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Пътуването
Може да не се e случило пътуването,
но толкова силно го преживяхме в очакването му,
че сякаш се е случило наистина,
толкова силно го преживяхме в очакването му,
че съм сигурен, че са ни го отбелязали,
сигурен съм, че са ни го включили в сметката.

Най-важното е човек да не чака да мине
прага на тревожността, след който не му
се иска да търси подкрепа
стр. 36
Интервю с доц. д-р Орлин Тодоров

Костас Монтис
Превод: Яна Букова

Юбилей на квадрат

стр. 22
Департамент „Масови
комуникации“ чества
юбилей на квадрат – 20-и
юбилеен брой на своя
Годишник и 20 години от
дипломирането на първия випуск бакалаври.
Всички годишници, в
които може да се проследи и пътя на завършилите
студенти чрез рубриката
„Реализирани студенти”,
са достъпни онлайн в
сайта на университета.

Студенти на НБУ спечелиха 6 медала в дисциплината КИК-БОКС по време на Студентската универсиада в гр. Пловдив – Лора Стоилова – 2 сребърни
медала, Светозар Фъчеджиев – 1 сребърен медал,
Мартин Великов – 2 бронзови медала, Димитър
Андреев – 1 бронзов медал. Треньор на отбора е заслужилият треньор Веселин Пашалиев.

Ne varietatem timeamus
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Ne varietatem timeamus!
Защото сме различни!
НБУ-хората са различни от онова различие, което
предизвиква неразбиране за непосветените.
След активната кандидатстудентка кампания, лято,
в което двора на НБУ беше изпълнен с много млади и
не толкова млади хора, които за първи път пристъпваха
през вратите на „Монтевидео“ 21, след дълги записвания – разбира се, дойде тържественият ден за откриване на новата академична година и опознавателната
седмица на първите учебни часове, на новите срещи и
запознанства. Да, звучи приятно, има си и малкия хаос
на първите две учебни седмици – графици, опашки, доклади и някои думи, казани накриво. Но не за това ще
пиша, а защо сме различни.
През 2016 г. всички ние в НБУ празнуваме юбилей
„25 години Нов български университет“. За един друг
рожден ден университетското издателство направи книга „Защо сме различни?“, която дава отговорите на този
въпрос на студенти, алумни, преподаватели, гости и
влиятелни обществени личности. Тези мнения важат и
до днес, важат, за да обяснят какво отличава НБУ от другите университети. Всяко едно мнение може да се види
и изживее всеки ден в НБУ, и ще ви кажа защо – Защото
сме различни!
Студентската администрация работи всеки делничен
ден до 19:30 и събота до 14:40, а когато се налага, работното време продължава доколкото е необходимо. Всички от ФДЕПО (или както се шегуваме от Хогуортс) ще
скъсят разстоянията и ще сближат континентите така,
че студентите да усетят личното отношение и отзивчивост в това да изберат, запишат, да се обучават и завършат програма с дистанционна форма на обучение.
Защото сме различни в разбирането си за така наречените – различни, защото на откриването на Академичната 2015/2016 година имаше жестомимичен превод, празник с балони, коктейл за всички и така е всяка
година.
Защото студентите ни са различни, защото им даваме знанието не наготово, защото ги предизвикваме
да го открият, да го защитят да го практикуват, защото,
както много от тях биха казали, „ги тормозим“. От онзи
тормоз, който не те отказва, а амбицира, мотивира да си
конкурентен и да си по-добър в това, което учиш, работиш и най-важното – да си по-добър човек.
Защото студентите на НБУ са победители, тук, разбира се, можете да кажете, „да бе, чак пък победители“,

