стопанката на Господ“ все още няма аналитичен прочит и оценките за нея 
са крайно противоположни – от еуфоричната емпатия до искреното разоча-
рование. (Единственото изключение в прочитите на книгата, което може би 
само доведе до ескалация на емоциите сред почитателите на Розмари де Мео, 
си остава обвинението към авторката в интелектуална кражба от научните 
изследвания на Димитър Маринов).

2 Цитатите в статията са по изданията: Русков 2017; Де Мео 2017. 
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Дигиталната пропаст в мрежовото общество

Отнош ението между мрежовото общество и дигиталната пропаст е отно-
шение на общото към частното. Това е отношението между глобалната среда, 
която провокира създаването и задълбочаването на дигиталната пропаст – 
процеса на маргинализиране на всички онези, които са лишени от интернет, 
или са ограничени (и се самоограничават!) да го използват ефективно по при-
чини от различно естество. Езикът на социологията използва интересни мета-
фори, с които описва двете понятия. Едно от първите важни условия е, че мре-
жата се явява основен образец на живота при различните човешки общности 
и групи. Тя е съвкупност от възли, които са обвързани помежду си и в голяма 
степен наподобяват кръстопътища, по които протичат потоци от информация. 
Ролята и значението на отделния възел в рамките на конкретната мрежа се 
определя от неговата активност в обмена и подбора на информацията. Друга, 
и може би най-съществената характеристика на мрежата е, че тя е полуавто-
номна. Какво доказва актуалността на мрежата като образец за социологията? 
На първо място, мрежата е нецентрична, защото жизнеността на отделните 
възли в цялото е определяща за неговата моментна снимка. На второ място, 
мрежите имат хоризонтална ориентация, тъй като не възпроизвеждат идеята 
за център и периферия, а се движат от динамиката на възлите. 

Социологията от по-ново време, която се занимава с описанието на мрежо-
вото общество, закономерно се изправя пред въпроса: защо социалните мре-
жи, като изначални атрибути на социалния живот изобщо, се проявяват чак 
в края на ХХ век като доминантна форма в организацията на човешката ак-
тивност? Отговорът според Мануел Кастелс е в ограничената способност на 
социалните мрежи да координират действията на своите членове отвъд гра-
ниците на съвременната технологична среда. Един от основните критерии в 
осмислянето на мрежовата организация като универсален принцип на соци-
алния живот е напрежението между вертикалната (йерархичната) и хори-
зонталната организация на обществото. На първо място, профилът на съвре-
менното мрежово общество в края на ХХ век се формира от разминаването 
между него (като нецентрична мрежа) с вертикално устроените организации 
и общества, в които доминират централизацията и еднопосочното общуване 
(митичните и религиозните общества, индустриалния капитализъм). На вто-
ро място, информационните мрежи придобиват своята гъвкавост благодаре-
ние на новите технологии и тяхната инфраструктура, като по този начин се 
превръщат в естествена алтернатива на вертикално устроените (държавни) 
институции. В резултат на това мрежите – като актуална социална конструк-
ция – не възпроизвеждат съществуващите икономически и институционални 
йерархии, а ги трансформират постепенно с въвеждането на информационни-
те технологии.
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Парадоксите на публичността. Розмари де Мео

Медийният отзвук на „Стопанката на Господ“ минава през национални те-
левизии и радиостанции, в които авторката сама представя книгата си. Учас-
тието ѝ не предполага литературни четения, защото тя често разказва пре-
димно за собствения си опит, като затвърждава впечатлението за литературна 
автобиографичност. Де Мео е абсолвентка на НАТФИЗ, в класа на професор 
Стефан Данаилов, и всяка нейна поява пред камерата е образец за овладяно 
сценично поведение. Медийните (телевизионните) изяви на авторката са не 
толкова в предаванията за литература и култура, колкото в токшоу формати, 
които гарантират висока гледаемост със светската хроника на публични псев-
дозвезди. Популярността на заглавието се опира на неговата интерактивна 
публичност и систематично споделяне на видеорекламите в интернет. Актив-
ността на авторката в електронната мрежа не променя факта, че голяма част 
от читателите си остават в границите на дигиталната пропаст. „Стопанката 
на Господ“ много често се купува като подарък за приятел, популяризира се в 
неформални разговори. (А този тип рецептивна среда все още няма надеждна 
техника на обработка в литературната историография.) Фейсбук групи, които 
коментират книгата, разкриват още една пазарна ниша – Р. де Мео – орга-
низира срещи с (по-)читатели, води групи по наричане, като тези публични 
събирания са достъпни срещу входна такса – продава се специфичен продукт, 
който изисква специализирано знание и не се владее от всеки. 

Преди около година, през юли 2017 г., интернет порталът „Площад Сла-
вейков“ публикува анализ на „Стопанката на Господ“, в който авторката бе 
обвинена в плагиатство. Източникът на интелектуалната кражба, според ав-
тора на публикацията Георги Мишев, е изследването на Димитър Маринов 
„Религиозни народни обичаи“. Розмари де Мео не закъсня с отговора си. Тук 
ще оставим настрана разликите между научната трактовка и художествената 
рефлексия на една идентична материя, както и етичните измерения на краж-
бата. Спорът ни интересува, тъй като демонстрира двояко отношение към ака-
демичното, експертното знание. Мнозина от почитателите на „Стопанката на 
Господ“ – заявили симпатиите си предимно в социалните мрежи, реагираха 
остро, почти омерзени, срещу критичните бележки върху една популярна кни-
га, която въпреки тях продължава да печели нови читатели. В коментарите – 
както в социалните мрежи, така и във форума към страницата narichane.com,
все по-ясно се открояваше дистанцираното отношение към специализирания 
прочит на етнологията. Всъщност отрицанието на научната аргументация 
вървеше ръка за ръка със задоволството от високата популярност на „Сто-
панката на Господ“. А Р. де Мео се възползва от правото си на отговор, за 
да затвърди впечатлението за добра продаваемост и разпространимост на 
книгата. Понастоящем авторката продължава да продава знания и да популя-
ризира книгата си като дипломирана специалистка по обредни наричания, а 
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нейната дипломна работа е защитена при хабилитиран научен ръководител в 
действащ български университет. Р. де Мео се легитимира като посветена в 
наричанията – знание, което далеч не се владее от всеки, като покрива всички 
изисквания, зададени от академичната институция. Вероятно затова диплом-
ната работа на Де Мео е публикувана на сайт, в който преобладават продукти 
за продаване – академичният сертификат удостоверява легитимност на про-
дажбите от доказан специалист. Парадоксът се проявява в съчетанието между 
явното недоверие на част от читателите на Де Мео към експертната (научна) 
преценка на един етнолог и респекта към университетската диплома изобщо.

Метаезик и праистория
Обредният календар в книгата противопоставя две схващания за истори-

ческото време. От една страна, младата героиня на романа е носител на съз-
нанието за историята като метанаратив, в който е записано възможно най-го-
лямото наследство на колективния опит от миналото. Когато тя заживява в 
календарно-обредния цикъл на селото, нейните ментори я въвеждат в нов 
ценностен ред, в който колективното минало е само една от възможните фор-
ми на историчност. От друга страна, родовата памет и нейното опазване – 
идеологията в „Стопанката на Господ“, съдържа алтернативна историческа 
памет и опит от времето на матриархално устроения свят. 

Паметта за историята се опира на единици от календарното време, докато в 
праисторическото светоусещане липсват датите като доказателство за непре-
ходност и изначалност на събития и ценности. Така например в главата „Пет-
ка Българска“ родовата памет заменя колективната история, като въвежда раз-
лични хронологически ориентири. Най-напред, родовата история не използва 
християнското летоброене – родовите хроники отчитат появата на Христос, 
но се възприемат като по-стари и имат собствен ритъм на отброяване на вре-
мето; самото понятие летоброене е неуместно. На второ място, родовата па-
мет заменя функциите на името в обреда – Петковден е в пряка връзка с култа 
към света Петка, но съществува паралелно в друг календар. Едновременното 
съществуване на различните ценностни системи се материализира в два от-
делни календара – като две различни представи за протичането на времето. 

Езикът в „Стопанката на Господ“ е натоварен с функцията на инструмент, 
който съхранява родовата памет, нейните тайнства и обредни практики. Мла-
дата Райна открива призванието си като писателка именно когато осъзнава 
не само мястото си в разпределението на социалните роли в календара на 
селото, а и когато разбира значимостта на всичко онова, което учи и запомня. 
Писането обаче се оказва неподходяща техника за съхранение на наследство-
то – родовата памет отпраща към предисторическо време, в което знанието се 
пренася устно преди появата на писмеността. Затова книгата представя пи-
сането като реконструкция, която не е в състояние да обобщи цялата история 
на културните натрупвания. Записаният език не е универсалният код, в който 



103

може да се вместят и съхранят всички значения и истории – устната култура 
го предхожда, предпоставя появата на писмеността, а също така продължава 
съществуването си паралелно с нея, като невинаги позволява да бъде въдво-
рена в нейните граматически и логически правила. 

Въпросът доколко писането е сполучлив инструмент за запазването на ро-
довата памет, всъщност отвежда към нейното датиране. Умберто Еко обобщава 
дългата история на писмената култура в две метафори – „минерална памет“ 
и „растителна памет“, с които той означава различните материални носители, 
които съхраняват старите текстове. Според тази условна периодизация родова-
та памет, на която се посвещава младата героиня на Розмари де Мео, не подлежи 
на пълен запис, тъй като нейният произход датира вероятно още преди първите 
паметници, запазени върху камъка и всички възможни носители на минерална-
та памет. Така можем да разчетем и препоръката на баба Магда към Райна да 
не се предоверява на писмения запис. Предисторическото време на появата га-
рантира неоценимо висока стойност както на родовата памет, така и на нейните 
пазители. В съчетанието между времето на появата и мястото на съхранение е 
пресечната точка – знакът за равенство е между архаичното и родното. Родовата 
памет е колкото предисторична, толкова и българска. Иначе казано, книгата не 
е чужда на етнонационализма: връщаме се назад във времето, за да открием 
истинските ценности, а те, както става ясно, са изконно български.

 
„Стопанката на Господ“ създава предмодерен свят, в който важните въ-

проси, които си задаваме, няма как да намерят отговори в сферата на види-
мото или рационалното. В този свят най-съществената функция на свещено-
действието, обредите и наричанията, магиите или требите е да ни въведат 
в сетивно доловимия бит – единствено те обясняват непознатото. За да мо-
жем да изживеем живота на младата Райна и да приемем нейното решение, 
следва да се доверим на вярата си, през която единствено можем да (пре-)от -
крием себе си. Героите в книгата се лутат между оправданието пред себе си 
и околните в неспособност да променят света, от една страна, и от друга, 
между усилието да преодолеят предисторичния фаталистичен светоглед. В 
идеологията на книгата основно място заема бягството от оправданието като 
начин на мислене, като проява на безсилие, и в този смисъл „Стопанката на 
Господ“ се заявява като оптимистична книга. Защото младата Райна е посве-
тена в наричанията и достига не само своето духовно пречистване, а също 
така осъзнава себе си като социално същество. Намерението на книгата обаче 
оголва противоречието между оптимистичната теория за родовия корен, меж-
ду усилието да преодолеем себе си и средата, в която суеверията, магията и 
наричанията оформят един откровено фаталистичен светоглед. С други думи, 
парадоксално следва да се върнем към предисторическото светоусещане и да 
си припомним неговата ирационалност, за да стигнем до чисто рационално, 
понятийно обяснение на себе си и собствения свят. 
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„Чамкория“

Романът „Чамкория“ бе отразен като литературно събитие от национален ма-
щаб. Книгата излезе от печат през 2016 г., отново в същото престижно издател-
ство („Жанет 45“), което публикува всички предишни книги на Милен Русков 
(„Джобна енциклопедия на мистериите“, „Захвърлен в природата“ и „Възвише-
ние“). Очакванията на читатели и критика се определяха от стойността на вече 
познатите заглавия, от заслужените симпатии към автора, но и от медийната 
популярност на филма „Възвишение“. Всъщност „Чамкория“ се появи на паза-
ра, след като екранизацията на романа „Възвишение“ вече се прожектираше в 
киносалоните. Милен Русков продължава да бъде обект на голямо внимание от 
страна на литературната критика, изданията за култура, печатните и телевизи-
онните медии, като още появата на „Джобна енциклопедия на мистериите“ бе 
отбелязана в литературната периодика. Към общата картина ще добавим още 
един факт – след като романът „Възвишение“ получи Европейската награда за 
литература през 2014 г., той бавно започна да печели нови читатели с преводи-
те си зад граница – неотдавна излязоха от печат сръбският и полският превод, 
а скоро предстои изданието на хърватски език. За незапознатите ще припом-
ним, че наградата осигурява финансирането на превода и изданието на едно 
литературно произведение на всички езици в Европейския съюз. Но освен това 
направи възможно „Възвишение“ да бъде забелязан от големи чуждестранни 
издателства, които никога досега или сравнително рядко включват в плановете 
си българска художествена литература. И още една особеност в публичния жи-
вот, който имат книгите на Милен Русков: успехът им се изразява в множество-
то анонимни препоръки между читатели, приятелски кръгове, професионални 
общности. В обществените библиотеки в страната заемането на „Възвишение“ 
и „Чамкория“ се определя по предварително изготвен списък на чакащите. 

  
Литературният вкус в играта с  историята

Впечатлението за правдоподобност на фрагментарния разказ в „Чамкория“ 
се създава от играта на границата между фикционалното и реално-историче-
ското. За почитателите на романа едно от най-големите му достойнства може 
да бъде преднамерено търсеното впечатление, че всичко, което научаваме от 
разказаните истории, вероятно наистина се е случило; и вероятно всичко е из-
глеждало така, както го пресъздава романът почти сто години по-късно. (Още 
в началото на книгата омнибусът на бае Славе потегля като на парад през цен-
търа на София, за да ни направи свидетели на „манифестацията пред Царя“, да 
видим на трибуната княгиня Евдокия до министър-председателя Ляпчев, да си 
припомним една полемична статия на Димо Казасов от това време – в трактов-
ката на любознателния шофьор; или да чуем как се е случил атентатът срещу 
царя на Арабаконак или за обира на Троянската банка. И всички те са събрани 
в една моментна снимка на цялата страна и нейната столица, на София, чиято 
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най-висока и хубава сграда например все още е Чиновническото застрахова-
телно дружество, а Борисовата градина все още е в покрайнините на града...)

Една от възможните читателски реакции е очакването към текста на „Чам-
кория“ да се добавят обяснителни бележки, с които да се аргументира истори-
ографската автентичност на събитията и участниците в тях. Подобно очакване 
(вече заявено в читателските форуми) не отговаря на намерението на текста, 
който не се нуждае от подобен тип „помагало“. По този начин романът може 
да се чете преди всичко като пътеводител в политическата сцена на десети-
летието, иначе казано – като документален материал. Затова „Чамкория“ съ-
четава преднамерено търсената игра с читателя, чието четене непрестанно се 
движи по ръба между фикция и реалност, като се опира на добросъвестното 
проучване на всевъзможни делнични, та дори и банални детайли в избраното 
историческо време. М. Русков си гарантира автентичност на литературното 
изображение, за да спечели доверието ни. Роман като „Чамкория“ (подобно 
на предходните книги на М. Русков) е резултат от систематичната работа с 
исторически извори (ако използваме термина на историографите), каквито са 
например актуалната периодика, личните спомени и архивите на съвремен-
ниците. В този смисъл прозата на М. Русков се доближава до прецизността, с 
която класическите образци на историческата проза работят с детайла. Преди 
да публикува първия си роман, Милен Русков превеждаше от английски език 
предимно художествена литература. Още тогава принципът на работа, споде-
лен в едно от първите му интервюта, бе нито ден без черта – самодисциплина, 
която изисква ежедневно да се работи върху определен задължителен брой 
страници. Тази систематичност на М. Русков се проявява в неговите романи – 
във внимателното сплитане на всяка история в общата рамка, както и в прехо-
дите между отделните сцени. 

Рецензиите за „Чамкория“ споделиха удоволствието от писането на Русков, 
което е „овладяно, гладко и плавно, забавно и сръчно, без признаци за неуве-
реност или нервност“ (Д. Камбуров). Но книгата предполага внимателно чете-
не, изисква съсредоточено да следим преднамереното подреждане на събития, 
впечатления, спомени, на споделения или опосредстван спомен – всички те 
като непрекъснат поток. В текста липсват ориентирите, които могат да бъдат 
паузи – дори графично тя не е разделена на части или глави. Ако прекъснем 
четенето, ние се опираме преди всичко на асоциативните връзки между отдел-
ните епизоди или преразказаните истории. Всъщност читателят сам определя 
откъде ще продължи четенето, тъй като „Чамкория“ не предполага четене с 
прекъсвания, паузи или цезури. Фрагментарното изображение в романа създа-
ва трайното усещане за незавършен поток от истории и епизоди. Сравнението 
между най-новата книга на М. Русков и прозата на Дж. Джойс (в рецензията на 
Н. Аретов, вж. Аретов 2017) очертава по-скоро разликите между монолога на 
Моли Блум и речевия поток в изповедите на Славе, които се редуват ритмично 
с разговорите между него и Джина. (Затова „Чамкория“ означава в курсив ди-
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алозите между двамата герои.) Героят на М. Русков е колкото добър разказвач, 
толкова и внимателен слушател. Шевовете между отделните епизоди в „Чам-
кория“ са устойчиви езикови формули („на мене мисълта ми беше друга“, „а 
впрочем“, или „а като стана дума“), а понякога нова история може да започне, 
когато участник в разговора непринудено обърне поглед встрани. Романът на 
М. Русков е удоволствие за подготвени читатели, които са изградили умението 
да четат бавно и познават поне част от литературните експерименти на ХХ век. 
Накратко, удоволствието изисква грижливо култивиран литературен вкус.

Всеки отделен епизод в романа е свързан с присъствието на Славе, който е 
слушател, пряк свидетел на разказаното, самият той говори или е пряк участ-
ник в събитията. Детайлите от литературното ежедневие, вестникарските но-
вини, актуалните политически полемики и страсти на 20-те години в романа 
са моменти от съзнателния живот на главния герой. Индивидуалният поглед и 
личният разказ са рамката, обективът, през който се изгражда представата за 
София и България от 20-те години, а донякъде и за света по това време. Така 
конструирана, общата картина не може да бъде завършена, нещо повече – 
личната гледна точка всъщност гарантира нейната непълнота. Когато излезе 
от печат второто съкратено издание на „Чамкория“, Милен Русков обясни как 
единственият принцип на съкращаването е механичното намаляване на обе-
ма. Ако този подход на пръв поглед изглеждаше изненадващ, със сигурност 
съкратеното второ издание на романа не промени идеята за фрагментарността 
на индивидуалното възприятие, което не е способно да обхване света в него-
вата пълнота. Романът не допуска намесата на нечий глас зад кадър, който 
знае какво предстои и би могъл да ни го подскаже. Повествованието нито за 
момент не налага една истина като обективна (и окончателна) или домина-
цията на една-единствена гледна точка. В наративната конструкция фигурата 
на Славе служи като медиатор, чието място и роля непрекъснато се променят 
в зависимост от логиката на исторически обстоятелства или привидно неле-
пи случайности. Затова атентатът срещу цар Борис в прохода Арабаконак се 
превръща в събитие, което разтърсва обществения живот по онова време, но 
е една от запомнящите се перипетии, в които е въвлечен главният герой. Ро-
манът се връща към случката повторно, за да допълни свидетелския разказ на 
Славе, след като съдбата го среща с един от главните виновници и организато-
ри. Акцентът върху личностния избор на главния герой е не само техника на 
разказването, а също така аксиологическа операция. Автентичният избор на 
Славе – в неговата съпротива срещу събитията, в които е въвлечен случайно 
или по принуда, гарантира възможността му да се дистанцира от колективни 
каузи, обществени моди или актуални политически идеи и да отстоява своя-
та осъзната социална позиция. Един от най-красноречивите примери за това 
отстояване е възкресяването на спомена от последната голяма война. Неволи-
те на фронтовака са повод да се заговори както за необяснимата ирационал-
ност в човешкото поведение, така и за изпразнените от смисъл колективни 
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каузи. В рецензията си за „Чамкория“ Полина Видас сполучливо отбеляза, че 
„идеологията на категоричните отговори и яснотата, на „черно-бялото“ няма 
място при Русков“. Готовите картини на света във всяка система от идеи, ата-
куваща неспокойното човешко съзнание, остават далеч от картината на света, 
която се опитва да състави сам един обикновен шофьор на омнибус.

 
Социалната прагматика. Вместо заключение

Розмари де Мео възкресява система от социални практики, за да я пред-
ложи на читателите си като работеща алтернатива на съществуващия соци-
окултурен модел. Но връщането към предисторическото колективно минало 
и културна памет днес едва ли може да бъде работещо ново решение. През 
четенето на Р. де Мео се връщаме към време, в което човекът е изключител-
но безпомощен, тъй като отстояването на себе си означава борба за физиче-
ско оцеляване. Следва да се запитаме: какъв тип читатели харесват и купуват 
книгата на Р. де Мео? На първо място, това са любителите на традиционните 
литературни образци, за които четенето е удоволствие от разпознаването на 
познатото. С други думи, това е читател, за когото четенето е повторение и 
затвърждаване на усвоеното, а не предизвикателство и възможност за промя-
на на собствения литературен вкус. На второ място, това е социалният човек, 
който споделя ясните морални основания на един (дългосрочен) обществен 
договор, какъвто липсва днес у нас. Отсъствието на този договор е едно от 
основанията за книгата да преобразува праисторията в спасителна утеха, но 
този акт е лишен от социална прагматика. Причината за това е, че завръщане-
то в миналото носи единствено етичното послание на фатализма.

Литературната рефлексия на историята у Милен Русков не е заявена като 
общественополезно четиво или социална програма. Въпреки това „Чамкория“ 
в много голяма степен може да се мисли като книга, която задава модел на кон-
структивно социално поведение. Най-напред, защото времето на романа (съче-
тание на обществено-политическата хроника с перцептивното време на герои-
те) провокира читателите днес да се вмислят в логиката на събитията, като по 
този начин могат да открият сходствата или несъответствията спрямо своето 
настояще. Иначе казано, литературният калейдоскоп на 20-те години подсказва 
много повече отговори на въпроса, защо днес сме такива, каквито сме. На второ 
място, „Чамкория“ конструира динамична картина, която увлекателно предста-
вя един сполучливо избран, трезвомислещ, а понякога и циничен наблюдател, 
който може да разчита единствено на себе си – на собствената си волеизява 
и осъзнати възможности. Неслучайно този социален тип поведение включва 
неизбежната индивидуална авторефлексия („... светът не е паднал от небето, 
хората са го направили такъв!“). Затова в своята непринуденост Славе Желяз-
ков е сполучливо избран наблюдател, който понякога е свидетел и участник, 
въвлечен против волята му в кръговрата на събитията, или пък се включва в 
тях с ясното съзнание за необратими последствия, които ще трябва да плати. 
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Затова, ако се запитаме какви читатели четат „Чамкория“, то техният портрет 
задължително съдържа две щрихи. Първата е литературният вкус, който не се 
изчерпва с унаследения (от предходните поколения читатели) литературен опит 
и се променя в процеса на четенето. Втората характеристика извежда на преден 
план индивидуалния прагматизъм в една социална мрежа, която провокира със 
своята променливост и осъзнаването на нейната динамика всъщност социали-
зира в най-голяма степен всеки човек, за когото виталността, умението да жи-
вее означават да се съизмерва с обществените предизвикателства. 
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Metaphysical poetry arises in special moments of history marked by social revolutions 
and important scientific breakthroughs. The interpenetration of the scientific and literary 
discourses in these periods is particularly active. In the metaphysical poetry of the 17th and 
19th centuries the examples of such interactions may be found in scientific metaphors based 
on facts and terms taken from mathematics, physics, geography etc. Poems containing 
scientific metaphors are not thematically connected with science. Scientific metaphors 
function in erotic and religious poems as a way to visualize complicated states of mind and 
the processes of the internal life of the individual, as an instrument of refreshing the poetic 
diction and attracting the attention of a scientifically informed audience. 

Key words: poetry, science, metaphysical poetry, scientific metaphors.

The term “metaphysical poetry” defines a supranational literary phenomenon 
that comes into existence only in transitional periods of history marked by drama-
tic social revolutions and scientific discoveries that lead to the important changes 
in the physical and intellectual picture of the world. The 17th century is the period
when metaphysical poetry was fully formed as a literary movement on a Euro-
pean scale (John Donne and his circle; Francisco de Quevedo, Jean de Sponde, 
Lazarz Baranowicz et al.). A set of features regarding its ideology, main topics, 
poetics and style allows us to define metaphysical poetry as an independent trend of 
European literature, a recurrent literary phenomenon, able to develop and renew it-
self. Its next surge took place in the late 19th century (Gerard Manley Hopkins et al).

The definition “metaphysical” regarding poetry has several explanations. Usua-
lly it is derived from the meaning of a Greek prefix “meta-” (beyond, above, after), 
as a description of poetry mainly concerned with the spiritual phenomena situated 
above, beyond the physical world. Indeed, its main topics present the dynamic re-
alities “of peculiar kind” (Smith 1974: 274) that reflect the most important aspects 
of human existence that go beyond any physical experience (Death and Time; Re-
ligion; Love and Beauty; Loneliness). 

Metaphysical poetry that originated in the Baroque era demonstrates main fea-
tures of Baroque culture: dynamism, duality, passion for dramatic tension, pro-
found interest in the world and the spiritual life of the individual. Its particular 
interest in precise metaphors also reflects the Baroque conviction that cognition is 
the process of decoding reality and that one only needs proper instruments to do 
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it. The principle of variety, so important for Baroque culture, made writers turn to 
various spheres of experience in search of a fresh imagery. One of them was science 
and technology. 

Scientific terms and metaphors found in the works of metaphysical poets even 
allow some scholars to interpret the term “metaphysical poetry” as a Baroque syno-
nym of scientific poetry (Garret 1987: 51) which is hardly correct. It would be 
better to describe metaphysical poetry as scientifically informed and meant for ed-
ucated audience. And definitely, it was written by people of great learning who gra-
duated from the best universities of their time (Oxford, Cambridge, Salamanca) and 
travelled a lot. They readily adopted new scientific facts and terms that met their 
craving to decipher visible reality and to find new ways to attract readers’ attention. 
Discoveries and inventions provided metaphysical poetry with the so-called “sci-
entific metaphors” that made its language more precise, expressive and surprising.

An epoch of religious wars and social revolutions, the 17th century was a time 
of great progress in various spheres of knowledge – physics, astronomy, biolo-
gy, medicine, geography. Isaac Newton formulated the law of gravity, important 
technological inventions made new discoveries in astronomy and biology possi-
ble. For instance, the telescope invented at the beginning of the century and im-
proved over the next fifty years allowed Christian Huygens to discover interstellar 
nebulae, some double stars, Titan, a moon of Saturn, and to study its rings. The 
improvements of microscope realized by Antonie van Leeuwenhoek allowed him 
to discover red blood cells, bacteria, etc. The knowledge of geography had been 
enlarged with the discovery of Australia and New Zealand, and the colonization of 
the Americas was in progress. 

In fact, even the main idea of that unquiet epoch – the fleetingness of human 
existence – was visualized in the symbol based on an important technological in-
vention, an instrument for measuring time. The images of hourglasses, sundials, 
watches and clocks of all sorts permeated Baroque poetry and art as metonymies of 
Time and as symbols of the finiteness of the material universe and the human exis-
tence in it. The prominent examples could be found in the poems by F. de Quevedo: 
“The Hourglass”, “The Striking Clock”, “The Sundial” (“El reloj de arena”, “Reloj 
de campanilla”, “El reloj de sol”) (Quevedo 1981: 119–123), by Edward, Lord 
Herbert of Cherbury (the elder brother of George Herbert) “To his Watch when he 
could no sleep” (Gardner, ed. 1959: 92) and many others.

Such interest in technology and the abundance of scientific metaphors doesn’t 
mean that metaphysical poets made science a topic of their works. In fact, they 
never addressed science or technology directly, but used scientific metaphors in 
their erotic poetry to give an impressive, fresh and precise visualization of complex 
situations, controversial feelings or states of mind of a person in love. 

The use of “analogies from technical and scientific fields of knowledge” (Auden 
1964: xxxi) demonstrates the stylistic novelty of metaphysical poetry and proves the 
active penetration of the scientific terms into the discourse of literature in the 17th cen-
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tury. Metaphors taken from geography, mathematics, medicine, physics etc, could be 
found in the works of many writers of the time. The famous examples include:

1) the image of the souls-compasses that could move only simultaneously and 
interdependently expressing the deep mutual feeling in Donne’s “A Valediction: 
forbidding mourning”:

If they be two, they are two so
As stiffe twin compasses are two,
Thy soul the fixt foot, makes no show 
To move, but doth, if the’other do.1 

(Gardner, ed. 1959: 72) 

2) The image of a poet’s mistress as a newly discovered continent in Donne’s 
“Elegie: Going to Bed”: “O my America! My new-found-land…” (Gardner ed., 
1959: 52).

3) The image of two lovers seeing each other’s reflections in one another’s eyes, 
compared with two hemispheres, representing the image of one world:

My face in thine eye, thine in my appears,
And true plain hearts do in the faces rest,
Where can we find two better hemispheres
Without sharp North, without declining West?
                                  (Gardner, ed. 1959: 56) 

W. H. Auden in his introduction to the anthology of Elizabethan and Jacobean 
poets quotes these lines of Donne as a very typical example of scientific metaphor 
based on cartography (Auden 1964: xxxi). 

4/ The cartographic and geometrical images in Andrew Marvell’s “The Defini-
tion of Love” that illustrate the situation of hopeless love:

... And, us to join, the World should all
Be cramp’d into a Planisphere.

As Lines so Loves oblique may well
Themselves in every Angle greet:
But ours so truly Paralel,
Though infinite can never meet.

(Gardner, ed. 1959: 251)

The new surge of metaphysical poetry took place in the 19th century, a time of 
breakthroughs in natural sciences that changed the picture of the world even more 
dramatically than those of the 17th century. Important discoveries in geology, bi-
ology, physics and astronomy enlarged the basic knowledge of reality and led to 
the revision of fundamental theories (like creationism) that provoked wide public 
discussions. The contemporary literature reacted to the new knowledge by adopting 

1 The original spelling has been preserved in all quotations.
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new problems and imagery and re-interpreting traditional themes (see: Abrams, ed. 
1996: 1839). 

The metaphysical poetry of the 19th century continued to use the scientific meta-
phors, but used them in the theme of Religion which remained one of its core issues 
in spite of the radical changes in the general world view. The scientific metaphors 
now served to depict the manifestation of spiritual forces in the material world, in 
beauty and the complexity of creation. 

The examples I’ll refer to are taken from the works of a prominent English wri-
ter of Victorian era, G. M. Hopkins SJ (1844–1889). His deep interest in the natural 
sciences and particularly in physics was demonstrated by many nowadays scholars 
(see: Banfield 2007; Nixon 2002; Mapes 2015 et al.). 

According to J. B. Nixon “Hopkins’ tropical discourse when scientific, is fre-
quently thermodynamic” (Nixon 2002: 148) and thermodynamics, as Thomas 
Mapes demonstrates in his recent dissertation “Literatures of Stress. Thermody-
namic Physics and the Poetry and Prose of G. M. Hopkins” (Mapes 2015), was 
an important source of inspiration for Hopkins’ religious poetry. This trait of his 
imagery, however, is seldom seen as a link between his poetry and the metaphysical 
tradition, though a number of scholars (see: Duncan 1969; Gallet 1999) consider 
that his ideology and style develop those of Donne and Herbert.

In his religious poetry Hopkins often uses images of natural phenomena that im-
ply the ideas of stress, power and energy associated with the manifestations of the 
Lord’s presence in the material world. Mapes argues that it is possible to observe: 
“a recurrent connection in Hopkins’ writings between spiritual force and physical 
energy. As recent scholarship attests, Hopkins frequently expresses God’s grandeur 
in terms of energetic systems, or through singularly spectacular displays of natural 
energy” (Mapes 2015: 124). 

As if anticipating Ezra Pound’s maxim “make it new!” and Victor Shklovsky’s 
idea of defamiliarization (Шкловский, 1929) Hopkins with his electrical meta-
phors renovates the ancient symbolism of fire and light yet stays connected to the 
millennial tradition to understand the sacred as an energy (Каюа 2003: 37; Nixon 
2002: 137) and to represent the deity in the forms of mysterious natural pheno-
mena. The universally known examples include:

1) the association of the Lord with visible forms of electrostatic discharge and 
electromagnetic radiation that could be favourable and dangerous at once in “The 
Wreck of the Deutschland”: “Thou art lightning and light...” (Hopkins1986: 112).

2) The image of material reality as “charged with the grandeur of God” in the 
sonnet “God’s Grandeur” (Hopkins 1986: 128). 

Nowadays, scholars cite the sexual nature of this metaphor interpreting its elec-
trical, energetic associations as evidence of Hopkins’ concern with the energy prob-
lems of his time and his interest in contemporary science (Nixon 2002: 143–146), 
though, in my opinion, it’s necessary to consider Paul Mariani’s observation re-
garding the other meaning of the English expression “charged with” which implies 
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moral imperative: “... the world is charged with the duty of praising the Lord” 
(Mariani 2008: 162). This element of polysemous wordplay demonstrates the prox-
imity of Hopkins’ poetic technique to that of Baroque metaphysical poetry. 

This brief outline demonstrates that metaphysical poetry arises in those special 
moments of history marked by social revolutions and important scientific break-
throughs. The interpenetration of the scientific and literary discourses in these pe-
riods is particularly active. In the metaphysical poetry of the 17th and 19th centuries 
the examples of such interactions may be found in scientific metaphors based on 
facts and terms taken from mathematics, physics, geography etc. Poems containing 
scientific metaphors are not thematically connected with science. Scientific met-
aphors function in erotic and religious poems as a way to visualize complicated 
states of mind and the processes of the internal life of the individual, as an instru-
ment of refreshing the poetic diction and attracting the attention of a scientifically 
informed audience. 

Interest in scientific metaphors is not so active in the metaphysical poetry of the 
20th century, but at the beginning of the 21st century: “... it looks as if science and poe-
try are getting along better than ever” as Niall Firth states in his Verse in the Universe: 
the Scientific Power of Poetry published in The New Scientist (Firth 2016).

In this interesting article he cites some projects that support his contention. One 
is Litmus Press and magazine, a publishing project “exploring the interaction of po-
etry and science” (Litmus 2018). In 2014–2016 several issues of Litmus magazine 
were thematically connected with neurology, hematology, forensic medicine etc. 
The poems appearing there reflected the writers’ attempts to develop a new poe-
tic diction based on new knowledge of reality. And the Sequences and Pathogens 
anthology published by Litmus in 2013, is described as “the culmination of the 
Poetry Meets Biomedical Science project; a collaborative project between poets 
and scientists” (Litmus 2018).

A poetic anthology entitled Laboratorio (2015) by author and editor Simon Bar-
raclough was a result of his year-long communication with the scientists working 
at Mullard Space Science Laboratory in Surrey in 2014. Barraclough describes this 
place as “a treasure trove for a poet interested in astronomy, science, history and 
people” (Barraclough 2015a).

In Niall Firth’s opinion the scientists in the course of Barraclough’s project 
could “benefit from grappling with new metaphors to communicate their work.” 
(Firth 2016), but some poems demonstrate that a scientifically informed poet too 
can benefit from scientific metaphors making them a means to express his feelings 
(My heart detects gamma rays // they sent it into space on a long-forgotten mis-
sion…) (Barraclough 2015a). 

The current British poetry discussed above is hardly metaphysical in the tra-
ditional understanding of the term, but it demonstrates the active interest in the 
sciences developed by the writers of the early 21st century and, more importantly, 
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a special attitude towards them. It could be a fascination, as Barraclough suggests 
in a 2015 interview: “who among us isn’t fascinated by the sciences: natural, cos-
mological, theoretical, and even the science-fictional?” or more practical approach 
that recalls the 17th century metaphysical poets: “The periodic table of elements will 
be our playground, our springboard, our laboratory” (Barraclough, 2015b).

Our time with its dramatic political and social changes accompanied by the new 
scientific discoveries provokes the new reflections upon the physical nature of man-
kind and our spiritual life, and gives us new instruments with which to investigate 
and express it. So, let us hope for a new version of metaphysical poetry with new 
scientific metaphors in it.

Cited literature

Abrams, Мeyer Howard (ed.). 2001. The Norton Anthology of English Literature. The Ma-
jor Authors. 6th edition. New York; London: W.W. Norton &Co. Ltd., 1996. 

Auden, Wystan Hugh. 1964. Introduction. In: Elizabethan and Jacobean Poets. Marlowe to 
Marvell, eds. W. H. Auden and N. Holmes Pearson. New York: The Viking Press.

Banfield, Marie. 2007. Darwinism, Doxology, and Energy Physics: the New Sciences, the 
Poetry and the Poetics of Gerard Manley Hopkins. Victorian Poetry, No. 45, 175–194. 

Barraclough Simon. 2015a: Laboratorio: Poems from the Mullard Space Science Labo-
ratory. Royal Museum Greenwich. [date of entering: 20.03.2018]. Available from: 
https://www.rmg.co.uk/discover/behind-the-scenes/blog/laboratorio-poems-mull-
ard-space-science-laboratory

Barraclough Simon. 2015b: Chemical Poetry: an Interview with Simon Barraclough. Poetry 
School. [date of entering: 20.03.2018]. Available from: https://poetryschool.com/inter-
views/chemical-poetry-interview-simon-barraclough/

Duncan, Joseph E. 1969. The Revival of Metaphysical Poetry. The History of a Style, 1800 
to the Present. New York: Octagon Books.

Firth, Niall. 2016. Verse in the Universe: the Scientific Power of Poetry. New Scientist 
20.01.2016 [date of entering 20.03.2018]. Available from: <https://www.newscientist.
com/article/2073697-verse-in-the-universe-the-scientific-power-of-poetry/>

Gallet, René. 1999. G. M. Hopkins as a Metaphysical Poet. In: Hopkins Quarterly, Vol. 26, 
No. 3–4, 63–81. 

Gardner, Helen. ed. 1959. The Metaphysical Poets. Harmondsworth (Middlesex): Penguin 
Books Ltd.

Garrett, John. 1987. British Poetry Since the Sixteenth Century. Totowa (New Jersey): 
Barnes and Noble Books. 

Hopkins, Gerard Manley. 1986. Poems. Oxford; New York: Oxford Univ. Press.
Litmus 2018. [date of entering 20.03.2018]. Available from: http://www.litmuspublishing.

co.uk/About 
Mapes, Thomas. 2015. Literatures of Stress. Thermodynamic Physics and the Poetry and 

Prose of G. M. Hopkins. Dissertation. – Georgia State University. [date of entering 
20.03.2018]. Available from: http://scholarworks.gsu.edu/english_diss/134

Mariani, Paul. 2008. Gerard Manley Hopkins: A Life. New York: Viking. 



117

Nixon, Jude V. 2002. “Death blots black out”: Thermodynamics and the Poetry of Gerard 
Manley Hopkins. In: Victorian Poetry, vol. 40, 131–156.

Quevedo y Villegas, Francisco de. 1981. Poesía Original Completa. Barcelona: Planeta. 
Smith, James. 1974. On Metaphysical Poetry. – In: Smith, J. Shakespearean and Other Es-

says. London: Cambridge Univ. Press.

Каюа, Роже. 2003. Людина і сакральне. Київ: Ваклер.
Шкловский, Виктор. 1929. Искусство как приём. B: О теории прозы. Москва: Федерация.



118

ТЕХНИКА. ЛИТЕРАТУРА. КОНЦЕПТУАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ
И ПРОЧИТИ

Десислава Бошнакова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The research uses a number of terms characteristics that have been used to fundamental in 
Martin Heidegger’s, Bernard Stiegler’s and Lyotard’s thinking in terms of the essence and 
usage of technology. At the very beginning the work starts with the ancient and fundamental 
meanings of words, carefully setting forth nuances or tracing historical changes of the 
word technology that took place as thought passed from one language to another. Then the 
research presents some ideas of what the modern age is today and how we think of it. For 
example Heidegger points out that modern science and machine technology are mutually 
dependent upon one another and, in its essence, technology precedes and is more fundamental 
than science. More importantly, Heidegger sees every aspect of contemporary life, not only 
machine technology and science, but also art, religion, and culture and finally he insists on 
the statement that technology is thought to be “standing-reserve” as a part of the nature and 
it has always been there. By the French philosopher Bernard Stiegler we learn, the technics 
changes the epoch we belong to. Moreover, it is thought to be a disaster which does not mean 
catastrophe but disorientation because of the criterion it applies on us as human beings. When 
all this has been said, the research adds information about the contemporary condition in 
postmodern society which Lyotard considers as a quintessential feature of Modernity. 

Кеу words: technics, technologies, essence, conceptions knowledge, modern science, 
information 

    Мъдростта е станала знание,
знанието е станало информация.

Т. С. Елиът

За начало настоящият доклад проблематизира понятието техника с раз-
глеждането на някои фундаментални текстове, засягащи явлението, най-зна-
чим от които е текстът на Мартин Хайдегер „Въпросът за техниката“ (Heidegger 
1977). Книгата е опит на Хайдегер да си обясни същността на техниката. 
Първоначално текстът е публикуван през 1954 г., а първото издание на харти-
ен носител датира от 1977 г. Трудът събира пет есета, като се започва от поня-
тието техника и се завършва с разсъждения за науката и нейните рефлекcии. 
Към днешна дата заглавието не е преведено на български език. Текстът по-
ставя въпроси като: „Означава ли, че човек е безпомощно поднесен на тех-
никата днес?“ или „Коя е същината, върху която днес лежат модерните нау-
ки?“. Дълбоко свързан с понятието Битие, Мартин Хайдегер започва темата 
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за техниката през него. Хайдегер се осмисля основно през връзката човек – 
Битие, през откритосттa1, която и в която Битието съществува и черпим 
знание за него. Той не вярва, че човешките действия са контролирани изцяло 
от външни сили или пък че човек не притежава истинска свобода. Животът 
на човек е свързан с една предопределеност, която от своя страна се обуславя 
извън Битието. 

Във „Въпросът за техниката“ Хайдегер тръгва от етимологията на думата 
“technology” (на бълг. „технология“) и казва, че има гръцки корени, идва от 
technē, което преди всичко ще рече изкуство, майсторство, умение; другото 
значение на думата е начин, метод, подход, следващо значение (от англ. език) 
сръчност и най-накрая идва съотнасянето на думата „техника“ със съоръже-
ние, машина и механика. Продължавайки да разсъждава върху изначалното 
technē, Хайдегер настоява, че преди всичко то било форма на интелектуал-
но изкуство, и настоява още, че не би следвало да мислим съвремието като 
„време на технологиите и науката“ или „ера на технологиите“. Той твърди, че 
човек трябва да преосмисли времето, в което така да се каже идва модерност-
та, като настоява, че то се крие още в Гръцката античност, не в последните 
векове, както повечето от нас са склонни да мислят. Модерният човек като 
учен, казва Хайдегер, изследва природата все повече и повече с цел да научи 
максимално за нея. За учените природата е конструкция, създадена от човека. 
Модерният учен не оставя нещата да съществуват в чистия им облик, да са 
естествени, такива каквито са по принцип. Той ги арестува, обективизира, 
поставя ги над себе си и си ги представя под определен ъгъл. За Хайдегер „на-
ука“ е всяка дисциплина, всяко направление или бранш на интелекта. В този 
смисъл онова, което сме свикнали да съотнасяме с модерните технологии, 
системи и апаратури, днес представлява всъщност нечие знание.  

Връщайки се на основния въпрос за същността на техниката Хайдегер 
директно ни информира, че отговорът се крие в понятието „standing-reserve“ 
[от немс. bestand] или „стоене в наличност“. Това твърдение е и причината 
той да съотнася въпроса какво е техниката, през идеята за битието, приро-
дата, времето и модерните науки, тъй като всички те засягат понятието по 
особен начин. Техниката е „предизвикателство към природата“, казва Хайде-
гер, „нещо, което стои като резерв, като запас“, както водата и огънят, които 
винаги ги е имало и винаги са били част от природата – „нещата са си там“, 
казва той. Техниката също се разглежда като енергия и именно за енергия в 
запас говори Хайдегер. Друг е въпросът, че понятието техника се е измени-
ло във времето – от изначалнотo technē, както стана вече ясно, със значения: 
изкуство, занаят и т.н. днес модерният човек свързва техниката с технологии 

1 Тук понятието „откритостта“ идва от въведението на Уилям Ловит, който е решил да пре-
вежда „Da“ в „Da-sein“ с “openness” (срв. с. XXXV, бел. 2). На български трябва да е „откри-
тост“. Лошото е, че както английската дума, така и българската, са използвани често за преда-
ване на други понятия на Хайдегер.
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и модерни апаратури, с което стеснява обхвата, в който се разпростира това 
широко понятие, и не позволява да бъде тълкувано в своята пълнота. Въобще 
във всеки аспект на модерния живот Хайдегер вижда не само машини, техно-
логии и наука, но и изкуство, религия и култура, които разбира като отзвук от 
преследването на най-висок продукт и ясни резултати.  

На основния въпрос в книгата „Въпросът за техниката“ Хайдегер отгова-
ря така: „същината на техниката не се изчерпва с понятието техника. Когато 
например разсъждаваме върху същината на едно дърво, ние би следвало да 
сме наясно, че Онова, което обхваща всяко дърво като такова, не е дървото, 
което ще срещнем сред всички останали дървета“. По същия начин по своята 
същност, отсича Хайдегер, „в техниката няма нищо техническо. Трябва да 
се замислим какво е техника“. Всеки може да назове две твърдения, даващи 
отговор на този въпрос. Един ще каже, че „технологията е средство за цел. 
Друг ще заяви: „технологията е човешко дело“ – двете дефиниции се взаимо-
допълват, и двете са валидни“ (Heidegger 1977: 4). Така или иначе, по-късно в 
книгата Хайдегер ще се оттласка от тези повърхностни и несхващащи според 
него същността на техниката определения.  

В края на краищата, ако трябва да изведем няколко основни тези на Хай-
дегер, разгърнати в труда „Въпросът за техниката“, следва да изтъкнем след-
ното: първо, техниката не е нещо техническо. Второ, техниката е енергия в 
запас или в застой и трето, същността на техниката предшества модерната 
наука, но модерният човек стеснява границите на понятието. Безспорно има и 
други заглавия, от които може да се черпи информация за същността на тех-
никата, но като че ли, ако тръгнем от Хайдегер, най-добре ще си обясним това 
явление и ще можем да положим една добра основа за по-нататъшно тълкува-
не на други текстове. Като пример за такъв един друг много интересен труд, 
заслужаващ внимание, е „Техниката и времето“. Страници в няколко тома, на-
писани от френския философ Бернар Стиглер. Първият том, който също беше 
от полза за това проучване, е със заглавие „Грешката на Епиметей“ (Stiegler 
1998), а вторият „Дезориентация“ (Stiegler 2008).  

Стиглер представя света, в който живеем, като място и време, където кате-
горизациите напредват, а ние все още се опитваме да мислим този свят като 
някакъв друг. Днес стабилността се явява изключение и правилата се менят. 
Техниката и по-право технологиите и техно-науката, казва Стиглер, са главната 
причина за случващата се промяна. Той нарича модерните открития „прогрес“ 
и твърди, че именно те скъсяват бариерата между днес и бъдещето. Описва 
усилието на човек да контролира новите открития като израз на слабост и това 
се наблюдава и доказва с всеки изминал ден. Именно този процес на догонване 
и едновременно безсилие Стиглер нарича съвременна дезориентация. 

Първият том на „Техниката и времето“ „Грешката на Епиметей“ е опит да 
се покаже, че дезориентацията е изначална [originaire] и още – че човешката 
история е изтъкана от техники, облечени в някаква конкретна форма. Като 
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тема в книгата засяга и техническата еволюция, за която Стиглер казва, че 
господства с тенденциите, които налага и които следва да бъдат непрекъснато 
преодолявани от страна на обществото. Той обяснява още, че системата от 
технологии, която е налице днес, се разгръща непрестанно в изпълнението 
на „други системи“. Нарича техниката изобретение, а изобретението – ино-
вация, и добавя, че пригодяването на техническата еволюция и обществените 
традиции винаги среща съпротива. Тези свои разсъждения Бернар Стиглер 
представя под влияние на философията на Аристотел, Хусерл, Хайдегер и 
други мислители, като не пропуска да обърне специално внимание на „Битие 
и време“ на Хайдегер. Ако се върнем за кратко на темата за времето, то за мен 
като потребител на различна информация по проблема интерес представлява 
съжителството на езика с времето. Има един смисъл, интуитивно убедителен, 
според който езикът се случва във времето. Всеки речеви акт, бил той звуково 
произнесен, или само вътрешно изказан, „отнема време“ – един сам по себе 
си красноречив израз. Този акт може да се измери темпорално. И той също 
като времето създава усещане за необратимост. Изречената дума не може да 
бъде върната назад. Тъй като езикът е изразно действие във времето, не може 
да има взимане обратно на казаното, а само отричане или опровержение, кои-
то сами по себе си са движение напред. Оттук на техниката и времето би 
могло да се гледа по абсолютно същия модел на разсъждение и това води до 
следния извод: времето, така както го постулираме и преживяваме, може да 
се разгледа като функция, от една страна, на езика, а от друга – и на техно-
логиите – като система от места и ориентири, чиито основни координати са 
интелектуални. Техниката до голяма степен изгражда и разчленява времето, 
същата функция има и езикът. И двете допринасят за формирането на чув-
ството ни за темпоралност. За тази темпоралност говори и Стиглер в книгата 
си, като свързва понятието с техниката и динамиката.  

На следващо място ще поставя част от разсъжденията, които излага 
Жан-Франсоа Лиотар в труда си „Постмодерната ситуация“, където, ако раз-
бирам правилно, ставаме свидетели на това как техниката ни въвлича различ-
ни критерии. Критерий дали човек е успешен и до колко, още – как се играят 
игрите на съвременността, идеята за ефикасност и фактът, че днес се развива 
онази наука, в която могат да се наливат пари, а техниката е инструмент за 
ускорено масово производство. Книгата е много подходяща за по-съвременно 
осмисляне на понятията техника, информация и успех. 

„Действителността поражда le Différend“.  
„Необходимо е изкуството и следователно мисълта също да намери други пътища, за 
да открие други небеса.“ – Ж.-Ф. Лиотар

Така започва книгата на Жан-Франсоа Лиотар „Постмодерната ситуация“. 
Тя може и често е разглеждана като разрив с традицията, но не е и по-малко 
нейно осмисляне. Ако се ограничим само с френската традиция, не бихме 
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могли да открием негласните препрочити на Сартр, който ще каже: „няма ста-
билен“ модел на човека, неговото невъзможно тъждество е една невъзможна 
идентичност или пък констатацията на Фуко: „има човешки същества, но не 
и човек“, а оттук – и критическото преосмисляне на Декарт. Така че най-общо 
казано – книгата на Лиотар може да бъде от полза на човек в усилието му 
да разбере не само френската, а и други традиции и проблематиките, свър-
зани с тях, но преди всичко, останало обект на изследване в книгата на Ли-
отар, е така да се каже ситуацията (condition) на знанието в най-развитите 
общества, която е вече прието да се нарича „постмодерна“ – една дума, често 
използвана на Американския континент в работите на философи и критици. 
С нея се обозначава състоянието на културата след преобразуванията, които 
засягат правилата на играта в науката, литературата и изкуствата от края на 
XIX век. Работната хипотеза, която се развива в книгата, е, че знанието про-
меня статута си във времето, и то именно когато обществата навлизат в т.нар. 
постиндустриален, а културите – в така наречения постмодерен период. Този 
преход започва поне от края на 50-те години и бележи за Европа края на ней-
ното възстановяване. В зависимост от различните страни и техните отрасли 
той протича по-бързо или по-бавно: оттук произтича и общата дисхрония, 
която не може лесно да се изрази в една цялостна картина, а по-скоро би след-
вало да бъде обект на задълбочено, многостранно и на моменти разкъсано и 
сглобявано на части проучване. Ето защо вместо опит да се очертае картина, 
която все едно ще си остане непълна, е по-добре да се направят някои харак-
теристики, с което ще се доуточни и обектът в книгата на Лиотар. 

Да тръгнем оттам, че научното знание е вид дискурс. Всъщност е много ва-
жно да се каже, че от четиридесет години насам така наречените водещи науки 
опират до езика: фонологията и лингвистичните теории, проблемите с кому-
никацията и кибернетиката, модерните алгебри и информатиката, компютрите 
и техните езици, проблемите за преводимостта на езиците и търсенето на съв-
местимост между езици и машини, проблемите на запаметяването и банките 
с данни, телематиката, разработването на „интелигентни“ терминали и т.н. С 
изброените дотук далеч не се изчерпва дългият списък с примери, който всеки 
човек според своите интереси би могъл да допълни по различен начин.  

Безспорно, отражението на технологичните преобразувания върху знанието, 
бихме могли да кажем още върху интелекта, са значителни. Знанието е засегна-
то в двете си главни функции: изследователската дейност и разпространяването 
на знания. Пример за първото, достъпен дори за неспециалиста, ни дава гене-
тиката, която дължи своята теоретична парадигма на кибернетиката. За втория 
случай знаем как чрез нормализирането, умаляването и комерсиализирането на 
апаратурата днес вече се променят дори операциите по придобиване, класира-
не, разпределяне и експлоатация на познанията. С основание може да се смята, 
че увеличаването на броя на информационните машини се отразява на движе-
нието на познания, както преди това се е отразило например на развитието на 
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средствата за движение на хората – в случая става дума за транспорта, а впо-
следствие същото се наблюдава с появата на звукове и образи в медиите.

При подобно всеобщо преобразуване се променя и естеството на знанието. 
То минава по нови канали и става операционално, когато се изразява в коли-
чествена информация. Може да се предвиди, че всичко в така определеното 
знание, което не получи подобен израз, ще бъде отхвърлено и че ориентаци-
ята на новите изследвания ще бъде подчинена на изискването за сводимост 
на евентуалните резултати на машинен език. „Производителите“ на знание, 
както и неговите потребители, трябва и ще трябва да притежават средства 
за превеждането на тези езици на това, което едните се стремят да открият, а 
другите – да научат.

Древният принцип, че придобиването на знание(то) е неотделимо от фор-
мирането на духа и дори личността, губи все повече валидността си. Връзката 
на доставчици и потребители на знание със самото него придобива форма-
та, която стокопроизводителите и потребителите имат с тези стоки, а имен-
но формата на стойност. Знанието се произвежда, за да се продава и да се 
консумира, за да се остойности в едно ново производство. И в двата случая 
знанието става предмет на размяна. Престава да бъде цел само по себе си и 
губи своята „потребителна стойност“.  

В последните десетилетия знанието се превръща в основна производител-
на сила и това води до значителна промяна на състава на активните прослой-
ки в най-развитите страни. Тъкмо то е основната пречка пред развиващите се 
страни. В постиндустриалния или постмодерен период науката ще запази, а 
несъмнено и ще увеличи значението си на ударна мощ сред производителните 
способности на Държавите-нации. Не на последно място би следвало да взе-
мем под внимание факта, че под формата на информационна стока, нужна за 
производствената мощ, знанието се превръща в основен, ако не и най-важен 
залог в световното съперничество за власт. Така, както Държавите-нации са 
воювали, за да завладяват територии, а впоследствие и за да задържат позици-
ите си по експлоатация и евтина работна ръка, така и за в бъдеще вероятно ще 
воюват, за да упражнят контрол над информацията. Това е начинът, по който 
се разкрива ново поле както за индустриални и търговски, така и за военни 
и политически стратегии. Оттук можем да си обясним и отживялата идея, че 
познанията произлизат от „духа“ или „мозъка“ на обществото, какъвто е дър-
жавата. Новата перспектива, която набира сила, е, че обществото съществува 
и прогресира в зависимост от кръжащите в него богати на информация и лес-
ни за декодиране съобщения. В същия ред на мисли новите технологии тъкмо 
поради факта, че предоставят полезните за вземането на решения данни (т.е. 
средствата за контрол), стават още по-динамични и изложени на пиратство и 
с това се засилва необходимостта от тяхното преосмисляне.

Опитвайки се да разясним неясната и непълна представа за същността 
на техниката, е добре да се вземат под внимание различни текстове и глед-
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ни точки, въпреки че, както стана ясно от настоящия доклад, те явно могат 
да си противоречат. Да припомним, че според Хайдегер например се оказва, 
че същността на техниката предшества модерните науки, тъй като техниката 
винаги е съществувала, но може да се каже, че съществуването ѝ до някаква 
степен е било в запас. Ако искаме да подадем ухо за обратното твърдение, 
бихме могли да насочим вниманието си към Дерида, който настоява, че същ-
ността на техниката е техническа, а модерната наука „мисли“ нещата по 
една или друга форма като нещо изчислимо. Безспорно, днес пред нас стои 
проблемът за развитието на технологиите и оттам усещането за дезориента-
ция. Търсейки отговори по този проблем, можем да разгледаме първите два 
тома от книгата на Бернар Стиглер „Техниката и времето“, от чиито страници 
става ясно, че динамичното развитие на технологиите е свързано с различни 
социални форми, които днес объркват човек – това в миналото е било овла-
дявано. Днес техниката налага критерий дали отделният индивид е успешен, 
или не. Причината е всеобхватността на явлението – техниката като инстру-
мент за ускорено масово производство.

Друг солидно интересен текст, където е описан този процес, е книгата 
„Критика на циничния разум“ (Sloterdijk 1988) на Петер Слотердайк, който 
твърди, че тероризмът в днешния му вариант е продукт на медиите и техно-
логиите. Той говори за техниката като вид протеза, а човекът разглежда през 
неговото несъвършенство да изпитва непрекъсната нужда от протези и в този 
смисъл сам по себе си отделният индивид се превръща в несамодостатъчен.

Има и още заглавия, които могат да послужат като ориентир по пътя на 
търсенето на отговори по темата, но още примери биха могли да бъдат раз-
гледани в едно и по-обемно, и по-задълбочено проучване. Като продължение 
на този текст виждам в перспектива възможността да се разсъждава върху 
техниката и литературата, като се направи разграничение от явлението „тех-
ника“, което днес крещи „аз съм машината, която ще ви покаже света такъв, 
какъвто не можете да видите“, и се фокусираме върху литературата, която от 
своя страна винаги е работела с техники: модели, похвати и др., всяка една от 
тях със своя специфика, отделна функция и употреба.
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Fantasy worlds are built on the ground of mythological thinking, so magic is one of the 
basic features of the secondary reality there. Historically, fantasy worlds were created as 
a response to technology growth which seemed to be dangerous for people. Mythological 
thinking and magic were posed in strict opposition to any kind of technologies in the classic 
fantasy. Meanwhile, postmodern fantasy with its tendency to deconstruct and eliminate 
binary oppositions demonstrates a new approach to technologies which is clearly read in 
the works by Terry Pratchett and Max Frei. The paper investigates the interaction between 
the concepts of magic and technologies and provides a study of a new opposition based on 
ecological and global thinking, common to the fantasy literature of the 21st century.
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In his letter (1933) to J. R. R. Tolkien’s children, Father Christmas once com-
plained: “We did lose a lot of railway stuff – goblins always go for that” (Толкін 
2017: 85). 80 years later, in his 40th Discworld novel, Terry Pratchett demonstrates 
the readers how skillful and creative with all this railway stuff the goblins are 
(Pratchett 2013). The world has changed, and now humans and goblins – side by 
side – ride steam trains in the fantasy world creating the reality of new Otherness 
and deconstructing binary oppositions. 

Fantasy metagenre started as a reaction to the dramatic rise of technology at the 
edge of the 19th and 20th century. Green world of legends and trees was disappearing 
under the dirty smoke of steam engines and factories, the ancestors’ homeland was 
poisoned with fuel oil, people had to leave their centuries-old dwellings and move 
to the cities to feed the insatiable god of Industry. Technologies created by humans 
were killing humans’ habitual way of life. The world seemed to be coming to its 
end. The Good and Evil were not reachable through the common ways of religion 
or science worldview. People were looking for the third road that winds about the 
fernie brae (Tolkien 1966: 5) leading to the inner self across the forests of mytho-
logies and mythopoetics. 

The consequence of the attempts to find the inner truth and to distance from the 
dramatic technological progress was the sub-creation of Secondary reality, full of 
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Faerie Magic “but it is magic of a peculiar mood and power, at the furthest pole from 
the vulgar devices of the laborious, scientific, magician,” – states J. R. R. Tolkien in 
his essay, fundamental for the developing of fantasy metagenre, written in the 1930s 
(Tolkien 1966: 10). Thus, he creates an opposition of Magic as a symbol of inner 
power of sub-creation and a Machine as a symbol of technology which rules the real 
world, laying also the foundation for division magic into two general kinds: the first 
which is similar to technology and consequently is designed to reach some quick 
results and gain satisfaction through the violence towards the nature of the world, and 
the second, faerie Art or Enchantment, which is based on understanding of nature, 
“capable to survey the depths of space and time and to hold communion with other 
living things” (Tolkien 1966: 12). In 1920s-30s, the idea of finding the truth inside an 
individual’s soul was opposed to the mechanized corrupted society and based on the 
assumption of the world’s wholeness, with a human as an inseparable part of it. Faerie 
magic provided the base for the wholeness of human’s Being.

The question is: why the opposite of technology is considered as magic? What 
is in common between these two concepts? As Ukrainian scholar O. Filonenko 
(Філоненко 2017: 13) states, following Sir James George Frazer’s research and ideas, 
there is no ultimate academic definition of magic and this issue is a constant subject 
for discussions. Nevertheless, the scholar analyzes different sources, from etymo-
logical to philosophical studies emphasizing the meaning of magic as a complex of 
practices and a thinking mode, very close to the artistic one (ibid.: 18), operating with 
specific archetypal symbols in communication with the realm of the unconscious 
(ibid.: 29). The scholar also provides an observation that etymology of magic allows 
to relate it semantically to the verb make and consequently to technology (ibid.: 15). 
So the comparison of the two concepts may be presented in the following chart: 

Magic Technology
Practice (“making”) aimed to facilitate actions directed to the satisfaction of some need

alien / exotic for uninitiated incomprehensible for common people
otherness, secretiveness

related both to fantasy and ratio related to ratio, but includes fantasy and 
imagination

something ethically and semantically ambivalent
may cause fear in common people

power / authority changing the material world according to 
the needs of the master

illusory / ephemeral material
operating with specific archetypal symbols 

in communication with the unconscious
operating with tools and calculations, basing 

on the results of science and engineering
 
The main difference is that technology deals with matter while magic – with 

the unconscious, literally, with the psyche. So, speaking about magic as a fanta-
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sy-premise, we can postulate the role of magic in fantasy worlds as some special 
natural power, communicating directly with people’s spirit or psyche. The emer-
gence of fantasy literature as the way to restore the wholeness of human’s sole and 
of the worldview is based on the way to the true inner self, the process of individu-
ation, which is carried out through magic fantasy-premise. 

I am going to demonstrate how the binary opposition of magic and technology 
is changing throughout the development of fantasy literature of 20th–21st centuries. 
This research focuses on the examples of Terry Pratchett and Max Frei fictional 
worlds. Both authors are considered as postmodern. Terry Pratchett (Sir Terence 
D. J. Prattchett, 1948–2015) created a fantasy world – Discworld – as a part of 
Multiverse, which he calls the Library-space (L-space): “on Discworld all met-
aphors are potentially real, all figures of speech have a way of becoming more 
than words” (Pratchett 2000: 160), where the postmodern slogan “the world is a 
text” works as the basic fantasy-premise. Working with a textualized world model, 
Pratchett shows the way to individual’s real self, based on freeing the conscious 
from the power of textual patterns and cliché. Max Frei (Svitlana Martynchyk,
b. 1965) created The World of the Core (Мир Стержня) as one of numerous worlds, 
existing in the boundless continuum of Humgat (a pathway between the worlds). 
The World of the Core is alive, with the heart, full of magic; here the dreams are an 
inseparable part of the real life and the reality is fluent and flexible; the personality 
here is free as a wind, and the winds have their personality. Both writers assume the 
multiplicity of the worlds and value a person’s individuation based on the right to 
choose their path and destination. So the main feature for both of them may be spot: 
they lead their characters and readers through the state of post-modern and come 
to the Subject’s revitalization (after-postmodern) and the coexistence of magic and 
technology in their worlds can be regarded in terms of postmodern deconstruction 
of binary oppositions. The comparison is also interesting due to the difference of 
these secondary worlds: Discworld series represent immersive fantasy (Mendle-
sohn 2008: 59), so technology is seen through the “magical” perspective, while 
Max Frei’s series may be referred to the portal fantasy (Mendlesohn 2008: 4), and 
technology in the World of the Core is seen through the eyes of the protagonist, who 
entered this world having escaped form the “real” one. The first approach will be 
analyzed in details, the second on the basic general level. 

In Discworld, magic “derives from the very nature of Discworld universe, and is 
in certain similarity of some of the matters discussed in quantum physics” (Briggs, 
Pratchett 2004: 270). The intrinsic magic is channeling through wizards and witches 
differently. Wizards operate mainly with knowledge, magical science (Unseen Uni-
versity), symbols, and words kept in the books (The Library), while witches operate 
with “headology”, based on stories, and the power of the land itself. The wizards tend 
to influence the world, while the witches follow the world, talk to it and speak for it. 

Terry Pratchett deconstructs technology as a narrative cliché through depicting it 
as a part of a world where the primary force is magic. Many inventions from the real 
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world function in Discworld modified by its magical nature: Iconograph and Dis-Or-
ganiser (camera and a personal digital assistant with a helpful imp inside), Gonne (a 
gun which enslaves the will of its owner), Clacks (telegraph), Printing press (hungry 
for the news for the paper), Railways (with the steam engines) etc. A clear example 
of technology deconstruction can be provided with the image of Hex – “a machine 
to explore the unknown and to advance in search for knowledge” (Briggs, Pratch-
ett 2004: 211) created in the Unseen University at the Department of Inadvisably 
Applied Magic. Pratchett fills the wizards’ machine with the elements, based on 
references to substantivated metaphors taken form the names of real computer parts 
and operating system (a ram’s skulk (RAM), ants for bugs etc.). Being created as 
a humorous reference to mundane computers Hex becomes one of the Discworld 
characters, it thinks and desires, it believes in Hogfather. The motive of animation 
and personalization of the tools and machines is a part of Pratchett’s poetics. 

Technology on the Disc is represented by three main branches and few bright 
individuals. The blacksmiths should be marked first. As Mircea Eliade notes, a 
blacksmith is the most ancient technology figure (together with a potter and a min-
er), appeared in the Iron Age. The blacksmith is a “Master of fire”, a sacred person, 
related both with the heaven and the demonic forces, with the energy of Mo ther-
Earth, taboos, and rituals (Eliade 1978: 53–54). Such a figure is Jason Ogg, a son 
of a witch, able to shoe any living thing and thus follows “the bargain you shod 
anything they brought to you” (Pratchett 2004: 13–14), even the Death’s horse. A 
master of fire and iron touches the very core of the world in his everyday job. 

The other blacksmiths on the Disc are also bright figures, but they are main-
ly close to inventors, who cannot resist their passionate interest of constructing 
some new machines, like Leonard da Quirm (a reference to Leonardo da Vinci), 
the greatest technological genius and a painter (Briggs, Pratchett 2004: 251), aware 
of how dangerous his inventions are for an unprepared society, creating and de-
stroying different machines; or Bloody Stupid Johnson, with his “blindness of the 
significance, and <…> the difference between such things as feet and inches and 
ounces and pounds” (ibid.: 228). 

Inventors and blacksmith are followed by engineers: “The men of the sliding 
rule”, for whom the numbers really count. Dick Simnel, the son of a smith-and-in-
ventor who had failed with his machine and was killed by the steam, works with his 
father’s ideas on a new background: “<In this> crucial book he found something 
called mathematics and the world of numbers. <…> Dad didn’t know this stuff. 
He had the right ideas but he didn’t have the … tech-nol-ogy right.’” (Pratchett 
2013: 13) Engineers operate with numbers and calculations, they are in search of 
the harmony of different forces and materials. They never cheat, because cheating 
in calculations must be crucial. Engineers work to understand the matter and to 
find the agreement of a human and a machine, rejecting any kind of violence. An 
inventor who is blind of numbers dies, like a guy who tells: “I said, oi reckon oi got 
more brains than a boiler! And if it gives oi any problem then I’ll hammer it out 
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into horseshoes” (Pratchett 2013: 196). Pratchett follows the logic of development 
towards the understanding of the otherness which is common to his postmodern fan-
tasy (Канчура 2015): the Other is not only other human, it may be any material or 
machine, even the elements of nature. Contact is based on perception of the Other as 
a personality, so in the fantasy world which is basically non-antropo-centric, anima-
tion of matter and natural forces makes engineering connected not only with matter, 
but with spirit, and calculations become one of the ways of understanding the Other.

The way from the first soulless harvesting machine made by Ned Simnel, the 
smith, (Reaper Man, 1991) to Iron Girder, created by his son Dick (Raising Steam, 
2013), is the way how a postmodern fantasy world is developing. In the first novel the 
machine is a part of tirade, combined with the metaphor of the Harvest (Death). Bill 
Door (The Death) gathers corn, cutting “one blade of the grass in a time” (Pratchett 
1992: 106) as he is the Reaper, who listens to the harvest, cares about each blade of 
grass / soul individually. He competes with a harvesting machine – “a mass killer” in 
his view, and fights against the faceless “new Death”, the crowned one, pretending to 
be the king of the world. The image of the machine is used here to contrast the soul-
lessness to the Reaper’s love. Its description – given through Bill Door’s eyes – is a 
description of a Death figure with the epithets like a crouched skeletal shape, terror, 
flapping and rattling <…> in the wind (Pratchett 1992: 239I241) etc.

In contrast, Iron Girder, the first steam engine on the Disc created by Dick Simnel 
looks friendly, it is described through the epithets of adoration and attractiveness, like 
lovely or beautiful. It is always referenced as she, has a whistling voice, steam breath, 
female soul. Iron Girdle is often compared with a fair lady, whose actions seem to be 
emotional responses, this lady has her own ideas, can be kind, furious or jealous. Her 
image also correlates with magic creatures (dragon etc.). But at the same time magic 
is at once replaced by the idea of technology: “What strange magic–? He corrected 
himself; what strange mechanics could have achieved this? There was the beast and 
they were loving it” (Pratchett 2013: 40). The idea of shifting from magic to technol-
ogy is the idea of a rising human being, able to communicate with the natural forces: 
“Then, as Iron Girder plunged on, it broke through into Moist’s consciousness that 
this wasn’t magic, neither was it brute strength, it was, in fact, ingenuity. Coal and 
metal and water and steam and smoke, in one glorious harmony” (Pratchett 2013: 59). 

Harmony in Terry Pratchett’s world means movement and communication as the 
contrast to getting stuck. All the kinds of technology are intended to provide the ways 
of communication: clacks (shutter semaphore towers), a printing press (newspapers), 
railway (which connects the very distant places). All of them allow exchanging the 
ideas, information, and – at eventually – people and objects. Intercommunication and 
movement become the main feature of the changing world. That is why grease (as a 
substance ensuring the smooth and rapid movement) becomes the metaphor of prog-
ress and changes: “I’m the grease that turns the wheels and changes minds and moves 
the world along. <…> It’s a bit like the sliding rule; you just move things about at 
the right time and you get the answer you need. <…> I make things happen, and that 
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includes your railway” (Pratchett 2013: 322). The semantic field of this metaphor 
covers the images of goblins as the sign of the new Otherness: “You found them 
<goblins> everywhere, adjusting screws, oiling, greasing and, well, tinkering and 
tapping. <…> they greased everything that needed greasing and tapped what needed 
tapping, and generally stopped things getting out of kilter” (ibid.: 291).

Being aware of the power of the words and creating a technological background 
for the efficiency of communication Dick Simnel objects the tricky words of a 
journalist: “Power is dangerous, all power, yours included, Mister ’ardwick, and 
the difference is that the power of Iron Girder is controllable whereas you can write 
whatever you damn well like” (ibid.: 122).

Communication and controlled power according to Pratchett changes the world 
shifting the focus from magic to technology as a result of humans’ conscious ef-
forts, strict calculations, and harmony of natural elements, achieved through these 
calculations. Basic principles of perception of the Other with respect and under-
standing are spreading now onto natural elements, literally, onto the very matter of 
the world, as the humans cooperate with the natural forces through technologies. 

In the World of the Core created by Max Frei, magic exists in three forms: the 
obvious magic („очевидная“) which can be black (“магией называется наука 
о манипуляциях с материальными предметами; свое название она получила 
в соответствии с цветом земли” / “magic as a science of manipulations with 
material objects; it is named by the colour of the ground”) or white („оперирует 
абстрактными вещами, такими как настроение, мысли, память“ / “operates 
with abstract things, such as mood, thoughts, memory...”) (Фрай 2006: 7), and the 
genuine („истинная“) magic (“it is not only unable to destroy the World, but is the 
indispensable condition of its very existence” / „не только не может разрушить 
Мир, но даже является непременным условием его существования“) (ibid.: 8). 
Different examples of technology presented in the World of the Core are all created 
with the help of obvious magic (combining the black and the white ones). Vehicles 
(“amobilers” which remind the early automobiles), ships and even air balloons are 
powered by magical crystals, responding their drivers’ internal desire of the speed. 
Obvious magic is used in food and medical technology, in architecture and record-
ing the information etc. But the obvious magic, which is concentrated around the 
Heart of the World may be extremely dangerous for the World itself. The overin-
dulgence of the obvious magic destroys the balance of the reality and exhausts the 
World’s body. The obvious magic is basically violent; it is designed to influence 
on the reality, to force it for some intended change, while the genuine magic is a 
natural way of a dialogue with the World, response to its inner desire of changes.

Both the obvious and the genuine magic demand high concentration of the hu-
man’s mind, but the first one is based on strict calculations (carefully measured 
steps of black and white magic and their combination) while the latter is all inspi-
ration, boundless movement of the spirit, described through the images of dreams, 
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winds and poetry. It does not operate the world, it communicates with it, providing 
the flow of energy and fresh air. 

As the research demonstrates the basic binary opposition magic – technology is 
deconstructed and transformed into the new one: violence – dialogue. The border 
between magic and technology, built on the background of the opposition of spirit 
and matter, is levelled. In post-modern fantasy these phenomena are connected 
both with matter and spirit, conscious and unconscious. The machines have got 
their souls (Pratchett) or respond their operator’s inner desires (Max Frei), material 
objects are animated as well as the matter of the fantasy worlds. The worlds are 
changing due to their inner desire and moving power of energy flow. Dialogue with 
the world is based on the new approach to the Other as respect to all living things. 
The idea of Tolkien’s Enchantment (Art) spreads on both magic and technology 
in the postmodern fantasy, correlating with the post-modern idea of humanization 
of the technology aimed not only at the external tools, but at all human culture 
and general mechanized worldview through the new Philosophy of Techniques 
(Грицанов, Можейко (ред.) 2001: 877). 

Сited literature 

Briggs, Stephen, Terry Pratchett. 2004. Disсworld Companion. London: Orion Publishing 
Group.

Eliade, Mircea. 1978. A History of religious ideas. Chicago: The University of Chicago 
Press.

Mendlesohn, Farah. 2008. Rhetorics of Fantasy. Middletown: Wesleyan University Press.
Pratchett, Terry. 2000. Imaginary worlds, real stories. – Folklore, Vol. 111, 2/2000, 159–168.
Pratchett, Terry. 2002. Lords and Ladies. New York: Harper Torch.
Pratchett, Terry. 1992. Reaper Man. New York: Penguin Books.
Pratchett, Terry. 2013. Raising Steam. London: A Random House Group Company. 
Tolkien, John. R. R. 1996. On Fairy-stories. The Tolkien Reader. New York: Ballantine 

Books. 

Грицанов, Александр, Марина Можейко (ред.). 2001. Постмодернизм. Энциклопедия. 
Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом.

Канчура, Євгенія. 2015. Моделювання ситуацій встановлення контакту з Чужим у 
англійському фентезі доби постмодернізму. Сучасні літературознавчі студії. Вип. 
12, 232–242. 

Толкін, Джон. Р. Р. 2017. Листи Різдвяного Діда. Львів: Астролябія. 
Філоненко, Олександра. Г. 2017. Ренесансно-бароковий „магічний код“ у британській 

літературі (на матеріалі творів кінця XVI–XX століть). Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук. Миколаїв (рукопис).

Фрай, Макс. 2006. Чужак. Повести. Санкт-Петербург: Амфора.



132

ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ЖЕНИ
В РОМАНИТЕ НА ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ –

КОНСТРУКТ ИЛИ МЕДИАТОР НА (ПОСТ)МОДЕРНОСТТА?

Зорница Гъркова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

This article is an attempt to describe the connection between the development of the 
concept of Photography and two contemporary postmodern Bulgarian novels by Valery 
Stefanov. It aims to explain logically the presence and function of specific female images 
in the texts. Why were they presented that way and why did they do those things? Do they 
add value to the specific historical time and spirit, considering the fact that one of the novels 
takes place during the WWI and the other aims to rewrite Kafka’s “The Metamorphosis”, 
while in the same time the story of David and Bathsheba is presented in the fragment „The 
Redhead woman”, being one of the most interesting biblical tales? Or – the opposite – did 
these images represent only themselves, as a part of an endless game of rewriting the big 
narratives of Modernity in a new way, seeing themselves only as constructs and part of the 
complicated and abundant of different discourses body of the postmodern Bulgarian novel?

Key words: absence, femininity, hypotexts, media, modernism, photography, photos, 
postmodernism

Иска ми се да започна с няколко уточнения – първо, по отношение на ду-
мата „изображения“, защото това не са езикови образи на женското или жен-
ствеността, с каквито всеки от текстовете на автора по един или друг начин 
разполага, а буквално и именно „изображения, рисувани или заснети жени“. 
И друго – да говорим за изображения, означава, че имаме поглед-медиатор, 
апарат-медиатор1 (Бояджиев 2014: 131, курсивът мой, З. Г.) (дори когато 
това е инструментариумът на художника), въпреки че в изложението ще ста-
не ясно, че тези изображения по своеобразен начин стават медиатор на себе 
си. Оттук и третото уточнение – за разликата между конструкт и медиатор, 
която се разслоява в няколко различни, според мен, пласта – пласта на вре-
мето, пласта на изображението и пласта на обекта на това изображение. Ве-
роятно има и други възможни пластове, които подлежат и си струва да бъдат 
описани, но надали те биха били от полза за изясняване на това какво правят 

1 „Не е ли следователно фотоапаратът онова междинно звено, преградата, която непремен-
но трансформира посланието, превежда го на езика на техническата програма и инструментал-
ната употреба, и изтръгвайки референта от естественото му място в природата, го предоставя 
на човека в удобен за него, ала във всеки случай силно изопачен вид?“ (Бояджиев 2014: 131).
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тези изображения на жени и как функционират в текста. Има всъщност и още 
едно, четвърто уточнение. Текстът си позволява да разгледа и още един вид 
изображение, най-вече заради странността на описаната сцена и приликата ѝ 
с подобна в един от важните романи на Модерността – „Орландо“ (1928) на 
Вирджиния Улф, въпреки че това изображение излиза от рамката на заснет и 
спрян за вечността миг, в която попадат снимките, а в неточна и съвсем малка 
степен и рисунките на жени.

Два са текстовете на Валери Стефанов, в които можем да срещнем изо-
бражения на жени – това са романът „Слепия градинар“ (2011) и фрагментът 
„Компанията от влака“ в „Любовни истории от Вавилонската библиотека“ 
(2016) (публикуван преди това в книгата „Жените са спомен от Мрака“ (2014), 
организирана от друг идеен принцип и обградена от различна рамка, но част 
от същото тематично ядро, което се разгръща мащабно в „Любовни истории 
от Вавилонската библиотека“ – библейският сюжет за Давид и Вирсавия).

Целите на тези два постмодерни текста са различни, различни са и вътреш-
ните логики, които ги удържат монолитни, въпреки очевидната общосподеле-
на фрагментираност и хетероглосност2 (Иванов 2015: 210). Различен е, не на 
последно място, емоционалният заряд на текстовете. Докато „Слепия гради-
нар“ опитва минорно да пресъздаде последните мигове и смъртта на Димчо 
Дебелянов, „Компанията от влака“ пренаписва една глава от „Приключенията 
на добрия войник Швейк през Световната война“ (1923), сменяйки изцяло 
фокуса на разговора във въпросната глава, но запазвайки игривата иронич-
ност3 на хипотекста, в крехък баланс между мистификация и демистификация 
(Иванов 2015: 220).

Извън тази първа разлика между двата текста, те говорят за едно и също 
нещо – за войната, не коя да е, а Първата световна война. Фронтовете на Све-
товната война сякаш притеглят като магнит4 голяма част от мъжкото насе-
ление, оставило зад гърба си домове и минало, незавърнало се население, в 
спомените за което в особена амалгама се смесват живи и мъртви. И в двата 
текста, в условията на война, гледането на женския образ е опосредено, въ-
образено през поне две инстанции – тази на снимката, която рядко би била 

2 „Романът по характерен начин откроява хетероглосния си характер, събирайки в едно 
цяло многообразие от жанрове, езици и дискурси, разпънати в граничните зони на човешко-
то живеене между еуфорията и болката, между раждането и умирането в екстаза на словосъ-
граждането“ (Иванов 2015: 210).

3 „Използваната библейска стилистика е изоставена, все по-силно в романа нахлуват иро-
нични и пародийни елементи, които засилват усещането за конструирано метафикционално 
повествование“ (Иванов 2015: 220).

4 „Възбуда зареждаше въздуха и както се забеляза от скритите наблюдателни постове, вся-
какви хора прииждаха – от далечни и най-далечни места. Бързаха да се срещнат в полето край 
реката Струма. Дългът ги зовеше. Красотата ги мамеше. И мъжете се готвеха за бой“ (Стефанов 
2011: 38; графиката на цитата е изменена спрямо оригинала, но в полза на графиката на самата 
бележка, З. Г.).
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публична в окопите, и тази на въображението, в случая въображението на еф-
рейтор Божилов:

По повод видението беше безспорно установено, че ефрейторът Божилов е работил в 
пощите и е имал неограничен достъп до списания и открити картички. Всякакви жени 
имаше по тия списания и картички. Даде се заключение, че под небето край Серес 
са оживели и са се слели в „неразчленим травматичен образ“ всички меланхолични 
красавици от списанията и картичките, които ефрейторът, като служител в пощите, 
несъмнено е разглеждал (Стефанов 2011: 61).

За разлика от изнесения, сякаш материален образ, сътворен от ефрейтор 
Божилов в „Слепия градинар“, образът в другия текст – фрагмента „Компа-
нията от влака“ – е преработен във всяко изказване на героите в текста. Тоест 
материалността на снимката (рисунката) бързо бива преработена в думи, мно-
жество думи, а самият образ сякаш мимикрира и проблясва в различна своя 
форма във всеки следващ момент от развитието на текста.

Текстът на „Слепия градинар“ очевидно настоява върху коренно различ-
ни проявления на женското – като започнем с грижовната и чакаща жена и 
стигнем до обобщаващия я образ на Родината. Всичко това, съсредоточено 
най-вече в картичките и техните проекции върху съзнанието на Божилов и 
останалите войници. Ролан Барт казва, че „Фотографията до безкрай възпро-
извежда нещо, случило се еднократно: тя механично повтаря онова, което 
не може вече да се повтори екзистенциално“ (Барт 2011: 10). В този смисъл 
текстът на „Слепия градинар“ двойно преговаря едно и също – желанието за 
завръщането на екзистенциалните факти и осъзнаването на невъзможността 
за това завръщане. Изображенията в двата текста функционират по този вече 
опи сан начин, с вариации, разбира се, които попадат в отношения на сродство 
с настроенията на текстовете. Това предполага и една вътрешна хармонич-
ност на текста сам за себе си, която освен от изходната тема или всъщност хи-
потекст, доколкото „Слепия градинар“ очевидно използва като хипотекст спо-
мени, писма и стихове на Дебелянов, къде мистифицирайки свободно, къде 
балансирайки в играта между fiction, metafiction и faction, черпи и от образа 
на женското. Той обаче, ако пак се върнем на Барт и на концепцията на и за 
фотографията, за изобразения обект, винаги е маркиран от особено присъст-
вие-отсъствие. У „Слепия градинар“ то се преговаря минорно както в снимки-
те на деца, в писмата от жени, така и в тези припомнени поредици от женски 
образи, появяващи се ту като привидения, ту като образ на Родината. Самият 
текст казва, сякаш за да маркира както невъзможността, така и отсъствието: 
„Изкуството на фотографията настъпва и без да подбира, превръща живите и 
мъртвите в духове. До днес си човек, от днес нататък си фотография“ (Стефа-
нов 2011: 147).

Според Сюзан Зонтаг 1915 г. е времето, в което се преодолява така наре-
ченото от нея „идеализирано изображение“ (курсивът мой, З. Г.) (или време-
то, когато човекът вече започва да става фотография, ако се върна на горния 
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цитат, но с допускането, че при фотографирането на хора винаги ще остане 
частица идеализиране, най-вече в домашните албуми). Това което, освен тек-
ста-припомняне, ни предлага „Слепия градинар“, са и отпечатъци на време-
то – подредените, режисирани фотографии, съхранили спомен за една вина-
ги-липса. Фотографии, които усилват настроенията на романа – той не е опит 
за възвръщане на нещо, а болезнено припомняне, че нищо не може да бъде 
възвърнато, дори в условията на постоянно възвръщащо се под формата на из-
ображения минало. Следователно тук имаме двойна липса, маркирана освен 
това с идеализирането си. На практика никъде в текста няма женски образ, ра-
ботещ и функциониращ самостоятелно, с едно съвсем малко и незначително 
изключение – писмото на красивата Симон, представено дори двуезично. На-
кратко, чрез липсата на фотографията-липса женското приема и множество 
други образи, освен своя собствен, с това уточнение, че те не са физически 
образи, ъгли на гледане, а емоционално-сантиментални, образи-привидения. 
В същото време самото женско става голямо, вездесъщо като природата, поч-
ти сакрално женско.

По различен начин стои въпросът с фрагмента „Компанията от влака“. В 
него вече имаме изображение, което освен със своята материална наличност 
е важно и с ъгъла, от който бива гледано, а той не е един, както вече споме-
нахме. Освен че жената на изображението е гола, тя е и много жени – жените 
на всичките мъже в разговора или поне представите им за женското. Жената 
в „Компанията от влака“ също е присъствие-отсъствие, но както езиковият 
образ на фрагмента, така и внушенията му са от съвсем различен порядък. 
Женският образ е подложен и на детайлно телесно картографиране и обсъж-
дане, като сюжетът на фрагмента не пропуска, първо, да ни говори за самия 
него, а после, да ни го покаже в оголената му материалност. Върху образа на 
жената се приплъзва и образът на Вирсавия – тема на цялата книга, а един от 
езиковите маркери на „Компанията от влака“ е женската голота и произтича-
щите от нея обстоятелства.

Във „Философия на фотографията“ Цочо Бояджиев припомня, че: „Банал-
на истина е, че фотографският образ не е в състояние, а и не цели да улови 
всичко в снимания предмет или ситуация“ (Бояджиев 2014: 85). Следвайки 
този цитат, ще добавя, че снимката като предмет и внушение отдавна е загуби-
ла много от воалите аура, които е притежавала в зората на фотографията или 
по време на Първата световна война, когато концепцията за фотографирането 
започва да преживява съществена промяна. От позицията на една днешност, 
когато фотографията и фотографирането имат съвсем различен статут, изо-
браженията в тези текстове на Валери Стефанов не просто говорят за липсата, 
а сякаш описват преживяването ѝ в поредица от детайли и трансформации, 
подобни на тези, които различните концепции за фотографирането преживя-
ват в течение на времето.
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Отново според Зонтаг: „Познанието, извлечено от снимки, винаги ще бъде 
някакъв вид сантиментализъм, независимо дали е цинично или хуманистич-
но“ (Зонтаг 2013: 33). В този смисъл и по отношение на голото женско изо-
бражение в „Компанията от влака“ е интересно да се позова на Анджела Кар-
тър, която казва, че „Порнографията, както брака и историите за романтична 
любов, подпомага процеса на фалшиво универсализиране“ (Carter 2001: 12; 
преводът мой, З. Г.). И въпреки че в „Компанията от влака“, женската голота 
е по-скоро рисувана, отколкото заснета, ми се струва някак логично точно 
тук да намерим един от вододелите, но не между Модерността и това, което 
я предшества5 (Бояджиев 2014: 35), и то заради появата на фотоапарата, а 
заради съпътстващата го и последваща го промяна в статута на женското и 
ъглите на гледане към него. Масовото възпроизводство, което фотографията 
предполага, създава и удобен канал за превръщането на образа, в частност 
женския образ, в двуизмерен, подлежащ на множество достъпи, универсален 
образ, превръщащ сам себе си в послание. Образ, който постмодернизмът ак-
тивно подкопава, както с присъщата загуба на център, така и с оспорването 
отвътре на всичко приемано за даденост, на така наречените големи разкази. 
В същото време масовият образ на всичко, не просто на жената, допуска да 
приемем, че това Всичко е вече навсякъде и следователно... никъде.

В това Никъде всъщност се срещат няколкото пласта отношения, за кои-
то споменах в началото. Те са свързани със статута на образа/образите днес, 
със статута им преди, със статута на женското в Тогава на текста и в Сега на 
текста, две много важни отношения, чията двоякост е значителна съставка от 
материалността на всеки предмет и артефакт, дори когато той е вписан вътре 
в друг, както това се случва с женските изображения в тези текстове. 

И както казах в началото, ще завърша с един пример от друг ред, взет отно-
во от „Любовни истории от Вавилонската библиотека“. Във фрагмента „Чер-
венокосата“ като хипотекст, и то с типичен постмодернистки жест се появява 
„Преображението“ (1915) на Кафка. Важно ми се струва да отбележа съвсем 
накратко, че в „Червенокосата“ лежи имплицитно един друг, също толкова съ-
ществен по отношение на женското, неговото изобразяване и неговото обекти-
виране текст – „Орландо“ (1928) на Вирджиния Улф. В романа става въпрос 
за Лорд Орландо, който някъде след средата се превръща в Лейди Орландо. 
Както и във фрагмента „Червенокосата“, тук главният герой претърпява значи-
телно, магично преображение, а и в двата текста то е обяснено по идентичен 
начин – чрез властта на огледалото, чрез властта на погледа, на себепоглежда-
нето. Разликите, струва ми се, са другаде – не в наличието на самото огледало, 
което пак се явява изображение, а в реакцията на погледа, бих си позволила, 
в реакцията на пожелаващия поглед. Какво се случва всъщност? – Лорд Ор-

5 „Нека повторим: фотографията възпроизвежда една пред-модерна представа за реалност-
та като самостойна и самопроявяваща се, като притежаваща способността да открие себе си 
пред погледа на наблюдателя“ (Бояджиев 2014: 35).
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ландо се събужда като Лейди, става, поглежда се нехайно в огледалото и про-
дължава към банята. Сякаш трансформацията е подразбиращ се факт, сякаш 
тялото, женското тяло е било там дълго, завинаги, едновременно с мъжкото, 
налично по презумпция, и погледът към него просто потвърждава неизменната 
реалност. В „Червенокосата“ има „огледална интимност“ (Стефанов 2016: 81), 
опит за проникване в съкровената същност на женското, до която на героя/
героинята Давид-Вирсавия е отказан достъп в течение на целия фрагмент, за 
да се сблъска накрая с тази шизофренна същост-другост в един огледален ав-
тоеротичен жест, който не е жест на учудване от невероятната трансформация, 
а жест на пожелаване. Героят действа като мъж, защото е мъж, но дори кога-
то става жена, текстът отказва да изиграе женското отвътре на самото него. 
Разказвачът казва: „Но това е последният мъжки жест за тази вечер и имам 
право на него“ (Стефанов 2016: 81), а след това закачливо коментира мъжките 
и женските аксесоари, закачливо напомня колко много грижи изисква лицето 
на жената. Сякаш изиграва женското (но и мъжкото), така че трансформацията 
изглежда като част от голям спектакъл, изненада в равния, проиграващ Кафка 
глас на разказвача. Съвсем друго изглежда положението с „Орландо“ на Улф. 
Там, но най-вече след средата, героинята многократно си спомня за мъжкия си 
опит, преговаряйки го с изненадваща нормалност, без възражение, а сякаш със 
самодостатъчност. Това, разбира се, се предполага и от идеята и концептуал-
ната рамка, с която Улф съгражда целия роман. Ясен е вододелът между двете 
части на текста, изглежда Орландо не преживява шизофренен опит, трансфор-
мацията разсича хронологически линейния наратив. „Червенокосата“ смесва 
гласовете, смесва ги театрално и с относителността на игра. При нея огледало-
то вече не е погледът към себе си, а вход към другото-в-себе-си, то е еротизира-
щият инструмент-продължение на погледа, за разлика например от липсата на 
огледална повърхност в „Passion или смъртта на Алиса“ на Емилия Дворянова. 
Огледалото в „Червенокосата“ е полосата между двата свята, двата реда, които 
всички текстове от „Любовни истории от Вавилонската библиотека“ опитват 
да прескочат, изравнят или ожесточат. Тези два реда са Тогава и Сега, с цялата 
относителност на двете понятия, за която текстовете на Валери Стефанов имат 
пълно и дори предварително разбиране.

 Едно по-широко и по-общо сравнение в духа на Барт би определило Мо-
дерността като една Camera Lucida, имаща понятие за самата себе си, за обек-
та и неговите проекции. Постмодерността на свой ред е Camera Obscura, хем 
обърнатият образ на Модерността, а следователно и на самата себе си, хем 
наблюдателят на това преобръщане, разрояващ се в липсите и изобилието, 
които светът на образите предлага наместо вездесъщата реалност. Няма огле-
дало, няма сигурен прочит, няма сигурно изображение, няма фиксиран цен-
тър, нито фиксиран поглед. Погледът е от вън навътре, но след това и в обрат-
ната посока, той е интимизиращ и интимен, чувствен и самонаблюдаващ се, 
и винаги оспорващ.
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This text presents the attitude of the Bulgarian post-war historical avant-garde to technique 
and technology, as well as their use in the avant-garde project of creating a life- and world-
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technique and technology in the Nikola Vaptsarov’s poetry.
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Следвоенният авангард обича техниката, обича машините и технологиите. 
Следвоенните авангардни творци са вгледани в и завладени от новите мате-
риали и техническите елементи, с които умели инженери и техници сръчно 
възстановяват разрушения и съграждат новия следвоенен свят. Творците ги 
откриват като нови и свежи метафори за изразяване на актуалното чувство 
за реалност, служат си с тях, за да предадат своето ново и обемно философ-
ско-идеологическо разбиране за света и за мястото и ролята на човека в него. 
Новите технологични принципи на изграждане на материалната реалност и 
светът на техниката се превръщат в обект на възторжена апология и захранват 
един нов поетически език, като в същото време започват да служат за пости-
гане на нов статус на самото изкуство – изкуство, което да заличи разликата 
с живота, функционирайки като жизне- и светостроителство, изкуство, което 
да се превърне в самия живот. 

Така техниката и технологиите служат както за авангардизиране на следво-
енния модернизъм в пътя му на тласкане на модерното следвоенно изкуство 
в нови естетически полоси (път, който ще означа като аисторически аван-
гард, служейки си с предложението за типологизация на авангарда на Петер 
Бюргер), така и стават арматура на художествения свят с претенция на непо-
средна действителност на историческия авангард (пак по типологизацията на 
Бюргер), възникнал в годините между двете световни войни. Именно този 
исторически авангард, който започва да се пропагандира у нас в началото на 
20-те години на ХХ век в екстравагандната група на ямболските модернисти, 
намира идеологически силно обосноваване на страниците на сп. „Новис“ с 
групата около Ламар и получава пълноценната си художествена реализация 
в зрялата поезия на Никола Вапцаров, та именно той показва абсолютните 



142

възможности за усвояване на опиянението от достиженията на технологич-
ната наука и практика в идеологически обоснования естетически стремеж за 
създаване на изкуство, което да функционира като самата нова техническа 
цивилизация и да бъде форма на новия идеологически осмислен свят. 

Независимо обаче дали става дума за аисторическия, или за историческия 
авангард, едно е ясно – и двете форми черпят от всестранния и динамичен 
процес на технизация на живота, и двете се захранват от мощта на машината 
и се вдъхновяват от нейните символни възможности, а историческият – и от 
надеждата за ново механизирано и технизирано бъдеще – вместилище на иде-
ята или самата реализация тук и сега на утопията за прогрес и справедливост. 

За да реагира така изкуството, следвоенният свят, включително и българ-
ският, предлага основателни причини. Войната дава тласък на индустрията, 
която е военновременно мобилизирана, но след края ѝ постиженията бързо се 
масовизират и научните и технологичните новости навлизат във всекидневие-
то. Най-лесно видимо и осезаемо е очевидното машинизиране на ежедневния 
живот – от шума от двигателите на 25 пъти увеличения брой автомобили (от 
1919 до началото на 30-те години) и грохота на трамваите до ускореното в 
буквалния смисъл темпо на придвижване и като цяло динамизиране на жиз-
нената дейност на хората. Значителното увеличаване на броя на градското 
население и нуждата от ускорено строителство в големи мащаби налагат не 
само нова архитектурна естетика, но и използването на нов материал – же-
лезобетона, и прилагането на една нова технология – масовия тип строител-
ство. Истинската революция в света след Първата световна война е направена 
от архитектурата, която Льо Корбюзие издига до ранг на пълноправно изку-
ство, заявявайки: „Архитектурата е изкуство, което кара опорите да пеят“. За 
първи път архитектурата придобива статута на социален фактор, а железо-
бетонът „изравнява“ или поне скрива социалните различия между отделни-
те прослойки в обществото – в апартаментните кооперативни домове могат 
да съжителстват работникът и интелектуалецът. От друга страна, позволява 
евтино, семпло и бързо строителство от масов тип. Бетонът властва навсякъ-
де. В резултат на това столицата придобива нов архитектурен стил, в който 
се реализират на практика петте принципа на модерната архитектура на Льо 
Корбюзие. Доминацията на правия ъгъл и правата линия са очевидни и се 
схващат като „резултат от напрежение, дейност, инициатива, самоконтрол“, 
пълни с „разум и благородство“ (Корбюзие-Соне 1922: 12).

30-те години на века са буквално маркирани от знака на технологиите, 
скоростта и строителството. От техническите нововъведения, технологиите 
и индустриалното производство, през архитектурата и градоустройството до 
дизайна на вещи от всекидневието, модата и музиката всичко е подчинено на 
правата линия и ускорението. В метафоричен план това произвежда значение-
то на „построяване“ на човешкия път като „път в права линия“, който самият 
Льо Корбюзие вижда като алтернатива на „пътя на магарето“ – праволиней-
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ността на криволиченето, изчистената устременост на разсейването, ускоря-
ване на забавянето. Така междувоенните години, в буквален и в метафоричен 
смисъл, изглеждат като време на всеобхватно светостроителство, насочено 
към изграждането на един нов свят (поредния) и сътворяването на един нов 
човек (също поредния). 

Още ямболските модернисти от 20-те години на ХХ век прокламират 
връзката между изкуство и техника основно през едни от големите имена 
на авангардното следвоенно изкуство и мисъл – Маринети, Льо Корбюзие, 
Озанфан и Жанере, Тео ван Десбург, Селин Арнолд, Иля Еренбург, Франц 
Еленс. Новото изкуство е представено като изкуство на точните стойности, 
на уравновесените отношения, изразени чрез конструкцията и подчинени на 
точността и определеността, като тяхна Нова етика. За тях произведението е 
„машина, предаваща чувства“, то е „правило“, което коригира емоциите (как-
то казва Жорж Брак – J’aime la règle qui corrige l’émotion), то е „предмет”, 
който предизвиква чисто физиологически усети и предполага непосредствено 
сетивно възприятие (за разлика от умозрителността на „старото“ изкуство). 
То е въвеждане в закономерност, шедьовър на човешкия порядък – подобно 
на едно съвършено техническо съоръжение.

Новото изкуство си служи със „съвършените“ изкуствени материали, оне-
зи, които могат да се мултиплицират и в тази си множественост да са „идеал-
ни“. То се постига на принципа на колажа, на сглобката и е тиражиращо се. В 
тази си тиражност то е подвижно и може да освобождава човека от неговата 
неподвижност и заседналост (Корбюзие). То е конструктивно и колективно, 
то е изкуството на бъдещето – така, както са и новите технологии. Новото 
изкуство ще внесе ред в живота на новите хора, ще ги организира и ще ги 
съпровожда в техния живот. 

Подобно технологичния свят, то отразява аиндивидуализирани същности. 
То е просто и ясно, защото създава артефакти със стойността на факти. То 
отразява човешката мяра за света, сетивно разпознаваема. То е динамично, 
бързо и ритмично като самия живот. То е „икономично“ и „делнично“ като 
самото съществуване на човека (Иля Еренбург).

Дори идеята за красота е подчинена на технологичното разбиране – това е 
красотата на „геометричното и механично великолепие“. Машината в съвър-
шенството на нейната конструкция, в мощта на задвижващата я енергия е съ-
вършеният модел на изкуството. Както патетично заявява Маринети: „Нищо 
няма по-красиво от една голяма бръмчаща електрическа централа, която съ-
държа хидравлическия натиск на една цяла планинска верига и електрическа-
та сила на цял хоризонт: синтезирани върху разпределителните табла – осеяни 
с ключове и лъскави комутатори. Тези страшни табла са нашите единствени 
модели за поезия“ (Маринети 1922).

Черпейки ресурс, пример и вдъхновение от технологичния свят, това е 
изкуство на бъдещето, конструктивно и колективно, експериментаторско и 
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хаотично. В неговата основа е действителността – технизирана, а то само-
то е действителност – идеологически осмислена (Селин Арнолд). Заредено 
с потребността от Красота, то се стреми към съвършените пропорции, за да 
изрази стремежа към Красотата (Тео ван Десбург).

Няколко години по-късно Ламар и групата около него (Славчо Красински, 
Славчо Васев, Здравко Сребров, Димитър Косев, Владимир Харизанов, То-
дор Генов, Мицо Андонов) на страниците на новото списание „Новис“ (Ново 
изкуство) продължават идейно-пропагандаторски да утвърждават същността 
на новото изкуство, включително и като технология. Синтезирано, техните 
възгледи в тази посока могат да бъдат сведени до следното:

– В новото време изкуството слиза от неговата „небесност“ и се превръща 
в авангард, т.е. в изкуство-таран, разбиващ стените на старата постройка на 
обществото (Новис 1929/6–7: 223).

– Новото изкуство се машинизира – външно (техническа продукция, 
конструктивни възможности) и вътрешно (динамика, колективност, масов ха-
рактер), макар и все още да не задоволява „усилието му да бъде полезно в 
социалната борба“ (Новис 1930/6–7: 227). То е част и най-сложен въпрос на 
Революцията, а „революцията е техника“ (Новис 1929/4–5: 140–141).

– Новото изкуство има нова естетика – естетиката на машината, която 
реактуализира принципа на геометричните порядки, възроден в изкуство-
то на „новите кубисти“, и е полезна не само за промяна и преустройство на 
изкуството, но и за възобновяване на обществения живот. Промишленост и 
изкуство са длъжни да се слеят съвършено. 

Художествената промишленост и красивите вещи „са длъжни да се слеят 
с бъдещия живот на човека и научно-реалното изкуство“. Така че естетите 
на машината признават утилитарния принцип в изкуството, подчертават об-
ществената му роля и окончателно се отказват от декоративните му задачи. 
Призивът е художникът да отиде в различни работилници, където може да 
изучи геометричния порядък на живота, да стане „полезен строител в обще-
ството, техниката и промишлеността“ (Новис 1929/2: 78).

– Конструктивният принцип е новият принцип на новото Изкуство. Това е 
принципът на ПРЕУСТРОЙСТВОТО на основата на математическото и ме-
ханическото отношение на нещата. Според него движението не е естетическа 
красота (както за футуриста), а механически и физически процес, който има 
своя закономерност, но и своя задача. Цветът и формата не са самоцелни ес-
тетически елементи, а живи реалности със своя определена реална ценност. 
Съществува ЕДНО ОБЩО ИЗКУСТВО, „съвършено производство“, „колек-
тивно единство на промишлеността и изкуството“.

Архитектурата чрез своя нов материал – стъклото, което пренася със себе 
си „идейната революция“, е съвършена еманация на идеята за ново изкуство. 
Именно тя осъществява съвършеното преустройство на обществената психо-
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логия и идеология, освобождавайки човека, свит зад стените на своя кирпи-
чен или каменен дом, отделящ го от обществения живот. 

– В „тоя железобетонен век“ новото изкуство като революция изисква и нов 
творец, който да прави ново изкуство (Новис 1929/2: 84). Такъв, който освен 
художник, честен човек и гражданин, да е работник и конструктор (подобно 
на архитекта или инженера), който „познава средствата на своето творчество и 
пристъпва към изпълнението му с твърдото убеждение в сериозността на това, 
което гради“, като руши психиката на света и отразява в творбите си процеса 
на промяната ѝ. Той е „художник, техник, механик и архитект“ (пак там: 80).

В „Новис“ пропагандират и още една връзка между изкуството и техно-
логиите. Откриването на технологията на кинематографа в края на ХІХ век 
позволява за много кратко време да се развие едно ново изкуство, чийто по-
тенциал на „ново“ авангардно средство с масова рецепция бързо бива осъзнат 
и оползотворен. При това киното изглежда истински демократично изкуство, 
създадено за масово потребление. Неговият език не знае национални грани-
ци. Той е „моторът на образността“. Неговата същност е движението. Киното 
е емоция, живот. Киното е конструктивно изкуство. То работи с прилагане 
на точни формули. Подобно на техниката и технологиите и то е динамика, 
създаване и сътворяване, устрем и усилие, действие. То озримява бъдещето, 
гарантира истината, съществува днес и превежда към утре. То е преобразува-
що и масово, при което задава и форма́та на съвременния човек. Чрез него се 
осъществява великата идея за трансформация и строителство на Света, Жи-
вота и Човека.

Списание „Новис“ предлага мощни манифестни текстове на авангарда 
като апология на машината и технологията и усвояването им като матрица за 
изграждане на новото изкуство, но не успява да покаже, че авторите в края на 
20-те и в началото на 30-те години могат да въплътят в успешни художестве-
ни текстове пропагандираните идеи. Това обаче успява да направи един поет, 
който не е част от тази група, но се самоопределя като „работник-поет“, идва 
от машинната зала и живее живота на технократската прослойка – Никола 
Вапцаров.

Поетическият свят, който сътворява в стиховете си, много напомня кон-
струирането на прословутата Кула на Владимир Татлин – Паметникът проект 
„Кула на ІІІ комунистически интернационал“ (1919). Въпреки че по ирония 
на съдбата проектът не е изпълнен, Кулата обединява принципите на архи-
тектурата, скулптурата и живописта, за да манифестира функционализма на 
конструктивизма – не форма сама по себе си, а форма с конкретна практиче-
ска функция, годна за непосредствена употреба и едновременно с това па-
метник на една мащабна идея, създадена от „желязо, стъкло и революция“. 
Проектът е въплъщение на авангардната тенденция на междувоенното време, 
ярък образ, функционална пространствена форма и главен програмен проект 
на новия стил на новата следвоенна епоха (Ларченко 2009: 51–53). Българ-
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ските мащаби не са толкова големи, за да бъде създаден подобен художестве-
но-прагматичен проект, но до голяма степен същата концепция е претворена 
в поетическия проект на света на Вапцаров. Този проект представлява сложно 
стереометрично цяло, проектирано с авангардистичната инженерна точност и 
изпълнено със „студените“ безстрастни материали на времето, но и непрекъс-
нато „сгрявано“ от непосредствена човешка емоция и преживяване, облагоро-
дявано от деликатна чувствителност, съпричастност и сърдечност. Стиховете 
на поета изграждат онзи литературен каркас на „новия“ свят, „новия“ човек и 
„новия“ живот, чрез който се разгръща както жизнестроителният потенциал 
на новото изкуство, така и промененото отнасяне към света – не обект, а мате-
риал на творческата дейност, метафорично огрян от вярата в демиургичната 
мощ на идеите. 

Поетическият свят на Вапцаров е машинизиран и технизиран, стоманен и 
бетонен. Той е изпълнен с машини, мотори и самолети, парни котли, пещи, 
елеватори, маховици, сирени, вентили, гайки и болтове, компаси, каиши, 
транс мисии, изпълнен с масло, пари, смрад и дим, сажди, направен е от сто-
мана и чугун, задвижван е от бензин, кондензатори, помпмашини, проводни 
мрежи и релси, оглушен е от фабричен грохот, пронизан от небостъргачи, бе-
тонни комини и антени. Машината е универсалният знак на новото време, 
взета като готова форма от самия живот и експлицирана в творбата. Като та-
кава част тя е неотменен елемент от пейзажа на света. Защото той е колкото 
природен, толкова и технически-машинизиран. И ако природата изразява не-
говото естество, неговата изначална сетивна явеност, ако е неговата биоло-
гична долница, то машината въплъщава неговия дух, тя осмисля самото му 
съществуване. Тя е двигателят във вечно движение, носителят на промяната. 
Чрез нейния ход се променя ходът на света. Тя е самото негово стоманено 
сърце, което чрез сложните мрежи на трансмисиите го захранва непрестанно 
с енергия, осигурява му жизнена сила и го поддържа в състояние на живот. 

Този Вапцаров свят зависи от машината – животът на машината е животът 
на света, смъртта на машината е смърт на света. При все тази зависимост, 
машината не е диаболична вещ в този поетически свят. Тя не функционира 
като избягал, изплъзнал се от контрола на човека предмет, който ирационал-
но-демонично взема връх над неговите действия, манипулира неговата воля 
и мъчително неразбираемо нарушава неговите представи. Тя е дело на чо-
вешкия ум и усърдие, на сръчността на човешките ръце. Човекът я създава, 
привежда я в живот и остава някак съдбовно свързан с нея. Машина и човек 
зависят един от друг, определят се, взаимно се захранват. Така тя се превръща 
в насъщна част от света, в който съществува той. Защото този човек не е „при-
роден“, той е дете на една нова историческа социалност, която издига маши-
ната в култ, в която тя е залогът на настоящето и гарант на бъдещето. В тази 
реалност машината е самото тържество на човека над силите на природата, 
символ на неговото могъщество. Тя е колкото продукт на неговия ум, толкова 
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и продължение на неговите естествени физически възможности. Превърнала 
се в органична част от човешкото „естествено“ обкръжение, тя създава прос-
транството на обитанието му и бележи пътя му. 

И все пак човек държи във властта си машината – създадена от него, тя ос-
тава служеща му – в тежкия, убийствен труд в живеенето на „живота-псе“ или 
в светлия, съзидателен труд в „живота-песен“. Закономерно тя е лакмусът, с 
който се измерва отношението свят – човек, живот – човек. За некомфортно 
разположения в живота човек машината е опасен, затормозяващ, враждебен 
елемент и обратното, тя блести в злато, когато той получи своя шанс, ко-
гато възвърне достойното си положение в него. В „Писмо (Ти помниш ли)“ 
споменното осмисляне на живота е обрамчено от помнeнето и слушането на 
машината – Машината сякаш е онзи „магнит“, който притегля и слепя знаци-
те на томителната жажда по „дъхът на тропика“, изтляването на надеждата 
и вярата в доброто и романтиката, в човека и копнежите му, осъзнаването на 
„капана на живота“, опомнянето и омразата, пустотата и безнадеждността. Но 
машината е също и трансмисия, чрез която злобата се трансформира в борба, 
радостта се възвръща, съживява се „мъртвата ни обич към машините“ и се 
връща надеждата за „синята безбрежност на морето,/ където вятъра на тропи-
ка се чувства“. Машината се превръща в източник на вяра, доказателство за 
любовта към живота и омразата към „празните химери“. 

В „Епоха“ (1936) машината отново е амбивалентен знак. В значението си 
тя е изравнена с глада, несправедливостта, неравенството. Но тя е и оръдието, 
с което се разбива „старата морда“ на времето. В различни стихотворения 
е използвана, за да означи непосилната тежест на живеенето, угнетеността, 
затворените хоризонти, болката и цялата непоетичност на живота – така е в 
„Горки“ (1936), в „Зора. Събужда се града“ (1936), в „Родина“ (1936), в „Про-
лет в завода“ (1938), в „Кино“ (1941). Но тя е и надеждата, съзиданието, сме-
лостта, вярата и устремът, мечтата – в „Химн“ (Неспирно напирай) (1937), в 
„Романтика“ (1936) , в „Сън“ (1937). 

В конструкцията на света машината е основен елемент, както и нейните 
семантични деривати – стоманата и бетонът. Те са неотменна част на пред-
ставата за света-сега и света-утре. Чрез тях се задават динамиката, устойчи-
востта и здравината на този свят, неговата модерност и напредничавост, не-
говата енергичност и стабилност. И ако машината е „сърцето“ на епохата, то 
нейната „плът“ са стоманата и железобетонът. Стоманата символизира духа 
ѝ, а железобетонът – опияняващите възможности за изграждане. Стоманата и 
железобетонът са неотменни компоненти от средата – сгради, инфраструкту-
ра, машини, инструменти, уреди и съоръжения, оръжия. Тези два материала, 
изградени като сплави, са идеалната метафора за смисловата двуизмерност 
на света, който, подобно на тях, е устойчив и крехък, неизменен и променим, 
студен и топъл, неразрушим и разрушим. Чрез тях абстракцията „епоха“ става 
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въ-плътена и вкарана в запомнящ се образ – едновременно студена и бляскава, 
стабилна и податлива, инертна и гъвкава.

Вапцаров визионерски конструира художествен свят с функцията на реа-
лен свят, изграден от новите „материали“ на времето, на принципа на новите 
технологии и с активното участие на новата техника. Идеята произхожда не-
посредствено от активното жизнестроителство, което определя този тип пое-
зия, и засяга създаването на представа за света като обект на жизнестроител-
ната дейност и за човека като субект на активно светостроителство. Граница-
та между художествено конструиран свят и реалност се заличава, като между 
тях се прехвърлят и обменят естетически и практически характеристики. По 
този начин поетическият свят започва да функционира като прагматизирано-
то естетическо, а цялата жизнена практика – като естетизираното практиче-
ско. По този начин Вапцаров по същество променя самото изкуство и реали-
зира във вид на пълноправна художествена практика идеала на историческия 
авангард: изкуството вече не отразява някаква „същност“ – универсална или 
историческа (независимо къде се приема, че съществува тя и в какво се изра-
зява), то самото създава такава и я показва в зрими и ясно различими форми. 
Така с всяка една своя творба Вапцаров „сътворява реалност“ и „произвежда 
живот“, подобно технологично производство и архитектурно строителство. 
Кръгът се е затворил – техниката и технологията са „произвели“ изкуство, 
изкуството е „направено“ от техника и технология. Човекът се е сдобил с нов 
изкусно произведен свят, в който да продължи не-техническия си живот. 
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„ВЗРИВНАТА РАКЕТА“ НА ВАПЦАРОВ – 
ОТ ТЕХНОЛОГИЧНАТА РОМАНТИКА ДО ВЪЗПЕВИТЕ 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА „НАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА“

Катя Зографова

Къща музей „Никола Вапцаров“ (Национален литературен музей)

The article explores the “technology” theme in Vaptzarov's poetry, compared with world 
samples and its presence and development in Bulgarian literature both from Vaptzarov’s 
time and from the period of the “Socialistic realism”. The research clears ideological burden 
from Vaptzarov's texts and underlines the pure “technical” romantic of the poet and his true 
love to machines and belief in the technological progress. In opposition to this romantic 
we see the fears from “machines” of some poets from his circle like Alеxandar Gerov and 
Alеxandar Voutimski and heavily ideologically loaded poems of Mladen Isaev, Lubomir 
Levchev and Stefan Tzanev from postwar period, dedicated to science and technological 
achievements mainly of Soviet Union and Bulgarian “science-technological revolution”. 
One of the most interesting observation is about Venko Markovski, who used to be member 
of Macedonian Literary Circle together with Vaptzarov, and how twisted and even grotesque 
are his poems dedicated to Bulgarian cosmonaut and even more to Chernobyl reactor!, 
strongly indoctrinated both. This comparison clearly confirm the thesis that Vaptzarov sees 
technology and machinery as part of cultural development of human society and there is no 
difference where those achievements come from.

Key words: Vaptzarov, technology, machines, science-technological revolution

Вапцаров е изковал своята кратка формула за технологичния ХХ век: „Ро-
мантиката е сега в моторите“, не какви да е, а крилатите и пеещите. Първата 
му и единствена стихосбирка знаково е назована „Моторни песни“.

Техническата тема у Вапцаров е свързана с широк спектър от машини – ко-
рабите, влаковете, пробните машини, самолетите, ракетите. Изследователите1 
отдавна проучваме машинната проблематика в творчеството му – в национа-
лен и европейски контекст, с интересни паралели със световете на Антоан дьо 
Сент-Екзюпери, направени още в края на 40-те г. на ХХ век от Константин 
Константинов (Константинов 1947: 71). И това е справедливо, защото Вапца-
ров наистина заслужава мястото си във високия ред на световните технологи-
чески визионери.

Ако четем внимателно христоматийната „Вяра“, ще видим, че там техни-
ческите „изпитания“ градират от рискованата „пробна машина“ до още не-

1 Срв. Сарандев 1970: 508–524; Шишкова 1980: 380–419; Зографова 2009: 171–187.
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осъществения космически полет в образа на „взривна ракета“ (Тотев 2014). 
Засега ще изоставя пробния самолет, за да разгърна темата за екстремното 
преображение на Огняроинтелигента в космонавт на бъдещето.

Нека преди това разузнаем откъде се захранва той с технологична роман-
тика? В неголямата му лична библиотека откриваме книгата „Към Северния 
полюс“ на Нюма Белогорски2, издадена през 1938 г., тоест „по горещите следи 
на събитията“, свързани с антарктическа експедиция на съветските летци и 
изследователи, съчетана и с прелитане на полюса. (Преди това „великият Ста-
лин“ е изпратил експедиция на Северния полюс, всъщност на остров Рудолф, 
която най-после е успешна, макар плаващите ледове, върху които е построена 
станцията, постепенно да се отдалечават на около 200 км от полюса, докато 
завърши мисията. Тази победа (ако използваме военната терминология, с която 
съветският печат описва събитието) идва след тригодишните усилия на нор-
вежеца Нансен, но и на русина Серов, завършили трагично. „Но това е преди 
революцията“, заключава самият Иван Папанин в мемоарната си книга3.

Съвременници на Вапцаров, като Николай Марангозов в „Полярна поема“ 
(1937), правят преки апологии на „гордия пряпорец на съветската авиация“ – 
„първите поданици/ на свободната девствена империя/ на Арктика“:

Възпяваме славния полет
на тримата конквистадори
на въздушните простори –
хвала на неустрашимите авиатори –
Чкалов, Беляков, Байдуков... 
                        (Марангозов 1981: 77)

През 1937 г. съветските летци прелитат над Северния полюс на път за Аме-
рика. Покоряването на полюса в очите на самите участници в разказа на Иван 
Папанин е подчертано политическа акция, обмислена и разрешена лично от 
Вожда, тя гради неомитология за „полярните богатири“ на новия строй: „Ето 
го полюсът, заради който са загинали толкова смели пътешественици, който е 
считан за недостъпен. Сега на полюса стъпихме ние, болшевиките...“ (Папа-
нин 1946: 20). В книгата, четена от Вапцаров обаче, откриваме друга, по-ро-
мантична и по-универсална версия, формулирана още в увода: „Напредъкът 
на културата и техниката бързо се отразяват и на изследванията и откритията. 
И редом със съвършената техника, издигат се и съвършени духом хора, готови 
на себежертва, на подвиг“ (Монеджикова 1938: 3). Радостта от „ненадмина-
тото постижение в историята на световната авиация“ – полета от Москва до 
Съединените щати през изпитанието на Северния полюс, не противопоставя 
световните гиганти САЩ и СССР. Напротив – към епохалния полет публично 

2 Под този псевдоним се крие българският режисьор от еврейски произход, известен след 
1944 г. с филмите си за Г. Димитров и за пътуванията си по света. Белогорски е превод на рож-
дената му фамилия Вайсберг.

3 Вж. книгата на Ив. Папанин „Герои на полюса“ – Папанин 1946: 20.
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обявяват адмирациите си адмирал Ричард Бърд, изследовател на Арктика и 
Антарктика, и самият президент Рузвелт. Мисля, че този по-мащабен, все-
човешки поглед към „белите полета“ в знанието за Земята и за Космоса е 
споделен и у Вапцаров, когото сме чели десетилетия единствено през тесни и 
манипулативни идеологически рамки. 

Във Вапцаровата „Романтика“ траекторията на реалния полет е разтеглена 
до митологични размери и самолетният „демон“ прелита „от полюс до полюс 
света“ – в един немислим и нереален полет, защото самолетите винаги търсят 
преките разстояния. Поетическата метафора на гигантските възможности на 
модерната техника тук отвежда до параметрите на космическото. Емблема-
тичният Вапцаров полет във „Вяра“: „летял бих във взривна ракета/ самотен 
бих търсил в простора далечна планета“ – надгражда героиката на самолетите 
и се извисява в студените бездни на космоса.

Полярните подвизи на СССР, граничещи с фантастиката, са изпреварени 
и във време, и в степен на въображението от още един български писател, 
когото свързваме обичайно със селската тема – Елин Пелин. Той създава свое-
то фентъзи „Ян Бибиян на Луната“ през 1934 г. и така осъществява първия 
космически полет в българската литература. Колкото и необичайна да е съ-
поставката между едно произведение за деца и високата поезия на Вапцаров, 
нека я направим. Още повече има един факт, който остава незабелязан при 
прочита –  Ян Бибиян учи в Морското машинно училище (ММУ) във Варна, 
което е завършил и самият Никола Вапцаров две години преди това. Очевидно 
ММУ е имало абсолютен престиж на осигуряващо високотехнологично за 
времето си образование. Разбира се, героят е гениален конструктор, получил 
преди това знания по автомобилизъм при Франц Техниката, както уточнява 
авторът – чист българин, набрал знание на три континента. Но именно по 
време на учението си в ММУ Ян Бибиян само за две години създава своята 
особена „летателна машина“ – нито самолет, нито ракета, нито торпедо. Тя 
се задвижва с радиовълни, а на борда ѝ има арсенал от нови смъртоносни 
оръжия, поразяващи с невидими лъчи. Макар в крайна сметка да ги използва 
срещу лунагите, космонавтът Ян изрично подчертава, че целта на полета му е 
научна – „проникване в далечни и тайнствени светове“.

Това също го сближава с Вапцаров, защото поетът поема смъртния риск да 
лети с взривната ракета преди всичко в името на човечеството. Подвигът му е 
толкова огромен, самотен и самоубийствен, че не би могъл да се обрече само 
на една класа или един социален строй, той е съизмерим не само със своята 
„епоха на дива жестокост“, но и с епохите на още неродените земни хора.

Има още едно доказателство за технологическия мащаб на Вапцаровия 
светоглед. Като истинска ода на радостта звучат стиховете, скандиращи в ри-
тъма на влака в едноименната му детска поема:  
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Браво, браво, Вестингхаус,
Хардий, Божич, Кнут и Кнор,
вечна слава, вечна слава –
колелата пеят в хор.
        (Вапцаров 2009: 18)

Очевидно става дума за могъщата и днес американска енергийна компания 
„Уестингхаус“, както и за не толкова известни немски фирми, назовани на 
създателите на влаковите спирачни системи, което е свръхважно техническо 
постижение. Съветски пример въобще липсва.

А какъв е контекстът на технологичното у левите поети, в чиято орбита се 
е движел Вапцаров – повече с тяга към по-младите Александър Геров, Алек-
сандър Вутимски, Младен Исаев, Иван Пейчев? Първите двама са машино-
фоби. За Геров дори трамваите са митологични чудовища, поставени редом 
до „страшна бомба със планетарен взрив“: „Пищяха зверове – трамваи/ и га-
зеха във кръв“. И това е окончателният поглед на поета, засвидетелстван от 
ранните стихове („Погребение“) до късните му произведения, където отново 
се появяват Геровите преследвачи:

Трамваите по мен ревът,
от релсите излизат, гонят.
На всеки светъл кръстопът
блести зелената им броня.

Автомобилите в нощта
летят, фучат, хипнотизират.
          (Геров 1970: 9–10)

В „Поглед към слънцето“ поетът е засвидетелствал изконния си скепсис 
към самата космическа амбиция на човечеството: „Само космонавтите се из-
дигат по-високо от орлите, но това още не е всичко“, защото преди това то 
трябва да овладее свободата и красотата и да се научи да си служи с тях. Спо-
ред Геров това изкуство не му принадлежи.

Като че ли най-много общи места откриваме със стиховете от „Тревожна 
планета“ на Исаев, в които има дори заглавия на стихотворения и имена на 
герои, повтарящи се по-късно у Вапцаров. Исаев още през 1933 г. е написал 
своята „Романтика“. Тук обаче не откриваме явена нова романтика. Сигнали-
те, които излъчва творбата, са повече от противоречиви:

Нима и днеска някой ще скърби,
под дрезгавия грак на аеропланите,
че тоя безсърдечен век разби
в живота ни старинната романтика?

(Исаев 1933: 25)

Вместо да изясни посланието си, авторът задълбочава объркването ни 
спрямо директно обявения във финала „социализъм“ и гракът на аеропланите 
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прераства в „тътнежа да зловещи танкове“. В „Лъх от земята“ Исаев изрича 
ключов за соцпоетиката израз: „тоя дързък човек звездния прах ще прегази“ 
(Исаев 1978: 357). Прегазване, побеждаване, покоряване – колко различна е 
тази агресивна лексика от Вапцаровото самовъзвисяване в космическия без-
край, от тихата му героика на пионер сред звездите.

За Исаев новото време е „безрадостен и жесток век на машините“, за Ог-
няроинтелигента – нещо съвършено друго. И все пак темата за космическите 
индустрии и полети трайно занимава Младен Исаев в годините преди и осо-
бено след 1944 г. В тоталитарните времена той се опитва да вложи положите-
лен заряд в интерпретацията ѝ, но това не е дълбокото му убеждение, както 
личи от ред негови творби (като „Радио“, „Лъх от земята“). През 70-те години 
на ХХ век той се отдава на портретуване на цяла галерия учени космолози и 
особено героични летци (Исаев 1978). Исаевите оди за технолози започват с 
„гордия мечтател“ Циолковски, предтечата на летящите, „калените в бурите 
мъже“, които „порят“ (ето отново военен термин) „синкавия космос“. Следват 
имената на ядрения физик Курчатов, на загиналия трети съветски космонавт – 
Комаров, които днес не говорят много на българския читател. Но техноло-
гичните възпеви на Исаев по правило са посветени на съветски образци. Те 
нямат български характер, а съветизират образа на космонавта – партиец:

Примамвали са те звездите
в зашеметяващата вис,
летял си
в бездни страховити
със дързостта на комунист.
  (Исаев 1978: 327)

В памет на първия от тях, знаменития Юрий Гагарин, поетът посвещава 
две творби: „Красота“ и „Първооткривателят“. Достойнство на втората, бази-
рана на реалната гибел на покорителя на космоса, е трагичният тон, отказът от 
политически заклинания, вживяването в „простата човешка драма“ на Гага-
рин: „Нима самичък под скафандъра угасваш?“. Един въпрос за безпределна-
та бездна самота, който би могъл да бъде зададен от страдащ и чувствителен 
поет като Вапцаров. Подобно допускане е важно, защото съвсем нелишеният 
от талант Младен Исаев, за разлика от Огняроинтелигента, е бил свидетел 
приживе на епохалната „надпревара в Космоса“, синонимна на битката на 
идеологиите под формата на битка на технологиите, която се разгаря със 
силата на Студената война между двата световни лагера на двадесетото столе-
тие. След края на Втората световна война САЩ „купуват мозъка“ на Вернер 
фон Браун, създателя на далекобойните ракети Фау 1 и 2 (по-ефикасни от едва 
13-километровия заряд на съветските „Катюши“). С „Фау“ немската армия се 
е опитала неуспешно да промени хода на войната... А като американски кос-
молог, Фон Браун работи за избрания от САЩ приоритет – полет до Луната. 
И Щатите успяват след няколко неуспешни опита. През 1969 г. американските 
астронавти на „Аполо 11“ кацат на Луната.
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Така в битката за Космоса, продължение на друго ниво на войната на иде-
ологиите, руснаците съсредоточават усилията си върху изстрелването на ра-
кета в орбита, създаването на първия спътник и първи успяват през 1957 г. 
да изпратят своя „Спутник“, а през 1961 г. и първия човек в Космоса. В тази 
космическа баталия човечеството дава своите жертви, една от които е Юрий 
Гагарин, за чиято смърт в „пробна машина“ след звездната му епопея едва 
днес мислим отвъд идеологиите. Достойно е, че Исаев го е направил в своето 
време, защото би могло и да не се случи. Имаме предвид финала на „Гибелта 
на Комаров“, в който той е положен „до рамото на Ленин“, или политическия 
кич на стиховете за Циолковски, чийто гроб е накичен с „клонче от Марс“. 
Или първото от двете стихотворения за Гагарин, в което откриваме естетиче-
ски лупинг като този: 

Може би не роди моят век
ни Джоконда, нито Афродита,
но роди онзи руски човек,
пръв политнал
на път към звездите.
Аз го помня – в далечно небе
като бог със скафандъра плувнал, –
той с усмивка по-хубава бе
от оная
в парижкия Лувър.
         (Исаев 1978: 327)

Само две години по-късно идва смъртта на „бога“ и болезненото ѝ пре-
живяване, изначално по-присъщо на поета, написал „Високи сини планини“, 
разпознавано от непредубедения читател за Вазов, но подчинил своя витален 
талант на идеологическите предписания и с това съсипал в голяма степен въз-
можното си по-значимо място в българската литература.

Друг автор, който още в първата си книга подчертано е свързан с Вапца-
ровите мотиви, който има и стихотворения, пряко посветени на Огняроинте-
лигента, е Любомир Левчев. В стихосбирката му „Звездите са мои“ от 1957 г. 
идеологическият градус френетично пронизва високите надземни предели:

Ако не бяха дръзките мечтатели
и хората с безумните желания,
ако не съществуваха утопии,
ако не бяха лудите глави,
как би се вяло днеска знамето
със чука и сърпа?

(Левчев 1981: 7)

Но всевластието на поета, който чува самите звезди да му говорят, сякаш 
е център на космическа галактика, остава метафора, без да описва мислен 
полет към небесните светила. 



155

Левчев е нарекъл и една от поемите си със симптоматичното заглавие „Звез-
допът“, 1973 г., където отново се появява Вапцарова символика – „неръждаема 
вяра“ и „песенен кораб“. И отново високите космически метафори са редуцира-
ни от политически поклон пред съветските реалии в „Ода на ТУ-134“:

Аз летя.
Настигам руски изгреви.
И в сибирски изгреви горя.
Мислите ми екнат като изстрели...
Революцийо, благодаря!
Социална
и техническа,
политическа
и поетическа.

(Левчев 1981: 96) 

Затова не ни учудва, когато в следващия, четвърти фрагмент на поемата, 
посветен на Световното техническо изложение в Осака, Япония – „ЕКСПО 
70“, той го описва като сцена на „сражение на непримирими школи и учения“, 
като профанизира кулата на Кензо Танге чрез разказа за анархист-фанатик, 
проникнал в символния експонат – слънце на бъдещето. Тук поглед върху 
чудесата на технологията на практика отсъства, грубо изтласкан от комунис-
тическата пропаганда, взела повод от скандалния инцидент. И постепенно 
кристализира посланието на тази поема, замислена като „техническа балада“. 
Революцията е устремен звездопът, противопоставен на капиталистическия 
обществен строй с неговите технологии, впрегнати във военната индустрия 
като антипод на „човечността“:

А точно в нея са прицелени
ракетите с касетъчни заряди.
За нея са приготвени отровите,
биологическите
и химическите...

(Левчев 1981: 112)

Разбира се, подобен идеологически етос би бил убедителен, ако в социа-
листическия, божем високохуманен свят, не се произвеждаха същите гибелни 
инструменти за масово изтребление. Благодарение на складирането на ядрено 
оръжие и от двата враждуващи лагера става очевидно и е осъзнато безсмисли-
ето на войната, защото при избухването ѝ би загинало целокупното човечест-
во. Това съвсем не означава, че светът е завинаги спасен.

Мисля, че днес тъжният поет Любомир Левчев прекрасно разбира това.
През 70-те години и Стефан Цанев пише технологична поема – „Козлодуй = 

mc2. Композиция № 4“. Днес „Поеми“ от 1984 г. не е сред преиздаваните му 
текстове, книгата е труднооткриваема, авторът очевидно я недолюбва.
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Поемата за Първа атомна гради видим диалог с „Първа доменна“ на Лев-
чев и е нейно технологично продължение. Още по-интересен е равноправният 
диалог със сянката на Айнщайн, отказът от смирение пред гения му. Логиката 
на автора е, че лудостта е общо качество на поетите и гениите, които не се под-
чиняват на схемата „физици“ срещу „лирици лигави“... В „атомната“ поема на 
Цанев Айнщайн е едновременно изобетател на „формулата на вечното движе-
ние – перпетуум мобилето на вселенския кръговрат Е = мс2“, и цигулар върху 
„кривия покрив на планетата“, детински смеещ се срещу звездите... 

Поетът също е в ролята на законодател и постулира законите на света така: 
Между микрокосмоса и макрокосмоса няма разлика – въпрос на размери.
Една клетка под микроскоп е галактика, гледана през телескоп.
Атомът на радия с ядрото си и кръжащите около него седем електрона – е слънчева 
система (Нептун и Плутон не са открити още). Действат същите закони. И на земята – 
същите. В самите електрони – същите“. Колосалният извод е: „Аз съм по-сложен от 
космоса, ти – също...“ (Цанев 1984: 156).

Следващите разсъждения на автора едва ли са били приемливи за цербе-
рите на социалистическото „правилно мислене“, защото логиката им насто-
ява, че във всеки човек живее „феодалът със своите стари права, еснафът – с 
новите, капиталистът щрака тихо в нас сметалото, фашистът дебне да заспи 
съвестта ти, за да извика: Идвам да те спася, горе ръцете!“.

Неподвластни на диктатура, на изтребване са тези сили в самите нас, „за-
щото никога няма да победим злото на света, ако всеки не убие сам злото в 
себе си“ (Цанев 1984: 157). Това е опасна гражданска теза, изведена при това 
като универсален закон на устройството на макро- и микрокосмоса.

Социалната надежда е лозунгът: „Променяме света – и ние се променяме“, 
но романтиката от предговора към книгата на Нюма Белогорски тук е пробле-
матизирана с въпроси и усъмнявания от типа: „Машини съвършени правим – 
те правят ли ни съвършени?... Летим във космоса – и мислите ни трябва да 
летят...“ (Цанев 1984: 161).

Въведена е и театрално ефектната фигура на Диоген, който предупреждава 
с гласа на Стефан Цанев:

Нека в машиномразство бъда обвинен,
но не бих желал да доживея позора:
да търся по пладне 
   с атомен фенер 
сред железата – хора!

(Цанев 1984: 150)

И този хипотетичен модерен Диоген крачи по Козлодуйския бряг, където е стъ-
пила Ботевата чета. Този факт е подчертан в поемата, за да измести рязко до-
сегашната литературна практика със съветските примери на технологическия 
напредък. Но и новият патриотичен контекст е пренапрегнат, когато се опитва 
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да свърже националния подвиг и техническото новаторство. Все пак Стефан 
Цанев прави опит да укрепи българското ни технологично самочувствие ня-
колко години преди да бъде изобретен първият български компютър ИМКО и 
особено персоналният стационарен „Правец“ през 1982 г., именуван знаково 
на родното място на самия партиен и държавен ръководител Тодор Живков.

На 12.04.1961 г. е първият световен космически полет – на Юрий Гагарин, 
на 10.04.1979 г. в космоса излита и Георги Иванов – първият български кос-
монавт. Не сме проследили десетките журналистически публикации, нито 
литературните възпеви на това изключително събитие, но то дава реална 
плътност на официалното движение на ТНТМ „българската нация – нация 
техническа“! Нещо повече – тя придобива самосъзнанието на „нация косми-
ческа“, независимо от неуспешния опит за скачване на българската и съвет-
ската орбитална станция.

Ще спомена само едно произведение, посветено на българския полет към 
звездите, осъществено от първия български космонавт – стихосбирката „Кос-
монавтът (Необикновен сонетен венец)“ (Марковски 1981). Правя този избор, 
защото именно Венко Марковски, с рождено име Вениамин Тошев, неочаквано 
ни връща с късното си творчество не само към темите, но и към времето на 
Вапцаров. Известно е, че двамата членуват в Македонския литературен кръжок 
през 1941 г., но докато „Моторни песни“ е подмината от водещите имена на ля-
вата критика, за стиховете на Марковски се произнасят възторжено не само Те-
одор Траянов и Николай Лилиев, но Тодор Павлов го прогласява за „Бетховена 
на поезията“. Въобще „македонският Фауст“ в пъти засенчва скромния Огня-
роинтелигент. С годините Венко Марковски е все по-неотклонен следовник на 
съветската политическа доктрина, дори през 1977 г. пише цяла книга „Стихове 
за СССР“, а словото му става все по-маниерно съчетание на български език с 
диалектна македонска лексика (да не забравяме, че той е създателят на „маке-
донискиот язик“, от който по-късно се отрича, но изказът му остава причудливо 
конструиран, на моменти стигащ до смехотворност). Така талантът на младия 
поет, както и виртуозното му формално умение в трудната жанрова форма на 
сонета (със специални постижения в т.нар. сонетен венец) са компрометира-
ни от декларативните, на места взаимноизключващи се послания, пропадащи 
в алогизми, засилени от изкълчената лексика на „езикотвореца“. Това особено 
личи в последната му – малка по обем, но забележителна по натрупване на 
нонсенс стихосбирка с елегии – „Чернобил“ от 1987 г., благодарение на която 
бившият „македонски Фауст“ попада сред 25-те имена на подбрани български 
графомани в „Книга на гениите“ от Росен Тахов. Димитър Стоянович също е 
анализирал феноменалното явление в своя статия.4

Култовата фраза „Смел реактор под съветски флаг за науката умрел“ увен-
чава едно объркано от разразилата се катастрофа поетическо построение, ли-

4 Сп. “L’Europeo”, бр. 48, 2016.
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шено от своите идеологически основания за обяснението ѝ, от традиционните 
механизми на полюсното противопоставяне на „добрата“ съветска и „неху-
манната“ западна технология. Но инерцията на идеологическите предубеж-
дения е толкова силна, че води до немотивираната поява на клишета от типа:

Ядрени страни разпалват рат.
Теб, човечество, зове.
Смърт подготвя ядрен ад.

(Марковски 1987: 14)

Или:
На война милитаризмът пей.
Дири да размири цял всемир.
Катастрофа ядрена ядрей
Чернобил предупреждава мир

(Марковски 1987: 9)

Неоспоримите факти обаче сочат, че гибелни грешки са възможни и в 
пределите на „съвършеното“ съветско общество, дори в АЕЦ, носеща името 
„Ленин“. Поетът е ужасен, че същият „смел реактор под съветски флаг“ е 
чудовищно преобразен в „реактор лют“, сеещ смърт сред съветските пода-
ници в злощастната земя на Украйна. И внезапно се ражда апокалиптичната 
формулировка – „Атомният бог е всичкояд“, последвана от трагикомични в 
безсилието си да опишат и разтълкуват случилото се образи: 

Викат грешки, вика съвестта,
викат ненки на жени,
бойни люде викат доблестта,
викат животворни дни.
Се изселват майки и деца,
опустява термоядрен край.

(Марковски 1987: 9) 

Като че ли гигантската авария в Чернобил символизира „аварията“ в са-
мия „реален социализъм“, преднаписва неговия разпад в края на същото това 
„чернобилско“ десетилетие.

Но Вапцаровата вяра в модерните, наричани в неговото време „прогресив-
ни“ технологии и в човечеството остава „несразена“ въпреки краха на социа-
листическата система и частичното обезумяване на някои от нейните възпева-
тели. Тя самотно се рее в простора на Космоса, недокосната от гротесковите 
профанизации на неговите живи съвременници в лицето на Венко Марковски. 
Технологическият патос на Вапцаров е откривателски, строителен, градивен, 
макар да вижда и тъмната страна на машинната цивилизация.

Сложните трансформации на Вапцаровите мотиви откриваме не само в 
очер тания дотук контекст на загиващата социална система и поетика на т.нар. 
„социалистически реализъм“, но и у автори, градящи алтернативния канон 
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на литературата ни – от 50-те – до 60-те и 70-те г. на ХХ век като „поетика на 
несъгласието“ (ако използваме формулата на Йордан Ефтимов) – от  Пеньо 
Пенев до Биньо Иванов. „Поетът на Димитровград“ изгражда през 1955 г. 
своя „Завод“ в поезията си, Биньо Иванов ни е оставил поне три варианта на 
своето „Завръщане/гостуване“ в „родната ми фабрика за хартия“5. Поетът с 
ватенката тъжно заявява: „превърнах мечтите си в грес и бензин за машини!“ 
(„На разсъмване“), а Биньо Иванов описва с горчива ирония как „народът сам 
крила ще си скроява и пришива и подарява“... Талантливият, най-често про-
тивопоставен диалог с Вапцаровите мотиви и особено със социалистическия 
му монументализиран образ у Биньо Иванов (свързан от рождението си с фа-
бриката в Бараково/Кочериново, където Огняроинтелигента е бил машинист), 
вече е направен, при това като търсене на алтернативния Вапцаров6.