но да, победители са. Само погледнете сайта на новинарската секция и ще видите, че само в една седмица студенти от четири различни департамента спечелиха национални награди в своите области.
Мариана Павлова, Йордан Дуков и Теодор Зашев
студенти от БП „Маркетинг“ на Нов български университет, спечелиха първо място в „Националната олимпиада по маркетинг“ в УНСС.
Проект „Дом на книгата” на Сузана Теофилова и
Ивелина Кирилова от департамент „Масови комуникации“ взе първата награда в специална категория – „Студентски PR проект“ на Националния конкурс „PR Приз“,
организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).
Сергей Кирчев от БП „Туризъм“ спечели първо място в Националния студентски конкурс на международното изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново.
Ирена Иванова от Нов български университет спечели първо място в категория „Белетристика“ на 38-ия
Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“, организиран от Шуменски университет “Епископ
Константин Преславски” – Студентски съвет и Община
Шумен.
Защото НБУ създава възможности и предпоставки за това студентите да са различни, не ги вкарваме в
матрица и рамки, а ги предизвикваме да открият онова,
което най-добре могат, онова, което ще ги прави щастливи. Сигурна съм, че помните пълната аула със студенти, алумни и преподаватели на Рекламна академия, на
Академия за иновации, чакането на заветния мейл, че
имаш място на TEDxNBU и на още много от събитията,
организирани от преподавателите и департаментите на
НБУ.
Защото сме различни, не спираме да искаме, изискваме и да се стремим да правим наука, да променяме
обществото, да създаваме личности.
И ако всичко това звучи някак си самохвално, самодоволно и дори нахално, не, не е така, това е реалността.
Но ние, НБУ-хората, не сме скромни, напротив държим
да покажем постиженията си, защото ги имаме и защото
показват как университета е Вселена от идеи, търсения,
постижения, а понякога и провали, но е Вселена, в която
всички сме различни!
Гл. ас. д-р Стефания Темелкова

ПЪТУВАЩ
СЕМИНАР
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„Денят на Конституцията и прeдставянето
на парламентарните дебати в учредителното
събрание в гр. Велико Търново“
Пътуващият семинар „Денят на Конституцията и
представянето на парламентарните дебати в Учредителното събрание в гр. Велико Търново“ се проведе за
втора учебна година на 16 и 17 април 2016 г. Участваха
преподаватели, докторанти и студенти от магистърска
програма „Право”, департамент „Право”. Семинарът се
реализира с финансовата подкрепа на фонд „Учебни
програми“ към Магистърски факултет на НБУ и департамент „Право“. В семинара взеха участие 33-ма студенти, 3-ма докторанти и 4-ма преподаватели.
На 16 април 2016 г. в гр. Велико Търново беше проведена научна конференция в сградата на Учредителното
събрание с цел отбелязване на Деня на Конституцията
и Деня на юриста – 16 април. Изнесени бяха доклади и
презентации на студенти от курс LAWN213 „Развитие
на българския конституционализъм”. Темите на представените доклади и изработените презентации: Рапорт
на конституционната комисия от 1879 г.; Началото на
българския конституционализъм в дебатите от Учредителното събрание – за избирателните права и за сенат;
Началото на българския конституционализъм в дебатите от Учредителното събрание – за безплатното образование, за цензурата върху църковната литература,
за местното самоуправление; Търновската конституция
– най-демократичната?; Пето ВНС – промяната на Конституцията от 1911 г.
Докладите бяха представени от студентите: Александра Иванова, Ани Мешалова, Бориана Вачова, Борислав
Миленов, Васил Вътев, Веселин Ризов, Доника Донева,
Драгомир Григоров, Елиф Полат, Иван Начев, Ирина
Думбанова, Йорданка Темелкова, Радослав Попов, Снежана Миланова, Стефан Иванов, Теодоси Попов, Тина
Стефанова, Христиана Андреева.