Темата за модерната техника, интерпретирана в съвременната българска 
литература като продължение на Вапцаровия Завод/Фабрика на земята – до 
екстремалната „взривна ракета“ на небето, следва да бъде продължена в един 
панорамен обзор и с прочита на други високи образци, един от които е поези-
ята на Владимир Башев.

Нека засега обаче оставим финала отворен.
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МЕЖДУ DEUS EX MACHINA И НЕПТУНИЧНАТА EПИФАНИЯ. 
НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ДРАМАТА „ВЪЛНАТА, КОЯТО БУЧИ“ 

НА ВАПЦАРОВ
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The article focuses on the only one complete theatrical text The Wave that Rumbles by 
Nikola Vaptsarov. In this unpopular play by the famous Bulgarian poet the composition 
structure, the mythical connotations and the technological motives are analyzed.

Key words: dramaturgy, mythology, technology 

Неизбежно е, когато литературният историк се обръща към драматическа-
та творба на Вапцаров „Вълната, която бучи“ (написана 1935 г.)1, да я чете 
през увеличителното стъкло на поезията му. Триадата вяра – море – маши-
ни, описвана многократно и през различни призми, цялостно или разделно, е 
централна и в смисловия свят, който изгражда този текст. Разбира се, не под-
лежи на въпрос присъствието на свръхтемата Човека, а с усилия с различна 
интензивност могат да се открият и темите романтиката и историята. Про-
фетизмът също е налице, а що се отнася до „диалогичността“, приемана като 
присъща за Вапцаровата поетика, то тя е неизбежна, предвид родовия маркер 
„драма“, макар че, въпреки очакванията, пораждани от лириката, „четвъртата 
стена“ остава налице. Осезаема е дори и една характеристика на Вапцарово-
то творчество, за която критиката рядко говори, а именно омразата2. Също 

1 Известните факти около този непопулярен текст на Вапцаров са горе-долу следните. Пър-
воначално заглавието му е „Девятый вал“, вероятно вдъхновено от картината на Айвазовски. С 
драмата се запознават първо Г. Караславов, Хр. Радевски и Б. Дановски, но дават отрицателни 
оценки за нея. Все пак поетът (или Бойка Вапцарова) занася текста в Народния театър. Чак 
през 1950 г. творбата отново излиза на бял свят, открита от тогавашния директор на театъра – 
К. Зидаров. През 1957 г. драмата е издадена и поставена (Русев 1980: 440–444). 

2 Наистина, поради различни табута и инерции, обикновено се подминава този въпрос. Ом-
разата рядко се приема като възможен лирически ингредиент (Игов 1996: 489). В случая с Вап-
царов проблемът остава общо взето необговорен, независимо от очебийността му. Например, 
дори само да се изредят контекстите на появата на думата „живот“ в тази поезия: „разпра“, 
„озъбено, свирепо куче“, „настръхнало вбесено псе“, „разкапан, озлобен“, „груб юмрук“, „на-
въсен, мръсен, зъл“, „капан“, „гнети“, „отровна плесен“, „изпечен развратник“, „горчи като 
отрова“, „мирише“, „сив“, „иде ти да виеш от ненавист“, става осезаема обилната поетика на 
омразата и сякаш „семплата“ любов: „Да знаеш ти живота как обичам!“. Полезна съпоставка 
би била тази с Гео Милев, при която вероятно биха се оразличили гневът и омразата. Друга, 
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както преобладаващо във Вапцаровите стихове, и тук сякаш отсъства играта. 
Всичко е изразено някак „без заобикалки“, безхитростно, някак без „театрал-
ните тънкости“.

Така „Вълната, която бучи“ стои като един напълно „вапцаровски текст“, 
като че ли допълващ критическите етикети за лириката му. Направо е натрап-
чива фреквентността на обявявената за „манифестна“ за автора категория 
„вяра“ – във „Вълната която бучи“ тя се появява много повече отколкото в 
цялото му останало творчество (общо 14 пъти). Образът на морето също „за-
лива“ творбата, и то не просто морето, а бурното море. Още от самото начало 
то присъства в текста и създава фон на тревожност, въпреки привидното спо-
койствие и радост в дома на семейство Попови, където след изгнание се е за-
върнал синът. Специфичното е, че морето е въведено, не чрез протагониста – 
младия бунтовен Андрей, а чрез баща му, традиционен и общо взето кротък 
човек, но някога служил в мореплавателна компания. Може да се каже, че 
голяма част от претенцията на драмата за ибсеновска (или модернистка) ат-
мосфера е тъкмо в това тревожещо море, без тя да има, според мен, много 
общо със структурирането или мирогледа на Ибсен (за тази претенция под-
сказва и споменаването на две творби на норвежкия драматург – „Народен 
враг“ и „Бранд“; впрочем Бранд е представен като „герой“ тъкмо на бащата, 
а не на сина). Същевременно автобиографизмът е налице, при това направо 
демонстративно и във факта, че майката на Андрей се казва Елена – също като 
майката на самия Вапцаров, а пък бащата се казва Борис, което пък е името 
на брата на Вапцаров. Семейството в драмата има и още един представител, 
сестрата на Андрей – Лилия, която още от самото начало е въведена, обгърна-
та в едно, може да се каже, вапцаровско пролетно бяло. Това семейство обаче 
е благосъстоятелно, определено неработническо, общо взето пласиращо се в 
светската маниерност, но, въпреки това, в екстериорната далечина стърчи и 
един, също съвсем вапцаровски, заводски комин.

Особеността на протагониста Андрей в творбата се състои в неговата 
двойственост – някога той бил скулптор, ваятел, а сега, след завръщането си 
от чужбина, вече е машинен инженер. Очевидно е, че тази трансформация 
би следвало да изразява старата романтика, в която се разполага и бащата 
мореплавател, преодоляна и надрасната от романтиката на моторите. Ан-
дрей вече е друг, загърбил химерите на младостта и миналото, методичен и 

напълно основателна, когато се говори за Вапцаров, посока е съпоставянето с Ботев, у когото 
омразата е доста по-конкретно дефинирана: „но себе си, брате губя,/ тия глупци като мразя“, 
или пък „бог не наказва когото мрази“, или „та скитник ходя злочестен ази/ и срещам това, що 
душа мрази?“, или, най-сетне, заклинателната „мантра“: „като брата си ще станат –/ силно да 
любят и мразя...“. Съвсем без претенция за категоричност, може да се каже, че при Вапцаров 
се извършва някаква субституция на Ботевата любов с вяра, при което омразата започва да 
звучи по друг начин, по-потисната, по-прикрита. Във всеки случай, това „тъмно присъствие“ в 
поезията на Вапцаров не трябва да се приема като принизяващо я, а още по-малко като вулга-
ризиращо я. Напротив – струва ми се, че тъкмо то я прави по-човечна. 
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прецизен в поведенческия си модел. Затова той приема съвсем прагматично 
и предложената му от Председателя работа в завода, въпреки съпротивите на 
сестра му и учителката ѝ по пиано – Мира, и двете пребиваващи в детинската, 
романтична чистота-невинност.

Съвсем неромантично е второ действие, в което с натуралистична изчер-
пателност ни се представя атмосферата на заводската амбулатория, а всеки от 
чакащите работници е нещо като илюстрация на болест или трудова травма. 
Морският пейзаж от стената в дома на Попови тук е заменен от „художест-
вено съмнителните“ творения „Борба с туберколозата“ и „Венерическите бо-
лести“, загатвайки антиномията романтично – телесно. Тук се разиграва една 
художествена полемика върху съвестта, моралния избор и вината (дори сякаш 
предизвестяваща „драматургията на ежедневието“ в стил Драгомир Асенов). 
След тежка злополука в завода в амбулаторията донасят умиращ работник. 
Оказалият се там Андрей с някаква детективска педантичност (той даже има 
лупа, с която обглежда строшената при злополуката част) разследва и обвиня-
ва за злополуката главния инженер Романов, извършвал гешефтарски иконо-
мии при поддръжката на машините. Съвсем ясно тук се оформя противопос-
тавянето между стара и нова романтика при опита на бащата да убеди Андрей 
да не се захваща по този начин със случая. Появилият се Романов напълно 
безскрупулно фалшифицира фактите чрез натиск над лекаря и подкупване на 
кръчмаря, уж че работникът бил пиян, като по този начин заявява драмати-
ческата си позицията на антагонист. Или, в творбата на Вапцаров, без да е в 
точния смисъл „драма на съпротивата“, Андрей и Романов се заявяват като 
акционер и реакционер, според терминологичното разграничение на Р. Поп-
илиев, отнасящо се до конфигурирането на лицата в българската драматургия, 
след 44-та година (Попилиев 2013).

Третото действие в тази просто организирана композиция е развръзката. 
В дома на Попови се събират всички, очаквайки да разберат какъв е изходът 
от заведеното срещо завода и Романов съдебно дело. Последен се появява 
Андрей и въпреки опитите на Романов да го разубеди, заявява, че отново на-
пуска дома си (с което резигнира, нещо нетипично за по-късния акционер от 
„драмата на съпротивата“; всъщност един второстепенен персонаж – работ-
никът Боев, е по-близо до ролята на типичния акционер). Сред тъгата и обър-
каността в семейството му прозвучават последните думи на Мира, в много 
отношения вписваща се в резоньорската функция: „Отиде си... Донесе една 
огромна вяра и си отиде...“3. Чува се продължителният вой на заводска свир-
ка, а връхлетелият служител изкрещява, че е обявявена стачка.

Както споменахме, Андрей е заявен двойствено в художествения свят, като 
неговото трансформиране, според последното действие, където той отново 
се обръща към ваянето, не може да се определи като някаква еднопосочна 

3 Всички цитати от „Вълната, която бучи“ са по Вапцаров 1983.
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еволюция от скулптурата към машината, а по-скоро като едновременна раз-
положеност и в скулптурата, и в машината. За героя това са едно и също. 
Същевременно мотивът за ваятеля като че разпръсква из цялата творба една 
по-широка конотация, а именно тази за античното и митологичното, някак на-
помняйки даже поетиката на Смирненски. Съвсем на първи поглед, зад двете 
скулптури на Андрей, наречени „Човекът под бреме“ и „Освободеният човек“, 
можем да прочетем атлантическия4 и прометеевския мит – това впечатление 
се подсилва от неколкократното обвързване на Андрей от Мира с огъня („Аз 
си мислех, че ще запалите огъня...“, „Мислех, че ще бъдете огън...“). И ако 
тук огънят е в своята идеалистична, просветителска смислова проекция, като 
атрибут на културния герой, творбата на други места ни подсеща за неговата 
ковашка, т.е. машинна роля или в същия код – вулканическия мит:

ЛИЛИЯ. [...] Когато бог е окрилил душата на човек, когато му е дал едно направление в 
простора, когато му е казал: „Ти ще летиш нагоре“, а той слиза „доле“, за да заживее с 
машините, обикновено тогава нищо не излиза.

Или на друго място, доста по-осезаемо заявен от бащата на Андрей, няко-
гашен служител тъкмо на параходна компания:

ПОПОВ. [...] Може би моя живот на моряк ти е дал този огън в жилите.

Всъщност от думите на Лилия можем да извлечем и прибавим към така 
оформящата се смислова система и икарическия мит, разбира се, представен 
от ефирно-бялата, „хвърковата“ сестра на Андрей, а що се касае до разгневе-
ния Нептун, то той като че ли йерархично е поставен на най-високо равнище. 
Така може да се забележи, че едва ли е справедливо да се говори за някакъв 
стриктно технически „прогресизъм“ в драмата, доколкото тя обвързва две, 
приемани за раздалечени полета – митологично и технологично.

Но за коя машина става въпрос? Творбата оразличава типовете механизми, 
преминаващи през действието. Параходната компания, за която е работел ба-
щата, отпраща към парната машина. А както отбелязва Умберто Еко: „Триум-
фът на машината като естетически предмет не винаги е прогресивен и линеен. 
Вижда се как първата машина на Уат, в началото на третата индустриална 
революция, прави усилия да бъде извинена за своята функционалност, показ-
вайки фасада, която напомня класически храм“ (Еко 2006: 392, курсив мой, 
Н. К). В този смисъл параходната машина е едно, а автомобилът на сина на 
Председателя, с който той иска да постави, вече в полето на футуристкия ен-
тусиазъм, рекорд, е друго. Първата е относима към „старата романтика“ („Ти 

4 Нека акцентираме тук двузначието на думата „Атлас“ – като герой от гръцката митология 
и като сборник географски карти, което не е маловажно, имайки предвид ангажираността на 
морето в творбата. Въобще в текста на Вапцаров се срещат и други поетични игри с двусмис-
лието и омонимията, като например в този диалог между Андрей и Романов: „РОМАНОВ. [...] 
важното е, че аз мисля нещо да се поправи. АНДРЕЙ. Навярно това „нещо“ съм аз? РОМА-
НОВ. Как да кажа, отчасти вие, отчасти и ние“ (курсив мой, Н. К.).
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помниш ли/ морето и машините...“), която като че ли е търсена също и от Ан-
дрей, а вторият – към модерността на ХХ век и култа към спорта и скоростта. 
Същевременно същинската завръзка на композицията, разположена в диеге-
тичното минало време преди първо действие, също е обвързана с механизъм, 
а именно с бомба – преди години Андрей хвърлил бомба в църковен храм, по-
ради което бил принуден да напусне страната. В това събитие, явно визиращо 
атентата в „Св. Неделя“, се засрещат измеренията на традиционното, на чиито 
устои най-явен крепител в творбата е майката Елена, и бунтовната модерност, 
изразена чрез „адската машина“. Нека отблежим тук, че даже ваянето на няко-
гашния Андрей, по думите на Лилия, е също по-близо до бунтовното рушене, 
отколкото до творчеството. („ЛИЛИЯ. Знаеш ли, свикнала бях да го виждам 
[...] да вае, да разбива всичко, което не му харесва.“)

Основни за творбата все пак обаче си остават заводската машина и индус-
триалният ѝ характер. Т.е. тясната ѝ обвързаност с капитала и човешкия труд. 
Проблемът, който се разработва, не е доминантността на машината над човека 
в лудитски смисъл, а тази на капитала над иначе „добрата“ машина, а оттам и 
над човешкия живот. По този начин Андрей се оказва същинският технократ, 
а Романов, ако може така да се изразим, е по-скоро „икономист“. Така парната 
машина сякаш съществува просто за да бъде „красива“, просто да се плава с 
нея към далечни, приказни страни, а заводската – за да заменя човешките жи-
воти за пари. Андрей е все още някогашният романтик, неможещ да оразличи 
машината на парахода от тази, която служи за производство. Романов пък не 
оразличава човека от машината, за което свидетелства цялата метафорика в 
изказа му и поведението му на пълно безразличие както към изправността на 
фабричната техника, така и към човешкия живот. Особеното е, че по подобен 
начин прелива машина и човек и Мира, която, изглежда, е истинският лудит 
в творбата и в чиито реплики „механизирането на човека“ и мотивът за „ръж-
дясващия човек“, срещащ се и в поезията на Вапцаров (напр. в „Горки“ – „ми-
съл ръждива“, и в „Дохождат дни“ – „в гърлото ръжда се наслоява“), изразяват 
категоричното отхвърляне въобще на технологията като антихуманна. Т.е. тя е 
най-близо до споменатото и от Еко „диаболизиране на машината“ от ХІХ век 
и илюстрирано от него чрез „Химн на Сатаната“ на Кардучи (Еко 2006: 393).

Краят на творбата също е някак двойствен – оставащ предимно в полето на 
реториката. Примиренческото пък оттегляне от конфликта на Андрей, без да 
е изяснен изходът от съдебното дело, наистина напомня пасивитета на някои 
от героите на модерната драма от края на ХІХ и началото на ХХ век.5 От една 
страна, героят като че се доближава до света на баща си, възприемайки моряш-
кия му език и представяйки себе си като „талаз“, предизвестяващ задаващата 
се „девета вълна“. От друга, ако Попов неколкократно в действието изобразява 
света и човешките отношения като плавателен съд, то Андрей му противопос-

5 За близостите на Вапцаровия текст с Чеховата драматургия вж. Алексиева 2011: 175–180. 
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тавя образността на морската стихия, явно известявайки метежната мощ на чо-
вешките маси. В този смисъл краят на творбата надгражда над технологичните 
движещи я теми и мотиви една образност от друг тип, изразяваща спонтанната 
наеизбежност на промяната в съществуващия ред. А това пролетарско визио-
нерство също е съвсем типично въобще за Вапцаровата поетика. 
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Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

The present text attempts to see how the works of Y. Yovkov, Chudomir and G. Karaslavov 
read the signs of the modern world, in particular the discoveries of science and technology, 
how they change or not change worlds and ways of thinking.
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Настоящият текст се опитва да види как в творби на Й. Йовков, Чудомир 
и Г. Караславов се четат знаците на модерния свят, в частност, откритията на 
науката и техниката, доколко те (не) променят светове и начини на мислене. 
Обект на вниманието ни са произведения, които се появяват в българската 
литература приблизително по едно и също време – 30-те и 40-те години на 
XX век. Тези две междувоенни десетилетия бележат една нова форма на сбли-
жаване на родното с европейското – чрез техниката. По сполучливото опре-
деление на Н. Георгиев това е времето, когато към имената на Данте, Гьоте, 
Шопенхауер, Метерлинк и т.н. се добавят тези на Сименс, Круп, Фиат, Кузбас 
(Георгиев 2003).1 В същото време точно тогава целенасочено започва да се 
работи и за модернизирането на българското село.2

Ще започнем наблюденията си с Йовковата повест „Жетварят“, тъй като 
хронологически този текст предхожда останалите – първото издание на по-
вестта е от 1920, а през 1930 г. Йовков я преиздава, преработена и допълнена. 
В „Жетварят“ проблемът за техническите чудеса на големия (чуждия) свят е 

1 През 30-те години на ХХ век има значителен внос на всякакъв вид техника заради подпи-
саните спогодби с Германия – вж. Димитров 2012. Важна роля за засилването на интереса към 
модерния свят, респ. към неговите технически постижения има и проектът от 30-те години 
„Образцово село“ – вж. Ангелова 2008.

2 След Първата световна война се създават редица държавни документи, насочени към про-
мяната на селото – в тях се предвижда създаването на подвижни земеделски катедри, закупу-
ването на семена, създаването на дружества. От учителите и свещениците се очаква активно 
съдействие в тази посока – вж. по-подробно Ангелова 2008: 52. И в периодичния печат (напри-
мер в сп. „Целина“) непрекъснато се говори за нуждата от въвеждане на професионални знания 
по земеледелие сред селяните чрез т.нар. „пътуващи земеделски учители“, за създаването на 
т.нар. образцови цифлици, в които земята да се работи с усъвършенствани торове, реколтата 
да се прибира с машини, вършачки и т.н.; селяните нагледно да се уверят в качествата на всяко 
модерно нововъведение – Ангелова 2008.
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част от по-големия и далеч по-същностен за творбата проблем – проекта за 
основаване на спестовнокооперативно дружество в село Люляково, иниции-
ран от поп Дочо и от местния чорбаджия Вълчан Дуков. В представите на поп 
Дочо спестовнокооперативното дружество е повече от необходимо, защото то 
ще бъде изградено върху основата на „сговора и взаимната помощ“. Против-
ниците на тази идея (учителят Радулов, както и хора като Гроздан, намиращи 
се във вражда с Вълчан) застъпват обаче друга теза – въпреки „ползата и ху-
бавата цел“ социалните различия ще продължават да съществуват и в друже-
ството, казано по друг начин, Вълчан ще продължава да е най-богатият човек 
в селото. За Радулов подобни сдружения облагодетелстват единствено богати-
те (в случая – Вълчан), заробват бедните и помагат капиталът и земята да се 
„събират във все по-малко ръце“. Макар да са съгласни с казаното от учителя, 
селяните приемат участието на чорбаджията в кооперацията, защото именно 
той – и с името си, и (най-вече) с парите си, укрепва „престижа на дружество-
то“. Описаната от повествователя дейност на дружеството изцяло повтаря 
формулираните в уставите на създадените в България след Освобождението 
подобни кооперации – закупува стоки, които се продават евтино на членовете 
му, доставя семена, земеделски машини за обща работа и за продажба, през 
него преминават всички по-големи сделки (продажби и покупки) с външни 
хора, което гарантира по-добра печалба за селяните.

Идеята на поп Дочо обаче надхвърля чистата прагматика – той мечтае с по-
мощта на дружеството да направи от селото „общо, голямо и многобройно се-
мейство“, да го превърне в място на сговор, взаимно доверие и любов. За него 
дружеството представлява синтез от няколко институции – законодателна, съ-
дебна, образователна. Ето защо в утопичните му проекти то трябва да бъде „и 
училище, и народно събрание, и съд“. Не на последно място, попът вярва, че 
дружеството би могло да доведе до цялостна промяна на живота – в неговите 
мечтания непрекъснато се повтарят думи като „пречистване“ и „прераждане“. 
Идеализмът и ентусиазмът на героя го карат да вярва, че дружеството е про-
менило дори човек като Вълчан – теза, която категорично се оспорва от учите-
ля Радулов (името му отключва асоциации с познатата ни народна мъдрост, че 
вълкът козината си мени, но не и нрава). Преди обаче да започне да променя и 
превъзпитава другите, самото дружество трябва да се преобрази на хармонич-
но споен, „жизнеспособен и здрав организъм“. Сбъдването на утопията за поп 
Дочо би било равнозначно на съграждане на „царството божие на земята“. 

В повестта се оформят различни позиции не само по отношение на ползата 
от дружеството, но и от техниката. Първата се изразява от учредителите на 
дружеството – поп Дочо и Вълчан не изпитват съмнения относно необходи-
мостта от внедряването на машини в земеделската работа. Това се вижда и 
от направените от тях покупки – от Съединените щати е взета редова сеяч-
ка, от Германия – вършачка. Запленен от предимствата на техниката, Вълчан 
Дуков се оказва добре запознат и с устройството на новата вършачка, а при 
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пристигането ѝ в Люляково демонстрира пред всички не само техническите 
си, но и географските си познания. Вълчан описва качествата на машината, 
като я сравнява с други известни му технически открития – червеният корпус 
на вършачката се люлее като кораб, тя върви като часовник. Тъй като това му 
се струва недостатъчно, той държи да уточни и мястото, от което е поръча-
на – машината идва не просто от чужбина, а от фабриката „Хайнрих Ланц 
Манхайм“ в Германия. За него името на фабриката е значещо, то е символ на 
техническото развитие. За да засили интереса на съселяните си обаче, героят 
ще представи това място не толкова чрез селскостопанските машините, кои-
то фабриката произвежда, а чрез едно далеч по-атрактивно изобретение на 
модерността – балоните. В повестта не се уточнява какви точно балони има 
предвид Вълчан, но бихме могли да предполагаме, че става дума за балони-
те за летене, тъй като през първата половина на ХХ век немската фабрика 
„Ланц“ е един от най-големите производители не само на различни селско-
стопански машини, локомобили, многофункционални двигатели, но и на ди-
рижабли (Яшин 2012).3 В същото време и Вълчан, и поп Дочо си дават сметка, 
че машините предполагат наличието на съответни компетенции у селяните, 
които те се опитват да им набавят чрез организирането на лекции по земеде-
лие и скотовъдство в селото. Към образованите столични агрономи селяните 
се отнасят с уважение и респект (макар да не прилагат веднага наученото), 
които проличават и по време на организираната гощавка за гостите. 

Посрещането на вършачката и батозата се превръща в своеобразен праз-
ник – неслучайно повествователят обръща такова внимание на радостта на 
хората, която многократно надминава радостта, с която те биха приветствали 
някой цар в Люляково. Красноречиво доказателство за това е, че цялото село 
се събира в дома на Вълчан, независимо от съществуващите напрежения и 
от недоверието към чорбаджията. В сравненията, чрез които авторът опис-
ва машините, ясно се вижда как се срещат възторгът и страхът на хората от 
техниката – от една страна, машините са представени като „грамадни чудо-
вища“ (локомобилът е като „вързан и притихнал звяр“), а от друга, са одухо-
творени, превърнати в живи същества („Гледаха ги и им се радваха като на 
нещо живо“, „общата радост сякаш одухотворяваше могъщите им корпуси и 
в сложните очертания на профила им проличаваше чудновата някаква физио-
номия, разкривена от широка и весела усмивка“, новата вършачка в двора на 
Вълчан стои „като доведена отдалеч невяста“ – „всеки, който минеше оттам, 
неволно се поспирваше, поглеждаше я и радостно се усмихваше“, батозата 

3 Не бива да забравяме, че българите са свидетели на полет с балон още при откриването на 
Световното земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г. – тогава се случват 
няколко технически събития: за първи път се пуска електрическо осветление, осъществя-
ва се телефонна връзка със София и от Сахат тепе полита първият балон, управляван от 
Йожен Годар, като в него е и редакторът на в. „Балканска зора“ – Никола Генадиев (вж. 
Сократова 2017).
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е „лека и грациозна“). За разлика от Вълчан селяните не се интересуват от 
произхода на вършачката, най-важното е, че тя е „сигурният залог за общото 
благополучие“. Всеобщата еуфория прави неважно и друго, иначе съвсем не-
маловажно обстоятелство, като това кой точно ще управлява новата вършачка 
(подобно питане остава встрани от повествователното внимание).

На възторга и радостта в творбата се противопоставя трезвостта на учи-
теля Радулов – изначално скептичен към кооперативните дружества, той пре-
нася своя скепсис и върху техниката. Верен на политическите си убеждения, 
учителят не успява да се зарази от всеобщия възторг. За него вършачката е 
„троянски кон“, в който са скрити ахейците, които ще погубят бедните – „вър-
шачките и всички други видове машини ще засилят само чифликчиите, а мал-
ките земледелци ще се разорят, както фабриките разориха еснафа и занаятчи-
ите“. В повестта образованият, интелигентът, разбира не само предимствата 
на техниката, но и негативите, които тя носи. Позицията му е предопределена 
и от философията, която изповядва – за учителя смисълът на съществуването 
се крие в сливането с природата. Земята е не просто пръст, а живо същество, 
радостта и мъката на земята са и на селянина, затова изораването ѝ със собст-
вени ръце засилва връзката между нея и човека.

За разлика от чорбаджи Вълчан, който – според преценката на Радулов – 
знае как да извлече печалба за себе си от всичко, включително и от техниката, 
селският чорбаджия Юрталана от романа на Г. Караславов „Снаха“ (1942) 
изпитва недоверие към абсолютно всички представители на модерния свят 
и към неговите структури, продукт на който е не само техниката, но и съдът, 
адвокатите, медицината като наука, образованите лекари, болниците, новите 
лечебни средства и процедури. 

Техниката за него е синоним на града, а в представите му градът е „сложен, 
разнолик и коварен“. По същия начин Юрталана започва да чете и машини-
те – те са „заплетени и несигурни работи“. Разбира се, героят си дава смет-
ка, че неговият „чуден страх“ от машините (а и от градското, от модерното 
изобщо) се дължи на тяхното неразбиране. В този смисъл напълно логично 
за него машините стават „дяволски направии“. У Юрталана липсва наивното 
любопитство на Йовковия чорбаджия към устройството на новозакупената 
немска машина, задоволено чрез четене на популярни брошури. Йовковият 
Вълчан демонстрира интерес не просто към техниката, но и към държавите, 
които в представите му са емблеми на прогреса – както вече стана дума, два 
пъти в повестта се конкретизира мястото, откъдето е закупена дадена маши-
на. В „Снаха“ пътят на машините до нашата страна няма никакво значение за 
Юрталана. Щом сам не може да ги управлява, за него те са зло, което наруша-
ва стабилността на съществуването му. Страхът на Юрталана е препотвърден 
и от историята със закупуването на дарака и магана, поддръжката и дейността 
на които оставя в ръцете на своя учен съдружник, от когото е измамен. Това 
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окончателно мотивира-закрепва негацията му към знаците на модерния свят 
и изобщо към учените. 

Ако Йовковата творба някак „забравя“ образите на механиците, то романът 
на Караславов центрира вниманието си именно към тяхната фигура. За Юрта-
лана машината е неразделна част от човека, който я управлява. Механиците и 
машинистите за него са своего рода „магьосници“, „люде от друг, тайнствен“, 
приказен свят, на магията на които обаче героят не успява да се поддаде. Не 
очарованост, а недоверие и омраза изпитва към тях – в неговата оптика те са 
„хитреци, измамници, крадци“, които „лъжат простите хора, ограбват ги и им 
се присмиват“. Подобно отношение се гради върху две неща – първо, скритост-
та на действията им от погледа на човека („Ако се повреди нещо, навират се 
отдолу, пипат, човъркат, чукат, никой не може да им разбере наистина ли рабо-
тят, или само се преструват“) и второ, енигматичността на техния език, в който 
терминологията надделява и го прави друг – „неразбран“, „уж български, а не 
е български“. Подсилена и от страха от законите и съдебната система, омразата 
на Юрталана „ражда“ и обобщението, че учените са развалили света.

Безпокойството, тревогата на героя се обуславят от особеното смешение 
на две неща в съзнанието му. Липсата на знания за машините при Юрталана 
се допълва от убеденост, че именно техниката е гаранцията за истински успех 
и печалба: моторите са сила, „голяма сила, невиждана и нечувана сила. Само 
да ги разбира човек“; „в машината, в търговията и в учението, там се крие 
богатството“. 

Чрез поведението на Юрталана се възпроизвежда една устойчива представа 
за света, за неговите принципи на функциониране и регулациите в него, която 
е заплашена от промяна. Недоверчиво-доверчивото отношение към промяната 
е съпроводено и с неизговореното, в известен смисъл недоосъзнато напълно 
усещане за това, че съпринадлежността на човека към света е поставена под 
въпрос, доколкото той трябва да усвои нови неща, да ги въз/приеме и да свик-
не с тях. Това развива усещането му за изтръгване от света, за „отнемане“ на 
„собствения“ му свят. 

Не само Юрталана, но и героите на Чудомир характеризират учения свят 
като „дяволски“. Но тяхното определение е заредено не със страх и ненавист, а 
е израз на наивното им недоумение и възхита пред световния прогрес и техни-
ческия напредък. Съвременният свят, макар същността му по никакъв начин 
да не ги засяга, в техните представи е „техника и бързина“ или, казано с ду-
мите на един от нашенците – днес всичко е аламинут – и сглобяването на една 
машина, и обиколката на света, и издигането в йерархията, дори и любовта. За 
разлика както от героите на Йовков, така и на Караславов, при Чудомировите 
нашенци няма страх от машините, няма недоверие към учените, но няма и же-
лание агентите на модерността да проникнат в техния свят и да го променят. За 
тези герои техническото развитие е като филм, който наблюдават и коменти-
рат, но в който не се опитват нито да влязат, нито да изживеят. Неразбирането 
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на модерността отключва иронията на повествователя към затворения в своя-
та изостаналост и духовна бедност, непропусклив спрямо всичко външно свят 
на героите. Образът на европейското присъства не като част от предисторията 
на едно или друго техническо изобретение, а единствено за да засили тотал-
ната изостаналост на своето, изцяло индиферентно към ставащото по големия 
свят. Дори техническите термини претърпяват странна метаморфоза, когато 
се произнасят от Чудомировите герои – електрика (вм. електричество), алю-
минация (вм. илюминация), матор (вм. мотор). Действието на едно или друго 
техническо чудо в представите на нашенците се „превежда“ на познат за тях 
език – гласът на моторчето е като „на магаре“, то е „колкото легнало малаче“, 
от него излизат „светулки“ по селото, лампите мижукат „като газеник във во-
деница“. Повредата на мотора Чудомировите герои обясняват отново, като се 
опират на собствения си житейски опит – змийските очи на Руска Караконов-
чина са го урочасали, затова незабавно трябва да му чете поп Никола („Елек-
триката на Митя Питето“). Казано по друг начин, със или без техниката – 
нашенците продължават да съществуват спокойно. 

В разказите на Чудомир се споменават непрекъснато марките на различни 
технически изобретения – полилеи, електрически крушки, ютии, грамофони, 
шевни машини, велосипеди и т.н. Въпреки усърдието на търговците, Чудо-
мировите герои не проявяват никакъв интерес към предимствата на изрежда-
ните пред тях квалитетни марки („Търговец“). Още повече когато са убедени, 
че собствените им изобретения са далеч по-добри – типичен пример е сел-
ският часовник, сътворен от поставянето на будилник до старото клепало и 
на дежурен часовой, който да го удря според хода на стрелките. Амбициите 
на някой „учен“ техен съселянин да модернизира живота им, като въведе 
техническите новости, не пораждат нито съпротива, нито прекален ентусиа-
зъм. В същото време провалът на подобни начинания е добър повод да се по-
забавляват за чужда сметка („Електриката на Митя Питето“, „Американска 
леща“)4. Това е и възможност за нашенците да разкрият своите разбирания 
за учението и учените – „ползата“ от учението е такава, че само „замътва“ 
главата на човека. Ето защо думите на следвалия в техническото училище в 
Габрово Митьо Пипето са неразбираеми, понятията му са отвлечени – „все 
за небъдни работи приказва и изпада в теория“, говорът му е като на всички 
учени – „като по вестник“. Героите на Чудомир имат и изграден образ на 
учените хора – те си личат по мушамените палта, по брадите и очилата. По 
тези три белега селяните лесно разпознават помощниците на местните изо-
бретатели, идващи отвън, от града.

В разказите на Чудомир е пародиран и познатият ни от „Жетварят“ образ 
на кооперативното дружество – то не е видяно като път към установяването 

4 В света на Чудомировите разкази усилия да променят нещо в бита или социума правят 
само въодушевени чудаци, донкихотовци от подбалкански мащаб и всичко свършва със съжа-
лителния присмех на наблюдаващите ги отстрани – Георгиев 2003.
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на царството божие на земята, като средство за пречистване на народа, за из-
кореняване на пороците – и най-вече на пиянството. Чудомировото дружество 
е сбор от пияници – безделници, които, докато пият „всеки по половиница“, 
поставят основите му в кръчмата. Единствено уставът, съставен от учителя, 
пази спомена за истинската същност на подобни кооперативни сдружения, 
респ. пази спомена за дружества от типа на поп-Дочовото. В „Жетварят“ ус-
тавът не се цитира, но лесно можем да отгатнем съдържанието му по органи-
зираните от поп Дочо и Вълчан мероприятия в селото. Чудомировите герои 
дори поръчват чужда литература по овощарство, въпреки че не говорят запад-
ни езици. В крайна сметка от дружеството им остават единствено книгите, 
тъй като овошките са безмилостно изсечени от надхитряващите се едни други 
кооператори („Караджейка“).

Разгледаните текстове позволяват да видим различни типове отношения 
към техниката в следвоенната ни пропатриархална проза. В повестта „Жетва-
рят“ съществуващите социални напрежения и конфликти отстъпват пред во-
дещата за цялото Йовково творчество идея за изконната свързаност на човека 
със земята – тя е не просто негова майка, но и истинският му (и единствен) 
дом. Машината, въпреки своята непознатост за селяните, се мисли в своята 
свързаност със земята. Машините се оказват елементи от утопичния проект 
за налагането на царството на доброто и любовта. Ето защо Йовковите герои 
нямат страх от техниката, страхът, доколкото изобщо присъства, е от засилва-
нето на социалните различия. 

В „Снаха“ страховете на Юрталана от техниката са обърнати не към 
другите, а единствено към собствената му сигурност и стабилност – ако би 
имал нужните познания, с машините би могъл да се докаже отново – и далеч 
по-лесно, като най-добрия стопанин в селото. Техниката обаче е сред онези 
неща, които героят докрая не успява да направи „свои“.

Учителят Радулов в „Жетварят“ е притеснен за бъдещето на бедните. Чудо-
мировите герои бедняци обаче не се тревожат от присъствието на техниката – 
тя едва ли би могла да застраши безметежното им съществуване, по определе-
нието на Н. Георгиев те са „бедни, но спокойни“ (Георгиев 2003). Нашенците 
са далеч както от любовно-синовното отношение към земята (Йовков), така 
и от третирането ѝ като стока (Караславов). Ето защо за тях машината е ат-
ракция, която бързо приковава към себе си погледите им, но и също толково 
бързо ги отегчава.

Героите и на тримата автори не са пътешественици – те не обикалят света, 
не опознават мамещо-стряскащото му техническо лице, посещавайки изло-
жения и музеи, а чуждият свят, респ. неговите технически чудеса, идват при 
тях и биват подложени на оглеждане и преценка. При Йовков в почти пълни 
синоними в повестта са превърнати технически прогрес и чужбина. При Ка-
раславов на мястото на Европа вече е поставен образът на столицата, така 
техниката и големият град в представите на Юрталана се оказват другите име-
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на на непознатото зло. При Чудомир изобщо не се проблематизира връзката 
на техниката с чуждото или с градското пространство. По-скоро можем да 
говорим за едно взаимно осмиване на два свята (патриархалния и модерния), 
които по никакъв начин не успяват да се докоснат.

Възторг, страх, ирония и(ли) безразличие – това са чувствата, които по-
ражда у човека срещата с модерността и нейните знаци. Изправен пред неу-
молимия ход на прогреса, независимо дали го приема, или не, пред индивида 
остава изборът как да продължи биването си в света – мислен като царството 
божие на земята или като Апокалипсис.
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ТЕХНИКА И КУЛТУРА НА ГОЛЕМИЯ ГРАД.
ОБРАЗЪТ НА МАШИНАТА В КОНТЕКСТА НА АВАНГАРДА 

(Ч. МУТАФОВ)

Надежда Цочева 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

This text considers the image of the machine in the context of the avant-garde, which is a 
reaction of the two faces of our civilization – praise for the technical progress (futurism) 
and a threat to spirituality (expressionism), and also its reflections in the Bulgarian 
realities in the context of the 20s of the 20th century – the aesthetic experiments of Lamar, 
N. Marangozov, G. Milev, Ch. Mutafov; K. Krastev’s articles. The image of the machine and 
other artefacts of the civilization are a subject of discussion in The Poker of Temperaments, 
The Dilettante, the short story collection Technical Short Stories by the writer, mechanic 
and architect Chavdar Mutafov, whose stories have a lot in common with the aesthetic 
transformation of the modern period (expressionism, Bauhaus, new objectiveness). The text 
examines the key problems – the technology and culture of the city, the relation between 
art and technology, the machine as a bearer of the antagonistic view about life – in the 
condition of motion or at rest; the machine and the secret of power and the failure of the 
transcendence; the ecstasies of rapidity and the threats of the civilization. 

Key words: machine, art, technology, futurism, expressionism

Авангардът и Машината

Авангардът се явява реакция на двете лица на цивилизацията: възхвала на 
техническия прогрес (футуризъм) и заплаха за човешката духовност (експре-
сионизъм). Футуризмът е концепция за „нещата в тяхното движение“, „прос-
лава на агресивността на движението“ заявява Маринети в Първи манифест 
на футуризма – 1909 г. (Schmidt-Bergmann 1993: 77). Според футуристите 
скоростта и технологията са символите на модерния свят: те се увличат от 
шумовете на големия град – на машините, човешките маси, фабриките, вла-
ковете, самолетите, автомобилите.

За разлика от футуризма, експресионизмът заема критикуваща позиция 
спрямо техническия век. Немският експресионизъм, за който градът е един от 
тематичните му комплекси, не обича цивилизацията: „градът“ е част от него-
вата основна концепция за край и гибел. Г. Хайм в „Берлин“ представя беле-
зите на техническата цивилизация: влакове, автомобили, украсени в мрачни 
цветове – сред тях се откроява шествието на деперсонализирания човек-маса, 
видяно като струпване на тела: „в трамвая две фасади хора седят натъпкани 
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един в друг“ (Ал. Волфенщайн), но самотни, далечни (Андреева-Попова 1983: 
69). В стиховете на Ив. Гол тракат влакове, минаващи край евтини хотели, хо-
рата вървят през безрадостни интериори като „непознати просяци, без сърца“ 
(пак там: 72). К. Отен във „Възкачване на престола на сърцето“ (1918) заявява: 
„Долу техниката! Долу машината!“ (Daniels 1969: 182). Крайно проявление на 
тази тенденция са текстовете на Г. Кайзер и Е. Толер. Представена е тревогата 
за загубата на контрол от страна на човека спрямо машините. Тази негатив-
но-скептична оценка се съдържа в „Дер Щурм“ и „Ди Акцион“ (1911–1921), 
в които липсва дискусия за връзката изкуство – техника. В „Дер Щурм“ са 
публикувани „Манифести на италианския футуризъм“, но по принцип екс-
пресионистите не участват в дебата за ролята на техниката: дистанцирането 
от света на машините схващат като необходимо спрямо собствената легити-
мация като революционери на духа. К. Пинтус окачествява експресионистич-
ния бунт на Духа като реакция спрямо цивилизацията, направила зависима 
Човека от собственото му творение – наука, техника, търговия и индустрия. 
Немските художници експресионисти демонстрират тенденции към примити-
визъм („Синият конник“ и „Ди Брюке“), но някои от тях, като Л. Майднер, 
са привлечени от навлизането на машините в големия град и рисуват и ин-
дустриални пейзажи. Основно в картините на експресионистите – Кирхнер, 
Бекман, Грос – привлечеността от урбанистичния град преминава в апокалип-
тични визии. Самият Майднер рисува картините „Апокалиптичен град“, „Апо-
калиптичен пейзаж“, в които апокалиптичният подтекст произтича от дълби-
ните на интуицията, свързана с предчувствие за близка катастрофа. Основен 
обект на неприязън са техническият прогрес и неговото главно творение – 
машината, като изкуствено създаден хомункулус и антитеза на духовната същ-
ност на човека. Картините между 1911–1916 г. изобразяват градския пейзаж, 
изразяват чувството за катаклизъм чрез гротесково деформирани руини на 
здания и лутащи се човешки фигури, за което свидетелства и дневникът на 
Майднер: 

... Виждам объркани хора, стоящи на улицата... Автомобили с грохот се носят..., слън-
цето – разтопено, дишащо чудовище описва дъги... изпод молива ми излизат деформи-
рани човешки тела... (Маркин 2008).

Градът като пулсиращо струпване на артефакти на техниката упражнява 
влияние върху писателите експресионисти. Дьоблин в „Берлин Александер-
плац“ проектира заплашителна картина на града-чудовище, но в ранното му 
творчество се наблюдава възторг от техниката. В спомените си изразява своя-
та омагьосаност от тайнствената аура на парната машина: 

3 или 4 мощни широки разположени метални същества, на които ритмично се движеха 
блестящи части: това беше динамото за произвеждане на светлина и енергия. Те ми 
завладяха сърцето. Това беше машината. Тя изглеждаше така. Дух от духа на нашия 
град (Daieva-Schneider 2001: 75). 
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Машинният инженер и писател авангардист Ч. Мутафов, свързан с нем-
ската култура, в началото на творческия си път посвещава есе на Мотора, 
излязло за пръв път във „Везни“ (9/1919). Аналогично на цитирания текст на 
Дьоблин, Мутафов тематизира същността на Мотора чрез принципа на ан-
тропоморфизацията, като заменя елементи на техниката с части от човешкото 
тяло: „... едно жестоко и красиво същество, с желязна глава и лаком търбух, 
препълнен с масло“ (Мутафов 1993: 79). Поставя се акцент на силата, могъ-
ществото, които в състояние на покой му придават мистична същност („мис-
тичен символ на бранника на вековете, поставен на вечна стража пред тайната 
на Космоса“), а в състояние на движение оживява, превръща се в „железен 
звяр“, който „насича времето в правилен ритъм“. Ритъмът, чистите линии, си-
лата са основните му достойнства. Моторът е „дете на чистия разум“, „точно 
съчетание от пространство и време: душата му е висша абсолютност от непо-
грешимост и догми, идеален символ на съвършенство и стил“ (пак там: 81). 
Изразено е възхищение от машината, респект от силата на техническия пер-
фекционизъм. Този ранен текст от 1919 г. е включен в сб. „Технически разка-
зи“. Мотивът за машината е в основата и на по-късните текстове в сборника – 
„Радостта от живота“ (1925) и „Историята на един автомобил“ (1933), които 
заедно с образа на кинематографа, радиото представят света на модерната 
цивилизация, като се откроява двойната проекция на този образ, вариант на 
антагонистичното виждане за битието – естетизиран и демонологизиран, въ-
веден в структурите на ежедневието. Автомобилът, кинематографът са арте-
факти от света на масовата култура и машинната цивилизация, на града-чудо-
вище с „металически зъби“, водещи до деперсонализация на човека в романа 
„Дилетант“; докато в „Екстазите на бързината“ машината се свързва с мотива 
за движението в опита да се преодолее пространството и времето. Тази двой-
ственост е повлияна от тенденциите, завладели Германия в началото на XX в., 
определящи разбирането за изкуството. В този период отношението изкуство – 
техника се свързва с идеите на футуризма, експресионизма („Ди Брюке“, 
1905–1913 и „Синият конник“, 1911), творческото обединение Вербунд (1907), 
от което по-късно произлиза Баухаус (1919).

Двойствеността при възприятието на образа на Машината може да се види 
и в текстовете на българските модернисти от 20-те г. В сп. „Кресчендо“, 1923, 
кн. 3–4 се появява текстът на К. Кръстев „Началото на последното“, в който 
в контекста на историята на изкуството с различните му преображения се ко-
ментират същността и ролята на машината в модерния живот (футуризъм); 
отношението човек – машина (конструктивизъм). Естетизацията се свързва с 
„геометричното и механично великолепие“ на този „единствен модел на зако-
номерността в света“, „синтез от динамични сили в ред статични дадености“, 
като се заявяват предимствата спрямо човека: машината „не страда от невра-
стения като човешката душа на Пшибишевски“ (Кръстев 1995: 46). Кръстев, 
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говорейки за естетическите преображения на модерността, обръща особено 
внимание на дебата за смисъла на битието в модерния свят: 

За смисъл на настоящето и бъдещето спорят Човекът и Машината, естественото битие 
срещу изкуственото, плод на цивилизацията. Новият Бог – Машината според конструк-
тивизма и вечният Бог Човекът, според Тагор, протестиращ спрямо „машинния живот“ 
(Кръстев 1995: 46). 

Извежда се първенствуващото място на човека, но се отбелязва и влия-
нието, което оказва техниката върху вътрешния живот: освобождаване от 
изключителността, мистицизма, романтично-субективното. Механичното е 
видяно откъм неговата утилитарност, целесъобразност, ритмична закономер-
ност, нечувствителност. Представена е и гледната точка на Шпенглер спрямо 
цивилизацията, която погубва човека. Идеята за машинизацията на човека и 
на изкуството в модерния свят се обговаря в българското културно простран-
ство – дали се възприема като начин за постигане на някаква целесъобраз-
ност, съвършенство на човека като конструкция, подобна на машината, или 
като заплаха за неговата духовна същност; дали става въпрос за променената 
същност на изкуството в епохата на техническата възпроизводимост (В. Беня-
мин), т.е. тревогите и утопиите на модерния свят.

 Отношението на българския експресионизъм към футуризма, конструкти-
визма е относително неутрално. Г. Милев посещава ямболските авангардисти, 
а Ч. Мутафов публикува в „Кресчендо“ текста „Невъзможности“. За Мутафов 
футуризмът, заедно с примитивизма и кубизма, се явява продължение на въве-
дената от експресионизма естетическа революция с цел „постигане на непости-
жимото и вечното“ (Мутафов 1993: 304). В „Пейзажът и нашите художници“ в 
една последователност са включени художествените явления: експресионизъм – 
примитивизъм – футуризъм – кубизъм. Извеждането на експресионизма като 
първи измежду другите -изми, отговаря на йерархията в българския художест-
вено-литературен пейзаж на ранните 20-те години. Самият авангард присъства 
в аморфността на художествените търсения на българските новатори, което 
рефлектира върху начина, по който представят концептите „град“, „техника“, 
„машина“. Двойственото отношение към машината е част от естетическите 
експерименти на българските авангардисти Ламар, Н. Марангозов, от осно-
ваващите се на принципа на авангардния синтез текстове на Мутафов. Ламар 
в „Авиатор“ поставя акцент върху движението в пространството, търсейки 
симбиозата природно – технологично: „с железни двигатели... чайка моторна“ 
(Сарандев 2001: 151). Благодарение на машината, чийто образ е персонифици-
ран, човекът-авиатор придобива черти на митологичен културен герой, про-
рязващ граници, покоряващ пространства. Сарандев отнася подобни текстове, 
тематизиращи образа на машината в нейната устремност, към футуристична-
та естетика. Трансформацията на покоя в движение ражда Новото Величие: 
„покоя да стане движение/ с динама с машини със ток и огньове“ (пак там: 
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131). Ламар представя мистериозната същност, център-двигател на човешката 
мисъл; сливането на хора, машини, заличаване на различията във формите в 
духа във времената; свързва машината с новотата. Образът на машината може 
да бъде вграден и в апокалиптична образност: част от света на институциите 
с тяхната манипулативна същност, с налагания ред, прокламиран с „бюлети-
ни“, разпръсвани с „аероплани“, защитаван с високопарния език на надзора 
и наказанието, който трябва да бъде разрушен („Пролог“). В „Железни ико-
ни“ се раждат новите варвари, отхвърлили всички цивилизациони наслоения, 
за да се завърнат към първичната същност на освободения човешки дух. В 
„Стачка“ действията им бележат „залеза“ на цивилизацията с техническите 
артефакти: „огнени влакове“, „параходи с железни утроби“, „мъртви трамваи“ 
(пак там: 139). Радиостанцията е гласът, свидетелство за грандиозния сблъсък, 
в който цивилизацията е мъртва, за да се роди в утробата на нова Богородица 
огромен мъченик – масите с „железни икони“, чийто активизъм ще промени 
света. Експресионистичната образност повтаря модела, зададен от Г.-Милеви-
те „Грозни прози“, „Експресионистично календарче за 1921“, „Ад“, Градът се 
свързва с цивилизацията, поробила човешкия дух; пространство на социални 
конфликти, метонимично представено чрез фабрични комини („Февруари“), 
напуснати трамваи, автомобили, които „стоят уплашени сред безлюдния буле-
вард и гледат с широки, сърдити очи“ („Октомври“), „прелитащи автомобили 
със 100 конски сили“ („Ад“). В „Грозни прози“ улицата е пространство на го-
лемия град с шумовете на автомобили, трамваи („Драма“), омнибуси („Мар-
силеза“), часовник, който възвестява Апокалипсиса („Инвалиди“); бунта на 
гневния човек-маса („Смърт“). Н. Марангозов в „Нула. Хулигански елегии“ 
фрагментарно налепя колаж от урбанистични артефакти: „увеселителни вла-
кове“, „ята аероплани“, „телеграфни стълбове“, за да взриви логиката в света 
на цивилизацията, да я отрече в името на завръщането към „медиума на бялата 
невинност/ който мъдро написва/ нула“ (Сарандев 2001: 191). Отнесеният към 
авангарда автор Г. Динев разгръща мотива за движението, чрез който в „Към 
Маринети“ се постига изходът от света на баналното, за да се преоткрие све-
тът на творческия акт. В „Пурпурно пространство“ техническите артефакти 
градят парадоксален образ на човека: „в радиографията на съня ми/ скелетът 
ми изглеждаше/ дърво, облечено в скреж“ (Сарандев 2001: 219). Диалектиката 
мисъл   – слово търси своята визуализация в „Словото“, в структурата на мета-
фората се вграждат образи от света на природата, цивилизацията, музиката, 
човешкото и техническото.

В този европейски и български контекст се вписва Ч. Мутафов със засиле-
ния интерес към машината. Доколко следва футуристичните идеи, свързани 
с естетизацията на техниката, и доколко отразява заплашителната същност 
на модерната цивилизация; идеите на конструктивизма, Баухаус, Мутафов 
представя двете лица на цивилизацията: експресионистичните безпокойства 
за дехуманизацията на човека и футуристичните визии за агресията на дви-
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жението, красотата на бързината, ритъма на модерния град. Както при футу-
ризма изпитва респект към техниката (психонагласа и на машинния инже-
нер). Според него в индустриалния век изкуството и техниката не бива да 
се противопоставят, а трябва да има връзка между тях. С „Моторът“ прави 
това, което Маринети изисква в „Технически манифест на футуристичната 
литература“: „Ние искаме да предадем в литературата живота на Мотора, 
на това ново инстинктивно животно, чийто главен инстинкт ние разбираме“ 
(Schmidt-Bergmann 1993: 285). За връзката с техниката говори и изборът на 
заглавие на сборника от 22 разказа: „Технически разкази“ (1940–1943), който 
съгласно мотото е посветен на „техници“, на колегите от техническото висше 
училище в Мюнхен 1908–1914 г. и 1922–1925 г., и е подписан от дипломира-
ния инженер архитект Ч. Мутафов. Мотото отговаря на представяните в кни-
гата технически проблеми – творецът стои близо да характерната за футури-
стите идея за прилагане на техническия принцип в литературата и изкуството: 
„поставените задачи, било то по стил, било по сюжет, са технически“ (Мута-
фов 1993: 74). Дистанцираността във времето сочи индиректна отпратка към 
футуризма според С. Шнайдер (Daieva-Schneider 2001: 78), като се откриват 
разлики с футуристичната естетика в „Моторът“. В центъра на апологията на 
техниката, част от естетическата манифестация на индустриалната динамика 
на цивилизацията при представяне на ревящите машини и на скоростта, стои 
възторгът от бързината. В Първи манифест Маринети обяснява, че 

... великолепието на света се е обогатило с нова красота: красотата на скоростта. 
Една състезателна кола, чиято каросерия украсяват големи тръби, които приличат 
на змии с експлозивно дишане,... е по-красива от Nike von Samothrake (Schmidt-
Bergmann 1993: 77).

За Мутафов обаче задвижването на мотора означава загуба на идеалност-
та: „Увлечен в шеметната деятелност на своето могъщество, моторът изгубва 
чистия изглед на идеално същество. Той става грозен и страшен“ (Мутафов 
1993: 80). Моторът се превъплъщава в различни същества: звяр и герой, вла-
стител и роб, герой и шут, разгневен и страшен, универсално същество, вечен 
символ и въплъщение на труда, гений на движението и апокалиптично съще-
ство. За Мутафов машината притежава впечатляващи естетически качества, 
за разлика от футуризма, те биват манифестирани в състояние на покой – из-
раз на механичното съвършенство на „идеално същество“. „Абстрактната 
идеалност“ на мотора произтича от нереализирането на потенциалните му 
сили. Върху опозицията покой  – движение като вариант на опозицията иде-
ал – живот и върху мотива за техниката спира вниманието си Т. Мартин, 
който смята мотива за машината за иманентен за творчеството на Мутафов. 
В отхвърлянето на динамикатa при едновременното фокусиране върху есте-
тизирането на техниката в покой се отразяват нагласи, свързани с немския 
Баухаус. Наблюдават се две разлики: 
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• Футуристите се опитват да извлекат от същността на машината и техни-
ката една нова естетика, а художествено-индустриалните движения се 
опитват да вплетат естетиката в техниката. 

• Вместо да поставят акцент на механистичните метафори, както футу-
ристите, на „подчертаването на движението“ и на „липсата на система“, 
Немският творчески съюз и Баухаус показват интерес към статичните 
и монументалните аспекти на съществото „машина“ (Daieva-Schneider 
2001: 79).

Чрез функционализирането на изкуството и естетизирането на машината, 
чрез взаимното им приближаване може да се постигне желаната симбиоза 
изкуство-техника. Мутафов идеализира машината, като стига до своеобраз-
но, съотнесено със субекта одушевяване на механичния обект. За машинния 
инженер, който изучава устройството на мотора в детайли, монументалното 
проявление на машината има сочещо извън индустриалния век трансценден-
тално измерение. На Мотора, обявен за „героичен“, „божествен“, му бива от-
редена вечност и безгранично възхищение: 

Аз съм тръпнал в екстаза на обожанието, унесен във виденията и тайните на твоето 
чудо..., за да те почувствам мой, за да те постигна и се слея с тебе в неразривен и вечен 
блян, лице с лице срещу Първоначалното (Мутафов 1993: 82). 

Обръщението към машината като към приятел няма общо с вярата в поло-
жителното преобразяване на човека по подобие на първообраза на машината, 
с идеята за създаването на мултиплициран човек по безгрешно функционира-
щия пример на машината („Мултиплицираният човек и светът на машината“, 
Маринети). При Мутафов обръщението е оформено от надеждата за една, на 
базата на техническата идеалност, трансцендентност, към която се стремят 
героите от ранните му разкази. Мотивът за машината се свързва с идеята за 
нейната метафизична същност. При характеристиката ѝ са използвани типич-
ните за експресионизма думи „чудо“, „тайна“, „космос“, които присъстват в 
програмните му текстове. За разлика от експресионистите от „Синият кон-
ник“ Кандински и Фр. Марк, които виждат в технизирането на обществото 
противоречие с духовността на изкуството, Мутафов оповестява участието 
на оставащия в покой мотор в отвъдното битие в духа, към който се стреми 
експресионизмът. В „Моторът“ се извършва симбиоза на идеалното експре-
сионистично мисловно богатство с произлизащите от индустриалната дейст-
вителност технически мотиви.

Ч. Мутафов произнася сказки в София и провинцията по проблемите на мо-
дерното изкуство. В тях той предвижда последиците за изкуството вследствие 
на механизирането на живота и отражението върху индивида в контекста на 
текстове като „Динамизирана епоха“ на д-р Н. Шейтанов и „Машинизация на 
изкуството“, излезли в „Златорог“. В „Динамизирана епоха“ (1923) Шейта-
нов извежда особеностите на епохата, свързани с изграждането на модерната 
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идентичност и променената роля на изкуството. В контекста на следвоенна-
та преоценка на ценностите той определя новата динамизирана епоха като 
времето на „вавилонското смешение на народи, раси, култури и светогледи“; 
времето на Айнщайн, Шпенглер, Фройд; основаващо се на властта на пола, 
спорта, танца, вестника, кинематографа, модерната техника; интересуващо 
се от човека-маса, от динамизирания човек (Шейтанов 1923: 376–377). В нея 
се променя традиционното схващане за изкуството: разпадане на множество 
-изми, индустриализация на талантите, бягство в трансценденталната поезия, 
безпредметната живопис, атоналната музика. В „За новото изкуство“ (1927) 
Мутафов тематизира това, което занимава Г. Зимел в „Големият град и духов-
ният живот“ (1903) – промяната на изкуството в резултат на технизирането на 
големия град и въздействието върху индивида – нарастваща нервност, произ-
тичаща от бързата смяна на въздействията на града (Зимел 2014: 36–57). Раз-
тълкувани са процесите на промяната като логични и неизбежни последици 
от индустриализацията, без да се изпада в опияняващо одобрение на индус-
триалното общество; направен е анализ на промените, свързани със същност-
та на модерното. Основната идея на сказките е, че изкуството, което иска да 
се представи за ново и модерно, не може да остане затворено за новия Ритъм 
и законите на технизирания свят. Шансът на изкуството се състои в това да 
печели от новите технически постижения. Той се позовава на идейното бо-
гатство на Баухаус – при установяването на симбиоза между изкуство, тех-
ника и производство; при проекта на образа на модерния инженер-човек на 
изкуството, изместил индивидуалиста (Аврамов 1993: 309). В изнесената два 
дена след тази сказка се поставя въпросът за опасностите от индустриализа-
цията. „Против новото изкуство“ съдържа негативите – нивелиране, стандар-
тизиране (и в духовните области), предимство на количествените критерии, 
ограбване на личността, липса на време – обобщение на идеите на немските 
експресионисти при критиката на цивилизацията. Позицията на Мутафов е на 
премерен модерен градски реализъм (пак там: 303–310).

„Технически разкази“ – Машината и тайната. Провалът за трансцен-
денция

Човекът живее в света на явленията, възприемайки го чрез сетивата си, но 
за него скритата същност на нещата се превръща в тайна, до която не може 
да достигне. Той се стреми към познание в един фрагментаризиран свят, раз-
паднал се на явления и неразгадаема същност, като разглежда собствената 
си екзистенция в този контекст: загатната е екзистенциалната несигурност 
на съзнанието, което вижда собственото си съществуване като преходно яв-
ление в пространството и времето. Съзнанието се стреми да преодолее тази 
несигурност чрез трансценденцията, чрез обединение с космоса; старае се да 
локализира битието в себе си, като отправна точка за разкриване на скритата 
същност на нещата се явява Машината (Martin 1993: 197–199). В състоянието 
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на покой моторът се явява естетически артефакт, идеално същество, а сила-
та в него се възприема като потенциална. Механичната му сила е символ на 
космическа сила – той е неин пазител. В състояние на действие моторът губи 
своята идеалност, освобождава се неговият потенциал, той става „грозен и 
страшен“. Бруталността на силата, превърната от него в енергия, която го пра-
ви господар на материята, се възприема в естетически план като външна гру-
бост. Различието между двете форми провокира търсенето на тайния принцип 
в основата им. Като носител на силата, моторът е представител на извънвре-
менното, превръща се във вечен мотор, на който е присъщо свръхестествено 
битие, за чието могъщество мечтае аз-разказвачът в „Моторът“. Чрез екста-
тичното единение с машината прави опит да трансцендентира собственото си 
съществуване, да достигне истинската форма на битие: свързаност с космоса, 
с непосредното, надвремевото: „през пулса на твоя живот аз усещах как кръв-
та ми се вълнува в ритъма на една нова воля, която беше и твоя“, „аз и ти, това 
беше едно“ (Мутафов 1993: 82). Азът се оказва носител на тайната, проявява-
ща се в предметното и в човека двустранно: едновременно като идеалност и 
нейното отрицание. В този контекст трябва да се постави и образът на жената 
и отношението към нея – жената и машината са носители на тайнствена сила. 
Аз-съзнанието, обединявайки се с нея – романтически нежно в „Зимна утрин“ 
или брутално-грубо в „Грубости“, „Радостта от живота“, „Звероукротителя“, 
възприема в себе си тази тайна. Азът е изходна и крайна точка на стремежа 
към единение с космоса, когато разкрива чувството на щастие пред лицето на 
изпълнената със сила мощ на мотора. Стремежът към познание, постигането 
на нова форма на битие в единение с Космоса е в основата на „Пейзажът и 
нашите художници“ и „Моторът“ чрез антропоморфизирания образ на маши-
ната, като тематичната рамка се разширява до сцената с единението с маши-
ната в „Радостта от живота“ в момента на най-мощното разгръщане на силата 
на парния локомотив. За Шлосера важи същото отношение към машината, 
както и за аз-разказвача в „Моторът“. Шлосера го превръща в свой брат, за да 
„открие“ тайната. Ако в „Моторът“ машината създава у човека почти религи-
озно ново битие: „вчувстване в Непостижимото“, тук човекът вдъхва живот 
на машината. Названието Шлосера изразява съотношението между машин-
но-техническото и човешкото. Същността на машината като символ на силата 
обаче е двойствена. Склонността към разрушителност я прави апокалиптично 
същество. При опит да отстрани грешка в монтажа Шлосера попада под ко-
лелата на машината. Постигналият трансценденцията чрез смъртта Дилетант 
е предшестван от Шлосера и неговата „еротична прегръдка“ с машината в 
смъртта. Смъртоносното падане е форма на единение, но то не довежда до 
трансцендентиране, а до нищото. Машината остава „мистичен символ“, пази-
тел на тайната. Тайната, която аз-разказвачът иска да открие в другия, Шлосе-
ра, остава неразгадана. И в „Покерът на темпераментите“ машината трябва да 
може да помогне на човека да преодолее времето и пространството. Въпреки 



189

екстазите на бързината, мисълта не може да закрепи мига завинаги, търсената 
Тайна се разлива във вечността, без да бъде постигната. 

Чрез образа на машината са представени провалите за трансценденция в 
сб. „Технически разкази“. Откроява се силата и идеалната ù същност, която в 
опита да получи материална проява във всекидневните структури на жизне-
ния свят постига гротескова деформираност. В ранните текстове е разкрита 
мистичната свързаност човек – машина, в идеалния вариант белязала връз-
ката с космоса, а в реалността довела до загубата ѝ. Разкрита е способността 
на машината да превръща силата в механично действие, символ на тайнствен 
живот, който я изпълва. „Радиото“, подобно на „Моторът“, естетизира нейния 
образ, представяйки особения статут на съществуване на механичното в аб-
страктната хармония на природонаучна точност и математическа геометрия. 
Геометрично абстрактната идеалност насочва към принадлежността към иде-
ално отвъдреално битие, което и човекът може да постигне в единението си с 
машината. В „Радиото“ човекът навлиза в универсума, надмогва ограничени-
ята на време и пространство с помощта на радиото, но трансценденцията на 
човешката екзистенция се проваля. Проследена е трансформацията на образа: 
от просто украшение на витрините до „проводник на мистичния глас в широ-
кия кръг на космоса“: 

... там човешката душа се извиваше в музика, в мелодични вопли, земното кълбо се 
разгръщаше в хармонични ветрове, в нестихващия ек на електрическата песен, в раз-
вихреното ветрило на огромна буря, пронизваща глухия хаос на пространството (Му-
тафов 1993: 175). 

Машината в „Моторът“, „Радостта от живота“, „Екстазите на бързината“ 
променя битието си в късния текст „Историята на един автомобил“ (1933), 
израз на естетическите промени при употребите на баналното. Според кри-
тиката Мутафов „еволюира по посока на една неореалистична концепция“ 
(Аврамов 1993: 306). Декоративният изказ се измества от сатиричния. Чрез 
баналния акт на покупко-продажбата се представят различни човешки съдби, 
оглежда се изпразнен от смисъл живот. Изграден е образът на общество, от-
хвърлило мисленето като екзистенциален израз на живота, вместо екзистенци-
алните въпроси, които вълнуват героите от ранните разкази. Ако в „Моторът“, 
„Пианото“, „Радостта от живота“, „Екстазите на бързината“ на механиката е 
присъща „очароваща естетика“, одухотворяваща машината, изравняваща я с 
човека; сега тя е принизена до символ, чрез който се прави извод за статута 
на човека в обществото. Разказвачът в своята обективност се оттегля от про-
блематизацията на безсмислената тривиалност на битието към констатацията 
на равнище отчитане на чистата предметност. Човешкото битие не се намира 
в изпълненото с напрежение поле от антагонизми, а в поле, носещо отпечатъ-
ка на безсмислената баналност. Човекът е изложен на механиката на живота, 
която го унищожава (Martin 1993: 240). Концепцията за баналното довежда 
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до ревизия на експресионизма. В движението към новата предметност аван-
гардните текстове на Мутафов се завръщат към живота. „Технически разкази“ 
снемат в себе си динамиката на модерното, експлицирано в отношението жи-
вот – изкуство.
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ТЕХНИКИ И СТИЛОВЕ В РАЗКАЗА „ГРУБОСТИ“ 
ОТ КНИГАТА „ТЕХНИЧЕСКИ РАЗКАЗИ“ 

 НА ЧАВДАР МУТАФОВ

Еми Петрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The analysis of the short story “Grubosti” („Грубости“) from Chavdar Mutafov’s book 
Tehnicheski razkazi („Технически разкази“) aims to examine the stylistic techniques and 
models used by the author, as well as the technological inovations of Modernity. 

Key words: styles, destruction, binarity, grotesque, decoration, brutality, parody, irrationality, 
renaming

В творчеството на Чавдар Мутафов критиците и изследователите разчитат 
разнолики елементи от различни авангардни течения, което поражда и мно-
жество въпроси. В изследователската си работа се придържаме към идеята, 
че Мутафовото творчество не може ясно и категорично да се затвори в ма-
трицата на едно-единствено направление. Авторът гравитира около модер-
ните течения или дори създава такова  – свое, оригинално. Как е изобретил 
това различно и провокативно ново ниво на художественост, ще се опитаме да 
представим чрез разказа „Грубости“, включен в сборника „Технически разка-
зи“ от 1940 г., а преди това публикуван през 1923 г. в алманах „Везни“. Преди 
самия анализ ще направим няколко уточнения към темата „техники и стило-
ве“. Техниката ще се разбира в този текст двояко – от една страна, като особе-
ност на похватите, които авторът използва, но също така и като обвързаност 
на текста с техническото/механичното като специфика на модерната епоха и 
неговото противопоставяне с природното и естественото. Всеизвестно е, че 
всеки творец използва различни техники на писане и ги съчетава по различен 
начин, за да предаде желаното усещане, но оригиналното при Мутафов не е 
просто компилирането на различните модели, а и тяхното пародиране. Ирони-
зирано е традиционното, романтичното, реалистичното... Изграден е един нов 
свят, който сам по себе си също се осмива. За да разберем този свят, ние ще 
се придържаме към собствените определения на Мутафов за „стил“, познати 
ни от критическото му творчество: „Животът като изкуство“, „Зеленият кон“, 
„Плакатът“ и др., и ще се опитаме да „въззрем“ „правото на всяка необичай-
ност да живее с дадения им смисъл“ (Цочева 2008: 117).

Разказът „Грубости“ е един от най-„грубите“ текстове на Чавдар Мута-
фов. Изследователите го привеждат за пример, когато искат да демонстрират 
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гротес кното в художествения свят на автора (Стефанова 1993: 55; Цочева 2003: 
186). Техническото, което може да се наблюдава в текста, е обвързано, на пър-
во място, с ирационалния свят и на второ, с материалното и реалистичното. 
В този първи план на ирационалното творбата може да се чете като основна 
извадка на метафоричните техники и модели, които изграждат стила на автора, 
но заедно с това го правят и различен, защото се наблюдават наченки на сюжет 
и фабула, загатват се индивидуални черти на героите, характеристики, които 
липсват в редица други текстове на Мутафов. Ще обърнем внимание на техни-
ките на пародирането, деестетизацията, деструкцията, бинарността в изказа на 
автора и как чрез тях той заявява един нов език и един нов свят, едновременно 
толкова познати, но и толкова различни. Успоредно с това ще разгледаме не-
маловажната страна на техническия напредък от епохата и неговата роля за 
изграждането на разказа, изразено в превръщането на човека в машина.

Още първото изречение ни запознава с декоративния стил и техника на 
Мутафов да изгражда света чрез несъчетаеми цвят и форма: „зелената чаша 
на луната, пълна с розова лимонада“ (Мутафов 1993: 108). По-нататък в тек-
ста образът е доразгърнат: „сега тя е като зелена язва“, „този бездънен гной-
ник от сантименталност“ – един пример за няколко модела на съграждане: 
първо е синестезията, после деструкцията на сантименталното и цветовото 
преозначаване – зеленото вече не е символ на естествената и традиционната 
природа, то става носител на болното, грозното, гротескното (пак там: 112, 
113). Несъвпадането на символното значение с орнамента е стилов похват, 
чрез който се пародира самият декоративен стил в потвърждение на тезата, 
че Мутафовият свят сам се осмива. Луната е деестетизирана, като е положе-
на в безвкусната нощ с цел да подсили шокиращото впечатление у читателя, 
доизградено на основата на повече от едно сетиво. „Наистина неуморимо гра-
диращ е наборът от грозни метафори в непоетичните, дълбоко развенчаващи 
всяка сантименталност образи на луната“ (Кузмова-Зографова 2001: 7). Паро-
дирано е не само сантименталното, но и Вечната Любов, заменена от картина-
та на оплождащи се кучета, и това не е случайно, защото по-нататък текстът 
ще ни открие неспособността на любовта да доведе героя до познанието, тя 
се оказва невъзможна евристична техника за достигане до така желаната хар-
мония и изход от екзистенциалната самота. Гротесково е и обективизирането 
на материалното, в нощта си дават среща хтоничните сили на технологичния 
напредък – електрическите лампи и човешкият упадък, разпознат в мръсната 
сянка на фасада. Градът се превръща в обиталище на „трансцендентираните“ 
женски задници, чрез което реалистичното е хипертрофирано. Така целият 
първи абзац прави едно привидно описателно въвеждане на топоса, който, 
изграден многопластово, реализира идеята за новия език на Чавдар Мутафов. 
Този нов език е основан върху симбиозата на несъчетаемото и неговото осми-
ване, наречено от критиците „двойно пародиране“ (Антонова 2011: 95). 
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 Във втория пласт на текста ще забележим, че, освен деестетизиран, жи-
вият свят е хтоничен, той не произлиза от естественото, тук животът е роден 
от изкуствена електрическа светлина. Преобърнат е общочовешкият символ 
на слънчевата светлина, тя е свързана с неестественото, гротескното: „свет-
лината те прави грозна [...] приличаш на анатомически музей“ (пак там: 114), 
затова тя е ограничена, отстранена в останалата част на текста чрез щорите: 
„Слънцето напразно изрязваше [...] тънки ивици между щорите и стъклото“ 
(пак там: 116). Естественото става носител на престъпното, грешното, забра-
неното, затова и щората се превръща в наказателна институция: „успоредните 
черти на слънцето [...] бяха нажежените пръчки на огромна клетка“ (Мутафов 
1993: 118). Заедно със слънчевата светлина е деструктирана и другата природ-
на светлина, тази на огъня: „те минаха край огъня [...] Гледай страшния съд 
клетнице“ (Мутафов 1993: 113). Природното е изместено от техническото – 
нито слънцето, символизиращо Рая, нито огъня, символ на Ада, са признати, 
на тяхно място е настанена и властва една нова модерна представа за свят. 

Героите са деперсонализирани. И в този разказ на Мутафов те не са наиме-
нувани, те са просто Влюбеният и Жената. Изследователите ги определят като 
герои-идеи, но, ако се вгледаме, ще забележим, че тяхната идентичност е де-
структирана тройно – те са герои-кукли: „болна кукла“, но и герои-размисъл, 
въпреки че философският размисъл е освободен от прекия си израз – „той се 
замисли“, а заедно с това и герои-идеи, защото през тях авторът размишлява 
(Мутафов 1993: 110, 118). Изследователите отбелязват, че често в текстовете 
на Мутафов тази деперсонализация иззема функциите на сюжета и той става 
безсъбитиен, но в „Грубости“ не можем да говорим за пълната липса на сюжет 
и събитие. Героите изминават пътя от стълбите до локала и после до втория 
етаж, като на всяко от тях се реализира до някаква степен действие, което има 
своя причинно-следствена връзка. Преди всичко в образите на героите ще усе-
тим бинарността на изграждането им. След деперсонализацията Влюбеният 
получава макар и силно гротескни и девалвирани личностни характеристики 
чрез описание на външния вид. Отново са съчетани несъчетаемости – ръцете 
са „тежки и ъгловати“, но в същото време тялото е „прегънато като огромен 
йероглиф“ (Мутафов 1993: 109). Дисонансът продължава да прескача в своята 
амплитуда, израз на което е стремежът на автора бързо да обезплъти изгра-
деното дотук – „растеше декоративно отражението на Влюбения“ (Мутафов 
1993: 109). Тази нееднородност е съставна част и при изграждането на образа 
на жената, което още можем да определим и като пластична стилизация. Тя 
се превръща в амбивалентна, става двояк символ на ангелското – мечтаното, 
жадуваното и демонско-плътското, възжеланото – „тъжна и хищна“, „горда и 
слаба“ (Мутафов 1993: 109). Нейният облик веднъж е извисен: „поза от моде-
рен журнал“, и веднага след това принизен: „ти не би могла да бъдеш плакат“, 
за да бъде отново вдигнат и отново свален (пак там: 114). 
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Друга текстуално изгаждаща техника на Мутафов е ирационализацията на 
обграждащия свят, където видимото се трансформира. Обектите губят тради-
ционните си характеристики в резултат на превръщането на субективното в 
обективно и на рационалното в ирационално – „линиите на тротоара се въз-
качиха по правите ъгли на някакъв паметник“ (пак там: 110). Рационалното 
трансформиране на природната смола в предмет на технологичния напредък – 
асфалт – е обезсмислено чрез жеста на избягването, където се актуализира 
алогизмът, че именно новата технология може да увреди напредъка: „руини-
рат обущата ти“ (пак там: 114). Интересно е наблюдението, че Мутафов из-
ползва едновременно две противоположни техники, като намира начин да ги 
пародира една друга. На места в текста фабулата се изгражда от абсурдността 
на алогичното, което е превърнато в основен художествен образ. Такъв мо-
мент например е описанието на локала и пародираната дори от автора без-
смисленост – „в знак на що?“ (пак там: 112). 

 Част от индивидуалния стил на Чавдар Мутафов е боравенето с цветовата 
палитра. Той не изхвърля нито един цвят или нюанс от спектралната плът-
ност, даже напротив, дообогатява текстовете си с багрите на ценни метали 
или скъпоценни камъни: „седефения блясък на нощта“, „сребристо и сънно“, 
но това не е символистичната обработка, а един нов различен, провокативен, 
потресаващ колорит – „нюансите на свинството“ (пак там: 114). Подредени 
стриктно като броеница, шокиращото не е епизодично появяващо се в тексто-
вете на Мутафов, то е основен инструмент при изграждането, където „анти-
символистичната експресия достига върховата си точка в метафората „тази 
луна е като рилото на огромна тъмносиня свиня, затворена в небето“ (Кузмо-
ва-Зографова 2001: 7). 

  Анархистичен е интересът към крайното, грозното, което е превърнато в 
темпорална характеристика – в началото лунната нощ е изпълнена със „слад-
ка тиня“, а в края всичко е сведено до „черен и лепкав здрач“ (Мутафов 1993: 
123). Времето и пространството са препълнени от „брутализми“, изродено е 
едно квазивреме, което е пародирано дори в собствената си репрезентация 
чрез смяната на нощ с ден и ден с нощ. Липсва основният отмерител на вре-
мето – часовникът, който е съзнателно отстранен – „вместо часовник имаше 
тънка сребърна верижка“ (пак там: 111). На въпроса „колко е часът?“, може да 
отговори само Луната, но и тя не е акуратен измервател, защото няма линейно 
отмерване – „спираше своя кръг“ (пак там: 110). Ако се загледаме в текста, 
ще открием един образ, изразител на отминаващото време – огледалото. В 
началото то е „летаргично“, бавно, мудно, но това е само илюзия, защото е 
превърнато в проектор на промяната във вида и душите на героите, то отра-
зява тяхната същност и голота – „тя извади огледалото и поправи фризурата 
си“, „тя снемаше пред огледалото дрехата си“, „тя се оглеждаше в отсрещното 
огледало и нямаше сили да оттегли погледа си“ (пак там: 111, 115, 122). Ог-
ледалото показва рязката промяна от активност към безсилие, дерационали-
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зирано е реалистичното чрез неговото хипертрофиране, състаряването се е 
извършило за един ден, един миг, а любовта не само че не е спряла времето, 
но го е и ускорила. Огледалото само по себе си е израз на „двойственият пси-
хологически импулс към разпознаване-неразпознаване“ (Антонова 2008: 12). 

Огледало за себеоценка е и другият. В разказа Влюбеният търси себе си в 
Жената, но е налице наративна експликация на еротичното, в което са ирони-
зирани сантименталните и романтичните жестове. Обезсмислена е истинска-
та същност на любовта като „връщане към първоначалното, което трябва да 
възвърне изгубената тайна на света“ (Цочева 2003: 189). Постигнал плътта, 
Влюбеният се превръща в мизогиничен денди, който губи интерес към Жена-
та. Той не успява да намери така мечтания изход от самотата, даже напротив, 
погледнал себе си чрез другия, той осъзнава невъзможността и тленността, 
които го заплашват. Добил това познание, Влюбеният губи единството със 
света, той е изгонен от рая на своите мечти и сладострастия, а виновникът 
отново се оказва Жената. Както всичко друго, така и познанието в разказа е 
парадоксално, то не само че не носи сигурност за благоденствие, а напротив, 
става повод за падението „като две пепеляви змии“ (Мутафов 1993: 110). За-
това, когато не успява да я изгони най-безцеремонно и гротескно, Влюбеният 
удря Жената.Обхваща го параноя и той търси виновните за собствената си 
фрустрация, затова изземва главните функции и раздава правда по собствено 
усмотрение. 

Героите са превърнати в машини. Те са представени в цветовете на среброто, 
сивото, металическото: лице-броня, очите с металически ек. В началото власт-
ват чувствата, а в края – механическият шамар. Главният герой е изгубил всич-
ко човешко в себе си, и то не само към жената, принадлежаща на одушевения 
свят, но и към предметния такъв: не се радва, когато намира изгубения пантоф.

Героите са изградени декоративно, но се развиват експресионистично чрез 
вечната борба на половете между мъжа и жената. Грозното и ужасното са 
съзнателно търсени от Чавдар Мутафов, който ги превръща в инструменти за 
емоционална експресия, с което цели да предизвика шок и ужас у читателя, 
като деструктира негова функция на адресат на новия език. Този нов език и 
нов тип слово са преобърнати в задачата си да бъдат медиатори между писа-
теля и читателя, чийто резултат е невъзможността да се разбере светът, пре-
върнат в метафора на „баналното“.

Интересно е, че в разказа „Грубости“ авторът не търси изход от човешки-
те недоимъци и задоволяването на основните нужди в техническия напре-
дък, както би се очаквало, ако разглеждаме текста стриктно под шапката на 
заглавието на сборника, в който е включен – „Технически разкази“. Чавдар 
Мутафов се обръща към изконното, любовта, която, за съжаление, се оказва 
химерен водач по пътя към мечтания свят. Учудващо е как именно във века 
на комуникативния пробив и напредък стилът му остава недоразбран. Твор-
чеството му само привидно не се вписва в нуждите на ХХ век да се обговаря 
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социалната действителност. Авторовите техники на писане и включването на 
материалните технологии индиректно, умело завоалират или пародират вече 
познатите визии за света, като изграждат един нов различен мироглед. Услож-
нявайки изконните човешки контакти, този гений се самополага в сблъсък с 
другите, като поставя себе си и текстовете си пред възможността за отхвърля-
не. В крайна сметка, резултатът е фигурата на новия освободен артист, който 
смело може да заяви своята индивидуална визия за всемира, придържайки 
се към идеята, че основната цел на изкуството е да усъмнява, не да обяснява.
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МЕХАНИЗМИТЕ НА СТРАХА
В СТИХОТВОРЕНИЕТО „СТРАХ“ НА ИВАН ПЕЙЧЕВ

Петя Даскалова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The article is focused on the poem “Fear”/„Страх“ by Ivan Peychev. The main object of 
the study is the fear of the subject from the urbanization and from the automated everyday 
life of Modernity.  

Key words: death, everyday life, fear, human, life, machine, nature, sorrow, soulful, timе 

През 1948 г. Иван Пейчев издава стихотворението „Страх“, което можем да 
прочетем като реакция на тогавашното време, доминирано от чудото на тех-
никата. Именно машинизирането на живота води до все по-автоматизираното 
всекидневие, като една от екзистенциалните последици на този процес може 
да се наблюдава в претопяването на човешкото. Бетонът и релсите разделят 
човека от идилията на природата, която би го спасила от безпътицата и обез-
личаването. Често спасението от този свръхмоторизиран, забързан и неумо-
лимо симултанен живот бива потърсено в смъртта.

Страх

Очите ме болят от много слънце,
от погледи, тютюнев дим и вино,
от ветрове и облаци разкъсани,
от гари, разписания и линии,
които вечно гонят хоризонта
с локомотиви, жици и семафори
със пушек чер, с фенери, със кантони
и все пак никъде не ни отнасят.
Преследва ме скръбта неизживяна
на образи и мисли премълчавани,
на тъжен смях в бордеите пристанищни,
на виденото през стъкла и брави.
Скръбта по малката къщурка селска,
Скръбта по тиха равнина разсечена
с безумната стремителност на релсите –
скръбта по всичко близко и далечно.
Не искам и насън да виждам устни,
изгубили цвета си и усмивката,
ръце безсилни, бледи и отпуснати



198

върху писма и пожълтели дрипи;
разбити сгради, улици разкаляни,
сандъци с вехтошарски принадлежности
и дъжд пред магазини и пред хали,
разтворил празната си сива мрежа.
Не искам, вече никога не искам
да бъда сам, останал само с думите
за обич, за омраза и за истина.
И ако трябва – ще умра безшумно,
но с любовта, с надеждите на хората,
със нежността в квартирите затънтени,
очите си завинаги затворил
наистина от много, много слънце.

(Пейчев 2000: 20)

В стихотворението на Иван Пейчев човекът се страхува от новите неща, 
които разкъсват душата му. Душевната болка е отразена в човешките очи, тър-
сещи живите душевни емоции, но процесът на умъртвяване е вече започнал. 
Животът се е автоматизирал под такта на ежедневието и единственият винов-
ник за това са хората. Създадените машини, които човешките същества са 
превърнали в свои поробители, в които са вградили собствената си душа, се 
превръщат в новите господари на света. Алтернативните пътища за спасение 
са също свързани с потъване надолу към нищетата и смъртта и довеждат до 
оскверняването на човечността. Връзката с природните начала е безвъзвратно 
прекъсната от урбанизацията, която отдалечава човека от неговото Аз, пре-
връщайки го в насипни машинни чаркове, изхвърлени като мъртви вещи с 
потъпкани човешки чувства. Единственият изход за бягство от изкуствено-
то съществуване на тази антиутопична картина в стихотворението се явява 
смъртта, гарантираща вечен човешки покой.

Условно можем да разделим стихотворението „Страх“ на шест части, като 
първият и последният стих задават рамката на стихотворението, подчиняваща 
цялата му вътрешна конструкция. В първата част наблюдаваме персонажа, 
който изживява физическа и душевна болка, защото очите, които го болят, са 
както част от физическия образ на човека, така и метафизичен образ на душа-
та в него. Причина за болката е „многото слънце“, което се явява символ на 
фалшивата утопия, заслепяваща с блясъка си истините за живота. Човекът се 
страхува от погледите, които следят и съдят всяко негово действие, тъй като е 
длъжен да се съобразява с масата и нормите, които са ù наложени и които се 
изискват като гарант за успеха на утрешния ден и новото време. Следващите 
фигури на страха, които донасят със себе си тази химера, са тютюневият дим 
и виното. Те са отъждествени с боязънта от покварата на градското всеки-
дневие и замъглената и опиянена мисъл на човека от идеята за едно по-добро 
бъдеще, която диктува ритъма на деня в настоящето. Лирическият говорител 
се плаши от ветровете на промяната, защото те водят до преминаването от 
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пространството на селото и природата, които са душевно свързани с човека, 
към пространството на града, улиците и машините, които автоматизират него 
самия в ритъма на всекидневието. Тук вървежът напред е регресиращ ход за 
човечеството, което се отдалечава от изконните си корени, свързани с живата 
природа. Човечеството бива механизирано от управляващите градската среда. 
Разкъсаните облаци за персонажа олицетворяват страха му от разкъсване на 
собствената душевност под натиска на машините и разписанията. Битието, 
подобно на гара с разписания, линии и влакове, представя една добре смазана 
и управлявана жива машина от елементи – хората. Гарите са събитията от жи-
вота на човека, написани по ритъма на всекидневното разписание, диктувано 
от горестоящите началници, а линиите са животите, които се пресичат и си 
влияят един на друг, срещайки се и разминавайки се, продължаващи по такта 
на всекидневието. Тези човешки животи гонят хоризонта в едно непрекъс-
нато повтарящо се и забързано настояще под ритъма на машините, присъщ 
на профанното съществуване, вместо да се стремят към духовно извисяване, 
гарантиращо вечност и след смъртта. Хората са превърнати в машини – локо-
мотиви, за да служат за нуждите на властващите над тях. Целта на човека е да 
стигне някъде, целият му живот е един неравен, криволичещ ход в надпревара 
с времето. Влаковата композиция е неговият опит да овладее времево-про-
странствените реалии, да ги контролира и да ги създава, което нарушава при-
родните закони на съществуване, носещи със себе си последиците на съзида-
телните сили. Сглобявайки машината, човек влага от себе си в нея, съживява 
я, одухотворява я, а душевната частица е залог за вечност, като по този начин 
машината започва да доминира живота на човека. А човекът на свой ред ста-
ва машинизиран, автоматизиран и опредметен, контролиран и заобиколен от 
собствените си творения, пример за което се явява поставянето му в пейзаж-
ната картина на жици, семафори, фенери и кантони.

Лирическият персонаж е преследван от „скръбта неизживяна“ по образи, 
които не е посмял и не е могъл да има покрай себе си. Той скърби по „ми-
сли премълчавани“, за които е закъснял и е изпуснал момента, забързан и 
принуден да бъде част от машината на делника, вместо да бъде свободен в 
своите човешки чувства и мисли, които не успява да изкаже със слова. Той 
е опредметена машина, подвластна на монотонното тракане в такт под на-
ставническия тон на капитала. Говорителят е потърсил алтернативен живот в 
„бордеите пристанищни“, които обаче са само друг вариант на фалша и илю-
зорността. Последният пристан носи със себе си маската на смеха от физи-
ческите удоволствия. Зад нея се открива тъгата – лицето на страданието по 
изгубената душевност, което довежда човека до опитите да се унищожи и 
оскверни физически в пространството на бордеите. Скърбящият е преследван 
и от „видяното през стъкла и брави“. Той е имал само визуална близост до 
утопичните картини на обещания му хубав живот, който за него остава заклю-
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чен, недостъпен и чужд, физически и духовно далечен. Цялата тази скръб се 
явява продукт на загубеното от механизирания живот на града. 

Скръбта, породена от топоса на града, се трансформира в скръб по липсва-
щата природа, унищожена от процесите на урбанизация. В стихотворението се 
откроява контрастът между малката селска къща и големия град, наличността 
на бетона и техниката и отсъствието на природата и душевността. Печалните 
чувства на персонажа са по умъртвената идилична връзка с всемира, даваща 
свободата на хората да се отпуснат в неритмизираното време на битието, в 
което е било постижимо сливането на човек и природа. Връзката е разрушена 
от релсите на предначертания механизиран живот, чиято стремителна бързи-
на разсича селския свят. Хората влагат неимоверни усилия в създаването на 
технологиите, които на свой ред довеждат до дехуманизирането на човека и 
„превръщането“ му в машина. Опитвайки се да подражават на Вселената и 
нейните съзидателни сили, бързайки да изпреварят времето и да съградят нов 
свят, човешките същества сами се поробват чрез автоматизирането на живо-
та, който бива управляван от горните етажи на властта, обещала новия ден. 
Оттук следва трагическият парадокс на човека, превърнат в локомотив, чиято 
цел е, придвижвайки се, да скъси дистанцията с далечното, но приближавай-
ки се към града и машините, той се отдалечава от природата и човечността. 

Лирическият говорител не иска да вижда последиците от живота в гра-
да, който довежда до амортизиращото съществуване на хората. То проличава 
по устните, изгубили цвета си, а липсата на усмивка е част от погребаните 
човешки емоции. Авторът маркира фрагментарно човешката физика, отъж-
дествена с чарковете на машина. Човешките ръце са безсилни да противо-
стоят на предписания ритъм, те са само автоматизирани механизми, изпъл-
няващи исканията на властта. Темпоралният маркер на пожълтелите дрипи 
подсказва инертното настояще, което е подменена реалност на миналото 
вместо обещаната промяна на бъдещо отместване напред към новото вре-
ме. „Разбитите сгради“ могат да се разглеждат като метафора на разбитите 
основи на утопията, която всички са чакали. Пътят на промяната не сочи хо-
ризонтално напред, той може да бъде изобразен като вертикално пропадане, 
продиктувано от фиктивните обещания за светло бъдеще. В стихотворението 
това бива подчертано от словосъчетанието „улици окаляни“. Пред погледа на 
лирическия субект се разкрива истинската гледка на реалността, скривана от 
слънцето, която заслепява очите на хората, принадлежащи към машината на 
града. Само отвърналият се от утопичните лъчи може да прозре как всичко 
излишно и нечисто, което няма душевна тежест, стои на повърхността, из-
хвърлено от чистите води на дълбокия духовно и физически осмислен живот, 
подобно бордеите, „изхвърлени“ на пристанищата. Сандъците с вехтошар-
ски принадлежности могат да се разглеждат като еквивалент на ковчези с 
трупове, които са загубили човешкия си статут чрез механизмите на живота 
и са девалвирали стойността си като изхабени ненужни предмети. Човекът 



201

не иска да бъде сам измежду всички просто съществуващи тела. Той е „ос-
танал само с думите за обич, за омраза и за истина“, които никой не би по-
чувствал и осъзнал значението им и които никой не би изрекъл, защото не са 
подплатени с наличието на чувства.

Изходът от зациклянето в автоматизирания живот е продиктуван не от 
това, което иска авторовият персонаж, а от това, което трябва да направи, за 
да излезе от омагьосания кръг на безспирния такт. Живял в умъртвено маши-
нално съществуване, лирическият говорител ще умре като машина, безшум-
но изключвайки тракащите механизми. Изоставяйки живота на машините, 
той ще се пренесе в смъртта, отнасяйки човешкото със себе си – любовта, 
надеждата и нежността. Както човешкият живот, така и предметите на техни-
ката имат своето начало и край, но в смъртта персонажът ще намери желания 
покой. Бил е мъртъв в живота, а сега е жив в смъртта, „очите си завинаги за-
творил“ за истината, зададена от утопичните лъчи на новото бъдеще с „мно-
го, много слънце“.

Може да се обобщи, че в стихотворението „Страх“ на Иван Пейчев живо-
тът на хората се репрезентира като механизирано съществуване, лишено от 
човешкото и откъснато от изначалната си връзка с душевната природа. Вдъх-
вайки живот в машините, хората сами се обричат да бъдат техни подвластни 
роби, овещнени от машинния ритъм на всекидневието, който се диктува от 
управляващите началници. Това става предпоставка за умъртвяването на жи-
вота им, чието единствено спасение е намирането на покой в смъртта.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА
В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Дечка Чавдарова 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

The object of the article is the conceptualization of railway/train in Bulgarian poetry of 1930s: 
the national specifics in the avant-gardist apology of the phenomenon (the patriarchal point 
of view and the counterpoint of machine as a sign of the new technological civilisation); 
the abandonment of the negative connotations of chtonic (Lamar, N. Marangozov); the 
conceptualisation of train as а home, а shelter from nature᾿s chaos (Vaptzarov, Bagryana), 
of technological discoveries as essential to culture, and of man as homo faber (Vaptzarov); 
the connection of railway with the idea of cosmopolitism (Bagryana); the entering of train 
into the natural world and the celestial sphere (Vutimski).

Key words: train, railway, Bulgarian poetry, conceptualisation, Lamar, Vaptzarov, Maran-
gozov, Bagryana, Vutimski

Темата за влака в литературата/културата е част от темата за превозните 
средства и средствата за комуникация, а в още по-широк план – на темата за 
техниката, на която е посветен проектът „Литература и техника“, включващ 
провеждането на Кръгла маса в рамките на Славистичните четения на Фа-
култета по славянски филологии при Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ през април 2017 г. и Научна конференция през март 2018 г. Съюзът 
„и“ в заглавието „Литература и техника“ подсказва, че обект на научния ин-
терес ще бъде както концептуализацията на техниката в литературните про-
изведения, така и осъществяването на друг тип връзки между двата феноме-
на. Когато се обръщаме към начина, по който литературата (даден автор или 
дадена национална литература) концептуализира техническото изобретение 
(например влака), нашето внимание ще бъде привлечено от спецификата на 
осмисляне на извънлитературния свят, към която насочва Е. Фарино в своя 
„Програмен коментарий“ към темата „Связь и транспорт в быту, в культуре\
языке и в искусстве/литературе“: 

Всички култури и отделните състояния на една и съща култура си приличат по нещо 
и заедно с това са принципиално различни. Приличат си най-малкото по това, че имат 
отношение към един и същ извънкултурен свят, който се опитват да усвоят („окул-
турят“, „преподредят“, осмислят, или, ако този свят има някакъв свой ред, да го 
„разгадаят“, „разсекретят“ [...]. Във всички европейски страни през ХІХ век се стро-
ят железопътни линии, във всички тях се въвеждат телеграфът, телефонът, киното 
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и радиото. Въпреки това железницата в Англия не е същото, което е в Руската им-
перия: те имат различни задачи, по различен начин ги възприемат (митологизират), 
от тях се страхуват по различни причини. От рационална гледна точка железницата 
е къде по-нужна на огромната Русия, отколкото на малката Англия (на която, бихме 
казали, е по-нужен флот). Въпреки това именно островната Англия изобретява и бър-
зо изгражда гъста мрежа от железопътни линии, а Николай І в своята континентал-
на Евразия за дълго забранява това и всячески поощрява строителството на много 
по-скъпите канали и флот. Технологичното обяснение в този случай е недостатъчно 
(от инженерна гледна точка каналите и корабите са по-сложни от железопътните 
линии и локомотивите). Необходимо е още и нашето – културологично обяснение [пре-
водът мой, Д. Ч.].

                                                           (Faryno 1999: 199–200). 

Специфично руската концептуализация на железницата можем да извлечем 
от текстове на националната литература, нещо повече – можем да кажем, че 
литературата не само въплъщава концепти на националната култура, но и ги 
създава, утвърждава в културното съзнание. Своя специфика има и концеп-
туализацията на железницата в творчеството на даден автор. Изследователите 
на руската литература анализират образа на железницата/влака в творчеството 
на Достоевски, Толстой (Lönnqvist 1997), Некрасов, Платонов (Желнина-Лев-
ченко 1999), Пастернак (Anderson 1987; Флакер 2001; Мансков 1999 и др.), 
Есенин. Освен детайлните изследвания на семантиката на железницата/влака 
в творчеството на отделните писатели, в литературоведската русистика се поя-
вяват обзори на мотива, които също подсказват руската специфика в интерпре-
тацията на това явление (вж. Пиретто 1995; Березин 2001; Непомнящих 2012). 

Българската концептуализация на железницата ни се разкрива по-ясно в 
ракурса на външния поглед – през призмата на чуждата култура (особено рус-
ката, в която доминират отрицателните конотации на явлението: ‘антипри-
родност’, ‘Апокалипсис’, ‘смърт’, ‘разрушение’, ‘демонично’). Текстовете 
на българската литература/култура, които интерпретират железницата като 
знак на прогреса и приобщаването на България към европейската култура, 
са основание да разглеждаме железницата/влака като концепт на национал-
ната култура. Не е случайно, че изследователите на българската култура на 
Възраждането проявяват интерес към идеите за железницата в текстове на 
възрожденски културни дейци, към полемиката между привържениците на 
железницата и нейните отрицатели от определени прагматични позиции (вж. 
Лилова 2005; Аретов 2007), че и специалисти по железопътно дело се обръщат 
към тези текстове (Ангелов 2018). Просвещенският поглед към железницата 
особено ярко се проявява в пътеписите на Алеко Константинов, в пътеписите 
и художествените произведения на Иван Вазов, които също не остават извън 
вниманието на изследователите (можем да кажем, че концептът железница в 
българската култура включва подконцепта Дядо Йоцо, поддържан жив в на-
шето културно съзнание и от паметника над Искърското дефиле). 
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Развитието на концептуализацията на железницата/влака в българската ли-
тература може да се проследи в поезията от 30-те години на ХХ век, в която 
намират израз идеите на авангарда. В този случай пред нас ще възникне въ-
просът как общоевропейските идеи на авангарда диалогизират с национална-
та традиция. 

В стихотворението на Ламар „Железница“ (1930) влакът има антропомор-
ф ни черти в съзвучие с поетиката на авангарда (например в „Чевенгур“ на А. 
Платонов): огънят на локомотива се осмисля като сърдечна топлота („на сър-
цето си топлите удари“), машината се превръща в любим човек („да излезнат 
премръзнали селяни,/ да целунат машината в челото“) (Ламар 1955: 157). В 
изобразения свят машината и природният свят не са в конфликт: „И на сел-
ския труд ветровете/ да лъхнат с дъха на железница“ (пак там); „А тук маши-
ната е слязла/ Да пукне ризата на пролетта/ И в лятото да писне по боазите –/
Да разлюлее тишината и света“ (пак там: 158).

Връзката на железницата с подземния свят, с хтоничното начало, загубва 
своите отрицателни конотации и придобива смисъла на разрушаване на ста-
рия свят и създаването на нов: „Една железница гърми отдолу/ И разлюлява 
тези тлъсти ниви,/ В които гледа безучастно вола/ И в погледа му небесата се 
изливат“ (пак там). Патриархалният свят е видян „отвътре“, той е „свой“ за 
лирическия „аз“, въпреки неговото отрицание, което отличава концепцията 
на Ламар от футуристичната апология на техническата цивилизация и новия 
свят. (Самият поет използва в стихотворението си „Любов“ израза „на тора на 
селското ми въображение“ – Ламар 1967, т. І: 153). Железницата като знак на 
новия свят се противопоставя на воденицата („по старите и глухи воденици“) 
въз основа на опозицията старо – ново, върху която се гради семантичната 
цялост на стихотворението. (В руския авангард, например у Пастернак, же-
лезницата и мелницата се сближават семантически чрез своята функция на 
претворяване на света или на творческия акт: вж. Радионова 2002). Като има-
ме предвид влиянието на Есенин върху Ламар, отбелязвано от неговите изсле-
дователи, бихме могли да открием същностно различие между концепциите 
на двамата поети за „срещата“ на новото с изконното, народното: в поемата 
си „Сорокоуст“ Есенин застава морално на страната на кончето − знак на при-
родния свят, − което не може да надбяга влака. 

В стихотворението на Ламар звукът на парния локомотив се противопо-
ставя и на звука на кавалите (знак на традиционната култура), което сближава 
концепцията на поета с футуристичната: „Няма вече кавали да фъфлят,/ Ни 
звънец на врата на овена:/ Парна свирка в долините цъфне/ И трактор пречуп-
ва остените“ (Ламар 1955: 157). Ако имаме предвид, че музиката в поезията 
често е метафора на самата нея, то в стилистичното снизяване на песента на 
кавала (чрез глагола „фъфлят“) и естетизацията на звука на парната свирка 
можем да открием и футуристичната идея за отхвърлянето на старата есте-
тика и утвърждаването на нов тип поезия. (В поезията на Пастернак пещта е 
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символ на творчеството – у Ламар, разбира се, тази идея не намира развитие 
в цялостния текст, не е елемент от кода на автора). 

В стихотворението на Ламар железницата получава и знаковост, присъща 
на социалистическата (съветската) култура, в която влакът символизира рево-
люционната идея (което доказва прехода на авангарда в соцреализъм не само 
в съветската поезия, но и в нашата). Мотивировката на подобна символика 
на влака разкриват Е. Фарино и Р. Бобрик: „В случая със съветската култура 
локомотивът става носител на основните революционни значения и по-точ-
но – на постулираната идеология. Това става възможно въз основа както на 
неговата сила и стремително движение напред, съзвучни с представите за 
революцията, така и на обществено-историческите конотации (между които 
и значителното участие на железничарските обединения в революционното 
движение)“ (Faryno, Bobryk 1999: 243 – преводът мой, Д. Ч.). В стихотво-
рението на Ламар символиката на влака като въплъщение на революционна-
та стихия намира израз в знаците на стремителното движение (глагола „на-
хълта“), метафората „с червени очи ще ни гледа“ (железница) и образа на 
посрещането на влака, носител на победата, от работниците и селяните: „В 
нощта ще нахълта железница –/ С червени очи ще ни гледа;/ На пътя ѝ боси 
да слезем ний/ С хляб и сол, и със вяра в победата!“ (Ламар 1955: 157). Това 
значение преобръща митологичния архетип на огненото чудовище, който се 
активизира в масовото съзнание при първоначалната „среща“ с влака. Към 
социално-историческите конотации на железницата (революционната роля на 
железничарите) насочва образът на машинистите с „мазни ризи“ (в поемата 
на Ламар „Роби человечес ки“ се появява епитетът „синеблуз“, който не само 
отпраща към конкретна реалия, но придава на текста чертите на висок пое-
тически стил; със синя блуза е и машинистът в стихотворението на Вапцаров 
„Машинист“): 

И в тоя ден, когато спрат локомотивите,
Да слезат с мазните си ризи машинисти –
По гарите, нанизани като мъниста,
Ще ревнат селяни с работниците жилави.

Един ще хване ръчката на телеграфа:
Ще писне Морз от пресата на столиците –
Да дойде господ – оня босия –
Да духне вяра на света с цафарата си!

А друг ще разпояса пояса си
И ризата си на коминя ще развее,
На подвиг и борба да позове
Народите до двата полюса. 
                                       (Ламар 1955: 159)
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Наблюденията над стихотворението „Железница“ потвърждават обобще-
нието на Г. Начева за поетиката на Ламар: „Творчеството на Ламар свидетел-
ства за сложните синтези на българския художествен авангард с неговите спе-
цифики, деструкции и смесвания. Тук съжителстват национално колоритното 
и абстрактно модернистичното“ (Начева 2010: 82). Ще добавя, че това твор-
чество предполага деконструиращи стратегии не само с оглед на съчетанието 
на елементи от различни поетики в един художествен текст, но и с оглед на 
непоследователността на поета в концептуализацията на съотношението ма-
шина – природа, машина – човек: в стихотворението „Човекът и желязото“ 
се утвърждава естествеността на човека и намира израз страхът от автомати-
зирането му, от замяната на живото с желязото (а този страх противоречи на 
символиката на желязото/стоманата в социалистическата култура).

Със стихотворението „Железница“ на Ламар диалогизира стихотворението 
на Н. Марангозов „Влакове“ (1933). Двете творби са близки не само по своята 
основна тема, закодирана в заглавията, но и по интерпретацията на тази тема. 
Марангозов също „сблъсква“ новия свят със стария, патриархалния, който е 
„свой“ за лирическия „аз“: 

Уморено
и бавно
лъкатушите
между теменужни
полета и ниви –
тъжен
дъжд
ви облива.
От злачните пасбища
Кротки добитъци ви гледат
И ви се радват
Или побягват изплашени
Низ прашните кърища...

 (Марангозов 1981: 67) 

Както у Ламар, противопоставянето на новото и старото намира израз и в 
мотива за „музиката“ на новото време („железната песен“), въплътена в си-
рената на локомотива, в противопоставянето на железницата на воденицата 
(„по старите и глухи воденици“) и на природния свят. Но природната сфе-
ра в поетическия свят на Марангозов разширява своите рамки извън образа 
на българското, обхваща и чужди, екзотични пространства, което придава на 
този свят космополитни черти:

Сега вие прегазвате росната утрин
И навлизате през цъфтящи лъки и поречия,
Където се плъзгате
Край огледални крайбрежия
Сред безмерни
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Прерии
Вие се надбягвате
Със стада и бизони,
Камилски птици
И ковбои.

(Марангозов 1981: 66–67) 

Образът на влака у Марангозов е двузначен: той съчетава хтоничната с 
небесната символика, тъмното със светлото, в него е въплътен сблъсъкът на 
митологичното мислене (архетипа на огнения змей) с мисленето на човека от 
епохата на техническата цивилизация:

Най-сетне
вие стигате следата на залеза –
и ликувате
цели окъпани в блясък
над снежнобелите върхове,
откъдето внезапно
отбивате вашия курс –
към Млечния път...
...
където
развихря
огнена
грива –
локомотива –
...
разнизвате
вашите прешлени –
о, метални влечуги!
                 (Марангозов 1981: 67)

Образът на влака (и въобще на машината) заема съществено място и в 
поезията на Вапцаров, в която той се вписва в цялостна авангардистка кон-
цепция. Изследователите на поета откриват футуристична интерпретация на 
машината в каноничните му стихотворения (друг е въпросът за спорния ха-
рактер на Вапцаровия футуризъм), но отделят по-малко внимание на поемата 
за деца „Влак“. Съвременници на поета свързват поемата с реално пътуване 
до Владая, по време на което се случва буря и възниква опасност от ката-
строфа, предотвратена от бдителен кантонер. Връзката между реалното съ-
битие и стихотворението отново доказва, че литературата не е „отражение на 
действителността“, а нейна концептуализация, интерпретация. Литературо-
ведската ориентация към естетическите измерения на поемата се проявява в 
структурния анализ на нейния стихови ритъм от страна на М. Янакиев, който 
разкрива функцията на хорея да внуши „монотонното, „сънно“, но непозво-
ляващо пълно заспиване „тракане на релсите“ (Янакиев 1948). Интересно е, 
че в същата година, когато е написана поемата на Вапцаров, полският поет 
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Ю. Тувим пише стихотворението за деца „Локомотив“, в което стихът също 
наподобява ритъма на движението на влака („Tak to to, tak to to, tak to to, tak 
to to“) и се използва ономатопеята, на която разчита и Вапцаров: „Buch – jak 
gorąco/ uch – jak gorąco/ puf – jak gorąco“ („Бух – че горещо,/ ух – че горещо,/ 
пуф – че горещо,/ уф – че горещо“). (Вж. анализа на тези похвати у Фарино 
2004). Това неочаквано сближаване насочва към междутекстови връзки, които 
бихме могли да определим с термина на Н. Георгиев „мълчалив диалог“, кое-
то предполага да потърсим и различията в интерпретациите на двамата поети. 

Антропоморфните черти на влака в поемата на Вапцаров, намиращи екс-
плицитен израз, са мотивирани и от адресирането на творбата към детското 
мислене („Тя, машината, е също/ като всеки жив човек“). В сравнение с Ту-
вим, Вапцаров въвежда в своята творба и диалог между машината и човека, 
в който се утвърждава знанието на човека за функционирането на машина-
та. Тази идея е подчинена на възпитателната роля на детската литература, 
но надхвърля тази цел и поставя универсалния въпрос за ценността на кул-
туротворческата дейност на човека, човека като homo faber. В поемата на 
Вапцаров, както у Ламар, машината също се съотнася с природния свят, при 
което тя се осмисля като посредник между природния хаос и дома, и дори 
като своеобразен дом:

Стига песни и игри!
Над гори и канари
вечерния здрач пълзи,
над горите, с здрач покрити,
виснат сиви,
дъжделиви,
буреносни
зли
мъгли.

Ей, читателю, ела
да се върнем у дома!
Не виде ли, капка дъжд
падна вече.
Изведнъж
Недалече
секна огнена стрела.
У дома! У дома!
                  (Вапцаров 1983: 147)

Тук е топло, приятно, нали?
Във вагона дъжда не вали,
но навънка със дъжд и със вятър се бори
човек неуморен.
                              (Вапцаров 1983: 149)
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Поетът възпява откривателите – „Браво, браво, Вестинг Хаус, Хардий, Бо-
жич, Кунц и Кнор“ (Вапцаров 1983: 157), тружениците (машиниста и огняря). 
Тази апология на техниката се отличава от футуристичната, тъй като Вап-
царов не противопоставя техническата цивилизация на предишната култура, 
а интерпретира техническите открития като същност на човешката култура: 
„... и разнасяте честта/ и труда, и гордостта/ на културния човек“ (пак там: 
157). (Ще добавя, че възхвалата на влака в текста на поемата включва и въз-
хвала на медицината). Интерпретацията на изобретателите и техниците като 
герои напомня митологизацията на културните герои и героите на труда в съ-
ветската култура, за която пише Х. Гюнтер (Гюнтер 2000): „Браво, браво вам, 
безбройни,/ вам, безименни герои!“ (Вапцаров 1983: 158). Но Вапцаровата 
апология на тези фигури е лишена от идеологизацията, с която те са натоваре-
ни в съветската култура от 30-те години на ХХ век (образцовият машинист е 
носител на орден „Сталин“, летците са „сталински соколи“) – това е апология 
на универсалните ценности на културния прогрес. 

С концепцията на Вапцаров за съотношението култура (машина) – природа 
е близка концептуализацията на влака в стихотворението на Багряна „Експрес 
в пустинята“ (1936). В текста на Багряна влакът също е убежище от природ-
ния хаос: „А вън – безкрайност, нощ и ден пустиня,/ пустиня сива, тъжна и 
безплодна,/ без жилище, река, дърво, човек/ и само вятър гони сухи тръни“ 
(Багряна). Същевременно, както в стихотворението на Марангозов, образът 
на влака съдържа митологичния архетип на огнения змей, който се „среща“ 
с модерната идея за космополитизма, върху която се гради семантичната ця-
лост на творбата („ти, огнен змей, експрес космополитен“). Образът на кос-
мополитното общество в пространството на влака отличава интерпретацията 
на железницата като защита от природния хаос в стихотворението на Багряна 
от тази на Вапцаров (в която железницата се вписва в българското простран-
ство, познато на адресата на стихотворението – детската аудитория):

Каква приспивно сладка песен е
на колелата тракането мерно,
смешението на езиците,
на нациите и на расите.

И погледите се кръстосват, питат:
– Коя си? Кой си? Накъде? Отде?
Каква незнайна участ тук те гони?
Какво преследваш – хляб, жена, пари?

Фиордите на Скандинавия,
снегът и лесовете на Русия,
и замъците на Шотландия,
и на Америка небостъргачите,
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и на Египет пирамидите,
и фабриките на Германия,
водите на Босфора и на Мармара,
и нашите долини хлебоносни 
                             (Багряна 1936: 25–26)

Концептуализацията на влака в българската поезия от споменатия период 
придобива нови черти в стихотворението на Вутимски „Влак“ (1938), в кое-
то, вместо преобръщането на знака на подземния свят, или сблъсъка между 
машината и природния свят, влакът се ситуира в сферата на небесното чрез 
метафорите „лети като птица“, „лети към звездите“: „И лети, и лети, и лети/ 
като птица-дълбоко в полята“; „Към звездите, далече напред,/ срещу мрака 
безкраен в полята...“ (Вутимски 1979: 26). В контекста на тази поетическа 
концептуализация на влака негативната символика на черния цвят се запазва в 
определението на природната сфера („черния вятър“) и се преобръща в окси-
моронния израз „пее весело черният влак“. Сближаването на влака с птицата 
е закодирано в детайла „крила“, който напомня за логото на БДЖ. Отделно 
бихме могли да разсъждаваме над функционирането на едни и същи метафо-
ри в поезията и в културата на ежедневието.

Концептуализацията на влака може да се проследи в поезията от следва-
щите периоди – през 40-те години на ХХ век и след това в социалистическата 
култура. Тук ще насоча само към стихотворението на Валери Петров „Влакче-
то“ от цикъла „Нежности“ (1940–1946). Влакът в това стихотворение загубва 
конотациите си ‘стремителна скорост’, ‘сила’ – то „пуфка и пълзи полечка“ 
(значение, закодирано и в умалителното название от заглавието). Образът на 
влака е одомашнен и опредметен (предметният код замества антропоморф-
ния: „подобно чайник по пътечка“). Специфична е и интепретацията на съ-
отношението машина – природа в творбата на В. Петров: липсва както сблъ-
съкът между новото и старото, машината и природата, така и превръщането 
на машината (влака) в част от природния свят – те остават в различни сфери, 
но общуват безконфликтно, дори любовно: влакчето „тук-таме дори запира/ 
пред Божиите красоти“, а природата не само не е заплашена от него, но дори 
го благославя („и смей се бука/ с благословия във гласа/ И викат му „Добра 
сполука!“ –/ пчели и гъби/ от леса“).  

Въз основа на направените наблюдения се налагат следните изводи:
В поезията от 30-те години на ХХ век „странстват“ устойчиви мотиви, въз 

основа на които можем да реконструираме актуалните идеи в българската 
култура от това десетилетие. Често в литературата се търси художественият 
израз на политически, философски, социални идеи, но изследователският ни 
ракурс може да бъде обърнат: от литературата към идеите от другите редове 
на културата (по терминологията на ОПОЯЗ).     

Характерната за авангарда (и социалистическата култура) апология на же-
лезницата в поезията от 30-те години на ХХ век продължава с нови художест-
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вени средства просветителското ѝ утвърждаване в българската литература/
култура от края на ХІХ век (докато в руската култура се поражда сблъсък 
между авангардистката и соцреалистичната концептуализация на железница-
та и въобще на машината с негативните конотации на явлението в литерату-
рата на ХІХ век).

Апологията на железницата в българската поезия от 30-те години на ХХ 
век, близка на футуристичната традиция, в някои случаи съдържа гледната 
точка на патриархалния човек (както е у Ламар и Марангозов), докато в пое-
зията на футуризма субектът е човекът на техническата цивилизация. 

В поемата на Вапцаров „Влак“ техническата цивилизация не се противо-
поставя на културната традиция, техническото откривателство се осмисля 
като същност на културния човек.

В творбите на българските поети снемането на романтичната опозиция 
цивилизация – природа, присъщо на поезията на авангарда, се осъществява с 
различни похвати: победата на машината над стария патриархален свят (идея, 
характерна за поетиката на футуризма и соцреализма), осмислянето на прос-
транството на железницата като спасение от природния хаос, вписването на 
железницата в природния свят и извеждането ú от сферата на хтоничното в 
сферата на небесното.
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ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ЖЕЛЕЗНИЦИ

Красимир Ангелов

Български държавни железници

The article looks at the interconnectedness of language, literature and railways.
The periods of the Bulgarian Revival and the constructions and operations of the railways as 
public transport in 19-th century overlap. One of the first published texts about the railways 
in Bulgarian language entitled “On the Topic of Railways” („За железните пътища“) 
was published in 1848 in First Bulgarian Wordbook (Първичка българска словница) by 
Ivan Bogorov. A reading of the text with engineering in mind, draws attention to the author’s 
deep understanding of the complex nature of railways, while being linguistically aware 
of the need to create new vocabulary in the Bulgarian language, through the comparative 
introduction of the technical terminology. All this in several languages and proposing a 
newly-minted Bulgarian term, or a borrowed one. Some modern-day engineers have 
criticized the text as naive, while contemporary linguists have been known to label it purist. 
These assessments, however, are simply a testament of the contemporary dominance of the 
narrow specialism over the revivalist universality of knowledge.
The topic of literature and railways lends itself to different angles of interpretation. A 
suitable anchor and a source of a valid set of criteria can be the literary output of authors, 
who were also railwaymen. The validity here would probably depend on the degree of 
professionalism afforded to each side of this dual arrangement. As an institution, the 
Bulgarian State Railways (BDZ) has given literary art a prominent place in its structures, 
ranging from publishing works of literature in its periodicals, to developing in-house 
education and amateur arts. For example as far back as 1942 the BDZ had well-endowed 
libraries in seventy-three of its stations.
By comparison, the topic of railways in literature appears a lot richer to explore and easier 
to engage with. Universally the degree of interest the writers show in railway travel is 
proportionally reflected in the prominence the railways take in their work. Historically, 
in the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century 
railways held the biggest market shares of public transport. That explains the prominence 
of railways in the literature (and especially the travel writing) of the period (starting 
marginally later in Bulgaria).
A number of excerpts concerning railways and travel writings of the writer and critic Petko 
Rossen (1880–1944) is quoted in the study to demonstrate elements of his language and 
style. A comparative analysis is made between his works “On the Narrow-gauge” („По 
теснолинейката“), written in 1917 and “Down Struma River” („По Струма“), written 
in 1942, looking at the influence of railways on his developing world-view, in parallel with 
the expansion of the railway transport in the Struma Valley.
Railways featured prominently in the life and work of the Patriarch of the Bulgarian 
literature Ivan Vazov. For a while in 1873, Ivan Vazov was involved, in a professional 
capacity, with the railways when he worked 1,5 year, as an interpreter on the building site 
of the Sofia – Kyustendil line, near Pernik.
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Railway travel has a distinct presence in Vazov’s literary prose. But not many are aware 
of the prominent presence of the railways in Vazov’s poetry. Most of Wanderer’s Songs 
(Скитнишки песни), 1899, were written shortly after the 1897 opening of the Iskar Valley 
railway line. The poems are an upbeat praise of the dual joys of unspoilt nature and gainful 
labour as virtues. Both themes intertwine in the poems, inspired by the construction and 
operation of the Sofia – Svoge – Lakatnik – Cherepish – Mezdra – Roman railway line. The 
poems “The Angry Rock And The Train” („Сърдитата скала и влакът“), “The Ravine” 
(„Клисурата“) and “Conversation” („Разговор“) speak volumes about the high esteem 
in which the poet held the railways.

Key words: language, literature, travel writing, Bogorov, Vazov, Rosen, Railway, railroad, 
Chemin de fer, Eisenbahn

Език и железници
Железниците са пространствен сухоземен гръбнак на зараждането и функ-

ционирането на пазарите. Развитието на железниците като обществен транс-
порт през XIX век съвпада с Българското възраждане. Когато през 1844 г. е 
издадена „Първичка българска граматика“ на Иван Богоров, железници вече 
имат Англия, Америка, Франция, Белгия, Германия, Австрия, Австралия, Ру-
сия, Куба, Холандия, Италия, Дания, Швейцария. Това е време на бързо раз-
витие на железниците. А когато през 1860 г. Турция открива първата си же-
лезница по линията Черна вода – Кюстенджа, в света вече има над сто хиляди 
километра железопътни линии.

За едно от първите сведения за железниците на български език има статия 
в „Списание на държавните железници и пристанища в България“ от 1928 г. 
(В.П. 1928: 250–252). В нея е изцяло цитирано съобщението „За железните 
пътища“, публикувано „в едно българско списание от 1848 год. с кирилица в 
„Стамболь“ – „Първичка българска словница“ (Богоров 1848).

„За железните пътища“ е забележителен документ както с българския си 
език, така и заради техническата и историческата си същност. Най-вероятно 
оригиналната статия е била преведена от Иван Богоров. Внимателният ана-
лиз от инженерна гледна точка указва, че преводът е направен с дълбоко и 
комплексно разбиране за същността на железниците (предистория, железен 
път, локомотив, парна машина, трасета и пр.), сравнявайки съответните нови 
(за тогава) термини в различните езици (френски, немски, английски, тур-
ски, гръцки, руски) и въвеждайки функционално съответстващия им нов или 
заимстван български термин. Да се казва обаче от сетнешните инженери, че 
текстът е наивен, а пък от филолозите – че е „пуристки“, означава, че в съвре-
мието почти липсва близко взаимодействие на език и техника. 

Примери за комплексно осмислени, преведени и (ново)въведени български 
думи в „За железните пътища“ са: местница (сега – локомотив), наплати 
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(релси), подлоги (траверси), украйник навън (реборд на колело), отплесване 
от пътя (дерайлиране).

Иван Богоров не е само любослов, лекар, химик. Той е свързан с желез-
ниците, техниката и съобщенията въобще. Публикувайки „За железните 
пътища“ (1848), запознавайки се на място с немските (Саксония – 1846) и 
френските железници (1855), е естествено Богоров напълно осмислено да 
подкрепя (от около 1860 г. – годината на откриването на железния път Чер-
на вода – Кюстенджа) предприетата от цариградските и шуменските българи 
инициатива да вземат концесията за строителство и експлоатация на желез-
ния път Русе – Варна. Ето няколко цитата от книгата „Цариград – Белово“ на 
„летописеца на българските железници“ Георги Пашев (роден през 1908 г. в 
с. Павелско, Станимашко, заместник-началник на гара Пловдив):

В 1844 година Иван Богоров издаде „Първичка българска граматика“. Отиде в Лайпциг 
и следва химия. През 1846 г. издаде там първия български вестник „Български орел“. 
В 1848 г. основа в Цариград „Цариградски вестник“. Учителствува в Стара Загора и 
Шумен. По време на Кримската война (1853–1856 г.) отиде в Париж и следва медици-
на. В Пловдив стоя три години лекар. Сега Богоров беше обхванат от икономическото 
възраждане на българите с оная страст, която е присъща на мономани и пуритани. Сега 
той не искаше да знае нито за медицината, нито за просвещението. Икономическите 
въпроси за него стояха над медицината му, както за Чехов медицината стоеше над ли-
тературата (Пашев 1981: 216). 

Концесията за постройката на железния път Русе – Варна се възлага през 
1863 г. на тези, построили вече Черна вода – Кюстенджа: англичаните Братя 
Бъркли и Уилям Гладстон – бъдещ премиер и защитник на българите след 
Априлското въстание.

Богоров не можа да се стърпи и през 1865 г. ходи в Русе, за да види тоя железен път, 
който англичаните „грабнаха“ и който той горещо искаше да строят българите. И писа: 
„Ние ходихме лани в Русе, разгледахме железния път, сметнахме му и разноските, ви-
дяхме и ония, които го правят, какво просвещение и образование имат, и не намерихме 
нищо невъзможно по тая част, което да не може да го направят българите“ (Вестник 
„Турция“, 02.04.1866 г.) (Пашев 1981: 201).

Железният път Русе – Варна е строен от 1864 г., официално е открит на 
05.11.1866 г. и влиза в редовна експлоатация през 1867 г.

Това са времена на българското езиково и железопътно строителство (съ-
граждане). 

Представените кратки примери на специализирана терминология илю-
стрират развитието на българския език и железници от първоначалното му 
съвремие до модерните времена на експлоатационно-лексикална съвмести-
мост или на разграждане на българските железници и език:  

Железен път, железопътен, железничарски. Железници. Железен – железничен. 
Пътнически – сточни (товарни) влакове, пътнишки – бързи влакове.
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Кантон, халта – спирка. От 1897 г. думата „спирка“ се употребява в БДЖ, 1899 г. Вазов 
я констатира в село Церово, Искърски пролом (бележки към пътеписа „Из Мала Стара 
планина“). 
Станция, гара, терминал. Трен, влак. 
Маневра. Маневрена гара. Разпределителна гара. 
Движение по видимост (маневрено движение) – движение на дистанционни участъци 
(влаково движение). „Маневрен влак“. 
Експлоатационна съвместимост – оперативна съвместимост. (Interoperability) 
Общувам, съ-общуваме. Общение. Съобщения – говорни (вербални), писмени – пис-
мовни, железопътни, телеграфни, радио-, въздушни. Комуникации.

В железопътната (железничарска, железнична) лексика (език) и правила 
(инструкции, наредби, процедури и пр.) е необходима функционално-тер-
минологична (семантична) чистота. Поради недоосмисляне на технически 
функции, незнание или неползване на повече езици за сравнения в преводния 
процес се стига до създаване на функционално (семантично) разнопосочни 
определения и написване на правила, често недостатъчно ясни, конкретни, 
еднозначни. Тази недостатъчна функционално-терминологична (семантична) 
чистота в основни нормативни документи, регламентиращи работата в же-
лезниците, влияе негативно върху експлоатационната безопасност. Опитът 
показва, че за доброто съчетание на системните инженерни знания с доброто 
владеене на родния и други езици е необходима екипна компетентност: зна-
ния, умения и мотивация. Необходимо е да се извършват сравнителни езикови 
и железопътно-технически анализи и съвместни междусекторни изследвания.

 
Названия на железопътните експлоатационни пунктове
В България има (над) 600 гари и спирки, обслужващи пътници (2018). В 

исторически план немалко гари и спирки са били „откривани-закривани“ за 
службите по движение (пътнически и сточни превози) или преименувани, 
така че във времето общият брой на названията на железопътните пунктове 
в сегашните български земи е над 1000 (хиляда). 90% от названията (наиме-
нованията) на гарите и спирките са имена на намиращи се в близост селища 
или местности. Това е разбираемо за ползващите ги пътници и клиенти. Още 
от началото на функционирането си през 1888 г. БДЖ съграждат правила и 
традиции при наименуване на гарите и спирките си.

Около 200 имена на експлоатационни пунктове на БДЖ имат някаква спе-
цифичност. Например 30 пункта са с географски названия на реки (Дунав, 
Марица, Тунджа, Стряма), планини (Верила, Орешак, Чумерна). 

Построените железопътни линии „притеглят“ население и дейности от 
околните селища. Новите гарови селища понякога стават по-големи от съ-
ществуващите стари селища. Този миграционен процес води даже до обявя-
ване на някои гари за отделни селища: Гара Бов – село Бов, Гара Лакатник – 
село Лакатник.
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На 26.03.1925 г. село Белово (на линията Радомир – Кюстендил) е преиме-
нувано от местните власти на Земен. Земен е названието на гарата, открита 
16 години по-рано (09.08.1909 г.) и именувана от БДЖ на близка местност с 
цел отлика от вече съществуващата (от 20.06.1873 г.) гара Белово на линията 
Цариград – Пловдив – Белово. 

Наименуването и преименуването на селища с имената на гарите им е до-
казателство не само за стопанската, демографската и регионалната роля на 
железниците, но и за културно-образователната и държавническата функция 
на БДЖ. БДЖ назовават новоизградените си гари (станции) веднага с българ-
ски имена, въпреки че селищата им са запазвали още старите си турски имена. 
Така например още при откриването на цялата Централна жп линия София – 
Варна през 1899 г. станцията на тогавашното село Караагач е наречена Левски 
(сегашна гара Левски). При откриване на железопътната линия Левски – Сви-
щов през 1908 г. станцията на село Хаджи Муса „получава“ сегашното си 
българско име – Морава. 

Характерни са названия на гари и спирки, носещи имена на възрожденци: 
гара Тодор Каблешков (село Златитрап, Пловдивско), гара Левски и спирка 
Васил Левски (Търговищко), гара Ботев (село Левски, Карловско), Караджата, 
Таню войвода, Георги Дражев, Бачо Киро. 

Красноречиви са названията, свързани с образование, писатели: Клима-
тично училище, Техникум, Жп школа, Елин Пелин, Немирово, Пейо Яворов. 

Историята с наименуването (06.11.1936 г.) и преименуванията (1946, 1990) 
на гара/спирка НеМирово (Ихтиманско) на писателя Добри Немиров е пока-
зателна за сложността в по-ново време на процеса, свързан с (пре)именуване-
то на железопътните експлоатационни пунктове.

Тук ще споменем, че историческо развитие на транслитерацията (преда-
ване на буквите от българската кирилска азбука чрез латински букви или съ-
четания от латински букви) в българските железници е интересно, тъй като 
БДЖ са функционирали паралелно и постепенно са присъединили „друго-
езичните“ „Източни железници“ (Хиршовата железница).

Пътуване и железници
Опознаването на нови неща променя човека. Смисълът и стойността на 

пътуванията са синтезирани в редица мъдрости (афоризми, сентенции):
Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума. (Сенека)
Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле. (Мослих Един Саади)
Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо 
да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са. (Самюел Джонсън)
Пътуването е почти като говореното с хора от други векове. (Рене Декарт)
Пътуването е фатално за предразсъдъците, фанатизма и стеснения мироглед. (Марк Твен)
Пътуването е израз на човешката свобода. Всеки път, избран свободно, е правилен.
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Български пословици и поговорки:
На път. Пада ми (се) път. Под път и над път.
По прав път не можеш да се изгубиш. 
Залудо ходи, залудо не седи. Гъз път да види.
С питане и до Цариград се стига.
Поставил каруцата пред коня. 
Като се обърне колата – пътища много. Малкото камъче колата обръща.
Де го Киро на кирия.
Запънал се като магаре на мост.
Който бърза бавно, далече стига. 
Открил Америка. Открил накрая колелото.
Опознай Родината, за да я обикнеш.
Пътникът си знае времето, кесията и удобството.
Парата излезе през свирката.
Гледа като теле (в) железница.
За всеки влак си има пътници.
Влакът никого не чака. (Петима Петка не чакат.)
Пикае му се като на вакарелски спирач. (Характерната интензивна работа на железни-
чарите при вакарелските участъци – най-стръмните по железопътната линия от Лон-
дон до Багдад.)
Отмина като бърз влак малка спирка.
Излязъл от релсите. (Отплеснал се от пътя. – Иван Богоров)
Вкараха го в релсите. Вкараха го в пътя.
Набутаха го в шеста глуха (или в девета глуха – девета дупка на кавала).
Даже на билото на планината да се построи железница, хората и там ще се заселят до 
нея. (с. Церово)

В древността българите са били народ в движение. В Средновековието те 
ограничават движението си, за да оцелеят под чуждите владичества. Въпреки 
че са били част от огромни империи, търговията не е била достатъчно мощен 
фактор за качествено увеличаване на пътуванията. Създаването на Княжество 
България и Източна Румелия и Съединението им имат характер на индустри-
ална буржоазна революция с характерната съществена роля на развиващите се 
железници за свободното придвижване на хора, стоки и капитали. Макар започ-
нали по-късно в сравнение с други европейски страни, обуславяният и от же-
лезниците подем и еуфорията от пътуванията са присъщи и за българите. Това 
се отразява и върху българския език, литературата, пословиците и поговорките. 

Разбирането за взаимовръзката между пътуване и железници, между су-
бективните възприятия при пътуване и технологично-техническите обектив-
ни особености на железниците, представлява балансирана основа за анализи-
те на съответните литературни произведения.
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Литература и железници
Темата за литературата и железниците може да се разглежда от различни 

гледни точки.
За литературата в железниците е възможно да се съди по различни прояв-

ления. Количеството и качеството на литературните изяви на железничари са 
едни относително ясни критерии за оценка. Въпросът е в каква степен лите-
ратурата и железниците са занятие, призвание или (не)професионален анга-
жимент (т.е. въпрос на компетентностно съответствие). Примери: работата на 
Иван Вазов за железниците през 1873–1875 г.; литературните и редакторските 
изяви на железничаря Нестор Юруков, „събрал и наредил“ сбирка I на „Же-
лезничарски анекдоти и приключения“ (1930).

На литературата в железниците е отделено достойно място. Много би мог-
ло да се каже за различни автори и литературните им произведения, публи-
кувани в периодичните печатни издания на БДЖ: вестник „Железничарски 
подем – орган на българските железничари и моряци“, „Списание на държав-
ните железници и пристанища в България“ и др., както и за специализирани-
те нарочни (юбилейни) или периодични издания като „Малка железопътна 
библиотека, издавана от Научния комитет при Б.Д.Ж. и Пр.“. Едновремен-
но с постоянната си активна подкрепа за същностното и инфраструктурното 
развитие на образованието, читалищното дело и самодейността, БДЖ орга-
низират силната институция на собствени железопътни библиотеки. Така на-
пример през 1942 г. БДЖ е имала великолепно организирани железопътни 
библиотеки в 73 от гарите си.

В сравнение с темата за литературата в железниците, темата за железни-
ците в литературата изглежда по-разбираема, достъпна и увлекателна. Какво 
и къде е мястото на железниците в българската литература? А в литературата 
на другите езици (страни)? Логичният отговор е, че степента на отразяване/
включване на железниците в литературата на съответните езици (страни) е 
пропорционална на степента на използване на железниците от потенциалните 
литературни автори. Или, както биха се изразили икономистите – „съобразно 
пазарния дял на железниците“. В географски план пазарният дял на железни-
ците в България е по-нисък в сравнение с този на други „напреднали“ страни. 
Исторически, най-висок пазарен дял железниците са имали в края на XIX и 
началото на XX век. Затова именно в този период (с известно закъснение и в 
България) образът на железницата се появява най-отчетливо в литературата. 

Железниците присъстват в различна степен във всички литературни жан-
рове, пряко или косвено. Поради съ-общителната си същност те по-често слу-
жат за среда, фон на литературните действия. Заради пътуванията пътеписите 
са естественият за присъствие на железниците литературен жанр. Пример за 
критическо виждане към пътеписа е „За пътните бележки“ на Петко Росен 
(Росен 2013: 415). 



223

Българските автори на различни по форма и съдържание пътеписи (път-
ни бележки) и други литературни жанрове, отразяващи пътувания или тех-
ническите им средства, не са малко: Иван Богоров, Любен Каравелов, Петко 
Р. Славейков, Стефан Бобчев, Тодор Икономов, Иван Вазов, Алеко Констан-
тинов, Константин Иречек, Антон Страшимиров, Димитър Полянов, Найчо 
Цанов, Константин Константинов, Ангел Каралийчев, Стилиян Чилингиров, 
Добри Немиров. 

В съвременността романът на Петър Маринков „Пролом“, отразяващ епо-
хата и строителството на Искърската железница в три паралелни сюжетни 
линии, заема особено място.

Съвременните информационно-комуникационни предизвикателства пред 
литературата и железниците би следвало да се разглеждат по-скоро като уве-
личаване на възможностите за свободен избор на средствата за художествено 
изразяване и мобилност.

Петко Росен, „По теснолинейката“
Петко Георгиев Чорбаджиев (1880–1944), с псевдоним Петко Росен, е пи-

сател и критик. Без претенция за изчерпателност или анализ, тук ще бъдат 
представени някои интересни изрази, сравнения, думи на Петко Росен, опис-
ващи железниците и пътуванията:

Тренът прелетя през Софийското поле, надяна се в Искърската клисура, провира се 
през тъмните тунели, прегъва разчленената си като скрипя снага по кривите завои, пъх-
ти, пищи и като че ли отмалява… Аз все не мога да се опомня от софийската залис. В 
Карлуково двамина от мъдрите щастливци ми кимат. Канят ли ме или ми се заканват – 
не зная. Ба, от една лудница в друга – да прощавате. Измъкнахме се из теснините. Ето 
Мездра (Росен 2011: 28).

До Рила река тренчето спря и чака 3 часа. Изместило се от релсите предшестващото го 
и трябваше да чакаме, докато го вдигнат. Не могат се размина, а вървят едно след друго 
като зайчета в зимна снежна нощ (Росен 2013: 175).

Тренът замина към Марино поле. Ние се прехвърляме на друг. Минаваме дългия мост на 
широко разлялата се из върбалака Струма. Вземам си окончателно сбогом от нея, след 
като цяло денонощие слушах тихия ѝ шепот към Бобошево, бесния ѝ вой в Креснен-
ското дефиле, глухия ѝ сподавен шум към Крива ливада и по-долу. Насреща, скътан в 
полите на Беласица, се мержелее парцаливият Петрич. Там ще напуснем и досадилата 
ни вече теснолинейка. А по-нататък – крака да държат и Бог да помага (Росен 2013: 175).

1942 г. „От Крупник надолу започва тъмната Кресненска теснина. И тука голите сиви 
скали са се пообкичили с като че ли ново посадени зеленини. По срещния ляв бряг на 
Струма човешки мравуняци ровят, пробиват студените канари, за да отворят път на ут-
решните мощни влакове. Мъчнотиите са големи. В сравнение с тях, ония в Искърския 
пролом са идилична работа. Може би и тия, след като се превъзмогнат, ще изглеждат 
обикновени. Новото ж.п. трасе чак до Демир Хисар върви все по левия бряг на Стру-
ма. И около Св. Врач, и около Петрич, и земята, и селищата са се много разхубавили, 
обновили“ (Росен 2011: 220).
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Пример за влиянието на железниците върху мирогледа и творчеството на 
Петко Росен и за езиковото, стиловото и жанровото му развитие е сравнението 
на произведенията му „По теснолинейката“ от 1917 г. (Росен 2013: 167–182) 
и „По Струма“ от 1942 г. (пак там: 212–221), едновременно съпоставени с 
хронологията на строителството и експлоатацията на теснопътните и нормал-
ни железопътни линии по Струма. 

Исторически факти от строителството и експлоатацията на железопътните 
линии в региона, повлияли върху творчеството на Петко Росен

Теснопътна жп лния с междурелсие 
600 мм (теснолинейка, дековилка)

Нормална жп линия с междурелсие
1435 мм

Начало строителство – 05.01.1916 Начало строителство – 1926 
Радомир – Дупница – открита 04.03.1916 Радомир (Върба) – Дупница – 

открита 1930
Дупница – Горна Джумая –
открита  27.05.1916

Дупница – Горна Джумая –
открита 17.10.1937

Горна Джумая – Крупник – 
открита 01.08.1916

Горна Джумая – Изворите –
открита 09.10.1941

Крупник – Марино поле – 
открита 09.11.1916

Изворите – Крупник –
открита за тов.д-ние 1942

 Марино поле – Рупел – 
открита 27.07.1918

Крупник – Припечено – 
открита 01.12.1945 

Рупел – Демир Хисар – 
долно стр.  27.07.1918

Припечено (Г.Т.) – Кулата – 
открита 30.05.1965

Припечено – Кулата гр. – закрита 1921  
Припечено – Кулата гр. – 
открита 01.07.1929

 

Кулата – Демир Хисар – 
открита 08.12.1941

 

Припечено – Петрич – 
открита 01.07.1917

 

Петрич – Елешница – 
открита 31.08.1917

 

„По теснолинейката. (По Струма)“ „По Струма.“
 Пътепис от архива на автора. Публику-
ван през 2013 г. в том IX на Съчинения-
та на Петко Росен, издателство „Божич“, 
Бургас.

Очерк, публикуван през 1943 г. в „От Ду-
нав до Бяло море“ и през 2011 г. в том 
II на Съчиненията на Петко Росен, изд. 
„Божич“.

Пътепис, писан през декември 1917 г. в Бе-
ласица (където служи във II-ра армия), след 
завръщане от отпуск през есента на 1917 г.

Преработен (съкратен-допълнен) през 
1942 г. вариант на пътеписа „По тесноли-
нейка“ (от 1917 г.).
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Росен описва пътуванията с теснолиней-
ките Радомир – Припечено (Ген. Тодо-
ров) – Петрич, построени в долините на 
Струма и Струмешница.

Росен описва пътувания: по теснолиней-
ките Радомир – Припечено – Петрич и 
пешком по долината на Струмешница; 
а през 1942 г. по нормалната жп линия 
София – Симитли и с теснолинейката до 
Демир Хисар (Валовища).

4421 думи, от които: 2774 думи, от които:
За влака, линията и околната природа – 
52%

За влака, линията и околната природа – 
58%

За спътниците във влака/Мария – 43% За пешия преход след Петрич – 27%
За срещата в Петрич с пленника  – 5% За епилога – 1942 година – 15%

Иван Вазов и железниците
За „патриарха на българската литература“ Иван Вазов е казано, писано 

и учено много. Големите литературни дарби на Вазов в прозата и поезията 
са съчетани с трудолюбие, постоянство, организационни способности и пъ-
тувания. В огромното литературно творчество на Иван Вазов пътуванията и 
железниците често са обект или среда (фон) на сюжетните действия на про-
изведенията му. Но пътуванията и железниците са и фактори, генериращи у 
Вазов вдъхновение и идеи, доближаващи се по мащабност и значение до въз-
рожденско-историческите теми. 