Преподавателят от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
проф. д-р Милко Палангурски участва с лекция на тема
„Учредителното събрание“. Преподавателите от НБУ,
департамент „Право“ проф. д-р Екатерина Михайлова,
проф. д-р Марио Бобатинов и доц. д-р Райна Николова,
както и преподавателят от НБУ, департамент „История“
доц. д-р Веселин Методиев участваха с изказвания относно отражението на Търновската конституция върху
следващите български конституционни модели.
Проведена беше и дискусия, след която участниците
в конференцията разгледаха музей „Възраждане и Учредително събрание“. Те имаха шанса да видят оригинални
документи и вещи, свързани със създаването на Търновската конституция. Изключителността на събитието
се дължи и на обстоятелството, че студенти, докторанти
и преподаватели проведоха дебати в същата сграда и помещение, където са се провеждали дискусиите в Учредителното събрание преди 137 години.
Вечерта на 16 април 2016 г. участниците в семинара
имаха шанса да наблюдават спектакъла “Царевград Търнов – звук и светлина”.
На следващия ден участниците в пътуващия семинар
разгледаха и изслушаха беседи за уникалната църквамузей „Рождество Христово“ и музей „Констанцалиева
къща“ в с. Арбанаси. Разбира се, при посещение във Велико Търново не може да не се посети и Архитектурномузеен резерват „Царевец“. На финала, най-любопитните имаха възможността да видят и църквата „Свети
четиридесет мъченици“ – най-известният средновековен български паметник във Велико Търново от времето на цар Иван Асен II, същата в която е погребан цар
Калоян, а на 22 септември 1908 г. в нея княз Фердинанд I
обявява Независимостта на България.

4

Когато някой студент каже:
„При мен дойде едно светило
и поиска да се запознае поподробно с резултатите от
моето изследване“

Интервю с доц. д-р Васил Гарнизов, член на
Настоятелството на Нов български университет
и председател на Комисията по управление на
проекти за стратегическо развитие.
Доц. Гарнизов, как премина последната среща за отчитане на проекти към Централния фонд за стратегическо развитие, от която, както винаги, всички много
се вълнуват и страхуват?
Последната среща мина много добре, защото, първо –
променихме леко правилата – даваме повече време на
екипите да разкажат какво се е случило. По-рано събирахме повече ръководители на проекти в по-малко време,
сега има повече време и това е едното хубаво, което се
случи. Второто хубаво, което се случи, е, че за пръв път
имахме професори, които бяха дошли да слушат без да
имат свой проект. Бяха дошли да чуят какво правят колегите им, да обсъдят техните резултати и вероятно да си
обмислят по внимателно своите бъдещи планове. И мисля да развием тази линия – за следващ път да поканим
повече хора, които не са правили проекти, сред хората,
които имат да разказват за своите резултати. Що се отнася до страхуването – то вероятно идва по една инерция от
социализма, един непреодолян постсоциализъм, който
като коефициент вирее във всички нас и той е притеснението от това – публично да разкажеш какво си направил с едни публични пари. Ако излезем извън рамките
на университета и погледнем българското общество, парламентарния живот, това, което правят министерствата,
държавните агенции, изпълнителните агенции – ние ще
видим, че там се завихрят много тежки скандали около
момента, когато гражданите кажат „Абе, там сте взели
едни наши пари да направите нещо, затова елате тука при
нас, за да ни кажете какво стана с това нещо“. Веднага започват политически скандали, веднага започват обвинения за това, че едни олигарси искат да съсипят бизнеса на
други олигарси. А всъщност става дума за нещо просто и
то е: когато харчим наши общи пари, пари на Нов български университет или пари на българските данъкоплатци,
в един момент, пред някаква информирана добронамерена среда, да разкажем за какво сме ги похарчили, и найважното – какъв резултат остава, след като е приключил
проектът. „Страшното“ засилва своята страшност, защото тези срещи по принцип се възприемат повече като
формален отчет, което значи взаимодействие с власт –