От 1873 г. животът на Иван Вазов е свързан с железниците. При това той 
не е обикновен, традиционен, пасивен пътник в пътуванията си. Поетът е ис-
тински пътешественик, притежаващ уменията за доброто предварително пла-
ниране. Балансираните му емоционални и прагматични възприятия по време 
на пътуванията са в основата на огромната му аналитична работа при худо-
жественото пресъздаване на предишните и нововъзникналите при пътувани-
ята идеи на твореца.  

Нещо повече, Иван Вазов е и професионално свързан с железниците – той 
работи в Перник като преводач на строежа на железопътната линия София – 
Кюстендил (Вълчев 1968).

Пътуванията и железниците имат отчетливо присъствие в прозата на Иван 
Вазов. Произведения като „Дядо Йоцо гледа“ се изучават в училище. Но как-
то малцина си дават ясна сметка за тъждеството на държавност и железници 
в този емблематичен разказ, така са и малко хората, запознати с присъствието 
на железниците във Вазовата поезия. Повечето от стихотворенията на „Скит-
нишки песни“ (Вазов 1975: 165–225), са писани през 1899 г. в началния период 
на експлоатация на новооткритата през 1897 г. железопътна линия София – 
Роман. „Скитнишки песни“ не са сиромашки или клюсканишки, а пътешест-
венишки. Те са възхвала на природата и на труда като основна благодетел. 
Важна част от този труд е строителството и експлоатацията на железопътната 
линия София – Своге – Лакатник – Черепиш – Мездра – Роман. Стихотво-



226

ренията „Сърдитата скала и влакът“, „Клисурата“ и „Разговор“ са ярко 
доказателство за възхищението на поета от делото на железниците. 

Темата за езика, литературата и железниците ще приключим (засега) с два 
цитата. 

Иван Вазов за Иван Богоров (1919): „Да, тогава Богоров трябваше, сега сто 
Богоровци трябват – те да ни разсмиват, но и ще ни стряскат, ще ни поправят, 
защото всички сега – турям и себе си в това число – грешим против чистота-
та на езика.“ (Вазов 1919) 

Стефан Стамболов за мястото и ролята на железниците и учебното дело за 
напредъка (парламентарна реч на 9 декември 1880 г., II Обикновено народно 
събрание, II сесия, 96 заседание, с. 72): 

В сегашното заседание, както видите, г-да, се разисква един такъв въпрос, който може 
да има значение за нашата държава, като един мост, който ще я подигне на по-висока 
степен в материално отношение и ще я унапреди в културно отношение. Аз всякога 
съм бил на мнение, че железните пътища не могат да бъдат вредителни за държава-
та, но че ще я подпомогнат да се развие в нравствено, търговско, икономическо и кул-
турно отношение. Ние видиме Европа как отива от ден на ден прогресивно напред. А 
за да върви един народ напред, трябва да има пътища и училища, които са две основи, 
на които може да върви една държава напред, и може да стане силна и полезна как-
то на себе си, така и за околните народи... (Стамболов 1995: 80–81)
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ПЪТЯТ КЪМ АТИНА 
(НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ОТ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК)

Мария Русева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

This paper focuses on various interpretations of the travel to the Greek capital, Athens, 
presented in Bulgarian interwar literature. The image of Athens and its cultural importance 
for the modern man is confirmed by the appearance of travelling literature that presents 
well-established roads to it. The research focuses on two modes of transportation to Athens – 
reaching Athens by sea, using the steamship, or by air, using the plane – the emerging 
alternative opportunity for the modern man in 1930s.

Key words: travelling, Athens, Bulgarian literature, 1920s, 1930s

„Едни пътуват по света, а други гледат как светът преминава покрай тях“ – 
отбелязва Зигмунт Бауман в статията „Туристи и скитници“ (Бауман 2004: 
129). Независимо дали по желание или по неволя, като действен участник 
или пасивен съзерцател, човекът се превръща в част от движението на света, 
от всеобщото прокарване на нови пътища и посоки. В този смисъл изгражда-
нето на пътища може да се осмисля като цивилизационен маркер, а пътят сам 
по себе си – като базов конструкт на човешкото битие. Пътят предполага 
„отъпкване“ на пътеки през времето, но и още, пътят е израз на волята на 
човека за овладяване на пространството, за неговото оформяне и моделиране, 
за да бъде то „проходимо“. В рамките на модерната епоха пътят се обвързва 
с динамиката и мобилността, като се вписва по естествен начин като част 
от културния напредък и научно-техническия прогрес. Прокарването както 
на наземни, така и на подземни, морски и въздушни пътища позволява ско-
ростното преодоляване на големи разстояния, посредством което светът става 
обозрим и достижим. За целите на настоящия текст, който ще се съсредоточи 
върху пътя на българския турист към Атина от 20-те и 30-те години на XX век, 
ние предпочитаме да разглеждаме прокарването на пътища още като процес – 
израз на променящата се пътна географска карта на света.

В българската литература от периода между двете световни войни пъту-
ването до Атина се извежда като акцент, а самият град се явява притегателен 
център за множество чужденци, туристи и изследователи. В българските мо-
дернистични текстове гръцката столица се изобразява като синтез от древ-
ност и съвремие – от една страна, Атина е модерен, развиващ се европейски 
град, а, от друга страна, запазените архитектурни монументи съумяват да съх-
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ранят „автентичността“ на античния град. Настоящият текст обаче ще спре 
вниманието не върху образа на гръцката столица като културна реалия, а ще 
възприема града от гледна точка на неговата значимост за изграждането на 
утвърдени пътища към него, които на свой ред се превръщат в обект на описа-
ние в художествени текстове от периода. Ще се направи опит да се щрихират 
различни модели на пътя към Атина и да се потърсят отговори на въпросите: 
какво селектира погледът на пътуващия човек, какви представи за реални 
пространства и маршрути очертава и дали и как се променят особените отно-
шения между пътешественика и наблюдавания свят.

Подхождайки към изграждането на един сравнително условен поетически 
образ на пътя към Атина, ще си послужим с определението на Цветан Тодоров 
за поетика като „едновременно „абстрактен“ и „вътрешен“ подход към лите-
ратурата“ (цит. по Тодорова 2013: 32), при който произведението следва да се 
възприема като „проявление на една абстрактна и обща структура, на която то 
е само една от възможните реализации“1 (пак там). В настоящия текст обаче 
няма да разбираме произведенията единствено като пример за статичен, за-
вършен образ на пътя; ние предпочитаме да ги разглеждаме от гледна точка 
на тяхната потенциалност да моделират и документират как се изменя пое-
тическият образ на пътя към Атина в литературноисторически план. Също 
така, ще се фокусираме върху детайлите в описанието на пътя в отделните 
текстове, като целта е да се потърси уникалността на преживяването, която 
всъщност предполага всяко едно поемане на път. 

В българската литература от 20-те и 30-те години на XX век интересът към 
гръцката столица Атина като туристическа дестинация се засвидетелства от 
появата на редица художествени произведения, част от които ще бъдат обект на 
внимание в настоящия текст: през 1926 г. е издадена пътеписно-дневниковата 
книга „Една екскурзия до Цариград и Атина“ на Антон Динев, а през 1930 г. 
излизат пътните бележки „Из южните страни“ на Андрей Маркович в три час-
ти, чиято първа книга носи заглавието „От София до Атина“. През 1937 г.
в бр. 1 на сп. „Завети“ бива публикуван аерописът на Дора Габе „С „Лот“ до 
Атина“, а през 1938 г. се появява сборникът „Блянове край Акропола“ на Ди-
митър Шишманов2. Изброените художествени текстове позволяват да се про-
следи какви са възможните и/или желаните туристически маршрути и с ка-
къв тип превозно средство модерният човек предприема своето пътешествие 
до Гърция. Настоящата статия ще се опита да схематизира, без претенцията за 
изчерпателност, два модела на пътя към Атина. От една страна, достигането 

1 Цитатите са от: Todorov, Tzvetan. Qu’est que le structuralisme? Poetique. Paris, Seuil, 1973, 
p. 19. Прев. от френски Петя Тодорова.

2 Освен в изброените текстове, гръцката столица е обект на внимание и в книгата на Боян 
Болгар „Жива и мъртва Атина или Ние хората“ (1937), която обаче няма да бъде разглеждана 
в настоящия текст, тъй като в нея авторът не спира конкретно вниманието си върху пътя от 
България до Атина.
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до Атина по море – с помощта на парахода – през двата по-ранни текста до 
началото на 30-те години – на Антон Динев и на Андрей Маркович. И от друга 
страна, ще разгледа появилата се алтернативна възможност за преодоляване 
на пространството по въздух – посредством аероплана – описана в текстовете 
от втората половина на 30-те години – на Дора Габе и на Димитър Шишманов.

Към Атина с параход
В статията „Пътуващият поглед“ Валери Стефанов отбелязва: „Пътеписът 

описва света, който влиза в окото, но се отмерва според ума и сърцето, той 
е дискурсивен ритуал, положен върху гледането и отсъждането“ (Стефанов 
2000: 151). Пътуващият човек наблюдава и събира впечатления, той е още 
„ценностен филтър“ (Стефанов), през който видяното се превръща в разказ с 
индивидуален почерк. Двете пътеписни книги на Антон Динев и Андрей Мар-
кович – „Една екскурзия до Цариград и Атина“ (1926) и „От София до Атина“ 
(1930), могат да се определят като цялостни, завършени галерии от впечат-
ления за пътуването с параход до Атина, а тяхната фактологическа плътност 
позволява да се търсят сходствата и разминаванията в преживяването на пътя.

В разглежданите книги се очертават в яснота посоките на единен, устано-
вен тридневен морски маршрут, по който се извършват туристически екскур-
зии към Атина. Пътуването по море в книгата на Антон Динев стартира от 
Бургас, преминава последователно през трите морета – Черно, Мраморно и 
Бяло, както и през редица ключови географски места: Босфора – Цариград – 
Дарданелите, за да достигне до крайморския град Пирея – „пристанището“ 
на Атина, откъдето „с електрическата железница за половин час под мостове 
и тунел излизаме в центъра на Атина“ (Динев 1926: 20). В книгата на Андрей 
Маркович „От София до Атина“ пътуването започва от Варна и Анхиало, като 
след достигането на парахода до Бургас, маршрутът се уеднаквява с предаде-
ния вече по-горе.

Между двете книги могат да се откроят и други сходства, както от факто-
логичен, така и от субективен характер. И в двата случая пътуващият човек 
търпеливо изчаква отплаването, което се забавя с по един ден поради товаре-
не на параходите. И в двата случая моментът на отплаване добива характера 
на тържественост: в пътеписа на Антон Динев на параход „Цар Фердинанд“ 
„последният сигнал е даден“ (Динев 1926: 7), а в пътните бележки на Андрей 
Маркович на параход „България“ „засвирва гръмогласно свирката [...] за по-
следен път“ (Маркович 1930: 9). 

При описанието на самите параходи обаче могат да се забележат разлики 
в разбирането за машината. В книгата на Андрей Маркович параходът е изо-
бразен като подвластен на морската стихия: параход „България“ „приятно се 
люлее“, „леко се плъзга по гладката повърхност на кроткото море“. В книгата 
на Антон Динев обаче параходът придава усещането за контрол над морето: 
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„Цар Фердинанд“ не само „бавно се извива“, но и „напредва бързо“, „пори 
вълните“, „бори се с вълните“. И още, „Цар Фердинанд“ създава чувство за 
сигурност у пасажера: „много е страшно бурното море нощем, но като знае 
човек, че е на безопасно място, страхът се заменя с очудване“ (Динев 1926: 7).

И в двете книги необятната морска шир предизвиква непринудена възхи-
та у пътуващия човек, а водната повърхност получава идентични сравнения, 
акцентиращи върху нейната способност за отражателност: в книгата на Ан-
тон Динев морето е „тихо, спокойно, гладко, като огледало“ (пак там: 14), а в 
пътеписа на Андрей Маркович морето е „съвсем тихо и като че ли е излязло 
от тъмно сиво-синьо стъкло, в което се отразяват хилядите трептящи звезди“ 
(Маркович 1930: 10), и още: тихата морска ширина е „лъскава като сребърно 
огледало“ (пак там: 7).

Погледът на пътуващия човек с параход и в двата случая се спира върху 
хоризонта и върху панорамата. Окото проследява поетапното преливане на 
синьото между море и небе, както и открояващите се на фона звезди. Също 
така, окото прилежно отбелязва всяка забележителност, покрай която човекът 
преминава – от книгата на Антон Динев ще отбележим курорта Терапия, Ени-
кьой, градината Сарайбурну между Стамбул и Скутари, Принцовите острови 
и др., а от книгата на Андрей Маркович читателят се запознава още с Румели 
Хисар, Хайдер Паша, Сарай бурун на азиатския бряг и мн. др. Погледът на пъ-
туващия човек проследява внимателно всеки детайл и промяна, които изпък-
ват при движението на парахода, като ще отбележим, че в двата текста се ут-
върждават като водещи два различни фокуса на погледа. В книгата на Антон 
Динев пътуващият човек устремява своя ентусиазъм към морето: „Отивам на 
палубата и прикован на едно място, гледам тихото море“ (Динев 1926: 14), и 
още, героят възкликва: „Надали има нещо по-хубаво от изгрева на слънцето в 
море“ (пак там, 8). В книгата на Андрей Маркович погледът се съсредоточава 
в панорамата на Босфора: „Почти цели три часа параходът се движи меж-
ду чудно красиви местности, буйно покрити с разкошна растителност. Човек 
просто се чуди где да спре своя поглед“ (Маркович 1930: 16). Също така, ту-
ристът е възхитен от не по-малко красивата панорама на Галата, Стамбул и 
азиатския бряг Скутари (пак там). 

Двете книги – пътеописания на пътуването до Атина по море, репрезенти-
рат общ модел на пътя, но във всяка от тях по свой начин пътуващият човек 
възприема ролята на откривател. В текстовете се откроява „тръпката на удо-
волствие от вечното подновяване на играта с посочванията и назоваванията“ 
(Стефанов 2000: 152) на онези места-събития, покрай които величествено 
преминава параходът.

Към Атина с аероплан
„Лекото вълнение“ на морето и „приятното люлеене“ на парахода от пър-

вите текстове, се изместват във впечатленията на пътуващия човек, описани 
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в по-късните текстове от втората половина на 30-те години, от бръмченето на 
мотора на пристигащата от небето „светла алуминиева птица“.

В текстовете на Дора Габе и на Димитър Шишманов отново ще забележим 
открояващ се сходен туристически маршрут. Летенето с аероплана „Лот“ до 
Атина в текста на Дора Габе се описва с помощта на ключови географски то-
поси, които пътуващият човек успява да „улови“ през прозореца на самолета: 
след излитането от София аеропланът лети над Витоша и Рила до летището 
в Солун, където се прави смяна, и след това погледът разпознава полуостров 
Атон, остров Скиатос до крайната дестинация – Атина. В книгата „Бляно-
ве край Акропола“ на Димитър Шишманов читателят наблюдава аналогичен 
маршрут на пътя, описан в обратен ред при прибирането на героя от Атина 
към София: погледът очертава последователно остров Скиатос, върховете на 
Олимп, Света гора, като отново се прави „почивка“ в Солун и след това окото 
се фокусира върху върховете на Пирин и Рила до София. Пътуването до Ати-
на и обратно към България се случва, от една страна, по точно установени, 
технически съобразени маршрути, а от друга страна, упоменатите географски 
топоси на пътя способстват пренастройката на Аза към различен тип култур-
но възприятие, изострят неговата чувствителност към „своето“ и „чуждото“ 
настояще и минало.

Още в началото на аерописа „С „Лот“ до Атина“ е упоменато, че героинята 
се качва за първи път на аероплан. Погледът улавя както динамиката в пано-
рамата през прозореца – „всяка картина е само няколко мига“ (Габе 1937: 9), 
така и отчита осезаемо промените, които настъпват по време на самия полет – 
аеропланът „тича тромаво“ с „тежки разперени крила“, „спуска се стремител-
но напред“. Усещането за екстатичност провокира усета за сливане на човека 
с машината: „Крилата на аероплана са наред с раменете ми, сякаш имаме ог-
ромни крила“ (пак там: 5). Летенето със самолет придава усещане за безтег-
ловност, освобождава човека от оковите на земното притегляне: „човек не е 
никога само земен. Така е в музиката и в танца и върху тоя аероплан днес – 
освободена съм от земната тежест“ (пак там). От друга страна, за героя на 
„Блянове край Акропола“ усещането за летене е вече познато; неговият глас 
умерено щрихира: „минаха няколко мига и настъпи освобождението от те-
жината“ (Шишманов 2009: 197). Погледът на пътуващия човек от книгата на 
Димитър Шишманов се фокусира не толкова върху опита от летенето, кол-
кото върху картините през прозореца, като заключава: „От висинето земята 
изглеж даше обновена и подмладена“ (пак там: 197).

Летенето на аероплан задава нова перспектива на погледа на туриста. При 
пътуването по море човешкият поглед се устремява в посока нагоре: „Вди-
гаме поглед нагоре, пак синьо, дълбоко, прозрачно, безкрайно небе, което ей 
татък се слива със синината на морето“ (Маркович 1930: 35). При летенето 
във въздуха, погледът се съсредоточава надолу: „Есента е загладила с четка 
и разделила боите по избелелите ниви и стърнища. Тия врязани ленти от пъ-
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тища, тая мрежа от шосета и релси – това са артериите на земята долу“ (Габе 
1937: 5). Ако при пътуването с параход човекът се намира вътре в/сред про-
менящата се природна картина и успява да фотографира географските места 
от определен, но винаги частичен ъгъл, то при модела на пътя със самолет, 
погледът има възможността да се дистанцира и да обхване наблюдаваните 
обекти в сравнителна пълнота. 

Смяната на перспективата променя разбирането на човека за света и за 
наличните възможности за неговата овладяемост. Книгата на Андрей Мар-
кович извежда на преден план усещането за човешката незначителност пред 
природните стихии: „Нещо трепва в душата ви, когато си помислите, че вие 
сте всред две стихии: море и небе; и колко дребно, какво нищожество сме 
ние сред това необятно море“ (Маркович 1930: 35). И още, плаването по море 
извиква възторга и преклонението както пред „големите океански гиганти“, 
така и пред „дребните крайбрежни параходи“, които срещат на пирейското 
пристанище „флаговете на морските държави от цял свят“ (пак там, 37). С 
промяната на перспективата в аерописа на Дора Габе читателят ще забележи, 
че отново се предават емоции на възторг и вълнение, но за разлика от плаване-
то по море, по въздуха човек сякаш „догонва“ и се „изравнява“ с природните 
стихии: „Белите върхове опират о белите облаци. Ние плуваме край тях като 
равни, взели участие в едно тържествено въздушно шествие“ (Габе 1937: 5).

Човек пътува, за да „умножи световете в себе си, да съположи крехката 
им наличност“ (Стефанов 2000: 153), да обогати и разшири хоризонтите на 
своята възприемателска сетивност. Пътуването до Атина със самолет променя 
рефлексията на времето, като изостря усета за кратковременност на човешко-
то пребиваване в света, както и за културната надвременност на посетените 
места: „закусвах в София, обядвах в Атина, привечер ще се кача на Акропо-
лиса и за няколко минути ще бъда с две хиляди и петстотин години назад...“ 
(Габе 1937: 10). И ако героинята на Дора Габе добива усета за възможност за 
пътуване към различни времеви епохи, то за персонажа на Димитър Шиш-
манов времето, прекарано в самолета, създава впечатление за непреодолим 
зев между настоящето „над Пирин и Рила“ и останалото в миналото „небе 
на Атика“: „Чинеше ми се, че за три часа съм преживял цял век, който лежи 
между нас и вчерашното минало...“ (Шишманов 2009: 199). 

В заключение може да се каже, че пътят към Атина, описан в българските 
модернистични текстове от 20-те и 30-те години, се реализира по два модела – 
посредством пътуването с параход и летенето със самолет. Плаването по море 
се явява утвърден и сигурен метод за пътуване, а летенето по въздух се изо-
бразява като сравнително ново и актуално за времето си преживяване, което 
предизвиква възхита от възможността за извисяване над земното. Всеки мо-
дел на пътя, изобразен в разглежданите текстове, обаче задава своя индиви-
дуална динамика, притежава характерен шум на движението, формира специ-
фична обстановка на пътуване. 
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ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА КНИГА
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The article is focused on an intriguing fact of Bulgarian technical literature – the first 
Bulgarian automotive book (1914). The study starts with information about the first time 
cars were imported and presented in Bulgaria, after that the technical manual Automobile is 
analyzed. In it all parts of cars and their repair, the different types of cars and even electric 
vehicles are examined and explained in understandable language. The book is remarkable 
for the interesting translations of foreign technical terms. The interesting approaches to 
translating the new technical terminology and neologisms have been studied. Unusual 
advertisements in the book remind us about the era when the automobile entered Bulgaria. 
Some of the most interesting paragraphs of the book are also examined.

Key words: old automotive books, first Bulgarian automotive book, old technical books, 
history of automobile, automotive history in Bulgaria

Прието е разглеждането на всяко ново събитие да започва с фиксирането 
на добре познати предишни моменти. Нека постъпим така и тук. Започва-
ме разказа от 1886 г., когато германският инженер Готлиб Даймлер констру-
ира двуместен бензинов автомобил с четири колела. Тази машина, прилична 
по-скоро на моторизирана талига, можем да наречем прадядото на съвремен-
ната кола. А само десет години след това настава време автомобил да се раз-
ходи и по българска земя.

Това се случва през 1896 г., когато чехът с унгарска фамилия Август Шеде-
ви, майстор железар и търговец в София, се появява на Великденския събор 
по пътя за с. Надежда, гордо управляващ чудна и непозната дотогава машина. 
Свидетелство за това безспорно изумително за хората зрелище ни е оставил 
писателят Георги Каназирски-Верин: „Едно червено, високо купе, покачено 
на високо шаси с колела“, снабдено с „гуми от твърд каучук, без пневматици, 
моторът под седалището на шофьора, без предна част, без днешния радиатор, 
волана отвесен, а самият кръг наподобява масичка“ (Каназирски-Верин 1996: 
108). Нека се има предвид обаче, че автомобилът на Шедеви (производство на 
френската компания De Dion Bouton) още не е първият бензинов автомобил в 
България, защото е използвал парен двигател (Колев 2011: 11). 

Първата кола с двигател с вътрешно горене у нас пристига вероятно през 
1902 г., когато Министерството на войната закупува първия в България бен-
зинов автомобил, снабден с едноцилиндров двигател от 8 к. с. Този авто-
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мобил, също както и парният самоход на Шедеви, е изработен от De Dion 
Bouton (Колев 2011: 11). Сетне, макар и бавно, автомобилният парк на раз-
личните български държавни институции и частни организации започва да 
се разраства. В следващите години с автомобили се сдобиват Царският дво-
рец, Дирекцията на пощите, столичният хотел „Империал“, акционерното 
дружество „Изида“ и състоятелни частни лица. Чрез свои търговски пред-
ставителства в България навлизат един по един и световните производители 
на автомобили. Началото е сложено.

С постепенното разпространение на автомобилната техника из страната 
става необходимо собствениците на новия вид машини да разполагат с адек-
ватна на потребностите си литература, в която да намират всичко нужно за 
приключението да притежаваш и управляваш собствена кола – устройство, 
употреба, обслужване, ремонт. Още преди Първата световна война различни 
периодични издания отделят място на популяризаторски и образователни ста-
тии на автомобилна тематика, някои от които са написани с голямо старание 
и вещина. Продължава да липсва обаче една специализирана, конкретна и по 
възможност по-пълна монография. Като се има предвид, че първата организа-
ция, обзавеждаща голям за времето си автомобилен парк, е Военното минис-
терство, логично е с написването на настолното шофьорско четиво да бъдат 
натоварени военни кадри. 

И ето, през 1914 г. първата българска автомобилна книга е вече по кни-
жарниците! Тя носи следното дълго заглавие: „Автомобил. Пълно и подробно 
ръководство за изучване устройството, управлението, ползуването, спазва-
нето и поправките му. Полезни сведения за купувачи, притежатели и шофьо-
ри с около 250 фигури в текста“. Имената, които имат заслуга за появата му, 
са капитаните Ст. Тафров и Л. Богданов. И тук вече започват спецификите. 

Дотогава достъпната в България автомобилна литература е пристигала от 
напреднали в техническо отношение страни – главно Германия, Франция и Че-
хия. Затова лицата, съставили „Автомобил“, широко са ползвали предоставени-
те от чуждестранната техническа литература сведения. Работната добросъвест-
ност на Ст. Тафров и Любомир Богданов обаче не им позволява да се нарекат 
„автори“ и затова на корицата на книгата прилежно е отбелязано: „съставили 
капитаните Ст. Тафров и Л. Богданов“ (Тафров, Богданов 1914: 4)1. Т.е. те дър-
жат да са съставители, а не автори – независимо че в днешно време приемаме 
за нормално едно лице да ползва за съчинението си дори десетки и десетки 
източници (разбира се, изброени в библиография) и пак да се нарече автор.

Изданието започва с малък предговор, в който накратко е описан „грамад-
ният напредък на автомобилното дело“ (Тафров, Богданов 1914: 4) и приложе-
нието на автомобила във всички аспекти на тогавашния човешки живот. Сетне 

1 Освен ако не е посочено друго, всички цитати, указани страници в текста и думи с курсив 
в настоящата статия са от първата българска автомобилна книга  – вж. Тафров, Богданов 1914. 
Бел. авт.
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е отбелязана „липсата у нас на едно как-
во-годе ръководство, което да обема всич-
ко що се отнася до автомобила“, която е и 
причината за написването на „настоящия 
скромен труд“ (Тафров, Богданов 1914: 4). 
Предговорът завършва с имена на седем 
френски, един германски и двама руски ав-
тори, от чиито „крупни, пълни и подробни 
съчинения“ (Тафров, Богданов 1914: 4) са 
се ползвали съставителите на първата бъл-
гарска автомобилна книга. Наистина забе-
лежителна коректност.

Книгата е с обем 174 страници, с формат 
4° (37 см). Отпечатана е в печатница „Ис-
кра“ на ул. Г. Раковски в София. Тиражът 
не е известен. На втората корица и на първа 
страница са поместени две знаменателни 
снимки – на двамата князе – престолона-

следникът Борис Търновски и Кирил Преславски, разхождащи се с автомобил 
из парка на двореца „Врана“. Шофира княз Борис, известен и по-късно със 
своята любов към автомобили, влакове и радиотехника.

Съдържанието на „Автомобил“ е видно от илюстрацията и затова няма 
нужда да го описваме съвсем подробно. Книгата възприема йерархично де-
ление на материала в следната последователност (вървейки от общото към 
частното): отдел – глава – параграф. Произведението на Тафров и Богданов 
действително е актуално за времето си и в него не е изпуснато нищо важно – 
нито една част, нито един вид гориво, нито една процедура по поддръжката. 

Преинтересен е параграфът „Превоз 
на автомобила“ (в Отдел ІІІ), който 
разказва за „експедирането автомо-
билите от фабриките или автомо-
билните къщи“ (Тафров, Богданов 
1914: 119). Има и таблици – напр. 
тази за „Причини за намаляване 
силата на моторите с вътрешно го-
рене“. В Отдел V пък присъстват 
сведения дори за произвеждани-
те през тази епоха електромоби-
ли. Това говори, че независимо от 
факта, че такива машини не са били 
внасяни в България към 1914 г.,
авторите наистина са желаели да об-
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разоват читателите за всичко най-ново в автомобилната техника. Този стре-
меж личи например и от целия Отдел VІ. Той съдържа няколко глави за значе-
нието на автомобила в различни области на живота. Като се има предвид, че 
книгата е писана от военни, е лесно да си отговорим защо най-обширната от 
главите в VІ отдел е посветена на „Приложението на автомобила за войската 
в разни случаи“. Сред тях най-атрактивно звучащите са параграфите „Прена-
сяне на въоръжени хора“, „Телеграф без жици“, „Автомобила в крепостите“, 
„Автомобил-прожектор“ и „Условия, на които трябва да отговарят военните 
автомобили“. Най-практически ориентираният е Отдел VІІ, разделен на гла-
ви: „За купувачите на автомобили“, „За притежателите“, „За шофьорите“ и 
накрая отново „Правила за пазене и гледане на автомобила“. Не е безинтерес-
но и Приложението – актуалният за времето си „Правилник за движението 
на автомобилите в столицата“, утвърден от цар Фердинанд и публикуван в 
„Държавен вестник“, бр. 71 от 1912 г.

А сега да обърнем поглед към крайно любопитната част с езика, на който 
е представена новата за България техническа терминология в първата ни ав-
томобилна книга. 

Още от самото начало на изложението (Тафров, Богданов 1914: 5) се забе-
лязва стремежът на авторите да бъдат добросъвестни в предаването на инфор-
мацията, дори в по-голяма степен, отколкото им позволява все още неуточне-
ната тогава норма за изписване на чуждоезични имена с кирилица. Затова те 
са възприели подхода, който се наблюдава понякога и в съвременния гръцки 
език – чуждестранното име не се транскрибира, а се предава в оригинал с 
латиница между думите от кирилския текст (както по-долу илюстрираме с 
примери). Тази хиперкоректност е подобна на явлението, което наблюдаваме 
и в съвременни преводни статии в интернет – там понякога името на някакво 
лице (например учен) се транскрибира на български, но в скоби стои и ориги-
налът. Разбира се, в съвременния случай целта на тази подробност е друга – 
да направи по-лесно търсенето на информация за същото лице в чуждоезични 
интернет-ресурси (смята се, че без присъствието на името в оригинал евенту-
алните разлики при транскрибирането му биха затруднили търсенето). 

И така на страница 5 виждаме абзац, който разказва за няколко по-забе-
лежителни етапа в „произхождението и историята“ на автомобила. Там като 
изобретатели, конструктори и проектанти са споменати имената на френския 
инж. Cugnot, англоговорещите лица Griffith, Brustal и Hill, германецът Fischer 
и някои други. 

Нека, още преди да сме започнали анализа кои от техническите термини 
в книгата са преведени и кои са оставени траскрибирани, да споделим едно 
очевидно наблюдение. Прави впечатление, че много от терминологията в „Ав-
томобил“ е твърде подобна на онази, които използваме и ние сега, а някои 
думи даже звучат съвсем адекватно и спокойно биха могли да заместят упо-
требяваните термини и днес – били те чуждици, или не. Такива сполучливи 
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думи са например рамка (Тафров, 
Богданов 1914: 83) вместо масово 
използваното днес шаси, запал (пак 
там: 38) – обикновено днес запали-
телна система, охладител (пак там: 
51) – днес радиатор, усилвателна 
макара (пак там: 37) вм. бобина и 
някои други, на които ще се спрем 
по-долу. За отбелязване е обаче, че 
при някои от преведените термини 
е запазено в скоби изписването на 
оригиналния термин на френски 
език (chassis – пак там: 5, bobine – 
пак там: 37). Според нас може да се 
предположи, че това се дължи от-
ново на коректността на авторите – 
те, знаейки, че предлагат един нов, 
още неутвърден превод на важен 

термин, с цел лесна разпознаваемост дават препратка към оригинала му. А 
той вече е бил известен от чуждоезичните заглавия, където опитните автомо-
билисти са свикнали да го срещат в латинско изписване.

Още от Възраждането датира традицията в българската книжнина да се 
изковават нови думи, които да заместят трудния за внос нов технически тер-
мин. Крайно интересни усилия в тази насока прави известният енциклопе-
дист д-р Иван Богоров, който например нарича сбирност вместимостта на 
плавателен съд, а фотографията – самосвет (Младенов 2003). Създателите на 
първата българска автомобилна книга явно са прихванали нещо от тази тра-
диция. Така например на страница 18 откриваме думата корито като замес-
тител на добре познатия днес термин картер (метално неподвижно тяло на 
двигател с вътрешно горене, което е опора за монтажа на коляновия вал, мас-
лената помпа и други важни части, свързани с управление на горивния цикъл 
на двигателя). На 84-а страница пък ресорите са назовани яйове. Тази дума 
е често употребима в по-старите преводи на класически романи от ХІХ век
(напр. „Клетницитe“) – в изданията от първите десетилетия на ХХ век почти 
винаги движението на файтона е омекотявано от яйове. 

В очите на хората от края на ХІХ и началото на ХХ век основното удивля-
ващо качество на автомобила е високата скорост на движение в сравнение с 
„обикновените коли“ (Тафров, Богданов 1914: 4). Това понятие е употребено 
и в разглежданото от нас заглавие – имат се предвид всевъзможните видове 
коли с конска и въобще животинска тяга). Въодушевлението от постигнатите 
повече километри в час от бензиновите автомобили личи в множеството жур-
налистически материали на всякакви езици, заливащи публиката с възторзи 
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и сравнения в превъзходна степен. И ето че тази идея е намерила израз и в 
думата бързина, с която ръководството „Автомобил“ от 1914 г. нарича чисто и 
просто скоростите (например на страница 63, където се говори за лост, който 
е регулятор на бързините). Според нас това си струва отбелязването – регула-
тор на бързините, не на бавностите! Освен това, вероятно този превод не се е 
сторил достатъчно ясен на авторите и за да елиминират всякаква възможност 
за объркване, са добавили в скоби механизъм за сменяване скоростите (Таф-
ров, Богданов 1914: 63).

Цели два синонима са 
предложени да заместят 
днешния колянов вал – 
коленчата ос и главен 
вал (пак там: 15). Ние 
мислим, че и двата са 
сполучливи и ако акту-
алното днес съчетание 
не бе навлязло в упо-
треба, нямаше да има 
никаква пречка да упо-
требяваме двете рожби 
на словотворчеството в 
първата бъл гарска авто-
мобилна книга. 

Друга интересна дума (открива се на страница 94) е ръкодръжка. Какво 
е това? Както знаем, за да запалят, автомобилите от епохата на тази книга се 
нуждаят от първоначална ръчна намеса. Нужно е неколкократно да се завър-
ти прикрепена към коляновия вал извита подвижна тръба, за да „даде пър-
воначалното движение на коленчатата ос“, тоест да се започне процесът по 
„туряне на мотора в действие“. Именно тази въртяща се тръба с ръкохватка 
по-късно става популярна като манивела, но в ръководството „Автомобил“ 
това все още не е така. Там, явно с цел да се запомни максимално ясно как се 
манипулира с нея, тя е наречена ръкодръжка.

Интересен момент виждаме и при превода на онова, което означаваме с 
днешния автомобилен термин мотовилка (съставна част на двигателя с вътреш-
но горене). Като български термин е предложена и употребена няколко пъти 
сполучливата дума стебло (Тафров, Богданов 1914: 15), а след нея в скоби е 
означен русизмът шатун. Тук съзираме стремежа на авторите да се превеждат 
и термини от по-близък, незападен език, който иначе е източник на голям брой 
непреведени и директно заети технически думи – а именно руският.
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Доста интригуващ е и случаят с лагерите на колелата, и по-точно с плъз-
гащите се такива. Те са наименувани с крайно любопитното название лагери 
с гладки пурии 77. Според „Речник на редки, остарели и диалектни думи в 
литературата ни от ХIХ и ХХ век“ (1974) пурия е „желязна тръба в главината 
на колело, о която се трие оста“ (Иванова 1974: 414). Със сигурност тази дума 
е била добре позната в речника на хората, занимаващи се с коли с животинска 
тяга, затова тя логично е пренесена в терминологичния апарат и на бензи-
новите автомобили. Това наблюдение още веднъж илюстрира как в света на 
техниката нищо не възниква от само себе си, как всяко откритие по някакъв 
начин е свързано с предходните етапи в развитието на материалната култура 
и как човекът е склонен да опростява сложните нововъведения, прииждащи в 
живота му, като добавя към тях етикети от вече познати реалии.

Какъв извод може да се направи след този поглед към специфичния език на 
първата българска автомобилна книга? Може ли тя да бъде четена с днешните 
ни познания по авто-мото техника, в които боравим с наложилите се днес 
названия на части и процеси? Нашият отговор е – да, ако имаме поне основни 
познания по устройство, конструкция и работа на автомобила. Само по този 
начин ще съумеем, гледайки съседните изречения, да се досетим какво имат 
предвид Ст. Тафров и Л. Богданов под думи като пурия и яйове. В разгадава-
нето им много би помогнал и опит в четенето на стари преводи на западна 
литература, защото в тях вече е бил направен опит да се предадат такива тер-
мини на български език.

Както беше посочено в началото, при съставянето на книгата „Автомобил“ 
Тафров и Богданов ползват преди всичко френскоезична техническа литерату-
ра. Вследствие на това, когато създателите на ръководството не правят опит да 
преведат един термин, а просто го транскрибират, те ползват френската му фор-
ма (могат да се дадат множество такива примери, като карбюратор, анбрейяж, 
диферансиялъ, кардан (Тафров, Богданов 1914: 175–176). Въз основа на това, 
интересно мнение е изказано от автомобилния историк Иван Колев, според ко-
гото книгата „утвърждава в българския език една специфична терминология, 
голяма част от която е валидна и днес“ (Колев 2011: 118). Подобен процес из-
глежда логичен, особено като се има предвид последвалата голяма читаемост на 
първата българска автомобилна книга (цели три преиздания до 1918 г.). Но все 
пак, преди със сигурност да изкажем позиция за приноса конкретно на книгата 
„Автомобил“ към обогатяването на българския език с актуални и днес техниче-
ски термини, е добре щателно да прегледаме печатаните преди 1914 съвсем не 
малко статии, да разберем какъв е бил техният тираж и влияние, да извършим 
наблюдения какви точно термини са използвани там, а най-вече – да проучим 
кога един термин е употребен за първи път в българското печатно слово.

И накрая, нещо любопитно от последните страници на „Автомобил“. Как-
то в наши дни, така и по времето на издаване на първата българска автомо-
билна книга широко разпространена форма на набиране на средства е било 
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спонсорството от всевъзможни стопански организации. При издаваните през 
първите три-четири десетилетия на ХХ век книги се наблюдава стремежът, 
ако рекламите са много, те да бъдат разположени на няколко страници след 
главния четивен текст на книгата. Ако сравним това с днешната практика ре-
кламите на спонсора да ни заливат едва ли не още от първата корица, за да 
бъдат възможно най-видими и забележими, вероятно практиката на тогаваш-
ните книгоиздатели да поместват десетки страници рекламни карета след тек-
ста ще ни се стори на пръв поглед дори наивна – че кой ли би ги прегледал 
така! Да, но работилите по 
първата българска авто-
мобилна книга не мислят 
по този начин. Те знаят, че 
който си купи това ръковод-
ство, ще го изчете от кора 
до кора не само като теория, 
а от чист практически инте-
рес. И първият му въпрос 
след това ще бъде: а откъде 
да намеря всичко нужно за 
качествената поддръжка на 
автомобила ми, така при-
лежно обяснено в книгата? 
На помощ идват дванадесе-
тте страници всевъзможни 
реклами в ръководството от 
1914, които впрочем не вли-
зат в официално обявения 
брой от 174 прочитни стра-
ници + 2 съдържание (отбе-
лязани с римски цифри). 

Както е видно от пред-
ставените илюстрации, ре-
кламите са най-вече на бъл-
гарските представителства 
на известни чуждестранни производители на автомобили и автоаксесоари 
(напр. каскети за автомобилисти, артикули за автомобилния спорт – гумени 
палта, гетри, ръкавици, шишета „Термос“). Присъстват обаче и „Най-голя-
мото предприятие за всякакви електрически инсталации“, реномираните пи-
шещи машини „Адлер“, „Фонограф Патè“, мебели, театър, военна екипиров-
ка („сабли, портопей, пагони, темляци, шнурове“), „банкерска и представи-
телска кантора“ и какво ли още не. Според нас за отбелязване е и използвано-
то транскрибиране на рекламираните американски автомобили „Studebaker“ 
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според немския гласеж – Щуде-
бакер (вероятно по инерция от 
популярната в България немска 
техническа литература).

Интерес предизвиква и ре-
кламата на вносителя на аме-
риканските автомобили „Овър-
ленд“, „пригодени спе циално 
за нашите балкански пътища“. 
Подобно нещо е казано и в ре-
кламата на продаваните от ав-
токъща „Торпедо Палас“ Со-
фия автомобили Brennabor – 
„Бренабор“ е автомобил, с кой-
то можете да пътувате по всички 
пътища и стръмнини в Бълга-

рия, без да рискувате да останете насред пътя“. Като се замислим, и в днешни 
дни често се случва начинаещи шофьори да задават въпрос коя е най-подходя-
щата „кола като за нашите пътища“. Някои неща по-трудно се променят...
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ИЗОБРЕТАТЕЛЯТ И „ЧАРЪТ НА ЛУНАТА“

Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The article is focused on the inventor as a literary character of Bulgarian interwar literature. 
In the first part of the research an attempt for a typology of the character is made. In the 
second part is studied the image of the Moon in the short story by Svetoslav Minkov “Luna-
tin!... Lunatin!... Lunatin!...” (1932). This image turns out to be a reason to study the literary 
and ideological shaping of the inventor as a literary character set in the context of the mass 
discourse about the scientific progress of the 1930s. 
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В статията „Експресионизмът и чарът на луната“ (1927) Константин Гъ-
лъбов разсъждава върху смисловите транформации, които претърпява обра-
зът на луната в рационалистичния ХХ век. Пренебрегвайки в голяма степен 
генеалогичната връзка между Романтизма и експресионизма, авторът набля-
га върху „склонността към разчленителност“ на науката, която според него 
намира своето отражение върху гротесковата образност на модернистичното 
изкуство: „днес експресионистът иска да разтълми загадките ù [на действи-
телността – бел. моя, Н. С.], като разчленява и съчленява нещата в нови чу-
дати форми: – като ги деформира“ (Гълъбов 2000: 164). Според Гълъбов в 
експресионистичната поезия това най-често води до „отчуждаване“ на луната 
и превръщането ù във „враждебно същество“ (пак там: 165). В българската 
експресионистична литература от началото на 20-те години на ХХ век лу-
ната наистина се появява като гротесков образ, представящ контрола върху 
субекта и един от примерите за това дава първата стихосбирка на Гео Милев 
„Жестокият пръстен“: „Нощта е без изходи. Аз съм ти./ Над кулата високо 
пропълзява/ луната, старата змия, с корава/ усмивка в жълтите очи...“ (Милев 
2005: 73). Повлияни от него, литературните опити на други ранни български 
авангардисти представят „усета“ за изгубената автентика на битието си, за 
размиването на представата за „действителност“ чрез промяната на вида и 
формата на небесното тяло: „квадратна луна“, „лунен квадрат“ (Ясен Валков-
ски, „Бялата приказка за мойте деди“, „Луна“ – Валковски 1923: 11, 13), а 
също и чрез представянето на луната като знак за умножаването/дублирането 
на световете: „озъбени стени от огън – през седем луни в миг – над слепи из-
виви“ (Теодор Драганов, „Асансьор“ – Драганов 1923: 18). Тези „лунатични“ 
уклони обаче лесно губят актуалност, защото за българската литература от 
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20-те години много по-функционален става образът на слънцето със своите 
виталистични, но и идеологически конотации. И въпреки това, в края на 20-те 
и през 30-те години, луната поновому изгрява на небосвода на българската 
литература, най-често „улавяна“ от ласото на един различен персонаж – изо-
бретателят, и включвана в недостатъчно разработения до този момент у нас 
жанр на научната фантастика, който предоставя дискурсивна среда – една от 
възможните – за „деактуализация“ на лунната романтика в контекста на нови-
те за 20-те и 30-те години медии (вж. Стоянов 2014: 192).

Луната в този текст не е толкова конкретен обект на изследване, колкото 
повод да бъде разгледано литературноисторическото и идеологическото моде-
лиране на недостатъчно познатия все още за българското художествено твор-
чество образ на изобретателя, поставен в контекста на (ироничната) рефлек-
сия на научнофантастичните наративи върху масовия дискурс за прогресa 
през 30-те години на ХХ век. След кратък опит за типологизация на образа 
на изобретателя в българската междувоенна проза настоящата статия ще се 
фокусира само върху един текст – разказа на Светослав Минков „Лунатин!... 
Лунатин!... Лунатин!...“, публикуван в сборника „Автомати“ през 1932 г.

Кой е изобретателят?
Откривателят прави разпознаваемо за човечеството това, което вече е съ-

ществувало в света. В очите на откривателя светът е неизбродим и изобилен. 
За разлика от него изобретателят създава онова, което облагородява света. През 
очите на изобретателя природата страда от недостиг/несъвършенство и подле-
жи на „поправка“ от страна на човека. И откривателят, и изобретателят обаче се 
опитват да направят света познаваем и другите светове достъпни, убедени в ра-
ционализацията, интелектуализацията и разомагьосването на света (вж. Weber 
1946: 155). Поради това те се явяват протагонистите на модерността, субекти-
те, които я правят възможна. Те са сред главните герои в западноевропейската 
литература на XVIII и XIX век и макар принципно да имплицират различни 
жанрове – приключенския или научнофантастичния, често те се представят от 
един персонаж, защото в повечето случаи откривателството и изобретателство-
то се предполагат взаимно. Затова и представата в този текст за изобретателя ще 
бъде отворена към неговия откривателски потенциал. 

Изобретателят не е популярен герой на българската литература. През XIX 
век – столетието, в което техническият напредък вече се превръща в опреде-
лител за националните идеологии, каузата на българската интелигенция има 
специфичен социално-политически характер – освобождението на българ-
ските земи. Затова е слабо известен фактът, че революционерът и герой на 
„Записки по българските въстания“ и „Под игото“ Тодор Каблешков е осно-
вател на „Машинническото дружество“ в Копривщица (вж. Цонев 1973: 7), 
че монахът и също герой на „Записките“ Матей Преображенски прави опити 
да създаде вечно движеща се воденица и конструира пушка (пак там: 96–98), 
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че възпетият от Пенчо Славейков бунтовник Бачо Киро сам си е измайсторил 
велосипед (пак там: 32). Ситуацията се променя след 1878 г., когато техниза-
цията се превръща в приоритет за държавата, така че до 1939 г. обучените тех-
ници са близо 6000 души (вж. Даскалов 2005: 221). Промяната на контекста 
се отразява върху персонажната система на художествените текстове. „Мото-
рите пораждат нови типове герои в литературата, променят и представата за 
героичното“ – казва Стилиян Стоянов. „Новите герои съществуват съвместно 
с традиционните: до юнака от миналото се нареждат авиаторите, морепла-
вателите, усвояващи ледовете на двата полюса, трактористите, инженерите 
и т.н.“ (Стоянов 2014: 121). Този нов тип героичност задава и нова посока за 
легитимиране на националните дискурси, а произведенията на Вазов и Алеко 
Константинов започват да свидетелстват за това. 

Изобретателят като литературен персонаж навлиза на първо време през 
жанра на биографията – чрез преводните и авторските биографии за Едисон1 
(1890, 1899, 1922), за Нютон (1895, 1933)2, за Галилео Галилей (1896, 1938, 
1942)3, за Бенджамин Франклин (1898, 1929, 1937, 1945)4 и др. Ролята на тези 
текстове е информативна и възпитателна: изобретателят се представя като та-
лантлив, но много работлив човек, чиято семейна среда е била от съществено 
значение за неговото развитие. Първите собствено художествени интерпре-
тации на персонажа се появяват късно и почти едновременно – в началото на 
1930-те в научнофантастичните романи на Георги Илиев „О-Корс“ (1930) и 
„Теут се бунтува (1933)“, в романа на Борис Шивачев „Изобретателят“ (1931), 
в разказите „Лунатин!... Лунатин!... Лунатин!...“ (1932) и „Една възможна 
утопия“ (1933) на Светослав Минков, години по-късно в „Утопин“ (1942) 
на Здравко Сребров, но особено активно в детско-юношеската литература и 
по-конкретно в романите „Ян Бибиян на Луната“ (1934) и „Среща в небесата“ 
(1939), „Електрическият човек“ (1940), „Тайнствената подводница“ (1942) и 
др. на Емил Коралов. 

На основата на тези текстове може да се изведе следната типология на 
образа на изобретателя в българската проза от 1930-те и началото на 1940-те: 

1 „Едисон“ (1890, без автор, прев. от руски); „Едисон: Животът и научно-практическата 
му дейност“ (1899) от Андрей Каменски (прев. И. Кепов); „Тома Едисон: Животът и делата на 
великия откривател“ (1922) от Геньо Дочев и др.

2 „Нютон: Животът и научната му деятелност“ (1895) от Михаил Филипов (прев. Ф. Павлен-
кова), „Исак Нютон: Биография“ (1933) от Тодор Колев и др.

3„Галилей: Живота и науч. му деятелност“ (1896) от Евгений Предтеченски (прев. от руски 
Б. М.), „Галилео Галилей: Биография“ (1938) от Тодор Колев, „Галилео Галилей“ (1942) от 
Жорж Нурижан и др.

4 „Франклин: животът, обществената и научната му деятелност“ (1898) от В. Я. Абрамов 
(прев. от руски), „Жан Батист Люли. Венеамин Франклин“ (1929) от М. Николски (прев. М. 
Николаев), „Александър Велики; Байрон; Вениамин Франклин“ (1937, без автор), „Автобио-
графия на Франклин“ (1945) от Руси Русев и др.
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Изобретателят ексцентрик – тук емблематичният пример дава книгата 
„Изобретателят“ на Борис Шивачев – социално-психологически роман, в кой-
то самият изобретател е чужденец, ексцентрик и хомосексуалист – фигура, 
която се представя по-скоро като несвойствена за българската култура през 
онези години. 

Собствено в научнофантастичната белетристика:
Изобретателят медиен герой се среща в разказите на Светослав Минков – 

за разлика от ироника, изобретателят е онзи, който втвърдява съзнанието ни 
за „уседналост“ в света и „автентиката“ на битието. Персонажът може да се 
открие и в романите на Елин Пелин и Емил Коралов, но без ироничния кон-
текст. Всъщност това се оказва и една от най-популярните интерпретации на 
образа в масовото съзнание, както формулира Стилиян Стоянов: „Изобрета-
телят, ученият стават значими фигури в обществената йерархия, което във 
времето на зараждащите се масмедии бързо ги прави не само литературни, но 
и медийни звезди“ (Стоянов 2014: 100).
Изобретателят социален водач  – най-вече в романите на Георги Или-

ев. В качеството си на интелектуалец изобретателят следва да бъде лидер в 
общността, но в текстовете той поема ролята на характерния за 20-те години 
образ на проваления социален водач, на разколебания в идентичността си 
модерен човек. 
Изобретателят демократ – в романа „Утопин“ на Здравко Сребров. Той 

изхожда от идеята за равенство и свобода на хората, създавайки биосока „уто-
пин“, но не успява да предотврати комерсиализацията и меркантилизацията 
на своето изобретение. 
Изобретателят национален герой – такъв той присъства най-вече в дет-

ско-юношеските романи на Елин Пелин и Емил Коралов, където изобрета-
телите се представят като първите български национални герои с глобално 
значение, в контекста на масмедийното общество от 1930-те. В текстовете на 
Светослав Минков се срещат също такива конотации, но този тип идеологи-
ческа модификация на героя е иронизирана.

Независимо от разностранните интереси на героите, най-автентичният и 
радикален изнамервачески опит, но и предизвикателство за човека от това де-
сетилетие остава опитът с другостта на световете, която рационалният ум се 
стреми да покори, като ги освободи от мистичния им ореол. Научната фантас-
тика обаче свидетелства, че всеки рационализиращ жест има своите предели, 
отвъд които дебнат въображаемите същества на наново „омагьосаните“ свето-
ве5. Така изобретателят като научнофантастичен герой се оказва фигура, която 
изразява двойственото отношение към романтизма през 30-те години, станало 
обект на разсъжденията на Кирил Кръстев в статията му „Светът върви към 

5 Ричард Дженкинс казва, че научната фантастика е пример на „дребните повторни омагьос-
вания“ на модерността (Jenkins 2000: 18).
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романтизъм“ (Кръстев 2014). От една страна, изобретателят действа от пози-
циите на хладнокръвния и проспективен рационализъм на своето съвремие, 
който отрича романтизма като неактуален и „нереалистичен“, но от друга, този 
герой, аурата на когото е продукт на новите националистически проекти, от-
ключва възможността за съпреживяване на алтернативни светове и социални 
утопии, което само по себе си предполага романтическата нагласа към света. 

„Лунната болест“ на изобретателя
За романтическите поети луната има своя „магия“ или „чар“, тъй като 

носи мистичното обаяние на отвъдните светове. Луната е образ на изтича-
щото житейско време, на замъгляващия се физически образ и все по-силна-
та притегленост на субекта към смъртта. Такова е например метафоричното 
значение на месечината в един от известните текстове на Пърси Биш Шели – 
„Старата луна“ (1820): 

... а като суха, побледняла дама, 
която в ужас пред смъртта залита 
и иска през вратата да избяга, 
във призрачен воал обвита
   (Шели 1959: 40)

Един пример от силно повлияната от неоромантизма стихосбирка на Ни-
колай Лилиев „Лунни петна“ (1922) представя небесното тяло като плод, об-
речен на загниване в глухите есенни градини на живота:

Луната висне като плод, 
забравен в есенни градини, 
и буди сънния живот 
на туй, което в сън ще мине. 
   (Лилиев 1964: 139)

В този текст няма как, а и не е необходимо, да се прави преглед на разно-
образието на литературни интерпретации на Луната, но тези два примера са 
достатъчни, за да се открои различието в тълкуванието на образа в научно-
фантастичните текстове. За изобретателя Луната се превръща във възможност 
за обективация на рационалното достижение на другите светове. През ХХ век 
обаче дерзанието на технократа да рационализира/да разомагьоса света, в ма-
совото съзнание често придобива чертите на демагогията. С трескав колони-
заторски подтик масмедийният човек – големият колонизатор на ХХ век – се 
опитва да усвои и покори другостта. И този подтик добива глобални измере-
ния, доколкото той е в състояние да превърне отвъдземните обекти в стандар-
тизирани комерсиални и/или идеологически продукти. Този модерен синдром 
може да бъде разчетен в образа на изобретателя от разказа „Лунатин!... Лу-
натин!... Лунатин!...“ (1932) на Светослав Минков, където се наблюдава как 
поривът на изобретателя рационалистично да овладее и подчини всички из-
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мерения на другостта парадоксално се сблъсква с клишираните представи за 
Луната, наследени от многобройните ù романтически тълкувания. 

Хераклит Галилеев от разказа на Минков има две превъплъщения – на про-
винциален учен и на популярен изобретател. Той заминава в Америка като 
завоевател, но оттам се връща иницииран в утилитарната наука/култура на 
медийното общество, което е в състояние да прагматизира, комерсиализира 
и в крайна сметка да битовизира високите сюжети и мотиви на Европейската 
модерност. Всъщност от завоевателния хъс, който можем да прочетем в ре-
пликата от детството му: „Внимавайте! Сега месечината ще падне“, до „из-
стисканата като лимон луна“ има една голяма трансформация. В първия слу-
чай е разпознаваема тревогата на завоевателя от мащабите или „тежестта“ на 
другия свят, във втория фигурата на консуматора изличава всяка възможност 
за другост, другостта „олеква“/изчезва и светът отсам остава огледан в самия 
себе си. В същото време Хераклит Галилеев се превръща в един от най-ран-
ните български глобални национални герои, носещи за световната публика 
привкуса на американизирания уклон към екзотичното. С тези сюжетни хо-
дове образът на изобретателя се оказва пародиран поне в две посоки – първо, 
през призмата на популярния псевдопатриотичен дискурс, който елементали-
зира приносите на техническия прогрес. Нещо повече, в интерпретацията на 
Минков това се оказва дискурс, който в контекста на 30-те години обслужва 
не друго, а съвременните форми на американската колонизация на Стария 
континент посредством медийното „поглъщане“ на емблематичната за модер-
ността фигура на изобретателя. И второ, чрез изобретението – тайнствената 
машина, постигаща веществото Лунатин – се пародира повторното омагьос-
ване на модерния свят, което най-вече медиите провокират. При това не се 
утвърждава някаква отвъдмедийна „разомагьосаност“ на модерния свят, а се 
поставя въпросът за легитимността на умовете, които са отметнали „було-
то“ на суеверията. Всъщност в разказите на Светослав Минков „Лунатин!... 
Лунатин!... Лунатин!...“ и „Една възможна утопия“ се постига усъмняване в 
изобретателя като значим субект във времето на късната модерност. 

Сюжетът на разказа „Лунатин!... Лунатин!... Лунатин!...“ е причудлив, но 
той не е несвойствен за други, например фолклорни интерпретации на Луната. 
Определяна като „рогоподобна“, по аналогия с лика ù във времето малко пре-
ди и малко след новолуние, и отнасяна към женския архетип най-вече поради 
периодичността на фазите си, в народното творчество тя често се предста-
вя като крава. Интересно е, че тъкмо във фолклорните текстове луната-крава 
често е сваляна от небето с магии. Тези факти коментира Иваничка Георгиева 
в книгата си „Българска народна митология“: 

Широко разпространена е митологемата за сваляне на месечината от жени магьосници – 
кърмачки, обикновено майка и дъщеря, снаха и свекърва, с което се обяснява лунното 
затъмнение. [...] Месечината слизала като крава и с издоеното от нея мляко правели 
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магии. [...] В Битолско се разказва, че един път в годината, през март, месечината слиза 
на земята и когато се възкачва, реве като крава.
В народното песенно творчество е запазен мотивът за сваляне на месеца от магьосни-
ци. В народна песен Стоян отива посред нощ да донесе вода за сестриното си дете и на 
кладенеца заварил три жени, три самодиви – неговите леля, стринка и учиная.

Месечината сваляха
бяла я крава правеха
прясно си мляко доеха.
(ПСп. 11–12, с. 150, Панагюрище)
    (Георгиева 1993: 27)

Паралелите с разказа на Светослав Минков са ясно разпознаваеми, но 
по-интересна е осъществената в научнофантастическия наратив замяна на 
функционалната роля на магьосницата с учения и съответно на магията с из-
обретяването на машината. Луната в художествения текст не присъства като 
дойна крава, т.е. като възобновяващ се и природен източник на блага; тя не 
преминава през различните свои фази, имплицирайки взаимното превраще-
ние на живота и смъртта. В „Лунатин!... Лунатин!... Лунатин!...“ месечина-
та е превърната в обект, който обозначава изчерпваемостта на ресурсите, до 
които човешката цивилизация е получила достъп; но също, тя се превръща в 
анти утопичен/апокалиптичен образ на вселената, видяна като математически 
и физически обозрима крайност. Нещо повече, този модел на прекомерно обо-
зримия и малък свят намира своето отражение върху представата за човешката 
субективност и нейната ограниченост. Защото в режима на рационализирания 
свят на модерността и комерсиалното общество луната от химеричен образ на 
несъзнаваните желания на субекта в повлияната от Романтизма литература се 
превръща в обективация на циничния опит на човека от ХХ век да изтъргува 
„разголената“ си душа.

Не на последно място, изстискването на Луната и последвалото насочва-
не на Хераклит Галилеев към Венера бележат пародирането и започналото 
обезсилване на иначе силния астрологически дискурс на 20-те години на 
ХХ век не само в специализираната и богата по темата литература, но и като 
дискретно присъствие в художествената осмисленост на света. Щрихирайки 
на едро, ще спомена заглавията на периодичните издания „Везни“, „Слънце“, 
„Стрелец“, „Анхира“6, „Лебед“, „Луна“, „Земя“, „Звезда“ и др., както и псев-
донимите на Константин Гълъбов – К. Водолей, Райко Алексиев – Козирог, 
Васил Добринов – Везни, Никола Вапцаров – Скорпион, Чудомир – Стрелец, 
Георги Томалевски – Sagittarius (Стрелец) и др. Всички тези имена са приети с 
убедеността, че човекът и човечеството са в сложни обвързаности с космиче-

6 „Анхира“ е името на окултно и литературно списание, редактирано от Николай Райнов 
между 1921 и 1923 г., по-късно се преименува в „Орфей“. Според Петър Дънов „Анхира“ е 
едно от свещените имена на земята, в чиято етимология се откриват два корена – „анх“ (Вене-
ра) и „ра“ (Слънце). 
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ския свят, но приети и със следвоенния фатализъм, че житейският път следва 
определени закономерности, които невинаги са контролируеми от субекта. 
Възможността за създаването на „Лунатина“ агресивно връща „контрола“ в 
ръцете на човека, за да създаде една по-скоро антропоцентрична представа 
за свят. В режима на комерсиалното общество обаче този модел може да се 
разчете като пародия на прогреса, в основата на който с не малка степен стои 
усъмняването на откривателя Галилео Галилей (чийто съименник е героят) в 
геоцентричния модел на вселената. Разказът на Светослав Минков се превръ-
ща в сатиричен образ на самодоволството на модерния човек, който е повяр-
вал, че може да контролира космическите процеси и небесните тела. 

***
Макар и лаконични, горните наблюдения позволяват да се направят някол-

ко заключения за присъствието на фигурата на изобретателя в българската 
литература. 

На първо място, това не е персонаж, който се налага лесно и еднозначно, 
тъй като би следвало той чрез изобретената от него машина да е в състояние 
да контролира света и неговите значения. В прекомерно рационализирания 
и достъпен свят на модерността обаче значенията се оказват тавтологични, 
поради което и функцията на изобретателя се маргинализира. Машината 
като литературна мода вече не разкрива, а скрива битието, доколкото започва 
да продуцира стереотипни светове и да провокира заучени реакции. В този 
смисъл, машината лишава Луната от чара ù, ако определяме като „чар“ въз-
действието на другостта, която остава непонятна нам. 

На второ място, изобретателят се оказва персонаж, който много лесно за-
почва да обслужва различни идеологически модели, през 30-те години на ХХ 
век те са най-вече националистически. Това, а и отказът на социалистическа-
та литература след 1944 г. да признае технологичния напредък и политиката 
в това отношение на българската държава от предните десетилетия обричат 
този герой на забрава, а присъствието му в произведения, някои от които са 
доста популярни, остава недостатъчно разпознаваемо. За всеки съвременен 
прочит обаче остава любопитството към посоките, нерядко иронични, за реа-
лизация на високия романтически (и не само) потенциал на изобретателя като 
литературен персонаж на българската литература.  
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ЗА ПЪРВИЯ РОБОТ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 
И ДРУГИ ИЗОБРЕТЕНИЯ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ 

ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Пенка Ватова

Институт за литература – БАН

The text is focused on the parameters that introduce into the literary narrative, the technical 
inventions of early Bulgarian science fiction – in particular the robot, ray beams and 
weapons. Observations are mainly based on the novels of George Iliev, O-Corse (1930) 
and Teuth’s Rebellion (1933), but they are open to parallels with other works and authors of 
the same time period. The aim is to highlight the literary aspects of the inventions and their 
relation to reality, to man and to humanity.

Key words: Bulgarian science fiction, George Iliev, robot, ray beams 

Идеята на настоящия текст е през научнофантастичното романово твор-
чество на Георги Илиев от 30-те години на ХХ век да представя два феномена 
на техниката и технологиите, които писателят въвежда в българската литера-
тура. Единият е роботът – за първи път „изобретен“ за литературата ни тъкмо 
от Георги Илиев; другият е лъчът – като електрическа енергия, създаваща 
„изкуствените слънца“ в тъмния и студен футуристичен свят на романите на 
писателя, и като енергия, отделена при разбиването на атомното ядро, която 
може да служи на различни цели.

***
Терминът „робот“ и неговото значение на подвижна машина, оборудвана с 

програмирана и усъвършенствана изкуствена интелигентност, има почти ве-
ковен живот – от изобретяването му през 1920 г. в пиесата „Р.У.Р.“ на Карел 
Чапек. Изкуствените хора и автономните изкуствени помощници на човека 
обаче имат дълга история в културата и тя тръгва още от древните митове. 
Литературното битие на изкуствения живот еволюира с течение на времето: 
ранните митове представят анимираните предмети като инструменти на бо-
жествената воля, по-късно тези творчески опити се интерпретират като бо-
гохулство с неизбежни последици, а в съвременната литература историите с 
изкуствени хора са съпътствани от широк спектър послания – от апокалип-
тични предупреждения срещу слепия технологичен прогрес до поставяне 
на етични въпроси, които все по-усъвършенстваните машини повдигат. Чо-
вечеството е пред прага на изобретяването на изкуствен интелект, може би 



255

остават още съвсем малко стъпки. В края на 2017 г. хуманоиден робот беше 
удостоен с възможността да стане гражданин на една страна. Каквито и да 
са подбудите за този акт, факт е, че така на робот бе дадена възможност да 
носи отговорност за действията си. Независимо как са били наричани и как са 
били създавани, изкуствените хора – от Калевала и Книга Езекиил (глава 37), 
Илиада (ХVІІІ песен) и мита за Пигмалион и Галатея, през Голем, механич-
ните кукли на ХVІІІ век и Франкенщайн до високотехнологичните японски 
роботи в наши дни и последно до хуманоида София, който стана гражданин 
на Саудитска Арабия, са вълнуващо предизвикателство пред изобретателните 
умове и творческото въображение. Преди няколко години се появи един по-
пулярен обзор на андроидите, роботите, киборгите и репликантите от древ-
ността до наши дни, направен върху материал от история на технологиите, 
история на медицината, философия, литература, кино, история на изкуството 
(Glaser, Rossbach 2011). През историята на човешката култура се променя и 
създателят на роботите (от божествената воля преминава към интелектуални-
те, инженерните и технологичните умения на човека), разнообразяват се тех-
ните форми и предназначение и се усъвършенстват функциите им. Роботите 
заемат мястото си сред машините, гордост на човека в индустриалната епоха, 
стъпка напред към новата му идентификация на същество, което мери ръст с 
Твореца и природата. 

Появата на робота в нашата литература съвпада по време със следвоенното 
навлизане на новите машини и технологии в нея като модернизиращ елемент, 
който подпомага конструирането на нов свят за човека и човечеството след 
руините на Първата световна война. В българския си художествен вариант 
той е изобретен от Георги Илиев през 1930 г. в първия му научнофантастичен 
роман „О-Корс“ и се появява под названието „силодей“, с вариант „самодей“. 
С това название се среща и в следващия роман на писателя – „Теут се бунтува“ 
(1933). Словотворческият размах на Илиев, демонстриран в двата му фантас-
тични романа, е коментиран – още от първите му критици, а и в литературната 
история (Телчаров 1934; Сапарев 1983 и др.), и тук ще я подмина. Название-
то не е продиктувано от непознаване на пиесата на Карел Чапек и думата 
„робот“, напротив, то е открито нейно неглижиране. За силодея в „О-Корс“ 
четем: „... силодеят, наричан някога „робот“, негли за насмешка и обида към 
народа, от който бяха взели думата...“ (Илиев 1930: 6). Задачата на този текст е 
друга – да покаже как Георги Илиев въвежда изкуствения човек за първи път в 
литературата ни, какви са параметрите на тази фигура, съотношението на ор-
ганично и механично в него; какви са неговите функции, в какво отношение е 
поставен спрямо човека и как всичко това се отнася към научния, техническия 
и технологичния напредък на съвременността.

Трябва веднага да се каже, че роботът не е централна фигура в творбите на 
Георги Илиев – така както са роботите от пиесата на Карел Чапек или роботът 
на Светослав Минков, появил се между двата романа на Илиев в разказа „Чо-
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векът, който дойде от Америка“ (1932). Той не е и така отчетливо механичен 
като стандартния човек на Минков, в контекста на романите не е и „чудо“ на 
науката и техниката, което трябва да удиви читателя. Силодеите на Илиев са 
естествено вписани във футуристичния свят на творбите, тяхното присъствие 
и функции в него са неудивителни. Забележителното в тях е метахудожестве-
но – като първа поява на робота в литературата ни. 

Както стана ясно, Илиев познава пиесата на Чапек и каква е гледната му 
точка към образа на робота. Чапековите хуманоидни роботи са рожба на ин-
дустриалната епоха и са преди всичко производство, инженерно опростяване 
на човешката анатомия, свеждането ѝ до икономичен работещ механизъм с 
ограничени до минимум потребности. Водеща е техническата издържаност 
на роботите в сравнение с творението на природата, която ги прави добра и 
търсена стока на пазара, а тя е съчетана с техния хуманоиден вид, който се 
стреми да имитира природата колкото може по-добре. Характеристиките, с 
които Илиев въвежда образа в първия си роман, може да се обособят в две 
групи – свързани с направата на силодеите и свързани с поведението им. „Со-
циалната“ им роля е ограничена, предимно в ролята на портиер-пазачи, епи-
зодично като лабораторни работници, лични помощници (слуги) и като бой-
ни силодеи. В романа „О-Корс“ се появяват в малко моменти на романовото 
действие и не взимат никакво решително участие в него. Те са по-скоро щрих 
от общата картина, белег на футуристичната реалност в творбата.

Изкуствеността на силодеите в „О-Корс“ е откроена посредством посоч-
ването на материалите, от които са направени, и чрез телесната им механика. 
Първата поява на робот е в качеството му на пазач на входа на една от обсер-
ваториите („звездобройни“) в романа: 

... стоеше с изопнати стоманени ръце и нозе, в застинала величава стойка, до самата 
врата, а електрическите му очи излъчваха свръхнапрежение: чакаше знак, за да отво-
ри, да изрече глухо и еднозвучно поздрава си и да се успокои (Илиев 1930: 6). 

Стоманата и електричеството неслучайно са избрани да подчертаят напра-
вата на робота – те не са продукт на фантастичното бъдеще в романите, а 
отразяват научно-технологичния контекст на съвременността. Във времето на 
писателя чрез усъвършенстване на процесите, свързани с производството ѝ, 
стоманата се произвежда все повече и по-евтино и се радва на все по-широко 
приложение. Електричеството пък в България през тези години навлиза уско-
рено в бита на градското население. Материалите, от които е произведен, ес-
тествено определят особеностите на телесната механика на робота – неговата 
изопнатост и скованост, а по-нататък – отмерените му движения, механичната 
безуморна повторяемост на едни и същи действия „из ден в ден“. 

В цитираното описание прозира известна гротесковост на образа, особено 
в съчетаването на „величавата“ скованост на фигурата на робота и свръхна-
прежението в очите му (което после се „успокоява“) – характеристики, които 
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водят към човешкото, а не към машинното в него. Ще цитирам и следващия 
пасаж, когато силодей, в ролята пак на пазач, се среща с главния герой Виних 
Дъждански: 

Силодеят му отвори с отмерени движения. С хрипкави звуци, излизащи от стомане-
ното му гърло, поздрави своя господар, направи дълбок поклон и после също тъй с 
отмерени движения затвори след него вратата (Илиев 1930: 7–8). 

Извън посочването на материала, механичността на движенията и несъ-
вършенствата на говора му отправната гледна точка към особеностите на ро-
бота е съответствието с човешкото (човешката анатомия – гърлото, човешкото 
поведение и взаимоотношения – поклона, господаря). Същите характеристи-
ки се повтарят и малко по-нататък, отнесени пак към роботите пазачи – „като 
вкаменени войници стояха и чакаха мълчаливите заповеди на своя господар“. 
Тук линията на сравнението е изведена стъпка напред – с употребата на пред-
лога „като“ търсенето на сходство с хората става недвусмислено и то е наме-
рено в поведенчески план.

Като група с общи качества, силодеите се появяват в друга функция към 
края на първата част на романа – в една от научните лаборатории, където са 
наредени на своите работни маси: „... студени и безмълвни машини, сведени 
безропотно над своята тежка работа из ден в ден, никога нечакащи похвала и 
награда за своя труд, нито ласка от нежна ръка“ (Илиев 1930: 19). Тук отново, 
извън машинната им направа като основен белег, всички останали техни ка-
чества са съотнесени към човешките белези и възприятия – посредством изна-
чална липса или пък лишеност (липса на топлина, на говор, на воля; лишени 
от отношението на другия, от неговата съпричастност и сърдечност). Импли-
цитното съчувствено-съжалително отношение на повествователя към тях е 
тъждествено с отношението към всяко убого и потиснато човешко същество. 

Във втория си роман Георги Илиев използва с по-голям размах образа на 
робота. Ако подминем обаче едно незначително вмятане за унищожени „бой-
ни силодеи“, от възможностите на изкуствения човек и тук е предпочел само 
ролята му на пазач – най-често на помещения и съоръжения със стратегиче-
ско значение в контекста на романовия сюжет, но и в една специфична роля – 
на затворнически надзирател. Тъкмо в тази последна роля Георги Илиев съз-
дава един в значителна степен персонифициран образ – не само голяма част 
от особеностите му са релевантни на човешките, но му е дадено и отличи-
телното собствено име Росан, без да са маркирани външни хуманоидни беле-
зи. Напротив, силодеят, както и събратята му от „О-Корс“ и другите пазачи в 
„Теут се бунтува“, е с метално тяло. При първата си поява той метонимично е 
назован „желязо“ („... желязо поставиха да ме пази...“ – Илиев 1983: 14), ната-
тък стоманата се връща като най-предпочитана за означаване на материала, от 
който е направен роботът („стоманена плът“, „стоманено коляно“, „стоманено 
сърце“), използвано е и общото название „метал“ – „металически бузи“. На 
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едно място в романа се среща и названието „инвар“ („инварови силодеи“) – 
на сплав, която е изобретена през 20-те години и явно набира популярност в 
индустриалната сфера по онова време. Очите на робота не са директно опре-
делени като електрически – както в „О-Корс“, но пък е изтъкнат блестящият 
в тях „син огън“, „син пламен“. Появяват се два нови щриха към описанието 
на робота и направата му – широките му плещи и съдържанието на метал-
ното му тяло. В кухината на „гърдите и търбуха му“ има вложени „уреди“ и 
„назъбени колела“, които в действията си издават тих шум („мълвеж“), а в 
„рамката“ на ръката му е монтиран светещ запис със секретна информация 
(„по светла витлова линия се намираше тайният числоред“). Механиката му 
е допълнена и с един предмет, който се намира вън от тялото му – метален 
чук, съпътстващ пазачите от всякакъв тип в романите на Илиев, явно атрибут 
на силовата функция на роботите. Към детайлизирането на облика на робота 
трябва да бъдат отнесени и някои телеснофункционални негови особености. 
Въпреки старанието на автора да го опише като машинен човек, той извърш-
ва без проблем редица действия, присъщи на човека – сяда и става, вдига и 
отпуска глава, стои прав и неподвижен, заспива и се пробужда, слуша и чува, 
гледа, мълчи. И от тях само мълчанието му е присъщо като на неусъвършен-
стван изкуствен човек. 

Заедно с тези нови детайли от облика много по-фокусиран в „Теут се бун-
тува“ е интересът към поведенческите особености на роботите. И преднаме-
рено или случайно, чрез въвеждането на Росан като герой в романовия сюжет 
изборът на една и съща социална функция на робота в двата романа се оказва 
добро решение за характеризирането им тъкмо в този аспект – на тяхното 
поведение. Индивидуализирането на един от роботите води до типизирането 
на робота като персонаж, т.е. до визията на Георги Илиев за възможните про-
грамирани в него способности, наречени „волев тласък от далечен господар“. 
В тази визия обвързаността на робота с човешката воля сякаш увлича автора 
да приписва на изкуствения човек много повече човешки качества, отколкото 
да наблегне на неговата машинност и направеност. 

Естествено, поведението на силодея Росан е обвързано с качеството му 
на затворнически надзирател, чиято функция по условие е да санкционира и 
репресира едни хора по волята на други – в случая главния герой Кантемир, 
който се опитва да спаси своята спряла въртенето около оста си планета. И 
съвсем уместно повествователят проследява през неговите очи действията на 
робота. Изненадващо за робот, той изглежда повече надарен със способности-
те си, отколкото те да са програмирани. Качества като срамежливост, хитрост, 
бдителност, възбудимост, подозрителност, способността му да предугажда, да 
съобразява, да се надсмива, да изпитва задоволство и радост, да се учудва, да 
се бои, да се сепва/трепва и прочее го правят нещо повече дори от хуманоид. 
А физически Росан не е повече от метален изкуствен човек с уреди в телес-
ните кухини и с електрически очи. Впрочем само два пъти в цялата първа 
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част, в която Росан е един от основните персонажи, се напомня за неговата 
програмираност – веднъж с обяснението за „волевия тласък“ на поведение-
то му и втори път – с констатацията „Той знае обаче своя дълг“. Със своите 
поведенчески особености на човешко същество и с простата си машинна ме-
ханика силодеят на Георги Илиев се оказва близък родственик на Росумовите 
роботи на Карел Чапек. Разликата в тяхната направа – едните като открове-
но механични и изработени от метал и електричество, другите – изработени 
от жива тъкан и плът и в това отношение наподобяващи клонинги повече от 
андроидите, не води до различие в поведенческите им профили. В това отно-
шение и едните, и другите не са рожба на стремеж да се коригира Творението, 
или пък – може да го мислим и по друг начин – стремежът се е оказал твърде 
слаб пред напора на човешкото, което доминира по един или друг начин при 
роботите и на двамата писатели. 

***
Вторият феномен, свързан с научните и технологичните търсения на ранния 

ХХ век и влязъл в литературата главно през научната фантастика, е най-общо 
казано лъчът. Електрическа енергия, радиовълни, вълнови сигнали, лазерен 
лъч, ядрени лъчения, „лъч на смъртта“ и пр. – това са посоките, в които наука-
та, технологиите и самият живот през ХХ век са обладани от лъчите. Работата 
на Алберт Айнщайн, експериментите на Никола Тесла и мечтите в недалечно 
бъдеще хората без много усилия да получават енергия от неизчерпаем и вечно 
съществуващ източник; прогнозирането, теоретичното обосноваване и експе-
рименталното потвърждение на стимулираното излъчване на атома през 20-те 
години, идеите за създаване на супероръжие и изобщо перспективите, които 
откриват за човечеството тези открития, вълнуват хората дори в тяхното все-
кидневие и няма как те да останат вън от литературата и изкуството. През 1927 
г. излиза романът на Алексей Толстой „Хиперболоидът на инженер Гарин“, 
в който има квантов излъчвател. В бележките в тефтерчетата на писателя от 
началото на 20-те години е отбелязано: „Концентрация на светлината, на хи-
мически лъчи. Лъчът – косъм. Ултравиолетовият лъч – вместо електрически 
проводник. Пробиване на скалите. Пробиване на земята“ (Петелин 1978: 46). 
За повечето българи от 30-те години, когато Георги Илиев пише своите фантас-
тични романи, електроенергията е все още мечта и лукс, затова и свойствата ѝ 
са възприемани на границата между реалност и чудо. 

Писателят проявява особен афинитет към енергията и нейната градивна 
и разрушителна сила и в двата си романа. В „О-Корс“ астрофизическата ка-
тастрофа с угасналото слънце е проблем, около чието решаване се реализи-
ра сюжетната линия. Главният герой Виних и неговите сътрудници работят 
върху проект за обстрелване на слънцето с мощни лъчи от заряди, получени 
при насочване на енергия, отделена от светкавичен разпад на веществата. Те 
разполагат с рудници, уреди и инсталации. Работниците копаят особена руда, 



260

която Виних използва за експериментиране с процесите, които изследва. Той 
от дете се интересува от разпада на веществата и отделянето на енергия. Не-
двусмислено в романа четем: 

... не беше ли успял да разложи атома? Или поне не беше ли внесъл смут в тази малка 
частица от всемира? Не беше ли за него вече близо денят, когато ще може да разгърне 
странната съкровищница на една малка прашинка, за да подари на човека там скъта-
ната енергия? (Илиев 1930: 30) 

Да припомня, че „О-Корс“ е писан през 1930 г., 15 години преди пускането 
на първата атомна бомба над Япония. 

Във втория си роман Георги Илиев разнообразява значително използване-
то на енергията (лъчите) в сюжетната тъкан. И тук главният положителен ге-
рой Кантемир използва нейната мощ, за да задвижи спрялата въртенето около 
оста си планета – чрез т.нар. въжейни лъчи, получени от особен вид токове, 
с които трябва да се намагнетизира ядрото на Теут и тя отново да се завърти. 
Освен това се появяват лъчеви изображения (подобно холограми) на непри-
състващи в тук-сегашната реалност лица; показано е чудото на примитивна 
телепортация; лъчите се използват за приспиване и притъпяване на физиче-
ската болка, за пренасяне на звук, но също и за внушение и настройване на 
тълпите (лъчите Пину в романа). Срещат се и още един вид лъчи – к7с, произ-
веждани от скоролети, но без изяснена функция. Ракетни огнища, двигатели, 
лъчи за небесни влакове, лъчеради и лъчеведи – всички тези изобретения и 
нови роли, заедно с лъчите, изпъстрят сюжета на „Теут се бунтува“. В осно-
вата на футуристичните визии за нова енергия и нейните приложения стоят 
научните търсения и експерименти на актуалното време на писателя. Заедно с 
това в романа се чете и тревога за посоките, в които може да поеме човечест-
вото; дали ще се окаже достатъчно готово да приеме предизвикателствата, 
пред които ще го изправят научните, техническите и технологичните откри-
тия; за добро или за зло ще ги използва; ще запази ли границите на човешкото, 
или ще ги промени. 

На финала ще се върна към роботите, които избрах за фокус на този текст. 
Бидейки нецентрални герои в романите на Георги Илиев, първите български 
литературни роботи във времето на появата си все още не участват в дебата за 
бъдещето на човечеството при съжителството на човека с робота – дебат, кой-
то литературата и особено киното водят и до днес. Те обаче имат своето място 
в родната литературна традиция, при определен ракурс биха се сговорили и 
с автоматите на Светослав Минков, а може да се оценят и през следвоенната 
световна тенденция на взаимодействие между техническите и технологич-
ните новости и изобретения и литературата и културата. Роботите от 20-те 
години – тези на Чапек, на Едмънд Хамилтън („Металните гиганти“, 1926), 
на Теа фон Харбу и Фриц Ланг от филма „Метрополис“ (1927), на Сидни Фау-
лър Райт и други творци – се умножават многократно в литературата на 30-те 
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години (поредицата на Нийл Р. Джоунс „Професор Джеймисън“ от първите 
години на десетилетието, „Изгубената машина“, 1932, на Джон Уиндъм, ки-
боргите на Дейвид Х. Келър от „Революцията на пешеходците“, 1932 г. и мн. 
др.), за да продължат към нашето съвремие. Сред тях се нареждат и силодеите 
на Георги Илиев заедно с другите изобретения в двата му романа.
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НОВОТО ФАНТАСТИЧНО И СТАРИТЕ ДВОЙНИЦИ. 
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ, „АВТОМАТИ“

Камелия Спасова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The paper is focused on Minkov’s short story collection Automatons (1932), as a 
superstructure, which develops a common macro-narrative with key topoi the automatic 
and America. The stories are examined through the prism of two heterogeneous poetics: 
the old fantastic and the new fantastic (Tzvetan Todorov). On the one hand, it is the well-
known fantastic hesitation that evokes uncertainty: it blurs the boundaries between inside-
and-outside; live-and-dead; natural-and-artificial; reality-and-illusion. The literary figure of 
the Doppelgänger is a radical aesthetic manifestation of the old fanatics’ hesitation. On the 
other hand, it is the new fantastic, which uses the deautomatization, the defamiliarization, 
the effect of alienation and the ironic meta-commentary to provide the inhuman point of 
view and to subvert the identification. Thus, in Automatons can be observed two types of 
deformation: the uncanny hesitation and the technique of the alienated-marionette. 

Key words: new fantastic, science fiction, hesitation, unheimlich, deautomatization, 
ostranenie, poetic device, Verfremdungseffekt

   
Няма го вече стария ужас –

зверски цялостен
и зверски безкраен,

без гримаси и без остроумия.
Константин Павлов, „Капричио за Гойа“

Не само ужасът си променя характера, но и фантастичното. На това об-
ръща внимание Цветан Тодоров в края на „Въведение във фантастичната ли-
тература“ (1970). „Старото“ фантастично, опримерено в книгата му главно 
през литература от XIX век (Хофман, Лъвкрафт, Е. А. По, Мопасан, Хенри 
Джеймс), е положено на изплъзващата се граница между жанровете на въл-
шебното [merveilleux] и странното [étrange] (Тодоров 2009: 40). Основни 
оператори при фантастичното са колебанието и неяснотата, като те опазват 
амбивалентността на условната като че ли перспектива. Сюжетопораждащо 
е напрежението от неопределеността: дали се е случило свръхестественото 
събитие, или това е ефект на вътрешна проекция, въображение, сън, лудост. 
Старото фантастично си служи с колебание, което поражда несигурност и 
размива границите между живо-и-мъртво; човешко-и-автоматично; природ-
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но-и-изкуствено; видимо-и-невидимо; и още между консенсусен-и-фантас-
тичен свят, реално-и-въображаемо, реалност-и-репрезентация. Литератур-
ната фигура на двойника е крайната естетическа проява на това колебание, 
доколкото прави несигурна точно границата вътре/вън, субект/обект, като 
така дестабилизира Аза1. Тодоров припомня класическия случай от разказа 
„Уилям Уилсън“ на Е. А. По как двойникът е проекция на съвестта и него-
вата смърт е себеразрушителна (Тодоров 2009: 64–65). Не става обаче ясно 
дали двойникът на Уилям Уилсън е реален персонаж, или е халюцинация, 
колебанието се запазва. Отвореността на финалите във фантастичния модус 
удържат амбивалентността и множеството противоречиви финали, затова въ-
ображението на читателя се налага да дописва историята. Така ключовото за 
фантастичното е да опази нерешимостта и неяснотата дали в историята има 
наистина призраци, раздвижени рицарски доспехи, оживели кукли, злокоб-
ни механизми, тревожещи двойници, или те са просто халюцинация, мираж, 
онирична реалност2. Фантастичната логика според Тодоров се движи от ес-
тествено към свръхестествено3. В рамките на един естествен свят, който слу-
жи за фон и среда, се случва някакво свръхестествено събитие, оставащо не 
напълно обяснено докрай. Във фикционалната реалност става нещо неестест-
вено и фантастично, което противоречи на законите на този художествен свят. 
Напрежението между възможен фикционален свят и невъзможно събитие (в 
рамките на така изградения свят) е конститутивно. Основната модалност е на 
привидността, a модализиращата формула е свързана с думи, които замъгля-
ват категоричността като сякаш, като че ли, изглежда (Тодоров 2009: 72–73): 
без яснота дали е, или не е така. Това е старото фантастично.

Цветан Тодоров обаче сам признава, че неговата добре разработена кон-
цептуално мрежа не е в сила при историите за „роботи, извънземни, между-
планетно пространство“ (пак там: 148) – те са построени на различен прин-
цип, обратен на принципа на колебанието, защото при тях всичко става ясно 
и изведнъж. Новото фантастично е фантастичното от раз. Тодоров предлага 
подстъп към трансформацията на собствения си модел, за да осмисли ново-
то фантастично или фантастичното като език.4 Изключителният пример, 

1 Върху концептуализация на двойника в хоризонта на поетиката на българската фантасти-
ка виж Мартин 2016: 9–10.

2 Лиминалността като основен белег на фантастичното е разгърната в Klapcsik 2012, а ней-
ното функциониране е проследено в детективския роман, фентъзито и научната фантастика.

3 Любопитно е как цензурата на модерния разум и критическият усет изрязват дадени пред-
стави като суеверия и отживели, като ги предоставя за живот в жанра на фантастичното, в този 
смисъл родилното петно на мотива за двойника като unheimlich фигура в литературата е роман-
тическа, отговор и рефлекс спрямо контекста на Просвещението. Границите на непонятното са 
контекстуално обособени (Долар 2014: 12). 

4 Фокусът върху езика скъсва с наивното и идеологическото разбиране за литературата като 
отражение на реалността; категорията на невъзможното е единствената, върху която се строи 
литературата.
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върху който е демонстрирано това премоделиране на поетиката на Тодоров, е 
„Метаморфозата“ на Кафка. 

Съчетанието „фантастичното като език“ Тодоров изважда от първата част 
на статията на Сартр „Ситуации“, 1948 г. Тя е рецензия върху ранния роман 
на Бланшо „Аминадаб“, където Сартр прави опит по въвеждането на един 
нов тип фантастично, при който централен е бунтът на средствата срещу це-
лите. В него човекът е видян само като средство, той е човек-инструмент, 
човек-τέχνη. Новата фантастична литература има един основен фантастичен 
обект – човекът, жанровите ѝ похвати преобръщат човешката ситуация, така 
че да я видим отвън като опакото на човека, подобно на гледната точка на ан-
гелите към човешката участ. Тази нечовешка гледна точка към разказваното 
отменя възможността за всяко колебание, то е нефункционално, героят никога 
не се учудва, неговото съзерцание към протичащите събития е едновременно 
без изненада, без страст и без разбиране. За Сартр логиката на новото фантас-
тично се онагледява от следната кратка анекдотична история: 

Сядам, поръчвам си кафе със сметана, келнерът ме кара три пъти да повтарям по-
ръчката си и я повтаря след мене, за да избегне всякакъв риск от грешка. Втурва се, 
предава поръчката ми на втория келнер, който я отбелязва в тефтерче, и я предава на 
трети келнер. Накрая пристига четвърти келнер и казва: „Моля, заповядайте“, като по-
ставя на масата ми мастилница. „Ама, чакайте, казвам, поръчах си кафе със сметана.“ 
„Именно“ – казва той и се отдалечава“ (Сартр 1996: 294). 

Новото фантастично е фантастичното отвън, то води до перспектива на 
остраностяването на самото понятие за човешко и оттам – до неговото овеще-
ствяване. Основен принцип в този тип наративи е случайността и прищявка-
та, като всеки закон във фикционалния свят е суспендиран: „така законът се 
превръща в каприз, а капризът най-неочаквано разкрива закона“ (Сартр 1996: 
297–298). Художественият свят не може да изненада със свръхестественото, 
чудното, нетипичното събитие, доколкото целият свят е атипичен, неговият 
светоизграждащ принцип е аномалията. Техниката на разказване е промене-
на, всичко е буквално, невъзможното е оголено като похват. 

Цветан Тодоров разписва „Метаморфоза“ на Кафка като пример за този 
тип ново фантастично по следния начин: случва се нещо странно и свръхес-
тествено (събитието фокус), но няма колебание, нито обяснение дали закони-
те на този свят са реални, или не, дали героят сънува, или пък е луд. Напротив, 
тази промяна докрай ще остане необяснена, а самото протичане на разказа 
трябва да се адаптира към промяната като процес по усвояване на анормал-
ните фикционални закони (движението е от свръхестествено към естествено). 
Между фантастичен свят и парадоксалното събитие няма напрежение, а на-
пасване и нормализация: „говорим за свят, където тези налудничави прояви 
са нещо нормално“ (Тодоров 2009: 148). Централните категории за новото 
фантастично са адаптацията и буквализацията, при тях е налице усвояване 
и неутрализация на анормалните закони. Не просто имаме моментно остра-
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ностяване, а изцяло гледната точка към протичащото е изместена и отчужде-
на. Овъншнената, нечовешка перспектива прекъсва идентификацията между 
реципиент и разказ. Нищо вече не може да ни учуди.

Разбира се, може да имаме всякакви съпротиви и несъгласия към модела на 
Цветан Тодоров и неговата трансформация към литературата от XX век: защо 
точно Кафка, Сартр, Батай и Бланшо да са примери за модерното фантастич-
но, каква е връзката между тях и научната фантастика; адаптацията дейст-
ващ принцип ли е в научнофантастичните истории и пр. Въпреки подобни 
недоумения може да извлечем две важни контекстуални следствия. Първото 
е, че нещо радикално се променя с фантастичния модус през XX век: старото 
фантастично на колебанието е съответно към литературата на XIX век, докато 
новото фантастично вече не се определя от пограничността си със странното 
и вълшебното5, неговата таксономия е различна, основният оператор е друг6. 
И второто, психоанализата е част от причините, довели до промяната7. Защо 
техниката на психоанализата замества и обезсмисля старите двойници? И на-
истина ли вече няма нужда евфемистично да прибягваме до дявола и фантас-
тичните двойници, като може да говорим направо за секс?

Автомати и деавтоматизации
Важното за този прочит на „Автомати“ от Светослав Минков е да се опита 

да се види сборникът като надредната единица, която предлага общ макро-

5 Лиминалността като основен преобразуващ белег, който дестабилизира границите в прос-
транствените, времевите, социалните и жанровите парадигми, е разгърната в Klapcsik 2012. 
Праговият и междинният характер на фантастичната литература са проследени през жанровете 
на детективския роман, фентъзито и научната фантастика.

6 Тодоров 2009: 136 – съпоставя забуленото и метафорично тематизиране на сексуалното же-
лание в литературата на XIX век (Готие) с откритостта и директността на съвременните автори 
(Батай). Накратко, вече вместо амбивалентната фигура на вампирите може пряко да назовем некро-
филията и другите перверзни желания. Така несигурността (incertitude), колебанието (hésitation), 
двусмислеността (ambiguïté) и привидната модалност сякаш са оператори за XIX век, а буквализа-
цията и адаптацията (към невъзможното като условие за литература) – за XX век.

7 Тодоров вижда психоанализата като фактор, който внася промяна в жанра на фантастич-
ното: „психоанализата замести (и по този начин дори обезсмисли) фантастичната литература. 
Днес не е необходимо да прибягваме към дявола, за да говорим за ексцесивно сексуално же-
лание... Темите на фантастичната литература буквално са станали теми на психологическите 
изследвания“ (Тодоров 2009: 137). Посочени са точно мотивите за двойника и за пандетер-
минизма, на който се спира още Фройд в есето „Das Unheimliche“, 1919. Любопитна е битка-
та за фигурата на двойника между психоанализата и наратологията. Всъщност връзката меж-
ду Фройд и Тодоров има нужда от задълбочаване. Понятието колебание като диспозитив на 
фантастичното може да се види като близка и преработена версия на естетическата категория 
unheimlich. От своя страна, Тодоров използва категорията unheimlich на Фройд, но и отрежда 
„второстепенната“ роля на странното [étrange] в своята поетика – това е свръхестественото, 
което се сдобива с рационално обяснение. Върху този момент на транспозиция на unheimlich в 
поетика на фантастичното се спира Анелейн Машелайн, виж Masschelein 2011.
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наратив с централни топоси автоматичното и Америка.8 Каква е връзката 
между отделните разкази от „Автомати“, защо се появяват точно в тази по-
следователност? Изпреварващо може да бъде посочено, че Минков точно тук 
преработва старото фантастично (или в българския случай, диаболистично) 
към поетиката на новото фантастично (или научната фантастика)9. Точките на 
тази трансформация изпъкват при сблъсъка и разминаването между Стария 
и Новия свят, между родната география и Америка10, между отколешното-ро-
мантическото и модернизирано-автоматичното. Всеки от разказите в „Авто-
мати“ предлага особена фабула за среща и смешение между тези два свята, а 
метафабулата в тях поставя един въпрос: как технизацията на света променя 
техниките на разказване? 

При реконструирането на подобен метанаратив, който да вплете разказите 
от сборника в обща нишка, е важно да се посочи какви са неговите осново-
полагащи принципи. По стар литературоведски обичай е добре да подходим 
откъм заглавието на сборника: „Автомати: невероятни разкази“. То недву-
смислено ни препраща към Хофман. „Автоматите“ (1814) е разказ на Хофман, 
в който турчинът-автомат има загадъчната способност да предсказва съд-
бата и да отгатва най-потайните мисли на своя събеседник, в текстурата на 
историята се срещат восъчни кукли, гениален майстор, съноподобна любима, 
призрачна стая с автомати, странни заплитания между психическото и авто-
матичното. Цялата естетика на старото фантастично, свързана с колебанието 
върху свръхестествено събитие – дали наистина се е случило в реалността 
на разказа, или е въображаемо преживяване – е налична.11 Макар Цветан То-

8 Сборникът претърпява три издания в рамките на петнайсет години: 1932; 1935; 1947. Вклю-
чените разкази подлежат на леко допълване и изменение. В „Автомати“ от 1932 г. се включват 
следните пет разказа: „Човекът, който дойде от Америка“; „Маймунска младост“; „Водородният 
господин и кислородното момиче“; „Какво може да се случи нощем“; „Лунатин!... Лунатин!... 
Лунатин!...“. В изданието от 1935 е добавен по-ранният разказ „Американското яйце“ от сбор-
ника „Игра на сенките“ (1928), но с ново заглавие „Маde in U. S. А.“. А в изданието от 1947 е 
изваден „Какво може да се случи нощем“ и е добавен „Сламеният фелдфебел“.

9 Любопитно е да се съпостави този процес от диаболизъм към научна фантастика в първата 
и втората част на „Ян Бибиян“ от Елин Пелин, срв. „Ян Бибиян. Невероятни приключения на 
едно хлапе“ (1933) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934).

10 Върху пародийния образ на Америка и масовата култура в прозата на Минков, виж Сте-
фанов 1990: 113–121. На „До Чикаго и назад“ Минков предлага отговор с друг пътепис, който 
разкрива „Другата Америка“ (1938) – Южна Америка – възможно е да се направи интертексту-
ално съполагане на двата пътеписа.

11 Нещо повече, дори тъкмо от „Автоматите“ на Хофман започва дебатът около понятието 
unheimlich, доколкото във връзка с този разказ Йенч използва понятието с идеята за „интелек-
туалната несигурност“ по границата живо/автоматично, като собствено unheimlich ефектът се 
предизвиква от задвижването и оживяването на автомата. Фройд подема и преконцептуализира 
постановката на Йенч, като премества фокуса върху друг разказ на Хофман, откъдето става и 
емблематичната връзка между примера „Пясъчния човек“ и теоретичните постановки около 
das Unheimliche, виж още Спасова 2017: 134–160.
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доров да не се позовава изрично върху „Автоматите“, то Хофман като цяло е 
сред най-употребяваните примери в неговата поетика.12 Минков е познавал 
Хофман и заглавието на неговия сборник съвсем не е случайна алюзия. Ви-
димо е желанието за полагане на българския разказ вън от селската тематика 
и отваряното му към нереалистичното писане.13 Диаболистът Минков е нау-
чил много от приказно-фантастичните гротески на Немския романтизъм.14 Но 
Хофман като пример трябва да бъде надраснат и преведен в контекста на XX 
век. За Минков точно „Автомати“ е преломната точка при обръщане от диабо-
листичната естетика по посока на едно ново фантастично, при което обезпо-
коително-странната естетика на unheimlich15 e заменена от марионетъчна тех-
ника.16 Диаболистичните топоси като часовници, огледала, съдбовни рулетки, 
зловещи портрети, оловни войници, тревожещи двойници се преобразяват в 
реални американски изобретения. Природата отсъства в тях, това е проза без 
пейзажи.17 Наративната динамика не остава нищо скрито-покрито. Чудото 
вече има своето научно-техническо обяснение.

12 Това дори е причина за критиката и съпротивата към теорията на Цветан Тодоров от стра-
на на Станислав Лем: модерният наратологичен подход използва за опримеряваща инстанция 
литературата на XIX век в лицето на Хофман, Е. А. По и Гогол, а не познава новата научнофан-
тастична литература. Лем негодува, че в поетиката на фантастичното няма никакъв Борхес, Х. 
Уелс, Ж. Верн – Lem 1974: 227–237.

13 Още през 1922, макар и просъществувало само една година, Светослав Минков и Вла-
димир Полянов основават издателство „Аргус“ с амбицията да направят първото издателство, 
насочено към публикуване на фантастиката. В неговите рамки излизат сборниците „Синята 
хризантема“ на Светослав Минков и „Смърт“ на Владимир Полянов, както и преводите на 
„Ужасът“ от Ханс Еверс и „Фантазии“ от Е. А. По. Художник на „Аргус“ е Иван Милев, а 
собственик и съосновател е Радослав Спасов, чиито пари свършват в рамките на година и из-
дателството прекратява дейността си. В спомените на Полянов за „Аргус“ този устрем към 
фантастичното е обвързан и с превеждането и сродяването на европейските образци и Хофман 
е първи в редицата: „Но ние не се разсърдихме, а когато повече се осведомихме що за диабо-
лици съществуват по света – за Хофман, за Едгар По, Густав Майринк, Ханс Хайнц Евенс, 
Казимир Едшмид, Барбей Д’Орвии и др., – замислихме издаването на една библиотека под 
названието „Галерия на фантастите“, в която проектирахме освен собствените си произведения 
да печатаме и сродните нам чуждестранни автори, някои от които тепърва щяхме да търсим и 
превеждаме“ (Полянов 1988).

14 В паратекста на „Автомати“ са извадени изрезки от списания, които коментират неговия 
почерк – в „Звено“ се посочва, че „чудноватото, тайнственото, свръхестественото“ са непознат 
извор за българската литература, към който Минков пръв се насочва (Минков 1932: 110). 

15 За разликата между unheimlich и комичното като две логики – логиката на желанието (тран-
сцендентна липса) и логиката на нагона (иманентната изместеност), виж Зупанчич 2013: 12–13.

16 Сапарев разглежда прехода при Минков от демонична към научната фантастика, като по-
сочва „Автомати“ като място на изкристализиране на почерка му към областта на сатиричната 
научна фантастика. Подобно на Цветан Тодоров, и той вижда демаскирането на диаболистич-
ния инструментариум: „Новото време развърза демоните на науката и техниката, които много 
по-ефективно заместиха анемичните вампири“ (Сапарев 1982).

17 „И ако все пак това се случи в края на краищата, може да се окаже, че слънцето е елек-
трическо, дръвчето е в парк, тревицата е райграс, а цветчето – изкуствено“ (Султанов 1982). 
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Принципът, който оразличава диаболистичното и новото фантастично, е 
начинът на представяне на чудото. В тази връзка да обърнем внимание и на 
другия титрологичен акцент, подзаглавието на сборника: невероятни разка-
зи.18 Вероятно и невероятно са основополагащи в мисленето за литература 
още от Аристотел. Какво ще рече фабулата да бъде опечена като възможна 
по вероятност и необходимост, какво е мястото на невероятното в литерату-
рата19. Нека не започваме пак от „Поетиката“ на Аристотел, а да припомним 
ярката формулировка на Чавдар Мутафов от „Зеленият кон“, че конят „трябва 
да бъде зелен всеки път, когато пасе червена трева под жълто небе“ (Мутафов 
1920: 2), a това ще рече да бъдат спазени законите за условното, съответното 
и кохерентното на фикционалния свят. Невероятното и чудното имат място 
в литературата – работата е да са вградени майсторски. В диаболистичната 
поетика чудото не намира своето рационално обяснение, докато в научната 
фантастика намира. Кое все пак е невероятното в невероятните разкази от 
„Автомати“ и как е представено то? Дали е поставено под съмнение от някоя 
инстанция на разказа като нереално, или е обработено в рамките на констру-
ирания свят като допустимо и в реда на нещата. 

Невероятното в „Автомати“ е научно-техническото откритие: роботът, ген-
ната модификация, биохимичният състав на любовта, археологическото от-
критие, лунните хапчета за романтика.20 Те изглеждат чудни само от гледна 
точка на традиционното примитивно мислене или това е перспективата на 
родното. Разказвачът се опитва да модернизира своя читател, като често си 
служи с иронични коментари и преки инструкции, за да подчертае, че случка-
та съвсем не е свръхестествена, просто въпрос на нови технологии: „живеем 
във век на чудесата и затова не трябва да се учудваш на нищо, а още по-мал-
ко да се съмняваш в неща, които са доказани вече“ (Минков 1932: 33). Така 
централен принцип за „Автомати“ е разподобяването между две перспективи: 
домашно-отколешната и американско-технизираната, като точно това разми-

Срв. „Филантропична история“: „без-конструкция: „беше лято, но лято без чучулиги, без цветя 
и без пасторалните багри на сенокоса“. Върху функцията на без-конструкцията, във връзка с 
начините на конструиране на модерната лабораторна реалност и темата за нечовешкото и деху-
манизацията се спира Martin 1993: 155–171.

18 Върху „невероятното“ и „гротеската“ като централни за поетиката на Минков се спира 
Атанасова 2005: 92–102. За нея движението е „от диаболистична към сатирична гротеска“, или 
от Е. А. По, Г. Майринк, Х. Х. Еверс към К. Чапек, М. Булгаков, Б. Брехт. 

19 Аристотел обяснява съвместимостта между вероятното и невероятното, като посочва, че 
е вероятно да стават невероятни неща [Arist. Poet., 1456]. Невероятното (или чудното) трябва да 
изглежда като вероятно [εἰκός] в добре съставената фабула: точно в това се крие поетическото 
майсторство.

20 Минков има профетичната дарба да провиди футуристично възможности, които са вече 
факт, като подмладяването, смяната на органи, роботът като домашен прислужник. Новото 
фантастично е насочено към бъдещето, старото – към миналото, което не отминава.
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наване дава възможност за множество иронични отмествания.21 Овъншнената 
перспектива, за която говори Сартр, тук е представена от американската мо-
дернизация и стандартизация. Америка е видяна като място на нечовешкото. 
Времето на фантастичните двойници е отминало, на ход са цели серии от 
иронични автомати. 

Има особена симетрия между първата и последната история от сборника 
по внос/износ между Америка и България, в което се очертава опаката страна 
на човешкото. В „Човекът, който дойде от Америка“ специалната пратка от 
американската леля е един робот, който разстройва психиката на своя госпо-
дар. В „Лунатин!...“ траекторията е обърната: българският астроном, със звуч-
ното име Хераклит Галилеев, отива до Америка, там се модернизира, връща 
се в родното си селище, изобретява чудновата машина, превръща Луната в 
желатинови пилюли (това са хапчета, които връщат романтическата чувстви-
телност22), та така докарва цялата американска индустриална и медийна ма-
шина в България. Оста на движение в целия сборник е Америка – родното, 
Нов свят – Стар свят, отколешно – модерно. Чудото на съвременната амери-
канската техника може да предизвиква две крайни отношения: или на отхвър-
ляне, или на асимилация. Приемането на автоматите води до деформация и 
хибридизация на родното, навлизаме във вълшебното царство на машините. 

Въпросът е какво да ги правим? „Автомати“ предлага различни решения в 
опита за справяне с нечовешкото на техниката. Как това се случва през катего-
риите на асимилация, адаптация и трансформация. В „Човекът, който дойде от 
Америка“ автоматът раздвоява личността на своя стопанин, който се побърк-
ва: адаптацията към техническото чудо е неуспешна. В „Маймунска младост“ 
овехтелият ерген Иларион Матеев успешно асимилира маймунската жлеза, 
регенерира, подмладява се и щастливо се жени за подмладената американка, 
но финалът му носи внезапно състаряване и самоубийство, срив на асимили-
рането при вида на детето-маймунче. „Водородният господин и кислородното 
момиче“, както и „Маde in U. S. А.“ са двете истории, изцяло разгърнати в 
американска среда, но и двете отново завършват със смърт на протагонистите 
и несполучлива адаптация. В тях родната перспектива е внесена през фигура-
та на имплицитния читател и инструкциите на разказвача: 

Може ти, драги читателю, да не си съгласен с нас, може да ти стане и криво, че авторът 
изказва тъй недвусмислено възхищението си от откритието на американския учен, ала 
няма що: нали и ти, и аз сме хора съвременни и обичаме истината?
Зная, че ти ще ме упрекнеш, задето съм излязъл из рамките на нашата родна действител-
ност и съм ти разказал една история, която се е случила на хиляди километри далеч от 
нас. Но нали ние имаме пълната свобода да говорим по всякакви обществени въпроси, 

21 Двете перспективи Огнян Сапарев ги назовава „две „подгротески“ – провинциална и аме-
риканска“ (Сапарев 1982).

22 Те са своеобразен антидот на „хапчета със сгъстен въздух от Хималаите... против силни 
усещания“, които гълта лелята аптекарка от „Човекът, който дойде от Америка“.
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дори когато с тях е свързано някакво събитие, станало, да кажем, на Марс или на Неп-
тун? (Минков 1932: 67). 

Бунтът на съвременните Ромео и Жулиета, отказът от асимилация и спаз-
ване на обществените биополитически повели за водородния господин и 
кислородното момиче завършват със самоубийствен взрив. Професор Честер 
Частертон умира „от внезапно пукване на сърцето“, погълнат от медийната 
машина на сензационното си откритие. Разказът, в който перспективите на ро-
мантико-родното и американско-автоматичното се адаптират в щастлив обрат, 
е „Лунатин!...“. Това е и единствената историята, в която ученият е българин – 
той се преобразява от гърбав маг (обграден в диаболистична атмосфера) в съ-
временен астроном. Машината за романтика е открита точно благодарение на 
успешното парадоксално съчетание между родното очарование по Луната и 
американския рационализъм. На финала обаче разказвачът не пропуска да до-
бави няколко смърти: той се обръща директно към читателя с молба за хлад-
нокръвие и съобщава с вестникарски маниери за самоубийството на трима 
американски астрономи селенофили, потресени от изсмукването на Луната. 

В „Автомати“ се лее смърт безпощадно. Но защо фаталните финали не 
са трагически? Отговорът е, защото в тях липсва състрадание и страх или 
идентификационните механизми не работят. Те са постоянно подривани 
чрез овъншняване на перспективата и използване на ефекта на отчуждение-
то (Verfremdungseffekt). Ироничните метакоментари на разказвача извършват 
точно това разлепяне между разказ и разказвано.23 Героите на „Автомати“ не 
са пълнокръвни персонажи, те са марионетки. Марионетъчната техника внася 
дистанция и ирония, подрива идентификацията, дава нечовешка гледна точка, 
обръща естетиката на диаболизма към новото фантастично.24 Вместо иден-
тификация имаме отчуждение както на формално ниво вътре в рамките на 
наратива, така и на рецептивно равнище. Катастрофичността и бързият ритъм 
са част от характеристиките на марионетъчната поетика.25 Вече няма време да 
се тревожим и колебаем: раз-два. 

Америка и автоматичното внасят перспектива на отчужденост на самата 
случка, която е невероятна не защото не е реална, а защото е станала далече 

23 Може да се прокара разлика между иронията като диаболистичен похват на нивото на 
фабулата и иронията като техника за дистанциране, „разкачане“ на идентификацията. Двойно-
то жило и двойното дъно на иронията правят и „допустим“ Минков след 1945 г., вписващ се в 
хуманистичната тенденция, която осмива американската машинизацията, срв. „макар и външно 
фантастична, не ни откъсва от проблемите на действителността“ (Динеков 1947: 6). 

24 На марионетъчната техника при Светослав Минков се спира Султанов (1972: 57–59).
25 Отчуждението, катастрофичността и бързия темп Цветан Стоянов извежда като характе-

ристики на марионетъчното при коментара си върху „Кандид“ на Волтер (Стоянов 1988: 271). 
Затова как марионетъчното се употребява като техника в романа на Цветан Стоянов „Буди Бу-
дев“, виж Николчина 2015: 158. За марионетъчното като рационализиращо и дистанциращо 
при Волтер виж още Gay 1969: 198. Връзката между Ч. Мутафов и Минков относно деперсона-
лизацията и човека-марионетка е засегнато в Сугарев 1988: 85–101. 
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като на Марс или на Нептун. В течение на самата история всеки от разказите в 
„Автомати“ обаче дава особено преобръщане на старото в новото фантастично, 
както и разкачане между тактилно-родната и скоростно-американската среда. 
По-важното следствие е, че тези две плоскости в наратива са поддържани като 
два несинхронни и хетерогенни пласта. Марионетъчната техника превръща ге-
роите в автомати, хора-τέχνη. Те са автоматизми в поетиката на разказа. 

И все пак има един негативен пример, който остава вън от изложението. 
Внимателният читател вече се пита защо е пропуснат разказът „Какво може 
да се случи нощем“. Нали и той е част от „Автомати“, но е издържан изцяло 
в естетиката на старото фантастично.26 Нещо повече, в него има прекрасно 
описание какво представлява unheimlich ефектът, като реализиране на един 
скрит страх, раздвояване и халюцинаторна действителност: 

Какъв е тоя магичен ток, който разкъсва съня ни и изгаря нашите сънища, за да ни 
изхвърли върху сумрачния бряг на една кошмарна действителност, където ние очак-
ваме сбъдването на жестоки чудеса? Би ли могъл някой да каже защо в такива мигове 
ние ставаме чужди на себе си и се раздвояваме като острие на ножица, която изрязва 
в тъмното страхотния силует на някакъв призрак, излъчен може би от нас самите като 
наше подобие? (Минков 1932: 69–70) 

Това е историята за автора, който убива своя герой в хипнотичната пле-
теница между света на видимите форми и на измислицата. В целия разказ 
витае чувството на „бълнувах ли, или сънувах наяве?“ и съвсем закономерно 
в него напълно е изрязана американизацията. Наистина ли само в този разказ 
липсва техническо откритие? Или може би това съвсем не е така. „Какво може 
да се случи нощем“ е метаразказът, в който пушката гръмва и се извършва 
промяната, естетиката на диаболизма е изчерпана, метафората за убийствена-
та критика е буквализирана: героят, който моли своя автор да бъде пощаден 
от смърт, е убит чрез обявяването му за „хилав автомат, сглобен набързо в 
първобитната работилничка на един посредствен писател“ (Минков 1932: 28). 
Поетиката на диаболизма се сбогува сама със себе си, историята е изцяло 
метапоетическа – тя се вглежда в себе си и схваща собствените си похва-

26 Всъщност „Какво може да се случи нощем“ е наличен в първото и второто издание на 
„Автомати“ (и двете преди 1945), но в това от 1947 г. е изключен и подменен със „Сламеният 
фелдфебел“. При всички положения, структурно, на това място в сборника се появява разказ 
изцяло в български контекст, който разкрива един скрит механизъм. Докато в „Какво може да 
се случи“ Минков демаскира собствените си диаболистични похвати, то в „Сламеният фелдфе-
бел“ са демонстрирани „безмозъчността“ на една казармена власт и дисциплина, които добиват 
особено сатирично значение в новия контекст (виж за сламения човек като гротесков хибрид и 
„отчуждена същност на социалния човек“ Сапарев 1982). Или може би метапоетическият ха-
рактер на „Какво може...“, където пределно са оголени илюзорността и условността на литера-
турата, да е прекалено изпитание за соцреалистическата идеология, впрегната от императивите 
на отражателната теория. Ами да – нищо не отразява литературата, напомня Минков.



272

ти.27 Деaвтоматизацията28, или оголването на диаболистичните похвати – чрез 
овъншняване и остраностяване, чрез ирония и саморефлексия, отваря пътя 
към новото фантастично29. Минков прави автопародия на своята по-ранна по-
етика.30 Тук чрез това обръщане на историята към процеса на нейното създа-
ване, както и чрез фикционализирането и мистифицирането на фигурите на 
автор, герой, читател, критик, издател най-радикално е засегнат въпросът 
за техниката на разказване: автоматът е похватът.

„Автомати“ засреща родното и Американското, старото и новото, роман-
тичното и прагматичното като два разнородни пласта, които взаимно се огъ-
ват и овъншняват. По-важното е, че хетерогенно съполага старото и новото 
фантастично като две поетики, които разчитат на различен тип похвати. От 
тази гледна точка в сборника може да наблюдаваме два типа деформации: 
тревожно обезпокоителна и отчуждено-марионетъчна. Първата техника е 
представена от unheimlich естетиката, при която се заличава границата вътре/
вън и не може да се разпознае чуждото като свое. При нея идентификацията и 
колебанието работят, а характерният оператор е отрицателното разпознаване 
или неразпознаването (негативен анагнорисис). Втората техника си служи с 
ефекта на отчуждението, при който имаме нечовешка гледна точка и мета-
инстанцията на коментара, те изрично и дефинитивно посочват границите. 
Идентификацията не работи точно поради овъншнена гледна точка или за 
фантастичното отвън характерният оператор е деавтоматизацията, отчуж-
дението и оголването на похватите. Така двете естетики на обезпокоител-
но-странната близост и на преднамереното дистанциране, на das Unheimliche 
и на Verfremdungseffekt взаимно се разподобяват. Динамиката на „Автомати“ 
предлага внезапно превключване между двете поетики (старото и новото 
фантастично): диаболистичните двойници и ироничните автомати се оглеж-
дат, разменят си странни гримаси и насмешливи намигвания. Читателят да 
внимава: кога се плаши и над кого се надсмива.

27 Цветан Тодоров предполага подобно оголване на фантастичните похвати при всеки пов-
торен прочит, доколкото вече рецептивната идентификация и изненадата не работят, виж То-
доров 2009: 80.

28 Атанасова обръща внимание на деконструкцията на художествената илюзия, деми-
стифицирането на механизмите на разказа и високата степен на условност в американските 
гротески на Минков (Атанасова 2005: 92). Този саморефлексивен пласт в „Автомати“ си струва 
да бъде последователено изведен през конкретните разкази, но неговата обща функция е точно 
деавтоматизираща.

29 „[П]охватът на изкуството е похватът на „остраностяването“ на нещата и похватът на 
затруднената форма, увеличаващ трудността и дължината на възприемането“ (Шкловски 1996). 
За остраностяването като принцип на научната фантастика, който служи за установяването на 
нови закони и нова система през Шкловски и Брехт, виж Suvin 1977: 6. За разликата между фор-
малното остраностяване и диегетичното отчуждаване в подхода на Шкловски и Брехт, както и в 
концептуалното наместване на възгледа на Сувин виж Spiegel 2008: 369–385.

30 За автопародията като особен вид автотекстуалност във вид на комично снижаване виж 
Коларов 2009.
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ЧОВЕК И МАШИНА: ТЕХНОФОБИЯ И АНТИУТОПИЯ

(Бележки върху разказите на Светослав Минков „Човекът,
който дойде от Америка“, „Филантропична история“

и „Една възможна утопия“)

София Тодорова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 

The interpretation of the short stories written by Svetoslav Minkov is an attempt for tracking 
technophobic and dystopian visions of the modern situation characterized by dehumanization 
of the human environment, which is inhabited by standardized people and supervised by 
survelliance technics. In this environment take place grotesque transformations of human 
nature which is uniformed by the social order and totally controlled, absorbed by the 
machine and equal in value to it; which have been destroying and consciously destroys 
itself. This interpretation is also focused on the role swaping of human and the machine: 
the robot itself – extrapolation of automaticity and manageability, of submission, enslaves 
the human by turning him – the original of itself – into а copy of its own mechanicality. 
The “slaves” robots revolt projects predict their future domination, ensured by the human 
obedience to artificial pseudo-inteligence. The discussed texts created by Svetoslav Minkov 
in the 1930’s also attract attention with the concept that dystopian horizons of representеd 
modern world – automated mass disarray in which execution of man is scheduled too – 
intersect the actual issues of posthumanity and contemporary philosophical anxiety about 
paradoxes of freedom. The object of research curiosity is as well author’s technique of 
ironical modification of myths of modernity, paroding of matrices, collage making and 
assembling a grotesque-fantastical narration.

Key words: dystopia, technophobia, robot, human, electric chair, fantastic, grotesque, parody

Пролог 
Галошите на щастието не правят никого щастлив в едноименната приказка 

на Андерсен, преведена от Св. Минков. Причината е вцепеняващият ужас от 
сбъдването на пожеланото, към което мигновено са отнесени „щастливците“. 
Те машинално са приближавани до властта на смъртта, докато тялото и ду-
шата им са в ступор. А невероятното ѝ отлагане в края на всяка от историите, 
съставляващи наратива, не го разтоварва от внушението за нейната неотмен-
ност, за парадоксалната неуправляемост на собствената съдба, която все пак 
се подчинява на илюзии. Иронични отговори на въпроса „Какво нещо е чо-
вешкото щастие?“ търси и фантастичната гротеска на Св. Минков „Човекът, 
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който дойде от Америка“. Златното птиче на щастието изглежда, че каца дори 
два пъти – на рамото на лелята и на нейния племенник. В първия случай сбъд-
ва американската мечта за брак с милионер, отпътуване и живот в Обетована-
та земя. А във втория се материализира в щедрия дар, пристигнал от страната 
на неограничените възможности – робот, който превзема съзнанието и тялото 
на облагодетелствания получател, за да го прати в лудницата. 

В преследване на американската мечта полският емигрант Валдек от раз-
каза „Филантропична история“ ще претърпи няколко социални трансформа-
ции, които ще го пратят накрая на електрическия стол.

Писателят от футуристичната гротеска „Една възможна утопия“, възполз-
вайки се от даваното на малцина право да си служат с изобретената машина 
за фантазии, пожелава да се пренесе в бъдещето. Разходката из забавно пла-
шещия свят бива внезапно прекратена с изключването на машината. Така се 
слага край и на фантазирането.

1. Еcce homo: роботът
Сензационният потенциал на заглавието „Човекът, който дойде от Амери-

ка“ не се изчерпва със задействането на конгломерат от представи за Обето-
ваната земя, един от митовете на модерността, или с активирането на деми-
тологизиращи версии, сред които тази на А. Константинов (в импресията за 
обществото машина и за човека „чарк“ от пътеписа „До Чикаго и назад“) и 
тази на Далчевата „Повест“ (Америка в писмото на стопанина-никой е няка-
къв отвъден свят на повторно самоизгубване, цел на фиктивно отпътуване). 
Подготвяният с паратекста ефект на изненада е в акцентирането на едно при-
стигане – център на сюжета – и в играта с понятието „човек“. Във фрагменти-
те, оказали се „нещо като дневник“, записки на една обсесия, аз-разказвачът 
е фигура някак неплътна, некохерентна – без име, без ясен социален статут и 
биография, без професия и близки (като изключим фамозната леля от Амери-
ка). Действието е насечено, времевите рамки – неясни като насън. Разказвачът 
живее в някаква нарцистична самодостатъчност – пародиен двойник на Дал-
чевия лирически човек, – носталгиращ по неслучилия се живот и прозиращ, 
че неговият преминава „без ни една любов, без ни едно събитие“. 

Празнотата на съществуването е започнала да размива самоличността му, 
когато съдбовното писмо известява неочакваното, но желано събитие – раз-
чувстваната леля изпраща модерна машина – за слуга и другар. Автоматът е 
обещание за отговор на всички нужди, за разрешаване на всички проблеми, на 
самата екзистенциална драма на потребителя си. Негов детски образ се мярва, 
запечатан в спомен на умилената му родственица за далечното минало, но той 
си остава без разпознаваемо лице дори като възрастен, когато сам се взира в 
огледалното си отражение. Затова и не той е визиран в заглавието. А дошли-
ят от Америка, в когото се проектират желания и страхове. Оксиморонни и 
парадоксални назовавания множат ироничните дефиниции и портретите му: 
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„един истински човек – от желязо“, „един автомат-робот“, близък другар в 
„стандартен човек“, „Верният Джон. № 384,991“, „човек-машина“. 

В началото на един от фрагментите, сглобяващи разказа, ефектно се обя-
вява: „Той пристигна така, както пристигат машините“. А последвалата сцена 
пародира сътворението, като мистиката при вдъхването на живот е заменена 
със задействането на един автомат. Той е положен в ковчег – обясним с праг-
матичната грижа за съхранението, но и създаващ асоциации със смъртта. С 
нея се свързват и погребалната атмосфера в митницата – лъхаща на формалин 
и оживена от „курдисаните“ гласове в хор на чиновниците, и аналогията за 
лежащия – „като мъртъв рицар“. В саркофаг пристига и опакованата като му-
мия механична жена в разказа „Възпявам електрическото тяло“ (1969) от Рей 
Бредбъри, която е нещо повече от машина. Но нейното задействане е дейст-
вително сътворение – децата я отключват и събуждат за живот тази, която 
ще бди над живота им. В образа на своеобразната електрическа Нефертити – 
еластично гъвкава и нечуплива, неразрушима, създадена да отгледа с любов 
и да закриля детството на сираците, е вложен оптимизмът на технофилията. 
Тази „перфектна машина“ – „електронно-мозъчно въплъщение на екстракта 
от всички човешки качества“ – е творение на човекотворни хора, тя е въплъ-
щение на идея, която ги надвишава така, както всяка хуманна идея превъз-
хожда своя смъртен създател. Затова и времето на порастването под грижите 
на удивителната механична кукла, упътваща децата как да открият самите 
себе си и радостта да се живее, се оказва пребиваване в една утопия. Маши-
ната с удивително прекрасно лице губи чертите си в близост с децата, като 
наподобява деликатно лицата им, формата на тялото – всъщност не натрапва 
различието си, а е огледало, в което може да се види всяко дете. Механичната 
жена запаметява всяка дребна случка, всеки детайл, който ще прибавя към 
безкрайното хранилище на паметта за човешкото. Натрупаните спомени се 
обменят с подобни на нея машини, мечтаещи за съдбата на Пинокио – да бъ-
дат достойни в необозримото бъдеще да станат хора. 

В разказа си, създаден повече от три десетилетия по-рано от този на Бред-
бъри, Св. Минков моделира противоположен образ на машината, в който мо-
гат да се открият технофобски интенции. Назован „стандартния човек“, авто-
матът лежи в ковчега като мъртвец, включен – забръмчава заплашително. В 
него е материализирана тривиална представа за красота, тиражирана от масо-
вата култура: „остър правилен нос“, „малки уста, свити в иронична усмивка“, 
„небрежно разпилени къдри от руса коса“. Антропоморфната машина „трево-
жи понятието за човешко“ (Спасова 2016) и с човешкия си дизайн, и с разпо-
добяването си от човешкото, с „развъплътяването“ (Бердяев 1945). Обединява 
имитацията на човешката плът с абсолютното различие спрямо нея. Сякаш 
абсурдно съгласува чрез себе си две спорещи съвременни концепции от сфе-
рата на роботиката и етиката – на проф. Ишигуро за перфектния хуманоиден 
дизайн и противоположната – на проф. Мори (2012) за необходимостта от 
подчертаване на границите и различията между човек и робот. 
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Автоматът в разказа е антипод на „мекия“ човек, сътворения „от кал“ и 
обитаващ света „от желязо“ в притчовото стихотворение на А. Далчев. В 
просмуканата от ирония дефиниция на Св. Минков „истинският човек“ е сът-
вореният „от желязо“. Конструиран е в американска фирма, в чиито цехове 
машини всекидневно раждат машини. Ускореното произвеждане на типовия 
робот (андроид) приближава до перспективата за безкрайно възпроизвежда-
не на еднаквостта – „стандартен човек“ със „стандартна душа“, адекватен на 
„нашия американски век“. Ироничното повторение алюзира нивелацията на 
човешкото, пародира представата за единство на тяло и душа, за хармония 
между човека и света. Подсказва, че всичко, разминаващо се с целесъобраз-
ността на основните функции на миметичната машина – да заработи, да уни-
щожава и да се саморазруши, е изключено от нея. Всъщност във фабричния 
модел на човека опростяването, свиването и дори „изхвърлянето“ на човеш-
кото е създаване на симулакър – роботът е копие без оригинал. При разгръща-
нето на сюжета това фиктивно копие ще превърне в свое копие човека. 

Сцената на обмитяването на робота нахвърля забавни аналогии между него 
и поредица предмети, създаващи битов комфорт на човека или усилващи въз-
можностите му, ограничени преди всичко от неговото тяло. Долавя се и дву-
смислието на хибридността – свързването на механичното с органичното при 
експлоатацията на машините е запътеност към автомата – една имитация на 
човека, която може да го замени изцяло, а не само да увеличи потенциите му.

Зависим от техническите си изобретения, модерният човек се превръща 
в „един вид протезиран Бог“ (Фройд), социално означаван и дори заменян 
от тях. Затова и двойникът му – роботът в разказа на Св. Минков, протести-
ра срещу таксуването си като примус, но няма нищо против да го обмитят 
като луксозен автомобил – този модерeн фетиш, тази емблема на престиж и 
„фантазмено проециране“ (Бодрияр 2003). В трудно изтръгнатото съгласие 
на автомата да бъде обмитен като телескоп, натежава аргументът, че с това 
техническо съоръжение може да се приближават далечни светове и да се про-
гнозират катастрофи. Подобен на телескоп, роботът приближава бъдещето, 
известява го чрез себе си заплашително. Предстоящият катаклизъм се под-
сказва и от още една аналогия с механичния подарък от Америка – той е „като 
адска машина“, програмирана да предизвика експлозия. 

Разиграната в митницата буфонада на предмети с различна техническа 
сложност и пазарна цена алюзира със стойността не само на хуманоидната 
машина, а и на човека, който в хода на разказа ще се чувства „като амеба“ 
пред горделивите претенции на автомата и на свой ред ще влезе в поредица от 
иронично снизяващи го аналогии – ще му бъде припомнено родството с май-
муните и ще се оспори „божественият му произход“. И тъй като бог, създал по 
свой образ и подобие човека, в модерността е умъртвен от еволюционната те-
ория (Дарвин) и от философията (Ницше), то конструираният от инженерното 
програмиране и размножаван фабрично робот ще го замести. Така текстът 
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пародира ницшеанската метафорична триада на еволюцията: маймуна – чо-
век – свръхчовек, заменяйки последното звено с робот.

Ако във „Възпявам електрическото тяло“ от Бредбъри хората са пазители на 
ключа на машината, в Светослав-Минковия разказ човекът губи контрол над 
автомата още почти в самото начало. Впоследствие роботът – хибридна форма 
на слуга рицар, ще пожелае да довърши гротескното подражаване на човешкото 
и репресията над него в налагането на волята си да властва и да се множи.

„Верният Джон“ – „човекът, който дойде от Америка“, е „еднокръвен близ-
нак на хилядите събратя“, индустриален продукт, техническо изобретение, 
пуснато в масово производство, чието предназначение според рекламната 
брошура е обещание за перфектна ефективност: да обслужва своя собственик 
и да имитира приятел. Клиентът е заставен да вярва в абсолютната, безгра-
ничната функционалност на фабричния продукт, без да съзнае, че икономич-
ността при експлоатацията на робота е паралелна на икономията на човеш-
кост у него. Тя е съкратена в стандартната душа на робота и е сведена до три 
функции, управлявани от три разноцветни копчета – задействане/раждане – 
рушене и самоунищожение. 

Последвалото съвместно съжителство проследява размяната на ролите на 
човек и машина. Програмираността на своеобразния андроид като че ли не 
съответства на упътването за експлоатация, той е непрогнозируем, неупра-
вляем. Вместо някакво очаквано механично подобие на Джийвз – изобрета-
телния иконом на глуповатия джентълмен Устър (от популярната романова 
поредица на Удхаус, започната още през 20-те години на XX век) – „Верният 
Джон“ се оказва своенравен и тираничен, държи се с човека, който го е придо-
бил, като господар със слуга. В поведението и думите му комично се схемати-
зира и изкривява амалгама от идеи и доктрини – за социалното равенство и за 
братството, за свободната воля, за въображението и „за новото време“. Срещу 
този колажиран речитатив на автомата се противопоставят разумните доводи 
на разказвача герой, отбраняващ човешкото, разбирано като индивидуално 
различие, автономност, съпротива срещу нивелацията: 

– Та тъкмо защото вашият мозък е претеглен с аптекарски везни и главите ви приличат 
на лимонадени шишета с точно измерено съдържание, вие, роботите, не представлява-
те нищо друго освен една сива и безлична тълпа! [...] Да, в края на краищата, въпреки 
изумителните постижения на съвременната техника, вие си оставате човек-машина, 
разбирате ли? Вие можете да бъдете прекрасно оръдие на чуждата воля, ала не и са-
мостоятелна творческа личност.

Обаче въпреки основанията си за несъгласие, че между него и робота 
„няма никаква разлика“, аз-повествователят не се съпротивлява дълго и се 
подчинява на машината, завладяла дома, ежедневието, съзнанието му. Разпа-
дът на личността на човека се състои паралелно с овластяването на робота. 
Провалят се всички опити за човешко самоотстояване. Търсенето на своето 
лице в огледалото носи ужас от откритието на присвоената идентичност – 
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вместо себе си героят вижда кошмарния друг – робота, а последните следи 
от човечност върху вече програмираното лице са спазматичните гримаси от 
болка: „Погледна ли се в огледалото, виждам пред себе си една бледна маска 
с разкривени от страдание черти. [...] Моят образ напомня образа на робота“. 

Тук страданието е агония, борба на човешката същност със собствената ѝ 
смърт. Именно чрез страданието роботите от „комедията“ на К. Чапек „Р.У.Р.“ 
ще започнат мъчителната си трансформация в нещо повече от машини, създа-
дени да бъдат робите на едно изцяло аристократизирано човечество.

Пълна трансформация в имитация на нечовешкия си двойник героят на 
Светослав-Минковия разказ претърпява, когато се събужда с копчета за упра-
вление върху гърдите си. В модернистката пародия на библейското „Битие“ 
сътвореното по образ и подобие на човека фабрично копие се е оказало про-
грамирано да моделира свой двойник, свое „неразличимо подобие“. 

Техне на машината превръща в мимезис човека. И към този гротесков 
спектакъл, разигран в разказа на Св. Минков, би могло да се зададе с осно-
вание въпросът: „Ако подобието е така добре симулирано, че се превръща в 
ефикасен уредник на реалността – тогава нали човекът в негов противовес се 
превръща в абстракция?“ (Бодрияр 2003: 62).

В новото творение страданието е изчезнало, заместено от „сатанинската 
усмивка“ на триуфа на механиката над органиката. Бившият човек припозна-
ва своя брат в мъртвия железен автомат, оплаква го, с пароксичен възторг от-
крива инкарнирана в себе си „стандартната му душа“. В ход е изпълнението 
на неразкрита в инструкцията за експлоатация програма: едно от копчетата 
задейства функцията разрушение и новият робот в екстаза на безумната си 
радост поема на кръстоносен поход за освобождение на събратята роботи – 
роби от властта на човека. 

В „Р.У.Р.“ роботите започват да придобиват човечност – в болката и бунта, 
в саможертвата и любовта. Като непредвидено отклонение от експеримента 
на „гениалния“ тандем от учени, неволно обрекли на унищожение човечест-
вото, роботите ще заменят хората. И в това заместване по ирония на съдбата 
е абсурдната надежда за съхраняването на хуманността в „постчовешкото“ 
бъдеще, проектирано в саркастичната антиутопия на К. Чапек. В разказа на 
българския фантаст сатирик Св. Минков също се състои своеобразната смърт 
на човека – модифицирани са тялото и душата му, той губи идентичността си, 
мутирайки в робот, ставайки двойник на двойника си. 

Чудо на възкресението: на ход е машината – един бивш човек.

2. Машината екзекутор
В разказа „Човекът, който дойде от Америка“ пристигането на автомата, асо-

цииран с „адска машина“, всъщност причинява имплозия. Вътрешният инте-
гритет на неговия собственик се разпада – роботът елиминира приятелските му 
контакти, изолира го от света. Отчуждаването от самия себе си започва с изли-
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чаване на следите от предишна идентификация, със страх на човека от меха-
ничния му съжител, с необясними машинални реакции и ментална деградация: 

Аз започвам да върша неща, които по-рано са ми били съвсем чужди. Днес например 
ходих на футболен мач и право да си кажа – изпитах истинска наслада от играта на 
двата тима. Резултат 3:1 в полза на „Зеленото теле“. 

Стандартизирането на душата и на тялото съкращават и елиминират чо-
вешкото, а кулминация на ликвидирането на автентичността е прераждането 
в робот.

Но ако „Човекът, който дойде от Америка“ залага преди всичко на иронич-
ните обрати в играта на трансформации – на машината в човек и на човека 
в машина, поставяйки за финал една отрезвяваща медицинска диагноза, раз-
венчаваща фантастичното, то разказът „Филантропична история“ представя 
машина в недвусмислената ѝ функция на реален екзекутор – електрическия 
стол. И смъртта е необратима, човекът е неспасяем. Електрическият стол се 
оказва незаменимият инструмент на модерната богиня на правосъдието. С 
превръщението на новата Темида във високоплатена „проститутка, любовница 
на гангстерите“, чиято благосклонност към престъпниците зависи от „високия 
ѝ хонорар“, става анахронична познатата емблема на справедливостта. В духа 
на модерните времена „ръждясалите везни“ са заменени от конвейра на пра-
вораздаването, а краят на процеса – смъртното наказание – се привежда в из-
пълнение от машината, конструирана именно за да ликвидира хора. Всъщност 
във „Филантропична история“ животът и смъртта се управляват автоматич-
но от (не)зримата социална машина, вкарала между механизмите си полския 
емигрант Тадеуш Валдек, преследващ американската мечта. Цехът с поточ-
ната линия, пултовете за управление с огромните лостове и екрана, от който 
фабрикантът надзирава всяко помещение, огромните зъбчати колела, в които 
е заклещен малкият човек – героят на Ч. Чаплин от квазинемия му филм „Мо-
дерни времена“ (1936), ще визуализират и емблематизират мегамашината на 
индустриалното общество от Голямата депресия. В разказа на Светослав Мин-
ков героят също се движи като по поточни линии: след миража на планини от 
долари към реалността на изплъзващото се парче хляб в мегаполиса пустиня. 
Конвейерът го пренася от фабриката за илюзии към фабриката за копчета, къ-
дето е роботизиран придатък на пресата, инкрустираща вечно един и същ аб-
сурден надпис. С натискане на едно копче се решава уволнението на работни-
ка, автоматично се задействат санкциониращите механизми при бунтуването 
му, когато предлага друг надпис и когато си отмъщава, убивайки фабриканта: 
изхвърлен е на улицата, арестуван и осъден по бързата процедура. След опе-
рацията от апендицит в затвора и след устроения там кулинарен пир – прояви 
на мнима филантропия и „благотворителност“, приведеното в състояние на 
добро здраве тяло на полския емигрант може да бъде екзекутирано. Не е заб-
равена и душата му – тя също е обект на стандартна процедура – предложе-
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ните изповед и разкаяние, предвиденото маркиране на молитва за грешника 
в събирането на ръцете и обърнатия поглед на свещеника към небето/тавана 
на затвора са автоматизмите, предхождащи изпълнението на смъртна присъда. 
То е също практично техницизирано – ще се задейства от „стоманена кабина“ 
със спускането на лост, чийто придатък е човек – палачът. Упоритият отказ да 
се подчини, отказвайки благословията на свещеника – „тоя духовен хирург“, 
който иска „да оперира на свой ред душата му от апендицита на тежкия грях“, 
е последният бунт на Тадеуш Валдек. Симулацията на филантропия приключ-
ва с отвеждането на осъдения в залата при електрическия стол. Управлението 
и ускорението на смъртта са механизирани – зависят от потичането на ток в 
електрическото кресло, в което вече „без ни най-малка съпротива“ е седнал 
човекът. Свързан е окончателно с машината и тя може да изпълни предназна-
чението си – да заработи, щом има човек за убиване. 

Във филма на Фриц Ланг „Метрополис“ (1927) един електрически стол е 
тронът на човека – машина, футуристична емблема на възцаряването му в ин-
дустриализирания свят. Съвършена механична имитация на реална жена, ро-
ботът в експресионистичната кинотворба е програмиран да манипулира един 
зреещ работнически бунт. Вместо да го предотврати обаче, се отклонява от 
програмата си, оглавявайки неолудитското движение на работниците, които 
започват да разрушават машините. В една от финалните сцени на лентата се 
състои и екзекуцията на механичната жена – на кладата я качват разярени-
те хора, където тя гори като някаква модерна Жана д’Арк от желязо. Когато 
се стопява имитацията на човешко тяло и лице, остава механичният скелет 
и зловещата усмивка на неунищожимия робот – той не е бил жив никога и 
именно затова не може и да бъде екзекутиран, безсмъртен е. 

Финалът на разказа „Филантропична история“ очертава перспективата 
за успешната екзекуция на осъдения човек. Но смъртта му е гарантирана не 
само защото е принуден да седне в електрическия стол, а защото с последното 
си своеволно/машинално движение поправя машината, завъртайки винта на 
собствената си смърт: 

В това предсмъртно откъсване от осезаемата реалност ръката на бедния Тадеуш напипа 
някаква развъртяна бурмичка отстрани на креслото и започна да я навива – несъзнател-
но и упорито, вярна на своя навик, който подчертаваше с поразяващ трагизъм все още 
непобедимата жизненост на плътта.

Чрез смъртта си на електрическия стол човекът ще бъде окончателно впи-
сан в техно-социалния ред на модерния свят.

3. Машината – генератор на реалност
Фантаскопът от разказа „Една възможна утопия“ (1933) е техническо изо-

бретение, което прожектира образи, задействано от мисъл и желания. Срещу 
масовизацията на експлоатацията му, подтикната от ширещата се шпионо-
мания, се вземат мерки и използването се разрешава предимно за „полицей-
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ски цели“. Способността на уреда да прави прозрачни стените на домовете 
и да прониква и в най-интимните тайни, бурлескно изразява аспирациите на 
тоталитарните режими на модерността за следене, надзор и пълен контрол 
с помощта на усъвършенстващи се технически средства. Друга употреба на 
гениалното изобретение на конструктора – „нещастния щастливец“, страдащ 
от раздвоение на личността (подобна диагноза се дава и на героя в „Човекът, 
който дойде от Америка“), е усилването на обеднялата фантазия на писатели 
като аз-повествователя. Задействането на фантаскопа става възможно само 
със свързването му в една електрическа верига с човека чрез осъществяване 
на биомеханична симбиоза. Ироничното разглобяване на уреда посредством 
описанието му разкрива „гениалната“ простота на механизма, който функ-
ционира чрез тялото и мисълта на човека: 

От двете страни на кутията излизаше по една нежна метална жица, споена на края със 
съвсем тънка магнитна пластинка. Човек закрепваше магнитните пластинки на слепите 
си очи посредством каучукови наушници – като радиослушалки, замисляше се съсредо-
точено няколко минути и след това се заглеждаше вторачено в голямата леща на окуляра.

Заради хрумването на изпадналия в творческа криза разказвач да наблю-
дава бъдещето след 300 години фантаскопът се преобразява и в машина на 
времето. Включването на уреда в различни режими дава възможност да се ог-
ледат взаимно настоящето и бъдещето, да се заличи границата между реално 
и фантасмагорично в общия и за двете времеви измерения абсурд. Разходката 
в бъдещето позволява на героя-разказвач да види „себе си“ в своя двойник, 
ощастливен с голямата печалба на лотария и с безусловната любов, доказ-
вана и контролирана технически със специален уред – силомер. Светът от 
бъдещето изглежда като футуристичен лунапарк на деформации, дефицит и 
забавления. Свят, в който се протестира срещу повишените такси върху лук-
созния въздух, безработни медиуми организират благотворителни томболи, 
чиято печалба – телеплазмата – дава възможност на късметлията да се развли-
ча, материализирайки призраци от миналото, а човекът мутира в същество „с 
четири чифта ръце и с висока цилиндрична глава, в средата на която имаше 
само едно око, а под окото – дълъг хобот вместо нос“.