един вид хора, които нямат власт се срещат с едни хора,
които имат власт – и хората, които имат власт се очаква
да упражняват власт върху онези, които я нямат. Всъщност обаче властовите отношения приключват по-рано,
когато един ръководител на проект си даде финансовия
отчет в счетоводството и си предаде отчета за извършената работа в отдел „Проекти“ – оттам отношенията с
властта изчезват. Т.е. формални отношения, които произтичат от Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и разни други закони. Те приключват
много преди да се проведат самите обсъждания. За самите обсъждания трябва да кажем просто и ясно – ако
е бил изследователски проект, какви ни бяха изследователските хипотези и до какви резултати стигнахме, и тези
резултати ще бъдат ли публикувани в издание, което има
добро реноме. Не говоря за импакт фактор, защото и това
е формална работа. Ако си получил средства да отидеш
на една конференция – какво се е случило след представянето на доклада – дали докладът е приет за публикуване, дали са създадени контакти, от тези контакти дали ще
произтече бъдещ проект за твоя департамент, или за твоя
екип. Ако е бил образователен проект – какъв е бил образователният ефект – дали е направена нова програма,
нов модул, или са организирани някакви стажове. В образователния проект, както и в повечето изследователски
проекти, резултатът го търсим пряко в студентите. И в
този смисъл важното на тези срещи е да идват не толкова
и не само ръководителите на проекти, а студентите, които под една или друга форма са участвали в проекта. За
да кажат те какво са научили и разбрали. И в този смисъл
лично аз приемам с най-голяма радост, когато за малък
проект дойдат седем-осем студенти, за да бъде защитен.
Имам предвид съвсем конкретен случай от предпоследната среща. Идват студентите по биология, носят си постерите и казват – „ние имахме за пръв път възможност
да присъстваме на световен конгрес, да чуем над какво
разсъждават умните глави, и да покажем на едни постери
нашите малки изследователски проекти“. И виждаш, че
проектът е изпълнил много повече, отколкото са парите, които е получил. Заредил е студентите с мотивация,
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себеуважение, със самочувствие. Когато един студент ти
каже – „Ами при мен дойде едно светило, професор еди
кой си и ме помоли за детайли във връзка с изследването
на този и този вид риби, и ме помоли, ако мога да пратя
по-обширно резюме на мейла, за да се запознае по-подробно с резултатите на моето изследване“ – това вече е
много. Истинският резултат ние го виждаме в промяна
на нагласата, състоянието, мотивацията, удовлетворението, самочувствието на студентите на Нов български
университет. И в края на краищата не е толкова страшно.
Виждате ли истинска интердисциплинност в НБУ?
Не, аз първо виждам феодално парцелиране, но когато
се съберем в комисията, казваме им – „ама вие искате
да правите проект по социално предприемачество и вие
също, моля ви, поговорете си дали не можете да излезете
с общ проект, защото така или иначе проектът ще излезе от името на Нов български университет и не може да
има два проекта с едно и също име, с едни и същи цели,
а с различни екипи“. Т.е. феодализирането и парцелирането са на лице, това също е много тежка наследственост
от социализма – ведомствената идентичност, която беше
установена като проблем в късния социализъм, който
се наричаше „развит социализъм“, и когато се разпадна
единната тоталитарна държава, тя се разпадна на малки ведомствени държави, чиято координация е много
трудна. Такива малки ведомствени държави се опитват
да възникнат и в НБУ. Тук обаче е малко по-лесно преборването на този академичен феодализъм, отколкото в
голямото общество извън университета. Комисията за
управление на стратегически проекти, както и комисията
за стимулиране на проектната активност са един от начините за това преборване с тези форми. Например – ние
много високо класираме проекти, които са на повече от
два департамента и имат преподаватели и студенти от повече от два департамента. Съветваме кандидатите да не се
конкурират, а да се опитат да създадат нещо общо.
В НБУ обаче има форми, които са силно свързани със
своите структури – като летните школи, например?
По принцип летните школи са силно фокусирани върху департамента активност от самото начало и това не
е лошо. Да кажем Лятната школа по когнитивна наука е
доста затворена в когнитивното поле, но там идеята е, че
тя трябва да предоставя първо, специализирано познание и, второ – да свързва български преподаватели и студенти със световни величия в когнитивната наука. Когато
се провежда лятната школа по когнитивна наука в НБУ
– университетът изглежда различно – ходят едни различно облечени хора, говорят на един тих и възпитан глас,
дискусиите текат различно, така както тече дискусията в
семинара на нашите философи – изискано, с аргументи,
не че няма академични сблъсъци, че няма сблъсъци на
его – има, обаче действат други академични норми на поведение. Обратното – подкрепяме едно лятно училище в
Чипровци, в което има преподаватели и студенти от седем или осем департамента – от „Политически науки“, от
„Архитектура“, от „Романистика и германистика“... Има и
такива, и такива примери.
Имате ли проекти, които след като комисията ги финансира, ги запомняте и продължавате да си мислите
дълго за тях?