Разбира се, може да се зададе въпросът дали машината за фантазиране не 
осъществява диктат над мисленето и възприятията на човека, дали не подме-
ня действителното. Механично добавената реалност свидетелства за мощта 
на техническия прогрес, паралелно с който протича инволюцията на човеш-
кия интелект и въображение. Всъщност обаче фантаскопът (както и рентге-
новите очи от известния разказ на Св. Минков „Дамата с рентгеновите очи“) 
е метафора на сатирата, на острото ѝ зрение за дефектите в света и за дефор-
мациите на човешкото. През сатиричния ракурс антиутопичен е щрихираният 
„реален свят“ на модерността, антиутопичен е и предстоящият, симулиран от 
машината. Иронично двусмислен е финалът на разказа: краят на фантазията 
идва с изключването на машината.
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Епилог
В разказите на Светослав Минков от 30-те години на XX век иронично се 

обработват митовете на индустриалната епоха за превъзходството на механика-
та над органиката, пародират се стереотипни представи за развитието на тех-
никата и технологиите като напълно идентични с човешкия прогрес. И макар 
да се откриват елементи на демонизация на машините – типична нагласа на 
технофобията, всъщност в сатиричните текстове тези мотиви са включени в из-
граждането на гротески и се превръщат в инструменти на сатирата, насочена не 
толкова срещу машинизиращия се свят, колкото угрижена за човешкото състоя-
ние. Разказвайки за свиването на пространството за човечност и за модерните 
ѝ мутации, текстовете добиват облика на негативни утопии, в които зад остро-
умния смях се долавя носталгията по „фаустовския човек“. Заменен е от губе-
щия субектността си герой, чийто аз се разпилява в деформирани отражения, 
абсурдни имитации и парадоксални двойници. Той е манипулируем, стандарти-
зиран, роботизиран, губещ волята си за самоотстояване, облъчен от илюзиите 
на масовата култура, вманиачен и фрустриран, алиениран от другите и от себе 
си, попаднал „между стоманените лостове“ на социалната мегамашина. 

„Не искайте от сатирика да пише утвърждаващи книги!“ – предупреждава 
авторът, когато подобни претенции се отправят към него от догматични крити-
ци през 60-те години на XX век. Своето решение да сложи край на писателска-
та си кариера Светослав Минков ритуализира с присъщата си ексцентричност: 
продава пишещата си машина на поета Константин Павлов с пожеланието да 
създава на нея само шедьоври. Завещанието заклинание иронизира романтиче-
ската обсесия от гения и от уникалната творба и е двусмислен намек за аурата 
на машината, която ще се слива с тази на творящия човек, за да възобновява 
връзката между органика и механика, между литература и техника.
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ЧОВЕКЪТ КАТО МЕХАНИЗИРАНА МАРИОНЕТКА 
В „МАРИОНЕТКИ“ НА ЧАВДАР МУТАФОВ 

(Опит за дефиниране на човека като машина)

Кристина Колева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The present study tries to define man as a machine through the Chavdar Mutafov’s book 
Marionettes. Impressions (1920). The subject of technology and his/her permanent presence 
in Bulgarian literature of the 1920s and 1930s are analyzed, as well as the figure of the man 
as a mechanized marionette.

Key words: Chavdar Mutafov, Marionettes. Impressions, literature, technology, man, time, 
machine, decorative style, mechanized marionette

Домашното огнище на новия човек 
е станало машина за живеене,

 площадът и улицата – машина за разминаване,
 а обезличеният човек-машина е станал космополит.

 (Мутафов 1927)

Обект на изследване на настоящия текст е част от творчеството на Чавдар 
Мутафов и неговата рецепция, видяна през призмата на темата за техниката, 
която се разпространява много активно в литературата през 20-те и 30-те годи-
ни на XX век. Текстът има за цел да дефинира човека като машина посредством 
декоративната дискурсивност на един текст на Чавдар Мутафов – „Марионетки. 
Импресии“ (1920). Ще бъде направен опит да се изведе на преден план фигура-
та на човека като механизирана марионетка, съществуваща във и извън човека.

Темата за техниката присъства експлицитно както в литературните, така 
и в критическите текстове на Чавдар Мутафов – „Марионетки. Импресии“ 
(1920), „Технически разкази“ (1940), „Първото сражение“ (1941), „Радиото“ 
(1932), „Моторът“ (1920). Фикционалният свят, в който авторът позиционира 
своите литературни герои, е един фрагментаризиран кинематографичен кон-
структ, в който героите са изобразени като марионетки, за да може да бъде 
изграден образът на човека-машина. Животът се превръща в механизирано 
движение, което е изчислено математически до последния детайл, за да може 
да бъде дефиниран човекът като механизирана марионетка.

Театралното изкуство и фигурата на марионетката са превърнати в матери-
ал за изработване на Чавдар-Мутафовите герои-машини. Техниката и механи-
ката се явяват като мимикриращи фактори в света на героите-марионетки от 
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сборника „Марионетки“, които изместват органиката, за да дадат път на ро-
ботизирания човек-машина и на неговия механичен живот. Героите на Чавдар 
Мутафов са наречени машини с оглед на това, че те са статични кукли, които 
са лишени от движение и рефлексивност. Те са застинали предмети в прос-
транството с изкуствена природа, подобно на машините. 

В сборника „Марионетки“ героите са марионетки, „малките чупливи кук-
ли“ (Мутафов 1993: 33, курсив мой – К. К.), които са поставени в изкуствен 
гротесков свят и статично застопорени в едно обезличено и механизирано 
пространство, в което „голямото дете“ (пак там: 33) си играе с куклите-ма-
шини. В този текст „... стилизираните в духа на театралната сценичност об-
рази на героите свидетелстват за механизираната същност на обезличения 
човек-марионетка в стандартизиращата цивилизация, за фрагментаризацията 
на зависимия от конвенциите на морала и масовата култура човек“ (Цочева 
2007: 106). Човекът е изгубил своята креативна същност, той е поза, мане-
кен, неодушевен предмет, който не може да се движи без кукловод. Мари-
онетките са статични предмети, чието „съществуване“ е абсурдно. Светът 
на Чавдар-Мутафовите герои в текста е разположен между два полюса – на 
субективността и обективността. Тези две категории се допълват и преливат 
една в друга – субектите започват да живеят чрез обектите, а обектите чрез су-
бектите. „Характерно както за декоративното, така и за експресионистичното 
изображениe, абстрахирането на предмета в контур и цвят създава марионет-
ния, авангардно деперсонализиран герой“ (Антонова 2011). Героят манекен, 
кукла, марионетка, порцеланова фигура от кукления театър на голямото дете. 
„По този начин се задава много продуктивна семантична обратимост между 
вещното и човешкото – за вещта се разказва в конвенциите на човековостта, 
за човека в конвенциите на вещното“ (Стефанов 1995: 123). 

Показателен за обезличеността на героите-машини в литературното твор-
чество на Чавдар Мутафов е фактът, че героите са лишени от лични имена, но 
са назовани с епитети, показващи стилизацията и декоративността на образи-
те им – кукла, марионетка, манекен, Денди, Дилетант, Господин, Госпожи-
ца, Дама. Тяхното (не)съществуване в света е сякаш отражение на сенки, на 
„двата малки чезнещи силуета на мъж и жена...“ (Мутафов 1993: 61, курсив 
мой – К. К.), а не телесна заявеност на субекти. Марионетките са лишени от 
номинация, тъй като те са фрагментаризирани части, позиционирани в деко-
ративността на театралната сцена.

Над героите на Чавдар Мутафов оставя своя отпечатък властта на механи-
ката и нейната всеобхватност. Човекът се опитва да владее техниката и да се 
състезава с нейните възможности, но не успява. Часовникът като постижение 
на техническата иновативност, появило се още в дълбока древност, заема ва-
жно място в техниката и нейното използване в художествената литература. 
„Машината – като часовник – създава от времето обективно измерима катего-
рия, чийто безпогрешен ритъм е в състояние да подчинява/да бъде коректив 
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на относителното човешко време...“ казва Надежда Стоянова в своята книга 
„Възходът на слънчогледите“ (Стоянова 2015: 145). Героят на Чавдар Мута-
фов е до такава степен роботизиран, че не успява да организира действията си 
спрямо времето, отмервано от неговия часовник: 

Младият господин толкова бърза, че забравя да затвори след себе си вратата. След 
това, чак когато е на улицата, поглежда часовника си и вижда, че има на разположение 
още цял час. Това го огорчава много и той, възбуден, захваща да върви по-бързо. И без 
да знае как, той минава два пъти улицата, на която живее тя (Мутафов 1993: 37). 

„Часовникът е преводач на абстракцията, наречена „време“. Чрез него ние 
„виждаме“ времето и си създаваме илюзията, че можем да бъдем негови гос-
подари“ (Стефанов 2003: 400). Денди е механична кукла, която макар и част 
от техниката няма контрол над нея. Времето тече по-бавно от неговия часов-
ник, докато в сборника „Караул“ например на Ясен Валковски времето първо-
начално изпреварва героите. Техниката в разказа „Жълтият вятър“ е по-бърза 
от персонажите, както и от часовниковия механизъм на марионетката, нарече-
на Денди. Показателно в това отношение е първото изречение, с което започва 
разказът: „Дните летяха като мотоциклети!“ (Валковски 1927: 5), въпреки че 
малко по-надолу в текста се казва: „Часовете минаваха дълги като погребални 
процесии“ (пак там: 9). Времето и техниката, чрез която то бива измервано, 
се оказват неподвластни на човека и неговите умения. Паралелното същест-
вуване на субекта и обекта се превръща в парадокс, защото човекът, който е 
създател на машината, се оказва низшестоящ спрямо нея, а техниката взима 
връх над всичко, което я заобикаля и над своя създател – човека. 

Цялата същност на героите на Чавдар Мутафов е изградена като маши-
на, която е приела облика на механизирана марионетка. Думите, жестовете и 
телата на Денди и неговата „малка приятелка“ наподобяват части от машина. 
Това проличава в телесното описание на Дамата: 

... в очите на Дамата блести синя прозрачност и погледът им става суров. Русата коса 
добива червеникави отражения и тънките пухкави жици от коси и светлина се пре-
плитат в тъкан от медни и златни мрачевини, които горят околовръст в сухи искри“ 
(Мутафов 1993: 55). 

Терминологията от техниката служи на Чавдар Мутафов като технически 
речников апарат, чрез който той „сглобява“ своите литературни герои. Орга-
никата бива изместена от механиката не само в ежедневието на човека, но и 
в неговата телесна и душевна същност. Той говори и изглежда като машина, 
като робот, който е програмиран да се движи и говори чрез точни технически 
термини и движения. Героите не говорят, те издават звуци, които са органи-
зирани в механична театрално-декоративна реч: „... той продължава да раз-
казва всичко, което устата му произнасят“ (Мутафов 1993: 56). Денди няма 
власт над речта, защото се е превърнал в марионетка, в човек-машина. Тялото 
на Дамата също е неестествено, защото и тя е преминала през техническа 
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трансформация, приела е облика на човек-машина: „Дамата е изпъната в една 
единствена линия, подобно лък“ (пак там: 59). Декоративността в стила на 
Чавдар Мутафов е спомогнала за изграждането на човека като машина, която 
се движи според настройката, която ѝ се задава от нейния архитект. Телесното 
губи своята стойност пред силата и значимостта на машината: 

Плътта като че ли изгубва своята тежест – и около контурите на пръстите бягат неж-
ни тъмносини линии, заключвайки във въздуха чрез своето движение невеществената 
бледност на телесното“ (Мутафов 1993: 55–56).

Домът на марионетките – театърът – е изграден като дом-машина. Мал-
ките хора-машини живеят в своя дом-машина, заобиколен от тъмнина: 
„... дълги и плътни стени от мрачевина се катурват една след друга и затрупват 
в себе си хиляди къдрави ивици от треперещи скъсани жици светлина“ (пак 
там: 63). Всичко около героите-марионетки на Чавдар Мутафов е „съшито“ 
от технически термини, които спомагат за изграждането на куклите-машини. 
Авторът лишава от субективност своите герои двупланово, като ги превръща 
от субекти в обекти. Едновременно те са кукли-марионетки, които се движат 
с помощта на човешка ръка и машини, които изискват техническа прецизност 
и външна човешка намеса, за да се задвижат. Декоративността и театрализи-
раното изображение спомагат за пресъздаването на герои-машини, марионет-
ки, които са подчинени на механичните движения на своята техническа същ-
ност и на своя кукловод. В есето си „За марионетния театър“ Клайст казва, че 
„... кукловодът разчита изцяло на телта или конеца си, и не разполага с никак-
ва друга опорна точка освен тази, всички останали крайници са такива, какви-
то трябва да бъдат – мъртвила, същински махала, които всецяло следват зако-
на на масата“ (Клайст 2015). Такива са и марионетките на Чавдар Мутафов – 
кукли, които се управляват чрез прецизна външна намеса, малки машини, съз-
дадени от човека. Дори антиподите на марионетките от театъра – гномите – 
притежават в себе си потенцията за проява на техническото начало: „Когато 
гномите, смразени от злоба, се опитват да се усмихнат иронично, те забе-
лязват в ужас, че устата им са запечатани със светлина“ (Мутафов 1993: 64). 
„Самата механика... на самоуправлението е марионетъчна...“ (Видински). 
Човешкото липсва, то е изместено от машината, която обаче не може да бъде 
задвижена без намесата на човека.

Чавдар Мутафов „проектира“ и „конструира“ чрез помощта на декора-
тивния стил и на техническото си образование един фикционален театрал-
но-марионетъчен свят в своя сборник с импресии „Марионетки“. Творчест-
вото му е проява на иновативност и авангардно литературно мислене, което 
провокира читателя. Сборникът „Марионетки“ е доказателство както за лите-
ратурния талант на Чавдар Мутафов, така и за трайното навлизане на темата 
за техниката в българската литература през 20-те и 30-те години на XX век.
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КОМПЮТЪРЪТ КАТО ПРОЗРАЧНА МЕДИЯ: 
ВИРТУАЛНОТО ТЯЛО В РОМАНИТЕ

НА СЕРГЕЙ ЛУКЯНЕНКО

Николай Генов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The purpose of this research is to present some of the basic theoretical notions of virtual 
reality through the formal construct of the body. Using the cyberpunk novels of popular 
science fiction author Sergei Lukyanenko, the paper aims to describe a small portion of 
virtuality (its history and distinctive qualities), and perhaps take a (speculative) glimpse of 
the near future. 

Key words: virtual reality, cyber reality, virtual body, immersion, interactivity, Sergei Luk-
yanenko 

Концепцията за виртуална реалност е достатъчно обширна и стара, за да 
помести в себе си различни значения и да създаде с това подходящи усло-
вия за нечие объркване. Въпреки амбивалентността на термина най-новото 
му значение като че ли измества алтернативните употреби на понятието и 
се подразбира – съвсем интуитивно – като симулация на свят, генериран от 
и чрез машина (или по-точно – „прозрачна“ медия). За да бъде успешна из-
мамата обаче, трябва да се спазят няколко важни условия, които прецизно 
разграничават онова, което наричаме виртуална реалност, от добре познатата 
ни киберреалност – отлика, често убягваща на неспециалистите. Този доклад 
поставя пред себе си мотивирана от сходен проблем задача; чрез проследя-
ване на произхода на виртуалната реалност текстът ще се стреми да обгово-
ри основните моменти, които съставляват VR-а (Virtual Reality), и опитвайки 
се да обясни как той функционира в романите на популярния руски фантаст 
Сергей Лукяненко, ще понечи да сближи пластовете на фикцията и теорията 
във версия, претендираща, ако не за някаква универсална правдоподобност, 
то поне за илюстративна точност на разгърналите се през последните десе-
тилетия научни дискусии, касаещи под една или друга форма границите на 
виртуалното, неговото конструиране и правилното му денотиране. Фокусът 
на изследването постепенно ще се прехвърли върху тялото като обект на съиз-
мерване, за да може – чрез неговото характеризиране – да предложи подход 
към решаването на проблема за неусвоеното/неусвоимото пространство, раз-
гръщайки допълнителни направления за размисъл. 
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Корените на VR-а могат да бъдат потърсени още в ранните шаманистични 
практики, при които членовете на племето разпалват буен огън и оставят своя 
духовен водач да се вгледа в него. Изцяло погълнат от силните визуални стиму-
ли (често подсилени от употребата на специфични наркотични вещества), мис-
тикът се отделя от своето тяло и приема различни животински форми (на вълк, 
сокол, мечка и прочее), чрез които получава възможност да навлезе в трансцен-
денталните селения. С други думи – той напуска своята действителност, за да 
добие мъдрост и чужд на човека опит (цит. по Taylor 1997: 180). Въз основа на 
този транс се изковава по-късното понятие „техношаманизъм“, описан от Руш-
коф като елемент на една все още маргинална за втората половина на XX век 
младежка киберсубкултура, разчитаща на синтеза на хаусмузиката, рекреацион-
ната дрога, теорията на хаоса, холограмите, фракталите, молекулярната биоло-
гия и съвременната техника, за да изживее по своеобразен начин екстатичните 
ритуали, прилагани някога (цит. по Taylor 1997: 180). Тази връзка между пле-
менните практики и разгледаните от Рушкоф забавления може да свидетелства 
за наличието на някаква необходимост; неосъзнато движение (влечение), което 
преминава през различните цивилизационни етапи, без да изменя своя дух.1 

Развитието на технологията в по-ново време предлага съответно и по-мо-
дерни форми на репрезентация, които, сравнени с древния транс, могат да 
бъдат прочетени като екстериоризирани видения, или консенсуални халюци-
нации (Adams 1997: 165). Не съм напълно убеден, че е редно да поставяме 
тяхното начало в зората на писменото слово, тъй като споделеното четиво 
все още не означава общо (в смисъла на уеднаквено) въображение; отложе-
ният дискурс спомага за изграждането, но не и за унифицирането на образи-
те. Далеч по-сигурно решение би било да приемем появата на панорамата и 
циклорамата като същностни предтечи на виртуалната реалност (Ryan 2001: 
53). Общото между двата типа инсталации е периодът – те процъфтяват през 
XIX век, като панорамите представляват движещи се изображения, разгръща-
ни между две макари по начин, способстващ за разкриването на определена 
част (или сцена) от картината в точен момент (Ryan 2001: 53). С други думи – 
те са прототип на онова, което по-късно ще бъде наречено motion picture. Цик-
лорамите, от друга страна, са картини, изложени в кръгови помещения, поз-
воляващи на наблюдателя 360-градусово наблюдение (цит. по Ryan 2001: 53). 
И двата компонента – движението и заобиколеността – са фундаментални за 
постигането на VR. Третият компонент – интерактивността – става възможен 

1 В дебютния си роман – „Играч първи, приготви се“ (2011) – Ърнест Клайн определя на-
столните ролеви игри като първата платформа за VR. Принципът, по който те се водят, много 
напомня разказването на приказки, което – от своя страна – бе навело автора на една пуб-
лицистична статия – Итън Гилсдорф – да ги сравни с някогашните племенни събирания. На 
тях, представяше си той в ‟A Game as Literary Tutorial”, разказвачът на племето събира всички 
около огъня и споделя истории за герои, богове и хора (Gilsdorf 2014). Сходствата на тези ин-
туиции с предполагаемите начала на виртуалната реалност е любопитно.
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благодарение на дигиталната апаратура, която превъзмогва статичността на 
киното и превръща зрителя в активен участник и вършител на действието.

Интересен обаче е въпросът за рамката на това действие – къде се помещава 
и побира то? Така зададен, въпросът става релационен и по отношение на още 
едно питане, свързано с границите на виртуалния свят и степента на негова-
та познатост – доколко едно имагинерно пространство може да бъде усвоено. 
Какви са механизмите, чрез които го съграждаме и правим свое? Отговорът е 
всъщност доста прост – ние маркираме виртуалното пространство и го застро-
яваме чрез буквализирането на метафори, които създават форми и очертават 
познати полета на съществуване (Adams 1997: 155). По този начин сървърите 
се превръщат в лобита (lobbies), чатовете – в стаи (chat rooms), а цялата мрежа 
започва да прилича на „град от парченца“ (City of Bits), в който Уилям Мичъл 
прозорливо разчита столицата на XXI век (цит. по Adams 1997: 159). Сегмента-
цията на мястото е поточкова, а извървеният път между дефинираните цялости 
е загубено (празно) време, тъй като няма какво да се види в промеждутъка му 
(Ryan 2001: 74). Именно оттук произлиза първото и най-съществено различие 
между киберреалността и виртуалната реалност – дълбочината и детайла на 
VR-а не позволяват появата на такива „дупки“ в материята. С оглед на това е 
любопитно да се подчертае, че две от художествените произведения на Сергей 
Лукяненко – респективно „Лабиринтът на отраженията“ (1997) и „Фалшиви-
те огледала“ (1999) – извършват нагледно прехода от киберсвят към виртуална 
вселена; ако придвижването в първия роман става само и единствено чрез по-
средничеството на такси (всъщност софтуер, наречен „Дийп-разводач“), то във 
втората книга (благодарение на новите технологии, спомагащи за наличието 
на по-добра интернет връзка) е предоставена пълна свобода на движението и 
потребителите на мрежата са в състояние да закупят свои собствени превозни 
средства. Продължителността на пътя в първия случай зависи изцяло от хар-
дуерните параметри и качеството на връзката – автомобилът само запълва вре-
мето, необходимо за зареждане, с на пръв поглед достоверен процес на превоз; 
удоволствието от движението, ако изобщо има такова, е силно ограничено. Ка-
зано по друг начин – важен е не пътят, а крайната дестинация: 

Просто докато човек пътуваше с такси из виртуалния свят, машината му бързо зареж-
даше данните за мястото, където трябва да пристигне. И сега става същото, но доста 
по-бързо. А преди из Дийптаун се пътуваше бавно и колкото бяха по-лоши компютъ-
рът и телефонната линия, толкова по-дълго траеше придвижването от една до друга 
точка... (Лукяненко 2002). 

Във втория случай акцентът пада върху самото пътуване и впечатленията, 
които то може да произведе: 

Цялото платно е задръстено, но стандартният мотор не е поръчкова кола. А якето ми в 
убит стоманеносив цвят, сивите ми дънки, лицето под огледалния шлем... да, разбира се, 
нито външността ми е фрапантна и набиваща се на очи, нито съм изтупан с дрехи от ку-
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тюр, обаче... Незабележимостта си има своите предимства. Натискам газта, двигателят 
изревава. Собственикът на линкълна ме поглежда с най-жив интерес (Лукяненко 1999). 

Вече стана ясно, че виртуалният свят е непълен (дефектен) и оконтурен 
през познати модели, чиято относителна стабилност му придава някакъв вън-
шен облик. Този облик е познат и невраждебен, особено като се има предвид 
неограничените възможности на VR-а. Какво обаче се случва с гражданите 
на новата виртуална столица (градът на парченцата)? Какви са техните ха-
рактеристики? За да се отговори пълноценно на този въпрос, ще се наложи 
въвеждането на мерна единица, през която да се обговори частното; в моя 
случай тази мерна единица ще бъде човешкото тяло, което от сега нататък 
възнамерявам да конкретизирам като виртуално. Намирам избора си за удачен 
поради две причини – от една страна, нашето тяло е това, през което опозна-
ваме и донаправяме света, следователно, ако извършваме пренос на познати 
модели, е особено логично да използваме и познати мерки. От друга страна, 
дискурсът за тялото е значещ сам по себе си; той поставя нови проблеми, без 
да ощетява кохерентността на изложението. В края на краищата потребите-
лят е най-важната част от виртуалната среда – ако се характеризира неговото 
присъствие (или по-скоро телеприсъствие), ще се характеризира и съществен 
елемент от средата изобщо. Подобен анализ минава стриктно през формата 
и нейните възможности; през функциите на проекцията (аватара) и неговите 
особености. Сиреч, минава през виртуалното тяло.  

Виртуалното тяло – без значение от степента на своето развитие – е преди 
всичко (и без изключение) опосредствано. То е неавтономно, пряко зависещо 
от мощността на хардуера и флуидността на софтуера, без които не може да 
бъде осъществено. Методите за неговото постигане варират; в най-честия слу-
чай те са свързани с един необходим минимум от технически средства, които 
правят възможна интеракцията на потребителя с трансперантния интерфейс, 
предоставен в романите на Лукяненко от самия компютър. Под „трансперан-
тен интерфейс“ трябва да се разбира онази съвършена медия, породена от 
вроденото ни желание за абсолютно потапяне (immersion) – технологичен 
продукт, слагащ край на медиалността (или поне на осъзнаването на меди-
алността) като такава (Ryan 2001: 57). В известна степен същият преход и 
мотивиралото го влечение напомнят малко за онова очаквано завръщане към 
природата, за което говори Шилер в студията си „Върху наивната и сантимен-
тална поезия“ (Шилер 1981), макар че тук цикличността е подменена – вместо 
в състояние на предзададена естественост човекът навлиза в състояние на 
зададена изкуственост, която само наподобява първото по външни белези и 
всъщност представлява негова диаметрална противоположност. 

В случая с „Лабиринтът на отраженията“ прозрачната медия е не толкова 
продукт на самата технология (компютърът е представен достоверно като ма-
шина от 90-те години), колкото на разтегливостта на психиката. Техниката, с 
други думи, се явява само патерица или спомагател на онова, което всъщност 
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се случва със съзнанието, изложено на особен вид компютърна хипноза. Знако-
вите за жанра костюми, шлемове, кресла и ръкавици са сведени до дребна под-
робност, която работи в услуга на трансперантността, но не са значимо нейно 
градиво. Те синхронизират част от сетивността на тялото с аватара (проекцията 
му) в така наречения Дийптаун (града на парченцата), до който се достига след 
няколкосекундно съзерцаване на беззвучен скрийнсейвър. „Синева, бяло избух-
ване в центъра на екрана, а после — дъга от цветове“ (Лукяненко 1997).

Особено интересно следствие от положеността на тялото (вече виртуално) 
в разкрилото се поле на представите е неговата заменимост. Веднъж попадна-
ло в условността на Дийптаун, то започва да се чувства освободено от огра-
ниченията на реалния свят и става крайно вариативно и темпорално – прост 
аксесоар или украса в динамичната игра на роли, предложена от VR-а; изо-
бражение за показ, както и естетическа покана за мнимо съвършенство, която 
обаче прави абсолютното скучно и предвидимо, защото го стандартизира и 
масовизира; превръща го в търговски продукт и мода. Действително компани-
ите на киберграда продават рисунките си, за да може обикновеният ползвател 
да ги навлече и да се репрезентира чрез тях така, както винаги е искал да се 
репрезентира във физическия свят. Това създава нагледни социални типове, 
при които външността говори за намерението в по-висока степен, отколкото 
дрехите говорят за социалния статут: 

Съотношението между мъже и жени е приблизително еднакво. Всички жени са коя 
от коя по-красиви. И са най-различни: от блондинки скандинавски тип до негърки 
с антрацитена кожа. Повечето от мъжете са уроди. Не, в действителност не е така. 
Просто моето подсъзнание забелязва всяка глупост в мъжките виртуални образи — и 
диспропорцията на прекалено мускулестите фигури, и твърде познатите физиономии 
на филмови актьори, лепнати върху телата на културисти. За жените милостиво се 
прави изключение. Всичките са прекрасни (Лукяненко 1997). 

Динамично летлива обаче е само формата на проекцията, в никакъв случай 
не и съдържанието, което я изпълва. Нещо повече – тя е ограничена от ан-
тропоморфната ни природа, което предварително отговаря на въпроса: защо 
никой в романа не се изкушава да бъде пиано или самолет? Привикнали към 
истинските си тела, а и все още част от тях, хората не са в състояние да скъсат 
категорично с вече усвоения до момента сетивен и поведенчески опит. Могат, 
разбира се, да опитат да го сторят, чисто експериментално, но това, както ста-
ва ясно от глава „1001“, не води до сполучливи резултати: 

Пробвахме се да слагаме тела на животни, но не можем да докараме адекватно пове-
дение. Клиентите за тая услуга са малко, но за сметка на това имаме всичко. Всички 
видове фантазии (Лукяненко 1997).

Допълнително неудобство, което само подклажда идеята за непълноцен-
ността на виртуалното тяло, е изцяло въображаемата му природа. Чрез него 
не можем да изпитаме нищо непознато, защото – подобно на наблюденията 
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на Бърк – въображението може само да размества разположението на идеите, 
които е получило от сетивата, не да създава нещо абсолютно ново (Бърк 2001: 
75). Оттам и любопитният казус с върколака трезвеник, който, колкото и да се 
налива с водка, остава винаги свеж. Причината за това объркано състояние на 
нещата е, че в реалността Ромка – името на персонажа върколак от романа – е 
тийнейджър и никога не е опитвал алкохол, следователно не знае какво означава 
да бъдеш пиян, и поради липса на добит сетивен опит, не може да компенсира 
преживяването в Дийптаун, където вкусът и неговото въздействие върху хората 
представляват само спомен от реалното им битие. Ако този спомен е създаден, 
съответно опитът е предварително натрупан, то и ефектите от него могат лесно 
да бъдат актуализирани, какъвто например е случаят с кафето и Льоня, протаго-
нистът на поредицата: „Кафето е силно и ароматно, парещо. Дори сънливостта 
ми отминава, сякаш наистина съм погълнал кофеин“ (Лукяненко 1997). Сетива-
та биват залъгани, но не и надхвърлени, от което следва, че реалните усещания 
са някак парадоксално и единственият истински капитал на виртуалното тяло; 
физическата природа дефинира и нормира измислицата.

Поради същата тази своя недействителност обаче виртуалното тяло разпо-
лага и с една особена привилегия – то е винаги защитено и цяло, независещо 
от факторите на смъртта. Без значение дали ще бъде изтласкано от последния 
етаж на небостъргач, или ще бъде застреляно по време на игра, механизмите 
на съня ще се задействат и ще го спасят от трайно увреждане, като го изтеглят 
на сигурно място в убежището на плътта, тоест ще изкарат потребителя от 
илюзията за опасност и ще го свестят на стола му. Чувството едва ли може 
да бъде приятно, доколкото съзнанието е склонно да си представя и изживява 
най-пищно миговете на заплаха, но то в никакъв случай няма да бъде фатално 
за човека. Или поне така настоява доминиращият сюжет, който „Фалшивите 
огледала“ разчупват с идеята за „оръжие от трето поколение“ – програма, коя-
то действа физиологически и причинява:

... спиране на сърцето. Спиране на дишането. Тетаничен спазъм — така, че да не мо-
жеш да си поемеш дъх. Вариантите не са и чак толкова много. Сигурно има и не чак 
дотам кръвожадни разработки. Някакви виртуални куршуми, предизвикващи отпуска-
не на сфинктера. Не е много приятно. [...] А също може да се измисли и сълзотворен 
газ за дълбината. Или — средство за повръщане... впрочем за човек с шлем повръща-
нето може да стане фатално... (Лукяненко 1999). 

Подобни концепции не са новост – те са разпространена форма на фикция 
и придават на сюжетите за виртуална реалност онази сериозност, която кара 
читателя да се вълнува и страхува за героите, един вид компенсаторен контра-
механизъм на удвоената условност. 

Има още критерии, по които могат да бъдат сравнени физическата даде-
ност и идеалната същност. По отношение на виртуалното тяло бих изтъкнал 
резултативни качества като модалност, нереференциалност и транспозитив-
ност, но тъй като те биха изискали паралелно четене на основните произведе-
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ния с допълнителни художествени източници, смятам да приключа наблюде-
нието си с дотук изведените характеристики.

Теоретичното осмисляне на виртуалното тяло е само стъпка към предста-
вянето на проблема за (не)пълнотата на недействителните светове. Относител-
ността на подобен преглед е неизбежна, но той дава посоки за размисъл върху 
други теми, чието задълбочаване изглежда все по-неотменно с напредъка на 
технологиите. Доколко виртуалният опит е опит и какво „внасяме“ отвън? Как-
во се поражда „отвътре“? Дали нашите умове могат да се окажат проекции на 
нашето бъдеще? Всичко това ни предстои да научим от самата практика. 
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ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА БЕЗСМЪРТИЕ: 
ДОН ДЕЛИЛО И НИКОЛАЙ ТЕЛЛАЛОВ

Елена Борисова

Институт за литература – БАН 

Whether or when a body change could lead to a change in consciousness? What makes one feel 
insecure having nanoimplant, which could set him or her free? These are some of the questions 
which the novels “Zero K” (2016) by don DeLillo and “10-9” (2007) by Nikolay Tellalov 
pose, through fabulous fiction characters representing the future of humanity. In the very center 
of interpretation of the recent text is the impetus of genetic engineering and biotechnology, 
presented in the novels: to gain a complete knowledge of the unknown biological rhythms, 
with which nature sustains life. The ways where technologies overcome physiological and 
psychological boundaries and help to create posthuman (superhuman) are considered. 

Key words: science fiction, genetic engineering, biotechnology, transhumanism 

Всеки иска да притежава края на света.
(Из „Нула К“)

От най-стари времена медицината се е основавала на една проста идея: да 
„поправя“ в живото това, което е било „повредено“ от болестта. Мисловната ѝ 
рамка е била главно терапевтична. Началото на XX век е време, в което учените 
все по-уверено проникват в механизмите на природата и използват нейния гра-
дивен материал, за да реконструират, усъвършенстват незадоволителната вече 
жизнена среда. Бионауките и развитието на биотехнологиите разширяват своя 
изследователски обхват, но и правят възможен нов тип намеса. Онова, което 
досега беше „дадено“ като органична природа и в най-добрия случай можеше 
да се „култивира“, днес попада в полето на целенасочена интервенция. 

Настоящият доклад е провокиран от устрема на генното инженерство и би-
отехнологиите в романите „Нула К“ на Дон ДеЛило (2016) и „10-9“ (2007) на 
Николай Теллалов да бъде достигнато цялостно знание за все още неизяснени-
те докрай биологични ритми, с които природата поддържа живота. Освобож-
давайки живота от неговата тленна обвивка, познанието вече се стреми към 
постигане на безсмъртие. Подобна проблематика е засегната и в други произ-
ведения на българската и световната фантастика: „Корпорация „Безсмъртие“ 
(1959, бълг. прев. 1992) на Робърт Шекли, „Прекрасният нов свят“ (1932, бълг. 
прев. 1990) на Олдъс Хъксли, Грег Беър „Кървава музика“ (1985, бълг. прев. 
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1997), „Клонинги“ (1975) на Весела Люцканова, „Звездите идват по-близо“ 
(1969) на Недялка Михова, „Да избереш себе си“ (1996) на Любен Дилов и др. 

Фантастичното на пръв поглед изобразяване на пътищата за постигане на 
човешко безсмъртие намира своите перспективи в реалността: в международ-
ния проект „Човешки геном“1, чиято цел е да разкодира човешката ДНК и да 
подобри функционалността на организма; в едно съвременно интелектуално 
и културно движение, наречено трансхуманизъм2, обединяващо учени от цял 
свят около идеята за усъвършенстване на човешкия вид посредством възмож-
ностите на новите технологии. Трансхуманистите пледират за технологична 
възможност на лица без тела – еманципиране на субекта от всякакъв конкре-
тен носител и запазването му като „чиста“ информация. Планът за удължава-
не на живота вдъхновява създаването на движение „Русия 2045“3, регистрира-
но през 2011 г. В хода на проекта „Безсмъртие“ е планирано изграждането на 
аватар – изкуствено тяло, което първоначално ще бъде управлявано със съз-
нанието от разстояние. Втората стъпка е пренасянето на мозъка в изкуствения 
аватар. Когато аватарът се износи, информацията от човешкия мозък ще бъде 
прехвърлена в изкуствен мозък, нанооблак или холограма. 

В двата романа безсмъртието е постижимо с помощта на модерните техно-
логични открития. В „Нула К“ на Дон ДеЛило тялото на отиващата си от жи-
вота Артис е замразено посредством временно криогенно консервиране. Бъ-
дещето предлага „нов вид ландшафтно изкуство с човешки тела в състояние 
на временна безжизненост“ (ДеЛило 2016: 22). Учените преосмислят живота: 

Симулираме края, за да го изучаваме и да оцелеем. Променяме бъдещето, придърпва-
ме го в нашата непосредствена времева рамка. [...] Ще излезем отново на повърхност-
та в киберчовешка форма и Вселената ще ни говори по съвсем друг начин (ДеЛило 
2016: 70–71). 

Затвореният комплекс, където се осъществяват интервенциите върху чо-
вешките тела, се превръща в модерен вариант на града на поклонението Йе-
русалим. Към този „остров на безсмъртието“ отдалече се стичат хора в търсе-
не на някакво висше създание или поне на научен процес, който да предпази 
тъканите на тялото от разлагане. Технология, основана на вяра. „Друг бог. [...] 
Само че e истински, реален, изпълнява обещанията си“ (пак там: 14).

1 През 1977 г. английският биохимик Фредерик Сангър публикува метода за дидезокси 
секвениране на ДНК. Това създава предпоставки през 1988 г. за появата на HUGO (Human 
Genomic Organization) – международна научна организация, работеща върху разкодирането на 
човешкия геном. Ръководител на проекта е Франсис Колинс (физик и генетик). 

2 Терминът „трансхуманизъм“ е въведен от биолога Джулиън Хъксли (брат на романиста 
Олдъс Хъксли) през 1957 г., преди да добие съвременния си смисъл под перото на Ферейдоун 
М. Есфандиари (FM-2030) през 70-те години (публикуван по-късно в книгата му “Are you a 
transhuman?” през 1989 г.)

3 Създател на движението е руският икономист Дмитрий Ицков.



302

 В романа на Николай Теллалов главният герой Атанас е „реставриран“ 
посредством нанотехнологична намеса в неговото тяло. 

Като следствие, всички тъкани оздравяват за сметка на вътрешните ресурси. А ремонтът 
на ДНК фактически кара биологичното време да се връща назад (Теллалов 2007: 45).

За поддръжането на идеално здраве с помощта на нанотехниката, рекон-
струкцията на ДНК веригите, се заговаря още през 1959 г. в лекция на физика 
Ричард Файнман. Той предлага много подходи към наномащабното производ-
ство, включително и усъвършенстване на микроскопичните технологии. През 
1986 г. в своята книга „Двигатели на сътворението“ (“Engines of creation”) 
Ерик Дрекслер изгражда теория за възможната нанотехнологична революция: 

Ще използваме молекулярната технология, за да се погрижим за здравето [...]. Болни-
те, старите и ранените страдат от неправилно подреждане на моделите на атомите [...]. 
Устройствата, които могат да пренареждат атомите, ще могат и да ги настроят правил-
но. Нанотехнологията ни позволява да направим фундаментален пробив в медицината 
(Drexler 1986: 84, прев. мой – Е. Б.).

Пътят на моделиране на човешкото тяло преминава през различни форми 
на псевдосоматичност – замяна на отделни части на тялото с изкуствени, кои-
то са по-съвършени при събирането и доставянето на сетивна информация до 
мозъка, „както и при изпълнение на неговите команди за движение на тялото, 
а в крайна сметка – и през т.нар. телесно протезиране – подмяна на цялото 
тяло с по-стабилна и по-лесно контролируема физическа среда, в която да 
бъде разположен мозъкът като носител на съзнанието“ (Ставру 2016: 101). 

Романите отправят множество тревожни въпроси относно границите на те-
лесността, идентичността и трансформацията на човека в нещо друго. Какво 
ще е, когато се събудиш? Същото тяло ли ще имаш, или подобрено? Съзнание-
то непроменено ли ще бъде? Дали новите технологии ще позволят мозъкът да 
функционира на нивото на идентичността? Защото с всичката нанотехника в 
себе си – ЩЕ ЛИ останат хора?

Изобразено е бъдеще, което не чака бъдещето – то вече се случва, макар и 
все още в зародишна форма и крайни идеологии. Нанонаучният поглед както в 
науката, така и в художествената литература картографира възхода на постбио-
логичния живот чрез разпръскване на тялото. Това, което още през 80-те години 
Дреклсер представя като идеология за нанотехнологичното бъдеще, трансхума-
нистите се опитват да реализират в близките 30 години – да поправят с малки 
асемблери всички клетки в одушевеното тяло и да върнат живота на мъртвите. 

В своето изследване „Човешкото тяло. Между въплътеността и конвенци-
ята“ (2016) Стоян Ставру разглежда особената роля на телесността за опоз-
наването на пространството около нас и за определянето на това, което сме. 
Тъй като хората, като субекти на познание, нямат директен достъп до света, 
последният им е представен през способностите за възприемане на тялото. 
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Това, което приемаме за истина в определена ситуация, зависи и от нашето 
„въплътено разбиране на тази ситуация“. 

С понятието проприоцепция авторът описва вътрешното усещане за ме-
стоположението на отделните части на тялото ни и я свързва с т.нар. усещане 
за азова въплътеност, включващо телесната схема4 и телесния образ5. Те-
лесната схема е вродена и е налична (функционира) още при новороденото.6 
Мозъкът е генетично програмиран, по думите на Ст. Ставру, да се развива по 
начин, при който очаква да „намери“ органите, характерни за човешкото тяло. 
Движенията на тези органи през пренаталния период от развитието на фетуса 
потвърждават неговото „очакване“ и развиват съответните части на кортекса. 
Така спонтанните повторения на координатни движения между отделните 
части на тялото утвърждават генетично предопределени телесни схеми.

Как се отразява усещането за тази азова въплътеност у Артис, героинята на 
Дон ДеЛило, чието тяло е отделено от главата, а самата глава е замразена от-
делно? Жизнените ѝ органи са извадени и се съхраняват отделно, заедно с мо-
зъка, в изолирани съдове, наречени органни капсули. Тялото умишлено е пре-
махнато като биологичен заглушител, който изпраща твърде много неполезни, 
излишни и замъгляващи сигнали към мозъка/съзнанието. Съществуването на 
героинята се свежда до състояние на „информация без тяло“, освободена от 
хаоса на своята биологична сетивност. Същевременно обаче подобно кибер-
нетично безсмъртие противоречи на човешкия опит, който винаги е опит на, 
във или около тялото. Поддържането на фантомно тяло в едно обезплътено и 
поставено в органна капсула съзнание проблематизира представата за света 
след тялото като свят, подчинен на имитация на тялото. 

Но дали съм тази, която бях? [...] Знам, че съм вътре в нещо. Аз съм някой вътре в това, 
в което съм. Това тялото ми ли е? То ли ме прави това, което знам и което съм? Не мога 
да позная, нито да усетя къде съм (ДеЛило 2016: 163, 165). 

Светът и тялото се смесват именно благодарение на телесната схема. Тяло-
то е повече от част от пространството, то е референтната рамка, спрямо която 
се отразява пространството. Посредством художественото представяне на ого-
ления мозък на героинята, поставен в органна капсула, Дон ДеЛило припомня 

4 Телесната схема осигурява способността да локализираме себе си и да се движим в 
пространството. Тя е съвкупност от моторнодвигателни програми и навици. Телесната схема 
функционира под прага на персоналния живот – осъществява се автономно и автоматично, като 
фонов процес, който работи независимо от нашата съзнателна воля.

5 Телесният образ представлява организиран и интегриран телесен опит. Той включва не само 
сетивни възприятия за собственото ни тяло, но и съвкупност от ментални представи, вярвания 
за човешкото тяло както и емоционалното ни отношение към него. Телесният образ е съзнателно 
възприемане и интерпретация на нашето тяло и на неговите характеристики и поведения. 

6 Доказателство за това, до думите на Ст. Ставру, дават преживяванията за фантомни 
крайници при хора, които са родени без такива крайници – те усещат своята ръка или крак, 
въпреки че никога не са притежавали такива.
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една стара мечта на науката за функционирането на човешкия мозък като „мо-
зък във вана“7. Но това е междинният процес по пътя към „освобождаването“ 
от тленната обвивка, финализиран обаче у героя на Николай Тeллалов. Съзна-
нието на Артис е редуцирано до „раздразнен мозък“, мозък, чиито неврони се 
стимулират, независимо от физиологичната среда. Тя не усеща, нито познава 
пространството, където се намира, защото няма реално присъстващи сетива, 
а само определена „памет“ за тяло, което не е налично в момента. Телесна-
та схема „помни“ съвкупността от опорно-двигателни програми и навици, а 
в случая с героинята – налице са единствено появилите се в съзнанието ѝ 
думи. Думите в този момент функционират като особена „жива телесност“, 
която е едновременно видима, но и фантомна, разпадаща се заради липсата на 
материална устойчивост, характерна за човешкото тялото: „Струва ми се, че 
мога да видя онова, което изричам; Какво означава „докосвам“?; „Опитвам се 
да зърна думите“ (ДеЛило 2016: 166, 167). Дисфункцията в телесната схема 
провокира героинята към търсенето на нещо познато, собствения ѝ глас, за да 
получи доказателство за своето съществуване. 

От друга страна, телесният образ, представляващ нашата представа за собст-
веното ни тяло, също е разколебан, защото героинята е изгубила чувството 
за собственост8 към тялото. Телесната схема и телесният образ се различават 
по начина, по който репрезентират тялото. Ако телесният образ, по думите на 
Ст. Ставру, представлява една абстрактна и частична репрезентация на тяло-
то-обект, която винаги се съсредоточава (фокусира) върху съзнателното възпри-
емане на конкретната част от тялото, то телесната схема е холистична и инте-
грира отделните части на тялото-субект в едно общо предсъзнателно усещане.

Артис е безсилна да познае, усети заобикалящата я действителност. За по-
знанието, по думите на Имануел Кант е необходимо: „първо, понятието, чрез 
което изобщо един предмет се мисли (категорията), и, второ, нагледът, чрез 
който предметът се дава“ (Кант 2013: 176). Ако на понятието не му се даде 
съответстващ наглед, то по форма би било мисъл, без всякакъв предмет, и 
по този начин чрез него не е възможно никакво познание, нито би могло да 
има нещо, към което мисълта може да се приближи. Реалността на външната 
действителност, единственият източник на сетивно многообразие на нашия 
опит, остава недостъпна за затворения в органната капсула мозък, „тя (Артис) 
не може да се види, да си даде име, да определи колко време е минало, откакто 
е започвала да мисли това, което мисли“ (ДеЛило 2016: 166).

Всяка наша картина на света е възможна посредством актовете на обекти-
визиране, на преобразуване на простите впечатления в определени и оформе-

7 Идеята за обезплътения мозък (“brain in the vat”), посредством поддържането му в 
химически разтвор и стимулиран през своите неврони, е представена за първи път от Хилари 
Патън през 1981 г. в разгърнат мисловен експеримент.

8 „Чувството за собственост“ в когнитивистиката представлява усещането на тялото и 
неговите движения като наши собствени.
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ни в себе си „представи“. Заобикалящата ни действителност се подрежда не 
според формата на външното и вътрешното възприятие, а според начина, по 
който – в зависимост от правилата на каузалното мислене – си принадлежат. 
Недостъпността на материята – нейното тяло – провокира хаотично констру-
иране на форма, несъответстваща на собствените ѝ представи за това, което 
е била, и това, което е в момента: „Очите затворени. Женско тяло в капсула“ 
(пак там: 167). 

Това е цената, която трябва да бъде платена за постигането на безсмър-
тие. Подложена на биомедицинска обработка, редактиране на мозъка, от нея 
остава единствено памет, самоличност, но на съвсем друго ниво. Живее фан-
томен живот, заключена зад фасадата на мозъка. Артис е една от тези, които 
в един момент ще излязат от капсулите, „ще бъдат хора извън историята. [...] 
освободени от мъртвилото на миналото, от размитите минути и часове“ (пак 
там 2016: 136). Съзнанието като „чиста информация“ ще бъде пренесено в 
небиологичен носител или върнато обратно в „консервираното“ ѝ за бъдещи 
употреби тяло. Тази особена хибридизация на героинята, първата стъпка към 
нейното подобрение, предизвиква разстройство на идентичността, двойно 
позоваване на субекта, идентифициращ се едновременно с биологичното си 
тяло чрез обичайната телесна схема, но органната капсула провокира смуще-
нието на мозъка, защото Артис не може да „познае“ обвивката, която на този 
етап поддържа по особен начин съществуването ѝ. 

Романът на Дон ДеЛило разгръща хипотетичен сценарии за бъдещето на 
собствените ни тела, за посоките на трансхуманизма и неговия прометеевски 
проект да постави науката и технологиите в служба на реализирането и над-
хвърлянето на човешкото. Тялото изгубва своята автономия, променя стой-
ностите си, преминава в милиони цифрови огледала. Орган за данни. Тялото 
на андроида. Дизайнерското тяло. Именно такова дизайнерско тяло придоби-
ва Атанас в романа „10-9“, подобрен от нанороботите: 

Наблюдаваше как се променя кожата му, как изчезва старческия тен, изглаждат се 
бръчките, възстановяват се фоликулите на космите. [...] Склони да задейства програма 
за постепенна смяна на кръвта си с „функционален флуид“, който можеше да запази 
естествения цвят на кръвта (Теллалов 2007: 57, 59). 

Дигиталната циркулация на плътта, трансформацията на човешката фор-
ма, образите на разпръскването на предишното тяло на героя и навлизането 
в постбиологичен живот превръщат безсмъртието в реалност. Човешкото съ-
щество в романа е поправено, трансформирано, усилено. Главата на Атанас 
е била съхранявана в бронирана капсула и след трийсет години „преди реви-
тализацията, преди да дестазират мозъка ви, макроасамблерите синтезираха 
ново органично тяло въз основа на ДНК-то, извлечено от... от главата“ (Тел-
лалов 2007: 101). 
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В романа на Дон ДеЛило хората доброволно чакат да умрат в специално 
отделение „Нула К“, където тялото в един момент губи характерните белези 
на притежателя, захвърлено в яма сред „камара от стърчащи ръце, ужасяващо 
извъртени глави, голи черепи, голи тела с преплетени крайници, безполови 
хора“ (ДеЛило 2016: 141). 

Науката, представена в произведенията на Дон ДеЛило и Николай Телла-
лов, не е просто плод на фантастично изображение, не е просто натрупване 
на невероятни научнофантастични хипотези, а е средството, с което авторите 
проникват в нравствените, социално-психологическите проблеми на настоя-
щето и бъдещето. Все още в зародиш, но усилено разработвани проекти търсят 
пътища към човешкото безсмъртие. Вградени с милиони в телата ни, наноро-
ботите ще ни информират в реално време за появата на физически проблем. 
Самите ние живеем в свят на постоянно техническо и социално ускоряване и 
ставаме свидетели не само на модернизиране на човешката природа, но и на 
необходимостта от морализиране на същата тази природа. Като се започне от 
първите операции на сърцето и мозъка и се премине през трансплантацията 
на органи, генетичната терапия винаги е имало дискусии за това дали не се 
достига граница, отвъд която и медицинските цели вече не могат да оправдаят 
по-нататъшното технологизиране на човека. 

Преминавайки границите, научната фантастика реагира на възможните ре-
ализации на развитието на познанието. Фанатичните речи на учените в рома-
на на Дон ДеЛило провокират да осмислим собствените ни граници: 

Смъртта е културен артефакт, не е строга присъда за неизбежното за човека. И дали 
те са същите, които са били, преди да влязат в камерата? [...] Ще колонизираме телата 
им с наноботи. Ще подмладим органите им, ще регенерираме системите [...] Те ще се 
превърнат в обект на нашите изследвания, в играчки, с които ще се забавляваме (Де-
Лило 2016: 76, 77). .

Идеологията на трансхуманизма отхвърля идеята за човешките грани-
ци, прибягвайки до средствата на науката и технологиите. „Обявяваме се за 
употребата на науката за ускоряването на нашето преминаване от участта на 
човеци към тази на трансчовеци или постчовеци. Физикът Фрийман Дайсън 
споделя: „Човечеството е първата стъпка, но не и последната дума...“. Ние 
не приемаме нежеланите аспекти на човешкия си жребий. [...] Смятаме, че е 
абсурдно смирено да приемаме т.нар. естествени граници на живота ни във 
времето“ (Фери 2017: 37–38).

Къде обаче е границата на различие в тялото, след която възможността за 
разбиране се поставя под съмнение? Склонни ли сме в името на науката да 
пренебрегнем човешкото? 

Произведенията на Дон ДеЛило и Николай Теллалов поставят въпроса за 
това какво е да бъдеш човек, и в отговора на този въпрос се крие ролята на 
технологиите в непрекъснатия напредък на нашия вид. 
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ТРАНСХУМАНИЗМЪТ И КРАЯТ
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“

The paper examines the recent transhumanist projects about the future of education and 
explores some associated with it contemporary negative educational processes and tenden-
cies. The article discusses the anthropological consequences of provided tranformation of 
education that aims to radically reconstruct/destruct the school throuth the enhancement 
technologies.
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Наскоро Антъни Селдън, вицеканцлер на университета в Бъкингам, зая-
ви, че след 10 години традиционните учители ще бъдат заменени с роботи, а 
обучението, такова каквото го познаваме, ще стане излишно1. А един базиран 
в Сколково мозъчен тръст ни обещава, че до 2035 г. не само общообразова-
телното училище, но и университетите ще останат в миналото2. „Дейли Те-
леграф“ от своя страна обяви, че роботи, разработени специално да се грижат 
за деца, увеличават персонала на детските градини в Токио3. Хуманоидните 
роботи са с добродушен вид, а главата им напомня плюшено мече. Те могат да 
разпознават деца, да разговарят с тях, да мерят температурата им и да усещат, 
когато децата спят неспокойно. Роботите вече са изпробвани в една детска 
градина и предстои да бъдат внедрени в още 26.

И ако ни се струва, че тези практики и послания са някъде далеч от нас, 
то е достатъчно да отидем в Софийския Музейко, който се радва на висока 
посещаемост от страна на децата и чиято цел би следвало да бъде предиз-
викването на интерес у най-малките към науката, историята и културата, за 
да се натъкнем на посланието „Твоят бъдещ учител ще е робот“. Опирайки 
се на американския опит на игровото, интерактивно формално и неформално 
учене, Музейко изглежда се включва и в промотирането на определен транс-
хуманистки проект за образованието. 

Според Лоран Александър, един от представителите на трансхуманизма 
във Франция, традиционното училище такова, каквото го познаваме, тряб-

1 Вж. https://frognews.bg/novini/bfs-2017-09-16.html
2 Вж. http://educationglobal.ru/en/
3 Вж. https://www.dnes.bg/technology/2017/09/09/novite-slujiteli-v-iaponskite-detski-gradini ro-

boti.352842
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ва да изчезне, радикално да се трансформира така, че да подготвя нашите 
деца за бъдещата им неравна конкуренция с интелигентните автомати4. За да 
отговори на предизвикателствата на бъдещето, образованието обаче трябва 
да мобилизира не само достиженията на информационните технологии и ко-
гнитивните науки, а и целия ресурс на конвергентните технологии (на кон-
вергенцията на нано-, био-, информационни технологии и когнитивни науки), 
допълва той. Образованието на бъдещето ще започва още преди раждането, 
преди зачеването дори, тъй като ще се опира на една абсолютно легализирана 
евгеника, която ще гарантира селектирането на най-интелигентните ембрио-
ни и производството на свръхнадарени деца. Всъщност Китай вече разполага 
с подобна програма, а бившата жена на Сергей Брин оглавява компания, фи-
лиал на „Гугъл“, за бебета по каталог.

Препредаването на миналия културен опит, формирането на знание ще 
станат излишни, тъй като мозъкът, невронът, ще е новият петрол на бъде-
щето. Учителят, разбираемо в този проект, не е онзи, който преподава зна-
ния, а трябва да се превърне по-скоро в неврофизиолог, в неврокултиватор, 
невроинжинер, неврохакер, така че медицина и образование постепенно да 
се слеят, тъй като, от една страна, допингирането, медикаментозното усил-
ване, приемането на ноопрепарати, подобряващи когнитивните функции, ще 
е напълно легална и обичайна практика, а от друга, учениците на бъдещето 
ще са снабдени с вътремозъчни импланти, с една хибридна интелигентност – 
едновременно изкуствена и биологична. Или както ни обещава Рей Курцвейл 
(Kurzweil 2007), до 2035 година ние ще имаме имплантирани в мозъка си на-
ноботи, с които директно да се свързваме с облака на бъдещето. 

И ако всичко това ни се струва повече или по-малко от сферата на футуроло-
гията и научната фантастика, то трябва да подчертаем, че зад този проект стоят 
изключително мощни икономически гиганти, пръв сред които е „Гугъл“, които 
вече имат и немалка политическа подкрепа, както и че в настоящата ситуация 
са налични редица тенденции и трансформации, които бележат развитието на 
този процес. В сферата на средното образование като такива могат да бъдат 
разпознати например масовото предписване в някои страни и задължителното 
приемане на Риталин от деца в училищна възраст, страдащи от хиперактивност, 
цялостната свръхмедикализация на училището, изразяваща се в изобилие от 
диагностицирани дисфунции – дислексия, дисграфия, дискалкулия, дефицит 
на вниманието и т.н. В този смисъл наистина няма да е чудно, ако в скоро вре-
ме се окаже, че децата ни страдат и от дисгеография, дисфилософия, дисис-
тория и прочее дисфункции. Така училището, по думите на Филип Мейриьо 
(Meirieu 2012), се превръща все повече просто в гара разпределителна, в която 
се диагностицират различни състояния, изискващи специализирана подкрепа, 
и децата са пренасочвани към параучилищни или извънучилищни частни или 

4 https://www.youtube.com/watch?v=wWF7R2vs3qM
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публични услуги, чрез които те индивидуално, с помощта на експерт, какъвто 
учителят явно не е, да се справят със затрудненията в ученето. По този начин, 
както между впрочем и посредством поетапната приватизация на образование-
то, осъществяваща се чрез делегирането на определени занимания на частни, 
външни спрямо училището партньори, учителят е пролетаризиран, по думите 
на Бернар Стиглер (Stiegler 2015), отнети са му традиционните за професията 
му знания и умения, а ученето в клас става излишно. 

Но може би най-явна проява на тенденциите, за които става дума, е ро-
лята, която са призвани да изпълняват новите технологии в образователния 
процес. Какви са опасностите при масовото им внедряване в училище, става 
ясно обаче още в началото на века, през 2001 г., по време на организираната 
от Европейската комисия с подкрепата на „Майкрософт“, „Сиско“, „Интел“, 
Ай Би Ем среща на високо равнище, посветена на електронното образование. 
На тази среща Вивиан Рединг, европейски комисар по образованието и кул-
турата тогава, препоръчва да се създадат благоприятни условия за развитието 
на пазара на нови технологии за образователни цели и официално овластя-
ва индустриалните партньори с правото да решават какви ще са методите на 
преподаване, а и да моделират учебното съдържание. „Вашата роля и вашата 
„образователна“ отговорност в партньорство с образователните институции 
става все по-значима, казва тя, тъй като чрез програмите и продуктите, които 
разработвате, иплицитно предопределяте и образователните модели. Защото 
към предлаганите от вас нови технологии имплицитно се асоциират, добавят 
модели на това какво и как трябва да бъде преподавано и учено“ (цит. по 
Archambault 2006: 122, преводът мой, Н. Х.). Това изказване на Рединг реално 
потвърждава дългогодишните интуиции на редица изследователи, които разо-
бличават претенциите на информационните и комуникационните технологии 
ИКТ да се явяват панацея едва ли не за всички проблеми на училището и ги 
разкриват по-скоро като троянския кон на неолиберализма, а днес и на тран-
схуманизма, в образованието.

Затова и в масовото училище в последните десетилетия последователно се 
прокарва една все по-категорична девалоризация на научното знание и на тра-
диционните образователни модели за сметка на интерактивното учене, при-
целено във формирането на измерими, изчислими компетентности, които да 
подсигурят бъдещото безпроблемно адаптиране на младите хора към пазара 
на труда. Или както ни казва една съвременна образователна стратегия: „Учи-
лището трябва да ревизира своите цели: има ли все още смисъл да преподава-
ме знания в едно общество, в което количеството информация се удвоява на 
всеки две години. Образованието трябва спешно да еволюира, благодарение 
на новите технологии, ако не иска да стане излишно“5. Тъй като в бъдеще 
на младия човек ще му се налага да сменя своята професия до десет пъти в 

5 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000080.pdf
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живота си, то училището днес, би следвало да формира умения както как да 
се учи, така и как бързо да се отучава, да се забравя наученото. Следователно 
трудещият се би трябвало да е изпразнен от знания, памет, идентичност, да 
е сведен до временен изпълнител на определени задачи, да бъде проектиран 
като един интелигентен автомат, снабден с опции за многократно самореци-
клиране, перфидно наричани „учене през целия живот“. Защото в следващите 
две десетилетия поне 50% от професиите, такива, каквито ги познаваме днес, 
ще станат или просто излишни, или пък работещите ще бъдат заменени от 
автомати, роботи, като това засяга не само шофьори, касиери, рецепционисти, 
санитари, лични асистенти, военни и т.н., но и фармацевти, юристи, медицин-
ски сестри, хирурзи, учители, университетски преподаватели. 

Какво ни очаква в близките две десетилетия в сферата на средното и ви-
сшето училище, става ясно и от публикувания в сайта на оглавявания от Джон 
Моравец трансхуманистичен проект за приключване с формалното учене. 
Американският трансхуманист ни предлага един проспективен календар, гра-
фик на бъдещите трансформации в образованието6. 

Така например проектът предвижда през 2020 г. да се установи едно обще-
ство на ноумамади, на номади на знанието, които ще представляват полови-
ната от населението в активна възраст. Те няма да са формирани в традициите 
на просвещенския образователен модел, а ще са креативни, предприемчиви, 
адаптабилни, способни да работят навсякъде и с всички.

От 2021 г. насетне ще настъпи ерата на киборгите. Конвергентните техно-
логии ще разработят импланти, позволяващи 24 часа в денонощието 7 дни 
в седмицата да си служим с увеличена реалност. Най-богатите родители ще 
започнат да снабдяват с такива импланти децата си, които бързо ще се превър-
нат в най-добрите ученици в клас.

Затова ще стане възможно например през 2022 г. 9-годишно момиченце 
да спечели Нобелова награда за литература за стихосбирка, написана не на 
родния ѝ испански език, а на китайски, който тя никога не е учила в училище. 
Тогава ще започне епохата на гениалните деца, а училището постепенно ще 
е стане излишно, защото технонаучните постижения поетапно ще изземват 
неговите функции.

През 2023 година, предвижда Моравец, щатът Ню Йорк ще затвори 80% от 
училищата, защото родителите няма да записват вече децата си в тях. Конкурен-
цията между формалното и неформалното образование ще се разреши в полза 
на второто. Всички ще се стремят към алтернативни системи на учене, които 
им позволяват не формирането на знания, защото за това технологиите вече са 
се погрижили, а развиването на практическите им умения и уменията за живот.

През 2025 г. изкуственият интелект ще надмине човешкия във всички сфери.

6 https://fr.slideshare.net/moravec/the-education-futures-timeline-of-education-1657-2045
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От 2027 г. насетне ще е възможно на цена само от 23 долара да се моди-
фицира генома на бъдещото дете, за да се подобрят неговите физически и 
интелектуални способности.

С цел нарастване на конкурентоспособността през 2028 г. Китай ще въведе 
закон, задължаващ родителите генетично да усилват бъдещите си деца, а тези, 
които отказват, ще бъдат глобявани. От своя страна Европа ще отговори на 
това, като увеличи инвестициите в трансхуманистичните изследвания и като 
въведе данъчни облекчения за технологично подобрените семейства.

В 2032 г. преподавателите, които отказват да увеличат своите способности 
чрез конвергентни технологии, ще бъдат поканени да излязат в пенсия, за-
щото способностите на учениците им ще надвишават многократно техните 
собствени.

През 2033 година ще се направят опити да се организират протести в защи-
та на традиционното образование, апелиращи към ограничаване на използва-
нето на НБИК технологии7, но те няма да имат никакъв ефект, тъй като тези 
традиционни училища ще могат да формират само нискоквалифицирана, не-
конкурентоспособна работна ръка.

В 2037 г. затваря врати последното училище, тъй като развитието на НБИК 
технологиите е направило формалното образование напълно излищно. 

Проектът на Джон Моравец е тиражиран и в една по-мека версия под фор-
мата на манифест от 20158, в която трансхуманистичната му прицеленост е 
почти изцяло заличена за сметка на една предназначена за масова употреба, 
камуфлирана смесица от хетерогенни от идеологическа гледна точка заключе-
ния и предложения. В този манифест можем да прочетем например: 

Образованието като цяло е значително изостанало по отношение на много други сфери 
и причината е, че то е вперило поглед назад, в миналото, вместо напред – в бъдещето. 
Така например ние преподаваме история на литературата вместо бъдещето на пис-
мото/писмеността. Училище 1.0 не може да обучава деца 3.0, то действа по модела, 
наследен от Просвещението и Индустриалната революция, в който едновременно с 
преподаването на знания се формира и подчинението на ученика. Йерархичното обра-
зование е контрапродуктивно и не мотивира учениците, то би следвало да се замени 
с обучение от хоризонтален тип, включващо и ученето в екип, ученето чрез действие, 
правене и участие. Ученикът е също така и личност, която трябва да има властта да 
взима решения по отношение на своето образование, кога и как, чрез какви методи 
да учи, как да се управлява училището. Ролята на учителя би била тази да подпомага 
ученика във вземането на решения. Мрежата сама по себе си също е образование, за-
това и новата педагогика не може да бъде предварително планирана, тя се осъществява 
по един флуиден начин. Дигиталните компетентности са невидими, както и голяма 
част от това, което учим – то е плод не толкова на формално учене, а на неформално, 

7 Абревиатурата обозначава конвергенцията на нанотехнологии, биотехнологии, информа-
ционни технологии и когнитивни науки.

8 https://manifesto15.org/en/
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резултат от всекидневния ни опит. Трябва да загърбим обсебеността си от изпитите и 
оценяването, заради които сме позволили на ОИСР чрез PISA да се превърне в светов-
но министерство на образованието. Бъдещето е на специалистите по информатика, на 
ноумадите, на предприемачите. И ако ни се струва, че не всеки може да стане пред-
приемач, то трябва да знаем, че онези, които не успеят да го направят, ще се окажат в 
неравностойно положение. Новата образователна система трябва да се фокусира върху 
предприемаческите умения и т.н. (https://manifesto15.org/en/ – преводът мой, Н. Х.)

Както е видно, Манифестът представлява една некохерентна, противоре-
чива от идеологическа гледна точка еклектика от либертариански, неолибе-
рални, антинеолиберални възгледи, инспирирани от контракултурата и дви-
женията от ‘68 критики, заети от конструктивизма и конективизма в образо-
ванието предложения. Той действа на принципа: за всекиго по нещо, предлага 
решения, с които всеки от нас би могъл поне от части да се идентифицира. 
Подобна стратегия за прокарване на трансхуманистичния проект се вписва 
очевидно в онова, което Люк Болтански (Boltanski 2008) нарича доминация 
без идеология на съвременния капитализъм, който няма нужда от последо-
вателна, цялостна идеология, защото се схваща като вече победил, и който 
успешно се захранва, инструментализира, преобръща в своя полза критиките, 
отправени към него. Така например в конкретния случай проектът на Мора-
вец, от една страна, прокламира превръщането на човека в предприемач на са-
мия себе си, утвърждава култа към постиженията, а от друга, оспорва съвре-
менните неолиберални политики в образованието на стандартизирано оценя-
ване, на формиране на измерими, изчислими компетентности, прокарвани на 
супранационално ниво от организации като ОИСР. Затова и този манифест 
няма как да бъде възприет като прицелен в освобождаването на училището от 
неолибералната управляемост, а се разкрива, особено в контекста на цялост-
ната програма на Моравец, като приключване с училищното образование, 
като просто заместване на неолибералния диктат на световното министерство 
на образованието, с друг, а именно този на трансхуманизма. От друга стра-
на, ако според М. Нусбаум литературното образование е от основополагащо 
значение за поддържането на съвременните демократични общества, защото 
формира т.нар. демократични емоции (Nussbaum 2011: 129), то в проекта на 
трансхуманистите това формиране е призвано да отстъпи място на формиране 
от съвсем различен тип, а именно биотехнологично и медикаментозно емо-
ционално, морално, когнитивно моделиране и подобряване.

В заключение бихме искали да отбележим само, че децата на онези, които 
се чувстват призвани, а и реално са овластени да инициират тези трансфор-
мации в образованието, а именно децата на част от хората от Силициевата до-
лина, днес масово учат в училища без екрани и интернет, в училища, в които 
се преподава по традиционни методи едно класическо знание, в това число 
старогръцки и латински език. 
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FROM READING PROMOTION STRATEGIES
TO THE INTERACTIVE BOOK
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In 2017, the Faculty of Arts of the University of Ljubljana led the reading promotion project 
in which the Faculty of Education of the University of Primorska and the publishing house 
Malinc also participated. Among the participants in the project Reading Strategies Between 
Pedagogic Practical Work and Innovation (INOBRA) were 2 teaching tutors, 2 working 
tutors and 8 students from various study programmes: preschool education, Spanish and 
English philology, comparative literature, librarianship and multimedia. Although the main 
objective was to get acquainted with, test and evaluate the reading promotion strategies that 
the publishing house Malinc has adopted from Spanish reading promoter Montserrat Sarto 
(1919–2009), and which were introduced and included in various reading promotion proj-
ects, multimedia student Lovro Kalan utilised those reading strategies during the project 
while working on the multimedia book Poredni Petit (Petit el Monstruo) by the well-known 
Argentinean author Isol. 
The article describes the theoretical context of the reading promotion strategies, includes 
the didactisation of the book based on the reading motivation strategy which was used for 
the preparation of the interactive book and also the process of the preparation of the inter-
active book.

Key words: reading promotion projects, reading motivation, strategies, M. Sarto, Malinc, 
INOBRA, Isol, interactive book 

Although nowadays we read much more than ever, literary scholars must ex-
plain constantly why reading, specifically reading literature, is important. While 
Rita Felski reflects on Uses of Literature (2016) today, Harold Bloom in his book 
How to Read and Why (2001) tries to demonstrate the importance of reading with 
reflection on the past and on the classical authors. However, as Spanish researcher 
Fernando Rodríguez de la Flor puts it, the biblioclasm – the hostile attitude toward 
books is not new, since it was practiced by writers and intellectuals themselves 
(Rodríguez de la Flor 1997: 13).
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Today, reading is in the domain of schools, where reading literacy is considered 
one of the key competences, helping “to face the complex challenges of today’s 
world” (2016: 4). But teaching, argues Montserrat Sarto, Spanish journalist, librar-
ian, and children’s literature expert and pioneer of reading motivation strategies, it 
is not enough, since reading requires education (Sarto 1998: 16). “If teaching were 
enough, reading literacy would have been developed so far and through so many 
student promotions, children and adults would be autonomous readers. Social real-
ity shows us that this is not the case; adults, and we can include many teachers in 
this group, are not readers” (Sarto 1998: 16). Or in the words of Harold Bloom: “It 
matters, if individuals are to retain any capacity to form their own judgments and 
opinions, that they continue to read for themselves. How they read, well or badly, 
and what they read, cannot depend wholly upon themselves, but why they read 
must be for and in their own interest” (Bloom 2001: 21). The main challenge of 
educators, teachers and scholars is how to convince them to read. 

In order to present reading and literature as useful tools to understand the world 
in which we live, in this article we describe some reading promotion projects and 
reading motivation strategies which have been successfully used in different edu-
cational environments and languages: reading promotion projects (Leo, leo, Špans-
ka vas, INOBRA) in preschools and schools, libraries, language schools with the 
use of Spanish and Slovenian, and only Slovenian (Križman 2016; Pregelj 2014a; 
Pregelj 2014b; Pregelj 2015; Pregelj 2016a; Pregelj 2016b; Pregelj, Šifrar Kalan, 
Baloh 2017; Šink 2016) and the high school final exam predominantly in Spanish 
(Pavlič, Pregelj, Šabec, Tomc 2015), hoping they might be also used in other con-
texts and environments.

Reading motivation strategies in the reading promotion project LEO, LEO

Montserrat Sarto started to test the reading motivation strategies she conceived 
with her group of co-workers in the 1980s in the bookstore Talentum, in Madrid. 
She first published them in 1984 as La animación a la lectura para hacer al niño 
lector, and in an extended edition in 1998 as Animación a la lectura con nuevas 
estrategias. 

Her strategies reflect some important changes produced in teaching method-
ology and the methodology of literature investigation, provoked by the cogni-
tive sciences (Bruner, Goddnov, Austin, Miller) and radical constructivism (Va-
rela, Maturana), the aesthetic of reception (Jauss, Iser), announcing the funda-
mental concepts of more recent empirical studies of literature (Pregelj 2015: 8). 

The principal characteristic of these strategies is that they are based on playing 
and constructivism. Besides this, reading promotion strategies: 

– originate from the reading potential of each child and his/her internal response 
to what s/he has read, 
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– gradually develop understanding and enjoyment through independent reading,
– are based on a dialogue and regular evaluation of the results which depend 

on each group’s dynamics,
– all children are actively involved in group work,
– a reading promoter is just a moderator and a mediator (Pregelj 2015: 13–14).

In 2012, the Slovenian publishing house Malinc launched the reading promotion 
programme Leo, leo, which encourages the acquisition of the reading competence via 
multicultural competence. The project establishes early contact with the Spanish lan-
guage for children from 3 years on (we were working mostly with groups of children 
in kindergartens and in the first four years of primary school) by telling stories and 
reading works of acknowledged authors of minority children’s literature. 

In the first year of the project 13 teaching and cultural institutions took part with 
more than 800 participants (children, pupils, reading promoters and volunteers). 

During the first year, we carried out 208 free workshops as a reading support 
adapted to the age of children in various Slovenian towns. In these workshops we 
told stories in Spanish, read in Slovenian, played, brought into effect strategies of 
reading promotion conceived by Montserrat Sarto and created (painting, acting, 
singing, sculpturing...). This way, the participants listened to a language unfamil-
iar to them, acquired new multicultural experiences in a visual and oral/auditive 
way and practised reading strategies that stimulate gradual acquisition of reading 
autonomy. Additionally, during the project we prepared various training events for 
volunteers and reading promoters, evaluation workshops and also the closing cere-
mony at Medvode Library “Reading is Fun”. There we also prepared an exhibition 
of the participants’ paintings, sculptures, letters, puppets, birds...

In subsequent cycles of Leo, leo the number of participants, institutions and 
books we have read have all grown: in the year 2017/2018 more than 4,000 children 
and 150 mentors are participating, they are from 45 different institutions and so far, 
we have read more than 30 books together. In 2015, one of them was Poredni Pe-
tit (Petit, el Monstruo, 2007) written and illustrated by the renowned Argentinean 
author Isol (Marisol Misenta), winner of the ALMA award (http://alma.se/en/). In 
this picture book a protagonist Petit tries to figure out why his behaviour is consid-
ered praiseworthy on one occasion but the cause for scolding on another. Since the 
picture book is based on contrasts, at the beginning of the workshop the song Érase 
una vez was used which deals with the upside-down world as an introduction moti-
vation. Later, the story was told in Spanish and read in Slovenian and after that we 
“played” with illustrations. The participants were given different illustrations and 
they had to decide which were exactly the same as in the picture book. This way, we 
read the story again, retold it and talked about it. The entire didactisation in Slove-
nian is available in Leo, leo: Priročnik motiviranja branja za leto 2014/2015 (Pre-
gelj 2014a: 13–16), its English translation is added to the article in the Appendix 1.
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The Slovenian translation of Poredni Petit as an interactive book
In 2017, we designed the project Reading Strategies Between Pedagogic Prac-

tical Work and Innovation (INOBRA). The project was led by the Faculty of Arts of 
the University of Ljubljana, with the participation of the Faculty of Education of the 
University of Primorska and the publishing house Malinc. Participating in the project 
were 2 teaching tutors from each Faculty, 2 working tutors from the publishing house 
and 8 students from various study programmes, namely preschool education, Spanish 
philology, comparative literature, librarianship and multimedia. Although the main 
objective was to get acquainted with, test and evaluate the reading motivation stra-
tegies that the publishing house Malinc has adopted from the Spanish reading pro-
moter Montserrat Sarto in some new environments (for example, in the multicultural 
environment of Slovenian minority in Italy), during the project multimedia student 
Lovro Kalan utilised those reading strategies while working on the multimedia book 
Poredni Petit (Petit el Monstruo) by Isol. (Pregelj, Šifrar Kalan, Baloh 2017: 4)

At the beginning of the project, the multimedia student’s objective was to find 
and study different e-books and interactive books. He found out that there were 
few interactive picture books, particularly when we compare their number to the 
number of interactive study books. Besides this, activities and games in some in-
teractive books were not related to the content of the book (Pregelj, Šifrar Kalan, 
Baloh 2017: 51). In our opinion, these books were not using the full potential of 
the interactive book as a tool to promote reading, neither were they contributing 
to reading motivation, which is why we tried to find a different tool, which would 
take into consideration, on the one hand, the negative aspects that digital media can 
provoke on the brain, particularly on young brains (Pfister 2017), and on the other 
hand, the same principles as reading motivation strategies (the use of the game 
and constructivism). In the interactive book we wanted also to keep a very strong 
relationship/connection with the picture book in order to deepen the understanding 
of the picture book, not pointless playing. We found that for the interactive book 
the following reading-motivation strategies were particularly appropriate: Who is 
it?, Wrong reading, Cuckoo’s egg and Does the text say so? (some of them were 
previously used in the reading-motivation workshop).

In his evaluation Lovro Kalan pointed out that knowledge of the languages 
HTML, CSS and JavaScript was necessary for the elaboration of the interactive 
book. For the elaboration of the images the Kotobee program was used. All picture 
material for the picture book was developed with the use of Photoshop, the picture 
book was enriched with animation. In the last phase of development of the inter-
active picture book our student elaborated the user interface and exportation of the 
picture book in an appropriate format for the web page (Pregelj, Šifrar Kalan, Baloh 
2017: 51). He chose to export it in a web page format, so it can be seen as a web 
page: http://217.72.92.208/inobra/
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Apendix 1
Isol:  POREDNI PETIT = PETIT, EL MONSTRUO

Books meant for small children are usually picture books. In them the illustra-
tions often complement the text, but sometimes the illustrations are powerful in 
themselves, particularly when the protagonist is depicted. 

In this workshop, children observe how the literary protagonist is described by 
the author of the text on the one hand, and the illustrator on the other. By using 
this strategy children learn to “read” and appreciate the image. Since we combine 
the text and the illustration, the authenticity of the protagonist is questioned both 
through the representation and through the words. 

GROUP DESCRIPTION: Preschoolers (3–6 years), 
First triennium of the Elementary School. 
Up to 30 participants. 

OBJECTIVES: – To encourage reading for pleasure,
– to get acquainted with a foreign language, 
– to learn the song Érase una vez (text: José Agustín Goy-
tisolo, interpretation Rosa León), 
– to learn some words in Spanish (bueno, malo), 
– to train the listening skill and understanding reading aloud,
– to link the text and the illustrations.

MATERIAL 
FOR THE WORKSHOP:

– Isol’s picture book Poredni Petit = Petit el monstruo, 
– the song Érase una vez, 
– sheets with illustrations of a sheep, a wolf, a witch, a 
prince, a pirate,
– green sheets with the sign + (in capital letters we write 
the word BUENO), red sheets with the sign – (in capital 
letters we write the word MALO) for all participants of the 
workshop,
– sheets with illustrations of Petit: we choose the illustra-
tion and we modify it in two illustrations, so for each il-
lustration we have 3 illustrations, 1 right and 2 wrong. We 
need enough illustrations for all participants.

TIME REQUIRED 
FOR THE WORKSHOP:

30–40 minutes.
There is nothing wrong in extending the workshop time, but 
we have to be careful not to tire the smallest participants.

ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES:

Through this strategy we can present the protagonist and 
other characters of the book plastically and in a lively way.
Difficulties may occur if we don’t prepare the material cor-
rectly (we don’t change the character properly) or if the 
participants are not good listeners/observers.
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EXECUTION of the workshop:
The children sit in a circle. As an introduction, we play the song Érase una 

vez. We ask them if they liked it and if they have understood what it is about. We 
explain that there are some good and bad characters. We show them the illustration 
of a sheep, a pirate, a prince... We ask the children to guess whether the characters 
in the illustrations are good or bad. We explain that Goytisolo’s poem talks about a 
world turned upside-down and ask them what kind of characters in the illustrations 
would be in this world, good or bad. We foresee different answers. We explain that 
in Goytisolo’s poem characters which are usually good are now bad and vice versa. 
We give the children sheets with signs + and – and tell them that we will listen to 
the song again. When the song mentions the character, we show (which will be 
the character mentioned in the song), they have to raise the sheets with the sign +, 
whether they think the character is good, and the sheets with the sign –, whether 
they believe that the character is bad. 

The song Érase una vez can also be heard on the following link: 
http://www.goear.com/listen/11996de/erase-una-vez-rosa-leon

We ask them when they are good and bad, and then we tell them Petit’s story in 
Spanish. 

The short version of the story in Spanish:
¿Conocéis a Petit? Petit es bueno. Petit es un chico bueno que juega con su 

perro. Petit es un chico malo que tira del pelo a las chicas. Petit puede ser muy 
bueno con el abuelo Paco y puede ser malísimo con las palomas. Su mamá le pre-
gunta: – ¿Cómo pude ser que un chico tan bueno a veces haga cosas tan malas? 
Petit no sabe qué contestar. ¡Y es que es difícil verlo claro! Porque Petit es malo 
cuando cuenta mentiras y bueno inventando cuentos. Malo en matemáticas. Bueno 
en lengua. Petit cuida mucho sus juguetes, y eso es bueno. ¿Es malo que no quiera 
prestarlos? ¿Bueno para nada? ¿Malo para todo? Petit quiere un poco de tran-
quilidad. Y un manual de instrucciones que le aclare sus dudas. Hay cosas que lo 
intrigan. Por ejemplo: ¿por qué si Gregoriano es un niño odioso... el otro día sintió 
pena por él? ¿Por qué si es malo tirar del pelo Laura se sigue sentando a su lado? 
¿Por qué cuanto más se esfuerza Petit por ser un niño bueno... más malo parece 
el resultado? –¿Seré alguna clase de monstruo inclasificable? – se pregunta Petit. 
Su perro Tadeo no parece tener problema con eso. Petit le dice a su madre: – Debo 
ser una especie de niño bueno-malo, tal vez. ¡No hay otra explicación! – Mmm, 
entiendo... – dice su mamá. Mamá es buena porque entiende y mala por dejarme 
sin postre. ¿Será que viene de familia?

The story of Petit, el monstruo (in Spanish) can be heard on the web page: www.
malinc.si, on the tab Zgodbe iz naslonjača.
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Next, we read the story aloud in Slovenian. We read slowly, so the children can 
follow without problems. Every participant should hold their own copy of the book 
so they can observe the illustrations. 

After the reading we give an illustration, prepared according to the instructions, 
to every participant. We also give them a little time to consider by themselves 
which illustrations are correct and which are not. 

After some minutes we ask each participant: “Who is the person in your illus-
tration? Is it Petit?”, “Is this a mum?”, “Is this a dog?” We don’t comment on the 
answers until everyone has answered.

When everybody has expressed their opinion, we ask the children to substan-
tiate their decision with the correct illustration. We finish the strategy this way. 
We continue the workshop with the creation on suggestions from the rubric More 
challenges (Več izzivov).

ANALYSIS OF THE WORKSHOP:
We have to consider in particular whether we allowed the children to find the 

correct illustrations of the character, succeeded in awakening their interest in illus-
trations, whether we prepared the material well, etc. 

MORE CHALLENGES

There are some starting points for writing. You can write both in Slovenian and 
Spanish. 

– Describe and draw Petit.
– Have you noticed that besides a dog there are other animals in the story? 

Which ones? Find them. Which animal seems the scariest to you? Describe 
and draw it and say why it seems scary to you. 

– Remember a situation when you were very mischievous. Describe what hap-
pened. You can make a comic, your own book, etc. 

EVEN MORE CHALLENGES

There is an alliteration (repetition of the same consonant) in the title of the 
Slovenian picture book. Tong twisters are also often based on alliteration. Here are 
some examples in Slovenian and Spanish. Pronouncing them quickly and several 
times consecutively can be fun.

Klopot pod klopjo.  /  Ščisti se pešec čez križišče.  /  Pikčasta ptička v pikčasti 
kletki.  /  Na Kal pr Kral so kravo klal.  /  Tolpa natika kita na plot.   
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Francisco le dio un mordisco a un disco y lo hizo cisco.  /  Andes lo que andes, 
nunca andes por los Andes.  /  El que poco coco come, poco coco compra.  /  Cuca, 
cuca, cucaracha. Cuca, cuca, ¿dónde vas? 
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МЕТОДИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКИХ 
ЭКРАНИЗИРОВАННЫХ СКАЗОК НА ЗАНЯТИЯХ С 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ-ФИЛОЛОГАМИ

Вероника Матвеенко

Российский университет дружбы народов

Author’s methodic of presentation the Russian screen folk fables on the Russian language 
lessons for foreign philologist students is described in the article. Phases of video-
presentation during lessons are given in the paper (description of text and video-analyses, 
preview and after view work). Screen Russian fable “Prince Vladimir” is used as a practical 
material in the paper. 

Key words: Russian language as a foreign, Russian screen folk fables 

Введение
В настоящее время в российских вузах получают высшее образование около 

250 тысяч иностранных студентов, из которых более 12% (30 тысяч студентов) 
изучают филологические науки1. Для иностранных учащихся филологичес-
кого профиля обучения – будущих журналистов, лингвистов, переводчиков, 
специалистов по связям с общественностью, преподавателей русского языка 
как иностранного, филологов – компетентное владение РКИ рассматривается 
как необходимый компонент подготовки к будущей профессиональной рабо-
те. Важное место в системе обучения филологов-русистов занимают курсы 
русской литературы, истории, устного народного творчества; компетентные 
знания в перечисленных науках определяют уровень профессионализма бу-
дущего иностранного русиста. В этом случае художественные тексты русской 
литературы, в том числе фольклорные, в процессе обучения РКИ предстают в 
двух направлениях: как материал и средство овладения языком и как художест-
венно-эстетическое явление русской культуры. Иностранный филолог-русист 
должен не только компетентно владеть русским языком, но и уметь работать 
с текстами различных жанров; при этом большое значение придается литера-
турным, фольклорным текстам. Подобный лингвокультурологический подход 
имеет коммуникативное, познавательное и воспитательное значение. Для фи-
лологической аудитории важно показать, что не только в языке, но и в фактах 
языка находит отражение национальная специфика русского народа. 

1  https://studyinrussia.ru/actual/articles/inostrannye-studenty-v-rossii-/ 
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В данной статье мы подробно рассмотрим методику презентации экрани-
зированных русских народных сказок в аудитории иностранных филологов. 
Следует сказать, что методы и приемы работы с фильмами-сказками не были 
глубоко изучены и описаны в науке, в то время как данный ресурс представляет 
профессионально ценный для филологов материал в силу языковых особен-
ностей текстов и наличия фоновой информации. Как отмечают Г. В. Донченко,
Г. Ф. Брызгалова, Н. И. Маслова, «для филологической аудитории важно пока-
зать, что не только в языке, но и в фактах языка находит отражение националь-
ная специфика народа – носителя языка. Широкое привлечение в учебный про-
цесс историко-художественных, литературных памятников страны изучаемого 
языка представляет собой непременное условие подготовки высококвалифи-
цированных специалистов-филологов» (Донченко, Брызгалова, Маслова 1982: 
112–113). Опыт преподавания РКИ показывает, что учащиеся с интересом от-
носятся к истории, культуре, искусству, нравам, обычаям и традициям русского 
народа, его взглядам на жизнь, системе нравственных ценностей. 

Обзор русских экранизированных сказок
Экранизированные русские сказки (народные и авторские) представля-

ют собой потенциальный учебный материал, предназначенный ввиду своей 
фольклорной, литературной и исторической основы для презентации в ау-
дитории студентов-филологов. Российский кинематограф обладает широ-
ким спектром экранизированных русских сказок – народные русские, сказки
С. Т. Аксакова, А. Н. Афанасьева, В. И. Даля, В. А. Жуковского, П. П. Ершова, 
А. С. Пушкина, А. Н. Толстого, Л. Н. Толстого («Баба-яга», «Варвара – Краса 
длинная коса», «Василиса Прекрасная», «Диво дивное, чудо чудное», «Иван 
Царевич и Жар-птица», «Иван-царевич и Серый Волк», «Кащей Бессмерт-
ный», «Конек Горбунок», «Марья Искусница», «Марья Моревна – прекрас-
ная королевна», «Молодильные яблоки», «Морозко», «Огонь, вода и медные 
трубы», «Садко», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», 
«По щучьему велению», «Финист – ясный сокол», «Царевна-лягушка» и др. 
К преимуществам экранизированных русских сказок (анимационных и худо-
жественных) можно отнести тот факт, что сюжет сказки, в отличие от многих 
современных фильмов, не включает сцен насилия и эпизоды грубого, беску-
льтурного поведения. 

Презентация русских народных сказок в аудитории иностранных сту-
дентов-филологов включает в себя несколько этапов:

Этап 1. Предпросмотровая работа преподавателя (организация материала). 
1. Отбор материала по заданным критериям: соответствие лексического и ви-
зуального материала экранизированной русской сказки изучаемым филологи-
ческим дисциплинам в рамках государственного образовательного стандарта; 
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аудио- и визуальное качество кинофильма; учет ментально-психологических 
особенностей иностранных студентов. → 2. Анализ отобранного материала 
в обучающих целях. → 2.1. Работа с экранизацией сказки: анализ аудио- и 
визуального сопровождения кинофильма: 1) выделение визуальных единиц, 
характеризующих быт, историю, традиции России; 2) организация лингво-
культурологического комментария к выделенным единицам. → 2.2. Анализ 
преподавателем текста сказки. → 2.2.2. Анализ лексического материала, выде-
ление: постоянных эпитетов, формул-связок, сказочных выражений, простых 
глагольных синтагм, сложных повествовательных синтагм, фразеологизмов, 
формул сравнения. → 2.2.3. Дифференциация лексических единиц по темати-
ческому признаку (географические названия, герои, исторические события, 
предметы быта, одежды), организация лингвокультурологического коммен-
тария. → 2.2.4. Организация работы с кинофрагментами, составление упраж-
нений и заданий. → 2.2.5. Составление лексико-грамматических упражнений 
по введению, закреплению, контролю изученного материала. → 2.2.6. Подбор 
дополнительных текстов по тематике фильма (сказки), разработка заданий с 
обязательным включением изученного лексического материала. 

Этап 2. Аудиторная подготовительная работа к просмотру: 1) обозначение 
объекта (вводная беседа по теме сказки); 2) подготовка к просмотру (знаком-
ство с письменным лингвокультурологическим комментарием, работа с ки-
нофрагментами, выполнение заданий и упражнений). 

Этап 3. Аудиторная просмотровая работа: 1) посюжетная форма подачи 
материала; 2) запись обучающимися отдельных слов, фраз; 3) вопросно-от-
ветная форма работы в перерывах между показами сюжетных фрагментов.

Этап 4. Аудиторная послепросмотровая работа: 1) обсуждение кинофиль-
ма; 2) выполнение устных и письменных заданий.

Этап 5. Внеаудиторная работа с дополнительными текстами и выполнение 
заданий.

Как мы увидели, презентация русских народных сказок включает в себя 
работу с текстом и работу с видео. 

Анализ текста русских сказок 
Русские народные сказки содержат богатый потенциал фольклорной лек-

сики и включают описания реалий русской жизни. Сказки наполнены лингво-
культурологическими единицами, известными с детства каждому носителю 
языка, но представляющими огромную трудность в понимании их иностран-
ными учащимися: Баба-Яга, Царевна-Несмеяна, Колобок, шапка-невидимка, 
сапоги-скороходы, богатырский конь, избушка на курьих ножках и другие. 
Тексты сказок включают большой объем фразеологизмов (не разевай роток 
на чужой медок; утро вечера мудренее; богатырский удар и один хорош; 
что посеешь, то и пожнешь; по заслугам и честь и т.д.). Текст русской сказ-
ки включает: 1) эпитеты: золотой (-ая, -ое, -ые) грива, коса, клетка, стрелы, 
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яблочко; белый (-ая, -ое, -ые) лебедь, лицо, березка, палаты; добрый (-ая, -ое, 
-ые) молодец, конь, дело; богатырский конь, меч, сон; уста сахарные; брови 
соболиные; очи ясные; сердечные други; товары знатные; маковки золотые; 
вина сладкие; веточки серебряные; листвицы золотые и т.д.; 2) формулы-связ-
ки: долго ли, коротко ли; низко ли, высоко ли; скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается; 3) простые глагольные синтагмы: залился / залилась 
слезами; поклонился / поклонилась на все четыре стороны; ухо к земле при-
ложил / приложила; ударился / ударилась оземь и стал/стала (обернулся / 
обернулась) вороном, добрым молодцем, красной девицей, лебедью, орлом, со-
колом; спрыснул живой / мертвой водой; в баню сводила, накормила, напоила 
да спать уложила; 4) сложные повествовательные синтагмы: Не ясен сокол 
налетел на стаю лебедей и на серых утиц, нападает Иван-царевич на войско 
вражее, не столько сам убьет, сколько конь его топчет; Баба-Яга в ступе 
летит, пестом погоняет, помелом след заметает; скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается; стали жить-поживать да добра наживать; в 
стародревние годы в некоем царстве, не в нашем государстве; не стали они 
долго раздумывать, перевенчались и зажили себе припеваючи; 5) формулы 
сравнения: ни в сказке сказать, ни пером описать; ни вздумать, ни взгадать, 
только в сказке сказать (Афанасьев 2010). 

Текст сказки отражает основные по стулаты христианской веры, ее нрав-
ственные за поведи, а также славянские образы и пред ставления о загробной 
жизни и смерти; интерпретируются многие нравственные проблемы, напри-
мер, идея любви к ближнему, покорности воле Божьей, борьбы с грехом и 
искушениями, спасение души. Сказка выполняет воспитательную функцию: 
учит не стремиться к богатой и беззаботной жизни, а выражает идею труда 
и необходимости каждого человека приносить пользу обществу (Пожили с 
месяц, приелось старухе богатое жи тье, говорит старику: «Хоть живем 
мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не почита ют!»), жить по 
совести (Стал купец помирать (а купчиху-то прежде его на погост свезли) и 
приказывает: «Дети мои! Живите хорошо – в любви и совете, так, как мы с 
покойницей жили»). Христианское мировоззрение отража ется и в особеннос-
тях языковой картины мира, которые вербализуются в таких концептах, как 
«собор» (Сел он в коляску и поехал в собор. Там уже давно к обедне звонят, 
и народу привалило видимо-невидимо); Бог, Спаситель (Ерш не унывает, на 
Бога уповает). Помимо этого, в русских сказках можно выделить основные 
обряды, например, благословение (Говорит царю большой сын: «Батюш-
ка, благослови меня, поеду отыскивать матушку), венчание (Иван-царевич 
выбрал Василису Премудрую; тотчас их обвенчали и на радостях пирова-
ли целых три дня), помин овение (Тут коза с кумою лисою сделали чудесный 
помин по бирюке: наелись, напились, вышли на двор; коза проводила куму, а 
сама со своим коз ленком стала жить да поживать и молочко для козленка 
добывать). В сказках выражены русские культурные кон цепты, характери-
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зующие традиции, уклад и быт деревни, менталитет народа. Так, неизмен-
но упо минается в сказках крещение, сопровождающее рождение ребенка 
(Вот родился у дьякона сын. Пришел он мужичка просить кумом быть – 
за хотелось это ему попробовать медку. Ребенка окрестили, мужик кумом 
стал). Тексты сказок включают в себя описания типичного русского пейзажа: 
«широкое поле да ясное небо», «темный дремучий лес», «поля и луга», «рощи 
зеленые», «дубрава», «опушка леса», «реки быстрые», «моря синие», «озера 
глубокие», «русский лес», «золотая нива», «березовая роща» и т.д. Русские 
сказки дают возможность познакомить учащихся с бытом русского крестья-
нина, основными его занятиями, ремеслами (герои сказок – пахари, кузнецы, 
охотники, воины; женщины ткут, прядут, вяжут, пекут хлебы, готовят куша-
нья, а также совершают чудеса, тщательно скрывая от окружающих свои уме-
ния), национальным русским мужским и женским костюмами (царское, бар-
ское, крестьянское платье; лапти, валенки, шапка-ушанка, сарафан, кокош-
ник, венок, ленты). В текстах сказок представлены названия национальных 
русских блюд (квас, пиво, блины, пироги, хлеба, куличи, калачи, каша, щи, уха 
и др.), а также предметов быта (плетеные корзинки, туески, глиняные горшки, 
детская люлька, самовар). 

Анализируя лексику сказки, методически целесообразно распредели-
ть слова с национально-культурным компонентом на тематические группы: 
1) пословицы; 2) географические названия (например, Киев, Москва, Русь, 
Пучай-река, Калинов мост; 3) устаревшая или устаревающая лексика; 
4) «волшебные» предметы (шапка-невидимка, сапоги-скороходы, скатерть-са-
мобранка); 5) предметы традиционного русского (восточнославянского) быта, 
одежды (валенки, лапти, рубаха, зипун, телогрея, сарафан, шуба, шапка); 
6) образы героев сказок; 7) образы реальных исторических людей, некоторые 
из которых были мифологизированы; 8) обряды и традиции; 9) «сказочные» 
лексические обороты.

Презентация сказки «Князь Владимир» 
В качестве практического материала далее в статье мы будем использовать 

материал экранизированной сказки «Князь Владимир». Отметим, что изучение 
былин и сказок о князе Владимире, а также знакомство с ролью этого князя в 
истории Руси и Православия входит в программу дисциплин «Устное народное 
творчество» и «История России» (I курс, филологический факультет). Самыми 
известными былинами являются: «Идолище сватает племянницу князя Влади-
мира», «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром», «Сухман-богатырь». 

Перед просмотром сказки студентам предлагается познакомиться с 
лингвокультурологическим комментарием. Составление преподавателем 
лингвострановедческого комментирования к просмотру русской сказки яв-
ляется необходимым этапом на пути ознакомления иностранных учащихся 
с русской национальной культурой и историей. Комментирование объясняет 
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лингвострановедческие реалии, способствует обогащению и закреплению 
знаний лексических единиц языка, а просмотр экранизированной сказки со-
вершенствует умения анализа и синтеза увиденного и услышанного, дает воз-
можность наглядного усвоения элементов культуры изучаемого языка.

Приведем пример одного комментария, переведенного на английский 
язык:

Владимир – Владимир I Святославич, родился около 960 года, умер 15 
июля 1015 года – киевский великий князь, при котором произошло крещение 
Руси в 988 году. Известен также как Владимир Святой, Владимир Крести-
тель и Владимир Красное Солнышко (в сказках и былинах). В 988 году он 
выбрал Православие в качестве государственной религии Киевской Руси и 
крестился сам. 
Во времена Владимира распространилось учение, грамотность на Руси, 

что связано с Крещением. Учителями часто выступали болгары, в том числе 
учившиеся на Афоне (гора в Греции, где до сих пор находится много Пра-
вославных монастырей и живут монахи). Через некоторое время на Руси 
выросли уже замечательные мастера слова и знатоки литературы, такие, 
как один из первых русских писателей митрополит Илларион. 
При Владимире начинается масштабное каменное строительство на 

Руси. Заложены города Владимир-на-Клязьме (990 год), Белгород (991 год), 
Переяславль (992 год) и многие другие. Владимир щедро угощал людей на пи-
рах каждое воскресенье и приказал развозить на телегах еду и питье для 
немощных, бедных и больных. 
В былинах известен под именем Владимира Красное (Красивое) Солныш-

ко, «ласкового князя Владимира». / Vladimir – Vladimir I Svyatoslavich who was 
born in 960 and died on 15 July 1015 – was the grand prince who ruled in Kiev 
when Russia was Christianized in 988. He is also known as Vladimir the Saint, 
Vladimir the Baptist and Vladimir the Red Sun (in fairy tales). During Vladimir’s 
rule Christian dogmas were taught in Russia by Bulgarians, including scholars 
from Mount Athon (a mountain in Greece where monks live in many Orthodox 
monasteries.) A generation later Russia had its own connoisseurs and masters of 
literature like one of the first Russian writers metropolitan Hillarion. 

Vladimir begins constructing stone buildings on a large scale. In his time 
many towns were founded including Vladimir-on-Klyazma (990), Belgorod (991), 
Pereyaslavl (992) etc. On Sundays Vladimir gave feasts generously feeding people 
of Kiev and even gave orders to deliver food and drinks by dray cart to invalids, 
poor and sick people. 

In fairy tales he is known as Vladimir Krasnoye (Krasivoye) Solnyshko (the Red 
(Beautiful) Sun), “gentle Prince Vladimir”.
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После знакомства с комментариями и их обсуждением в аудитории следу-
ет работа с кинофрагментами, которая организуется перед просмотром всего 
фильма. Этот этап включает введение нового лексического материала, изу-
чение лингвокультурологического комментария, просмотр кинофрагментов, 
выполнение просмотровых и послепросмотровых заданий, направленных 
на формирование и закрепление лексических навыков. Цель аудиторной ра-
боты с кинофрагментами заключается в снятии языковых, психологических, 
семантических, лингвокультурологических трудностей, которые могут воз-
никнуть у учащихся в ходе просмотра всего фильма. Приведем пример одного 
кинофрагмента и заданий к нему.

Кинофрагмент.
А) Допросмотровая работа. Прочитайте запись фрагментов из фильма, 

познакомьтесь с комментариями
Дедушка: За морем их страна, Византия (1). Три дня плыть. Воды види-

мо-невидимо (2).
Внук: Деда, а какая она (страна)?
Дедушка: Красивая. Палаты (3) все кругом каменные. Верхи их – золотые.
Внук: Вот бы посмотреть на неё.
Дедушка: Нас тогда княгиня Ольга (4) водила, князя нашего бабка. Она 

там Крещение (5) приняла. Главный город у них Царьград (6), а по их – Кон-
стантинополь.

Византия – могущественное средневековое государство, из Византии на 
Русь пришло христианство, религиозные и светские книги. Путь в Визан-
тию из Киева лежал через земли печенегов, поэтому русские часто стал-
кивались в схватках с печенегами. Византия создала выдающуюся культуру, 
она оказывала влияние на соседние народы своей литературой и искусством. 
Столицей Византии был город Константинополь. В Древней Руси Византию 
обычно называли «Греческим царством», а ее столицу «Царьградом». 

Видимо-невидимо – очень много, это выражение часто употребляется в 
разговорной речи, фольклорных произведениях

Палаты (уст.) – большое богатое здание (царские палаты, барские па-
латы)

Княгиня Ольга – правила Киевской Русью (X век) после гибели мужа, князя 
Игоря Рюриковича. Ольга – бабушка Владимира I, который крестил Русь в 
988 году. Ольга приняла христианство еще до Крещения Руси 

Крещение – религиозный христианский обряд, принятие в число верую-
щих, один из самых главных обрядов в Православной Церкви. Впервые массо-
вое Крещение людей на Руси произошло в 988 году в Киеве. Киевлян крестили 
в реке Днепр по указанию Киевского князя Владимира I (Святого). День Кре-
щения отмечается в России и на Украине 28 июля, это важный православ-
ный праздник 
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Царьград, Константинополь – столица Византии. Константинополь ос-
новал император Византии Константин, город строился с 324 года по 330 
год. Этот город был единственным великим центром христианства в те-
чение многих столетий. Русские называли этот город Царьградом, потому 
что считали Константинополь за его христианскую религию и красоту царем 
всех городов мира. Сейчас это турецкий город Стамбул. С христианских вре-
мен здесь сохранились христианские церкви, самая известная из них – Собор 
Святой Софии. 

 
Б) Просмотр кинофрагмента. 

В) Прочитайте текст по ролям. 

Г) Вставьте слова: Крещение, видимо-невидимо, княгиня Ольга, палаты, 
Византия, Царьград, Константинополь

Дедушка: За морем их страна, _________ (1). Три дня плыть. Воды 
________ (2).

Внук: Деда, а какая она (страна)?
Дедушка: Красивая. _______ (3) все кругом каменные. Верхи их – золотые.
Внук: Вот бы посмотреть на неё.
Дедушка: Нас тогда _________ (4) водила, князя нашего бабка. Она 

там _________ (5) приняла. Главный город у них ________(6), а по их – 
____________.

Д) Посмотрите фрагмент еще раз, проверьте ошибки.

После просмотра всего фильма учащимся предлагается система упражне-
ний, носящих контрольный характер: лексических (развитие языковой (линг-
вистической), лингвокультурологической компетенций), речевых (совершен-
ствование коммуникативной компетенции).

Заключение
Русские фильмы-сказки представляют собой полноценный учебный ре-

сурс для филологической аудитории, способный при наличии разработан-
ного к ним методического аппарата по предложенной системе эффективно 
интегрироваться в учебный процесс с целью развития лексических навыков, 
расширения лингвокультурологических и лингвострановедческих знаний 
учащихся, их коммуникативных способностей. Сказки представляют литера-
турную, культурную и историческую ценность для филологов, способствуют 
постижению базовых элементов национальной культуры русского народа, 
реализуют одну из функций обучения: привить любовь к русскому языку и 
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стране изучаемого языка, ее культуре. Владение иностранными филологами 
в полном объеме знаниями о русской лингвокультуре способствует воспита-
нию нового поколения иностранцев, положительно и уважительно относя-
щихся к России, способных в будущем предотвратить межгосударственные 
конфликты, основанные на искаженном представлении о русской нации и ее 
вкладе в мировую историю и науку. 
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ПРЕДМЕТЫ ТЕХНИКИ КАК АТРИБУТЫ ПОДРОСТКОВОЙ 
СВОБОДЫ И ФАКТЫ СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОМАНЕ А. Д’АВЕНИЯ «БЕЛАЯ КАК МОЛОКО, 
КРАСНАЯ КАК КРОВЬ» 

Татяна Ускова 

Воронежский государственный университет

In the article the problems of this book are considered in the aspect of illumination of the 
teenage subculture with its interest in the technical equipment of life. As a result, the pro-
tagonist comes to the conclusion that the facts of mass culture and technical achievements 
do not exhaust the full content of human existence.

Key words: mass culture, teenage subculture, technical achievements

«Алессандро д’Авениа – молодой итальянский писатель и сценарист, док-
тор филологических наук. Родился в Палермо (о. Сицилия), работает пре-
подавателем в лицее. Его дебютный роман „Белая как молоко, красная как 
кровь“ (Alessandro D’Avenia «Blanca come il latte, rossa come il sangue» отме-
чен итальянской литературной премией „Strega“ (итал. Premio Strega) – од-
ной из самых престижных итальянских премий в области литературы. Эта 
награда вручается ежегодно, начиная с 1947 года, за лучшее художественное 
произведение на итальянском языке. Достаточно сказать, что среди лауреатов 
этой премии был Умберто Эко (роман «Имя розы», 1981).

Ключевыми персонажами книги «Белая как молоко, красная как кровь» 
являются четыре героя: Лео, Беатриче, Сильвия и их учитель Мечтатель.

Главный герой – шестнадцатилетний юноша по имени Лео. Он учится в 
третьем классе классического итальянского лицея. Система образования Ита-
лии предполагает после восьми лет обучения в начальной и средней школе 
поступление детей в так называемую высшую школу – лицей, срок обучения 
в котором составляет еще пять лет. Ученик выбирает себе профиль обучения: 
классический, научный, художественный, лингвистический. С иронией Лео 
поясняет, почему ему пришлось выбрать классический лицей: «Мама окончи-
ла классический. Папа окончил классический. Бабушка – вообще сама клас-
сика. Там не учился только наш пёс» (Д’Авениа 2011: 25). Школьные стены 
в буквальном смысле давят на него, однообразная повседневность – скучна и 
не приносит удовольствия. Лео находится в бессознательном ожидании пе-
ремен: «Не совсем понимаю, что со мной творится. Мне очень плохо, когда 
я один. Мне нужно... Ах, знал бы я, что мне нужно. Вот досада!» (там же: 9). 
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Лео вступил в тот возраст, когда человеку уже хочется ощущать себя взро-
слым, самостоятельно совершать какие-либо действия, однако в социальном 
плане он еще остаётся ребёнком, который не может нести большой ответ-
ственности. Лео тяготят противоречивые общественные рамки, которые при-
зывают быть индивидуальной личностью, и, в то же время, – не отличаться 
от других. Подобные парадоксы вызывают у подростков ответную реакцию, – 
протест, жажду самовыражения, самоопределения. Это касается любых ме-
лочей, даже придирчивого отношения к своему внешности, – к примеру, Лео 
носит длинные волосы, гордится ими, как частью своей индивидуальности. 
Но родители требуют их отрезать и «быть как все». Таким образом, Лео стре-
мится освободиться от повседневности, которую составляет скучная учёба, 
непонимающие сверстники и родители, удручающие обязанности выполнять 
домашние задания и выгуливать таксу по имени Терминатор. 

Атрибутами подростковой свободы становятся предметы техники, ко-
торыми владеет Лео: это его мопед-«полтинник» без тормозов, способный 
умчать куда угодно; электрогитара, на которой Лео может играть бодрящий, 
«жёсткий, чистый металл». Как способ ухода от реальности могут служить 
компьютерные игры и болтовня в чате. Изначально Лео со свойственным 
всем подросткам юношеским максимализмом и пренебрежением относится 
к болезням и смерти, окружающим людям и Богу. Всё кажется совершенно 
далёким – и болезни, и реальность смерти, – пока они не затрагивают героя 
лично, ведь в юном возрасте человеку кажется, что он бессмертен, что он 
будет вечно молод и всего добьётся в жизни. Поэтому главному герою не 
страшно играть со смертью, гоняя на огромной скорости на своём мопеде без 
тормозов. Лео охватывает пустота, и потому её нужно чем-нибудь заполнить. 
Он пытается найти смысл жизни, некую мечту, к которой следует стреми-
ться. Но её поиски оказываются тяжёлыми, а стремление к мечте связано с 
преодолением препятствий. Однако ни одна мечта не может быть легко дос-
тигнута. Лео понимает, что в его неопределённой мечте должна существовать 
девушка, в которую он тайно влюблён, – Беатриче. Она учится в том же лицее. 
Лео поэтично описывает её внешность: «Глаза у неё зелёные, а взмахнёт рес-
ницами, кажутся бездонными. Волосы огненно-рыжие, а распустит – словно 
заря перед тобой занимается» (там же: 11). Лео приписывает Беатриче некое 
волшебство. В начале романа Лео редко видит её, и это придаёт еще боль-
шую загадочность её образу. Беатриче – будто путеводная звезда к мечте Лео. 
Не зря «по латыни мечта – это звезда» (там же: 66). Прежде всего, конечно, 
юношу привлекает в Беатриче её красота, но он пока ничего не может сказа-
ть о её внутреннем мире, так как редко видит её и ни разу не говорил с ней. 
Его радует любое её мимолётное появление: случайная встреча на школьной 
остановке, приглашение на её день рождения от общих друзей, номер её теле-
фона. Порой достаточно одного взгляда Беатриче, чтобы почувствовать себя 
счастливым: «Беатриче только посмотрит, и уже начинаешь мечтать» (там же: 
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19). Лео мечется между наскучившей обыденностью и своей мечтой, в ко-
торой, по его словам, обязательно должна присутствовать эта необыкновен-
ная девушка. Он строит планы на будущее, главной составляющей которых 
является Беатриче. Другими словами, Лео не представляет себе дальнейшей 
жизни без неё. Это единственное, что может «спасти» его от окружающей 
пустоты, так как наполняет его яркими эмоциями. 

Лео пытается сказать об этом Беатриче: отправляет ей SMS, но каждый 
раз он остаётся без ответа. Он собственноручно пишет ей письмо, первое в 
своей жизни, в котором рассказывает о своих чувствах. Но множество пре-
пятствий мешают ему отдать это письмо. Из-за невозможности осуществить 
свои планы Лео испытывает еще большее одиночество, чем прежде, ведь он 
не может рассказать о Беатриче никому из близких: ни родителям, ни свер-
стникам, ни школьному другу. «Беатриче всегда оставалась моим секретом, 
одним из Карибских островов, окруженных прозрачнейшим морем, где я уе-
динялся», – так размышляет Лео о своих чувствах и невозможности подели-
ться ими с кем-либо (там же: 61). 

Единственный человек, который без слов понимает все терзания Лео, ви-
дит, что происходит с ним и знает настоящую причину этого, – подруга Лео 
Сильвия – полная противоположность Беатриче. Она никогда не пропадает, – 
наоборот, в любую минуту, радостную или грустную, оказывается рядом с 
Лео. Он может позвонить ей даже ночью, прийти за помощью в любой мо-
мент. Сильвия – это уют, верность, покой, надёжность, стабильность. Но Лео 
считает это лишь качествами хорошего друга: «Однако Сильвия – не мой тип. 
Ей не хватает одной детали – очарования» (там же: 19). Со временем Лео по-
нимает природу её преданности, – Сильвия давно любит его. И это чувство 
побуждает её не только на позитивные поступки (поддержка и понимание 
Лео), но и на негативные: из-за ревности Сильвия сообщает Лео неправи-
льный номер мобильного телефона Беатриче, и поэтому его сообщения не 
приходят по нужному адресу. Поступок Сильвии можно понять и оправдать, 
и со временем, только пережив серьёзные волнения, благодаря которым Лео 
повзрослел, и чуть ли не потеряв Сильвию, – он смог понять ценность любви 
Сильвии и открыть в себе то же чувство.

Ещё один ключевой персонаж – «заменяющий учитель» истории и фило-
софии, одетый во всё чёрное, прозванный своими учениками Мечтателем. Он 
сыграл большую роль в жизни Лео, повлиял на становление его взрослеющей 
личности. Именно Мечтатель подсказал Лео, что нужно найти свою мечту, 
чтобы заполнить пустоту жизни, и те препятствия, что встречаются на пути, – 
лишь доказывают, что мечта настоящая и путь выбран верно. Он утверждает, 
что «свобода позволяет нам мечтать, а мечты – кровеносная система жизни, 
даже если нередко приходится проделывать долгий путь и терпеть палочные 
удары» (там же: 23). Очень важное место занимает притча о человеке, искав-
шем своё сокровище в далёких землях, которую Мечтатель рассказал всему 
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классу. Суть притчи в том, что человек не замечал сокровища, которое всё 
время было рядом, и понял это, лишь пройдя долгий путь и вернувшись до-
мой, побитый судьбой. Эта притча метафорически проецируется на историю 
самого Лео и его отношения к Сильвии: то, что он долго искал, находилось 
совсем близко. Эпизод, в котором Мечтатель рассказал о ссоре его друга с от-
цом, научил Лео больше ценить близких людей – Сильвию, своих родителей.

Речевой портрет Лео можно охарактеризовать преобладанием сравнений и 
аллюзий на масс-медиа, в основном – на популярные подростковые фильмы и 
известные молодёжные музыкальные коллективы. Наиболее часто окружаю-
щие предметы и люди сравниваются с «Пиратами Карибского моря», – се-
рии фильмов о пиратах, капитане Джеке Воробье и Уилле Тёрнере. Сам Лео 
имеет ник в чате «Пират», его школьная футбольная команда называется «Пи-
раты», Беатриче сравнивается с Карибским островом, где можно уединиться, 
а его лучший друг Ник – «как Уилл Тёрнер для Джека Воробья» [1, 16]. Еще 
один часто упоминаемый фильм, который Лео использует в своём дискур-
се, – «Властелин колец», – серия фильмов, снятых по одноимённой трилогии 
Д. Р. Р. Толкиена. К примеру, старый школьный учитель религии сравнивает-
ся с Гэндальфом: «Из-за миллиона мелких морщинок на лице все в школе 
зовут его Гэндальфом, как волшебника из «Властелина колец» (там же: 31).

Заменяющий учитель истории и философии Мечтатель одет во всё чер-
ное, и это позволяет современной молодёжи провести аллюзии между ним 
и ключевым персонажем «Звёздных войн»: «У него чёрные волосы. Чёрные 
очки. Чёрная куртка. Короче, похож на Тёмного Лорда из «Звёздных войн» 
(там же: 20).

Со свойственным подросткам юношеским максимализмом Лео любует-
ся своей внешностью и сравнивает её с известными актёрами, полагая, что 
«Зак Эфрон только в секретари мне годится» (там же: 13). Кроме того, часто 
в речи Лео фигурируют названия музыкантов и музыкальных групп, попу-
лярных среди современной молодёжи. Это, например, – «Колдплей», британ-
ская рок-группа. Эминем и Йованотти, – рэперы, известные по всему миру. 
Музыка очень многое значит для подростка: «Цепляешь на голову наушники 
и входишь в другое измерение. <…> Хочешь влюбиться – вот он, мелодичный 
рок. Нужно подзарядиться – жёсткий, чистый металл» (там же: 10).

Огромную роль в жизни Лео занимает футбол. Как и большинству маль-
чишек, Лео нравится «гонять мяч» по полю и забивать голы в ворота против-
ника, но самое главное в этой игре – возможность сопротивления и борьбы 
с другими взрослеющими личностями, ощущение сражения и победы. Для 
Лео важна каждая деталь, каждый атрибут игры: «Больше всего люблю на-
девать гетры, которые плотно облегают ногу и похожи на древние доспехи, 
на ножные латы средневековых рыцарей» (там же: 29). Можно сказать, это 
наиболее безопасный (в сравнении с гонками на мопеде без тормозов) способ 
реализации максималистских юношеских целей: самоутверждения, достиже-
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ния популярности в школьной среде, получения адреналина. Это один из спо-
собов раскрасить школьные будни. Для Лео это не просто форма развлечения, 
а именно инструмент привлечения внимания не только Беатриче, но и всей 
публики: «Я посвящу ей мой самый красивый гол и подбегу к зрителям, что-
бы все увидели мою футболку с надписью I belong to Beatrice» (там же: 30).

Еще одна «безопасная» форма получения адреналина – популярная игра 
Grand Theft Auto на компьютерной приставке: «Расслабляющий бой на игро-
вой приставке у него дома: два часа за компьютерной игрой. Такой получаешь 
адреналин, что потом просто необходимо разрядить его в схватке с командой 
противников: у них не остаётся ни малейшей надежды» (там же: 41). Эта игра 
так нравится подросткам потому, что в ней можно угнать дорогую красивую 
машину и гонять на ней по компьютерному городу на большой скорости. 
Игра позволяет связываться с преступным миром и вступать в открытое про-
тивостояние с «законниками» – полицейскими, словом, совершать все то, на 
что в жизни многие подростки не отважились бы. GTA позволяет получить 
ощущение бунтаря, «плохого парня», который идет против системы и всех 
правил, при этом в реальной жизни не возникает серьезных последствий.

Иное проявление массовой культуры и новых технологий сказывается 
даже на «гастрономических» предпочтениях героев: они часто обедают в 
«МакДональдсе» – популярной транснациональной сети фаст-фуда. Таким 
образом, жизненный установки и даже речь Лео вначале подвержены влия-
нию массовой культуры, и, очевидно, избежать этого в наше время не пред-
ставляется возможным. Нужно отметить также, что эта массовость идет от 
западной (американской) культуры: в речи героев редко встречаются сравне-
ния с национальной, итальянской культурой. Помимо масс-медийности речь 
Лео содержит множество разговорных конструкций, молодёжного жаргона и 
даже сниженной ругательной лексики. Всё это в целом говорит о преоблада-
нии разговорности в дискурсе Лео.

Однако сам роман в целом нельзя считать полностью принадлежащим 
низовой массовой культуре, как нельзя назвать Лео самым заурядным пер-
сонажем, ведь в произведении присутствуют интересные художественные 
приёмы: это цветовой символизм Лео и наличие аллюзий на произведения 
гения итальянской культуры – Данте Алигьери. Также большое значение 
имеет отрывок из сказки «Бела как молоко, румяна как кровь» из сборника 
итальянских сказок Итало Кальвино, который автор приводит в самом начале 
повествования. 

Имя Беатриче имеет латинское происхождение и означает «приносящая 
счастье» (Суперанская 2000: 154). Она дарит яркие эмоции и привносит 
смысл в унылую жизнь Лео. Он видит в ней составляющую его счастья в 
будущем. Однако в контексте произведения имя Беатриче приобретает траги-
ческий характер, так как она смертельно больна, и это глубоко ранит Лео и ок-
ружающих. Более того, имя героини Беатриче аллюзивно отсылает к Беатри-
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че Портинари, – юношеской любви Данте Алигьери. Сам Лео подмечает это 
совпадение и гордится им. Однако и здесь имя сыграло свою роковую роль: 
обе героини умирают в юном возрасте. Доподлинно неизвестно, существо-
вала ли Беатриче в реальности и что послужило причиной её смерти, так как 
документальных подтверждений этому фактически нет, кроме упоминаний 
о ней в произведениях Данте. Однако шведский исследователь Улоф Лагер-
кранц отмечает, что, «скорее всего, у неё имелся флорентийский прообраз, 
звали её Биче, и была она дочерью некоего Фолько Портинари» (Лагеркранц 
2006: 85). Данте впервые встретил Биче в ранней юности. Мимолётная вст-
реча в столь молодом возрасте послужила началом глубокого и многолетнего 
чувства. Данте посвятил Беатриче два главных произведения своей жизни – 
«Божественную комедию» и «Новую жизнь». В тексте Алессандро Д’Авения 
встречаются аллюзии на оба произведения. «Новая жизнь» фактически явля-
ется автобиографией Данте, в которой он описывает все события, размышле-
ния, переживания, сны, стремления, связанные с его возлюбленной Беатриче. 
Из текста повествования можно сделать вывод, что за всю жизнь Данте видел 
Беатриче всего несколько раз и почти ни разу не говорил с ней, но эти случай-
ные встречи и коротко брошенные ему слова приветствия сильно повлияли на 
поэта, во многом определив вектор его творческой деятельности.

Характер любви как Данте, так и Лео можно назвать идеальным, схожим 
с воспеванием средневековых трубадуров. Во времена Данте, – далёком 
Средневековье, – подобное воспевание любви было частью культуры тогдаш-
него образованного человека: «В отношении Данте к Беатриче, бесспорно, 
присутствует нечто сродни любви трубадуров. Беатриче, несомненно, будила 
у своего поклонника благороднейшие мысли и чувства. Ей присущи все атри-
буты, какими наделяли свою возлюбленную трубадуры» (Лагеркранц 2006: 
86). Таким образом, предмет любви как для Данте, так и для Лео – недосягаем 
для них, всегда ускользает. Предметом любви нельзя владеть – о нём можно 
только мечтать и воспевать в стихах и письмах, любоваться издалека и быть 
счастливым от любого мимолётного появления объекта в любви в их жиз-
ни. Но Лео, как современный подросток, мало интересуется темой Средневе-
ковья, и его в первую очередь поражает совпадение имён: «Не могу поверить: 
Данте написал книгу про Беатриче! Влюблённый, как и я. Книжка называ-
ется «Новая жизнь», она про то, что я уже сам для себя открыл: любовь всё 
обновляет» (Д’Авениа 2011: 45). Состояние здоровья Беатриче, все этапы её 
болезни и связанные с этим переживания заставляют Лео по-иному взглянуть 
на мир, а именно – взглядом повзрослевшего человека. Если ранее он считал 
адом собственную одинокую, скучную школьную жизнь, то теперь он видит, 
что в жизни есть гораздо более «адские» ситуации. Встреча с этой девушкой 
не только многому научила его, но она важна также потому, что Лео может 
провести с ней остаток отведенного времени, повлиять в некоторой степени 
на судьбу возлюбленной, чего не мог сделать Данте для своей Биче. 
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Книга Алессандро Д’Авениа является интересным примером современной 
итальянской прозы: оно обладает атрибутами подросткового романа, главные 
герои – юные тинейджеры, владеющие всеми достижениями современной 
технической цивилизации и сталкивающиеся с различными жизненными си-
туациями. Кроме того, это произведение о первой подростковой любви, и мы 
вместе с главным героем переживаем все её стадии. Роман содержит множе-
ство признаков массовой культуры. Однако сам роман нельзя считать явлени-
ем масскульта, так как в произведении мы находим интересные приемы – ис-
пользование цветового контраста, символизма цвета и имен главных героев, а 
также прямые и скрытые аллюзии на произведения Данте Алигьери – человека, 
сыгравшего огромную роль в жизни средневековой Италии. Предметы техни-
ки и факты современной массовой культуры, которыми поначалу так дорожит 
главный герой, со временем становятся для Лео не целью, а лишь средством 
установления коммуникации с окружающим миром и близкими людьми.
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Вероника Едуардовна Матвеенко (1986) е бакалавър по филология (Руски универ-
ситет на дружбата на народите, Сочи, 2003–2007). Има магистърска степен, специа-
лизация „Методика на преподаването на руски език като чужд“ (Руски университет 
на дружбата на народите, Москва, 2007–2009), докторска степен (Руски университет 
на дружбата на народите, Москва, 2009–2014), кандидат на педагогическите науки. 
Учител е по руски език като чужд (с опит в Московския държавен университет, Вис-
шето училище по икономика, Руския държавен университет на дружбата на наро-
дите). Ръководител е на Британския академичен център (Сочи, Русия). Научните ѝ 
интереси са в областта на методите на обучение по руски език, история и култура, 
литература, психология. 

Владимир Игнатов (1987) завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ (2010). Магистър по литературознание (2011). Доктор по българска литература 
(СУ, 2015) с тема на дисертационния труд „Войната в българската проза между двете 
световни войни: образи, трансформации, употреби“. Интересите му са в област та на 
историята на новата българска литература, развойните процеси в българската драма-
тургия, полиморфното творческо присъствие на Константин Константинов. Препода-
вател е по български език и литература в 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо 
Ламартин“, София. Член е на изследователския екип на проект „Литература и техни-
ка. Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016–2018).

Дечка Чавдарова (проф. д-р) е преподавател по руска литература в Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин Преславски“. Научни интереси: наратология, поетика 
на руската литература, интертекстуалност, тематология, национални концепти в ру-
ската литература, интеркултурна комуникация. Книги: „Homo legens в русской лите-
ратуре ХІХ века“ (Шумен, „Аксиос“, 1997); „Проблеми на междукултурната кому-
никация в руската литература на ХІХ век“ (Шумен, Издателство на Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин Преславски“, 2007); „Rus(оист)кият идеал. Понятието 
естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век“ (Велико 
Търново, „Фабер“, 2009); „Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ – началото 
на ХХ век). Метафора и изобразена реалност“ (2010). Шуменски университет „Епис-
коп Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Series ACADEMICA 
1. Шумен, 2010; „Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов“. Шумен, 
Издателство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, 2015. 

Десислава Бошнакова е завършила специалност „Българска филология“ и магис-
търска програма „Преводач-редактор“ в Софийския университет. По време на обуче-
нието си в магистърската програма е учила и във Веронския университет в Италия. 
Занимавала се е с литературна критика, рецензии и редактиране. Нейни разработки са 
публикувани в няколко периодични издания, има статии в „Литературен вестник“. В 
момента интересите ѝ са насочени към образованието и културната дейност.
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Добромир Григоров (доц. д-р) преподава в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ история на чешката и словашката литература. Автор е на книгите „Милан 
Кундера и познанието на романа“ („Колибри“, 2001) и „Градината на литературната 
история“ („Сиела“, 2012). Превежда художествена литература и хуманитаристика от 
чешки език, член е на Съюза на преводачите в България. Редактор (съ-основател) на 
електронното списание за хуманитаристика „Littera et Lingua“; член на редакцион-
ните колегии на научните списания „Slavia“ (Прага) и „Bohemica litteraria“ (Бърно).

Евгения Канчура (д-р) е преподавател в чуждоезиковия департамент на Житомир-
ския държавен технически университет, заместник-управител е на Центъра за из-
следване на фентъзи литературата към Литературния институт „Тарас Шевченко“ на 
Украинската академия на науките. Родена в Новосибирск, Канчура завършва Новоси-
бирския държавен университет през 1988 и се премества в Украйна през 1989 г. Док-
торската ѝ дисертация, защитена в Киевския национален лингвистичен университет, 
е върху поредицата романи на Тери Пратчет „Светът на диска“. Изследователски по-
лета: постмодерна фентъзи литература, фолклор, митология. 

Елена Борисова е доктор по нова и съвременна българска литература, литературен съ-
трудник в Института за литература към Българската академия на науките. Интересите 
ѝ са в областта на научната фантастика и съвременната българска женска литература.

Еми Петрова (1995) завършва българска филология в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ (2018). Има интереси към цялостното развитие на българската 
драматургия от Възраждането до наши дни и към темата за всекидневието от между-
военния период.

Зорница Гъркова завършва бакалавърска степен по българска филология в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоевград, и магистърската програма по творческо писане на 
Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант е в ка-
тедра „Българска литература“, ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

Камелия Спасова е главен асистент по aнтична и западноевропейска литература в 
Катедрата по теория и история на литературата в Софийския университет. Автор е на 
монографията „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012), както и на поетич-
ните книги „Парцел N 17“ (2007) и „Кеносис: книга на празнотата“ (2016). В момента 
работи върху темата за трансфoрмациите на понятието мимесис през ХХ век.

Катя Зографова е родена в деня на св. св. Кирил и Методий – 11 май 1957 г. – 
в гр. Панагюрище. През 1989 г. печели конкурс в Националния литературен музей, 
през 2002 г. става главен уредник на музей „Никола Вапцаров“, от 2010 до 2016 г. 
е директор на НЛМ. Литературен историк и критик, документалист, есеист и поет, 
автор на 15 книги, сред които: „Вечните странници (Из тайните на митологичното 
в българската литература)“, 1996; „Чавдар Мутафов. Възкресението на Дилетанта“, 
2001; „Интелектуалецът Емануил Попдимитров“, 2001; „Многоликата българка. За-
бележителни жени от Възраждането да наши дни“, 2006; „Орчо войвода или преоб-
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раженията на българското юначество“ (2 издания), 2006; „Любовен архив (Стихове, 
пътеписи, импресии)“, 2007; „Никола Вапцаров: Преоткриване (Документална сага)“, 
2009; „Неканоничният Вазов“, 2010; „Елисавета Багряна. Играещата със стихиите“, 
2013, „Знаменити. Забравени. Забранени“, 2015; „Българската одисея на Весна Па-
рун“, 2016; „Словозографии“, 2017. Носител е на националните литературни награди 
„Нешо Бончев“ и „Блага Димитрова“ и на международната Златна монета „Писме-
ност“. В момента работи над тритомен „Летопис за Вазовия род“ и очаква книгата си 
„В световете на Яворов (неговите арменци, приятели, любими жени, стихове, архиви 
и музеи)“, която проф. Димитър Михайлов оценява като „принос в яворознанието“.

Красимир Ангелов е инженер, икономист, експерт на свободна практика по транс-
портни и железопътни политики, маркетинг и логистика, мобилността като услуга, 
обществен транспорт/транспортни и трудови пазари, железопътна експлоатация, упра-
вление и изпълнение на проекти. Завършил е Софийската математическа гимназия 
(СМГ), Техническия университет (ТУ/ВМЕИ), Университетът за национално и све-
товно стопанство (УНСС) и редица специализирани курсове, вкл. стаж във френски-
те национални железници (SNCF – Страсбург, жп регион Елзас) и курс по сухоземен 
транспорт в Япония (JICA). Професионалната му кариера е свързана с „Български дър-
жавни железници“ (БДЖ). Бил е технолог в гарите Тулово и Илиянци и специалист/
секторен ръководител в Централното управление към Дирекции/Направления „Движе-
ние“, „Стратегическо развитие“, Маркетинг „Товарни превози“, „Международни отно-
шения“, „Евроинтеграционни проекти“. Професионалните му постижения са свързани 
с множество маркетингови изследвания, участие в разработването на (пред)проектни 
проучвания и в идентификацията, подготовката, обосноваването, изпълнението и оце-
няването на десетки проекти с международно финансиране и участие. 

Кристина Колева Колева е докторант по българска литература след Освобождение-
то до Втората световна война. Интересите ѝ са в областта на междувоенната и съвре-
менната българска литература. Темата на дисертацията ѝ е обвързана с болестта и 
болния герой в кратките белетристични форми – разказа и повестта – от началото на 
XX век до 40-те години на века.

Марияна Шифрар Калан е бакалавър по испанистика и англицистика, магистър, 
доктор и асистент по методика на обучението по испански. Ръководител е на Департа-
мента по романистика на Факултета по изкуства, Университета в Любляна, Словения. 
Главните ѝ професионални и изследователски полета са: преподаване/учене на лек-
сика, стратегии на учене в обучението по език, развитие на устни умения, оценка на 
учебници, оценка на чуждоезиково обучение, подготовка на преподаватели по чужд 
език. Водила е много семинари за учители към Университета в Любляна, към Нацио-
налния съвет за образование и Националния изпитен център. 12 години е била дирек-
тор на Националния изпитен комитет за бакалаври за испански език към Национал-
ния изпитен център. Написала е множество рецензии за учебници по испански към 
Министерството на образованието. Много години е била официален представител на 
Словения в Международната асоциация на учителите по испански ASELE. Тя е един 
от основателите на Словенската асоциация на учителите по испански.
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Мария Русева е докторант в Катедрата по българска литература към Факултета по 
славянски филологии. Завършва специалност „Българска филология“ и магистърска 
програма „Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на критически 
статии и рецензии. Интересите ѝ се простират в област та на новата и най-новата бъл-
гарска литература. Член е на изследователския екип на проект „Литература и техника. 
Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016–2018).

Мая Горчева (доц. д-р) е преподавател в УниБИТ (Университет по библиотекознание и 
информационни технологии). Изследователските области, в които работи, са: модерна 
българска литература, литература и емиграция, теория на превода, история на европей-
ските култури. Автор е на множество статии и есета, включени в няколко монографии 
(„Новите български книги: Успехът на обитаването“ (2014); „По стародавни мотиви. 
Следите на народната песен в модерната българска литература“ (2013); „Иконите спят“ 
от Гео Милев: превъплъщенията на модерната душа“ (2006); „Между текста и цитата“ 
(2004) и др.).

Надежда Стоянова е доктор по българска литература и преподавател във Факултета 
по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в 
областта на историята на новата българска литература и култура. Автор е на книгата 
„Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ 
век: опити с времето“ (2015). Публикува литературоведски статии, студии и рецензии 
в специализирания периодичен печат. Член е на редакционната колегия на сп. „Фило-
логически форум“. Ръководител е на проект за млади учени „Литература и техника. 
Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016–2018).

Надежда Цочева e доктор по филология, асистент в Шуменския университет „Епис-
коп Константин Преславски“. Интересите ѝ са съсредоточени в историята на българ-
ския модернизъм, европейския и българския авангард и синтеза между изкуствата. 
Автор е на статии върху културния живот между двете световни войни и на книгата 
„Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни“, 
София, „Изток-Запад“, 2007.

Наталия Христова е главен асистент в Катедрата по методика при Факултета по сла-
вянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Актуалните ѝ научни интереси са 
в сферата на философията и социологията на образованието, дигиталните техноло-
гии, алгоритмичната управляемост и трансхуманизма.

Николай Генов завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в Пазарджик през 2013 
година и специалност „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ през 2017. Научните му интереси са в област та на литературата, киното, 
популярната култура и компютърните игри. Понастоящем е магистрант в програма 
„Литературознание“ на Факултета по славянски филологии.

Николай Кирилов (1975) е магистър (СУ „Св. Климент Охридски“, 1998) и доктор 
по филология (Институт за литература на БАН, 2011). Работи като главен асистент в 
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Института за литература на БАН от 2016 г. Интересите му са в областта на новата и 
съвременната българска литература, съпоставителното литературознание, историята 
и теорията на драмата. Основна публикация – „Театър на несвързването. Поетика на 
абсурдистката драма“, АИ „Проф. Марин Дринов“, София, 2015.

Николай Чернокожев, дфн, професор в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава 
литература на Българското възраждане и българска литература след Освобождение-
то в бакалавърска и магистърска степен. Изследователските му интереси са концен-
трирани в сферите на българската литература, разглеждана и в съпоставителен план, 
проблемите на „другия“ и неговите образи, културната антропология, визуалната 
култура. Автор е на книгите: „Българската литература – диалогични прочити“ (в съ-
авторство, 1994), „Любен Каравелов и българското възрожденско време“ (1995), „От 
Възраждане към прераждане“ (2003), „Българска литература XVIII–XIX век. Един 
опит за история“ (с Н. Аретов, 2006), „България: стереотипи и екзотика. Техники на 
сглобяване на български образ в немскоезичната книжнина от XIX век“ (2012), „Ви-
дяна България. Визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната кни-
жнина до 1879“ (2016). 

Пенка Ватова (доц. д-р) работи в секция „История на новата и съвременна българска 
литература“ в Института за литература на БАН. Завършва българска филология в СУ 
„Св. Климент Охридски“ и защитава дисертация на тема „Литературният живот в 
периодичния печат през годините на войните (1912–1918)“. Участва в редица научно-
изследователски проекти на Института за литература, ръководител e на проекта „Пе-
риодика и литература“ (от 2003) и на „Българската литература след Освобождението 
(1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник)“ (от 2017). 
Ръководител e на Сектор за научно-приложна и издателска дейност с Издателски цен-
тър „Боян Пенев“ в Института за литература (от 2012). Научните ѝ интереси са в 
областта на историята на българската литература след Освобождението, историята 
на литературния периодичен печат, културната антропология. Автор е на две книги с 
изследвания и на десетки статии и студии в научни издания.

Петя Даскалова (1995) завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ (2018). Печели второ място на Деветнадесетата национална научна конференция 
за студенти и докторанти в Пловдив (2017). Интересите ѝ са в областта на западно-
европейската литература и модернизма на Томас Ман, началото на двадесети век в 
руската литература, ницшеанския свръхчовек в драмите на Петко Тодоров в следосво-
божденската българска литература и диаболистичните произведения в литературата 
между двете световни войни.

Пламен Антов (1964) е литературен теоретик и историк, доц. дфн в Института за 
литература – БАН. Има широки изследователски интереси, свързани с процесите в 
съвременната българска литература, а също с области като: философия на Просве-
щението и българска възрожденска литература/култура, модерност и постмодерност, 
символизъм, теория на романа. Автор е на повече от сто научни публикации, както 
и на монографичните изследвания „Яворов–Ботев: модернизъм и мит. Атавистична-
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та памет на езика“ (2009), „Поезията на 1990-те. Българско и постмодерно“ (2010), 
„Българският постмодернизъм ХХІ–ХІХ в. Към философията на българската литера-
тура“ (2016), както и на още неиздадения хабилитационен труд „1880-те: литература 
и философия на историята. Вазов. Авторска воля и памет на творбата“.

Ренета Божанкова е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Автор е на монографиите „Постмодернистичният руски текст“ (2001) и „Хоризонти 
на дигиталната литература“ (2013) и на повече от 80 статии по литература и култура 
на ХХ и XXI век. Ренета Божанкова е участвала в национални и европейски образо-
вателни и изследователски проекти, специализирала е в Оксфордския Интернет ин-
ститут към Университета в Оксфорд, Великобритания, в Университета на Саарланд, 
Германия, и в Университета на Канзас, САЩ. Изследванията ѝ са фокусирани върху 
дигиталната литература, киберкултурата, електронно обучение, нови методи и интер-
дисциплинарни подходи в хуманитаристиката.

Сирма Данова (1984) завършва българска филология и магистратура „Литера-
турознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгата „Кралят физионо-
мист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“. 
Преподава „Литература на Българското възраждане“ в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Член е на изследователския екип на проект „Литература и техника. Изобретяване на 
модерността в българската литература“ (2016–2018).

София Тодорова е филолог, преподавател по български език и литература в столич-
ната 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, базов учител и докторант на катедра „Методи-
ка“ във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на 
учебници и учебни помагала по литература за прогимназиалния и за гимназиалните 
етапи, както и на разкази и стихове. В обсега на интересите ѝ са начините четенето 
да импулсира нагласи за креативна рефлексия и трансмисия на технологии и езици 
на изкуствата.

Стилиян Стоянов (проф. д-р) завършва българска филология в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ през 1986 г. От 1988 г. работи в Югозападния универ-
ситет „Неофит Рилски“ в Благоевград, където е професор по теория на литературата. 
Работил е в Националния университет „Тарас Шевченко“, Киев, и в Мелитополския 
държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“. Автор е на статии и сту-
дии в областта на историята на българската и на украинската литература, поетиката 
и прагматиката на масовата литература. Автор е на книгите „Литературата на двора“ 
(1998) и „Литература и технологии“ (2014). Съавтор е на учебници по литература за 
гимназиалния курс на обучение.

Татяна Ичевска (доц. дфн) е преподавател по съвременна българска литература в 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на три монографии и на 
множество статии и студии върху българска литература. Води лекционни курсове в 
бакалавърските и магистърските програми на ПУ.
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Татяна Ускова (1966) завършва Филологическия факултет на Воронежския държа-
вен университет през 1988 г. и оттогава преподава съвременна литература на руски 
и чуждестранни студенти. Научни интереси: модернизъм, руски символизъм, лите-
ратура на бялата емиграция (1920–1940), испанска и латиноамериканска литература, 
модерна китайска култура и литература, литература за деца и юноши, книгоиздаване. 
С удоволствие открива нови имена в световната култура.

Тетяна Рязанцева (старши научен сътр. II ст. д-р) работи в Института за литература 
„Т. Шевченко“ (секция „Теория на литературата и сравнително литературознание“). 
Ръководител е на Центъра за изследване на фентъзи литературата към Института за 
литература „Т. Шевченко“ на Украинската академия на науките.
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