Има такива проекти – и те по един интелигентен, рационален и ефективен начин правят с малко пари много
неща. Много силно впечатление ми направи преди години един проект и той продължава всяка година, вече за
трета година го подкрепяме, за изследване на арабски и
израелски студенти в Израел и Палестина. Прави се от
наши студенти по линия на взаимодействие на студентските съвети – студентският съвет на НБУ, студентският
съвет на университета в Тел Авив, университета в Йерусалим, университета в Рамала, т.е. едни хоризонтални
студентски взаимоотношения. И това прави много силно
впечатление, защото са вдигнали много високо летвата.
Те се занимават с глобална тема. Мирът в Близкия Изток е
глобална тема. И демонстрират, че българските студенти
и преподаватели биха могли да имат принос, защото досега такова нещо не е правено. Догодина обещават да организират конференция в България, на която ще видим и
научните резултати. Има и други проекти – Лятната школа по когнитивна наука е един от тези любими проекти
– те с годините утвърдиха НБУ като един от световните
центрове за правене на когнитивна наука. С отлични впечатления останах миналата година от Световния конгрес
по семиотика – организиран по западен начин, привлякъл много високи имена и показал цялото разнообразие
от теми в съвременната семиотика. Има чудесни проекти
– например, един театрален проект, по който поканихме
Теди Москов да постави „Карай да върви“ по „Кандид
или оптимизмът“. Едно представление, което направи
изключително силно впечатление и извън НБУ. Нещо повече – след това представление почти всички студенти,
които бяха работили с Теди Москов или отидоха да работят с него в други постановки извън нашия театър, или
бяха назначени от други големи театри. Как няма да го
запомниш този проект – защото това е истинският резултат: какво се случва с нашите студенти след един проект.
Сигурно има и други. Много е лошо в такова интервю да
забравиш силни проекти и силни постижения. Ние даваме редовно подкрепа на нашия отбор по състезателно
програмиране – как да го забравиш, предишните години
печелеше второ място на състезанията на информатиците, тази година спечели първо място – в условия на много
тежка конкуренция – не в битка на празно поле.
Какъв според Вас е добрият преподавател?
Добър преподавател е този, който непрекъснато се оглежда за това какъв резултат неговите думи и действия
оказват на студентите. Този, който непрекъснато мисли и
търси обратна връзка как студентът възприема неговите
лекции, семинари, включвания в изследователски проекти. Добрият преподавател се отнася към студента като
тревичка, която се полива и отглежда внимателно. Трябва
да гледаш, ако почват листата леко да залиняват – питаш
– дали не е твърде абстрактно и академично преподаването – дали не е скучно, дали не е старо – вехто като съдържание, вехто като подход.
Как се чувствате, когато влезете в НБУ?
Щом вляза в НБУ – отпушва се умът ми, отпушва се въображението и желанието ми да общувам. Аз съм един от
малкото хора в тази страна, които могат да се похвалят, че
отива на работа – с въодушевление.
Интервюто взе: д-р Веселина Василева
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НБУ в НДК
изложба на студенти и преподаватели
от департамент „Изящни изкуства“
С концерт на студенти от департамент “Музика” в
Артгалерията на Националния дворец на културата се
откри една пъстра и многообразна изложба – гостуваха творбите на студенти и преподаватели, обединени
от департамент “Изящни изкуства” на Нов български
университет. За своята десетгодишна история департаментът успя да предложи алтернативно образование за художници, организириано в бакалавърската
програма “Пластични изкуства” и магистърските програми “Живопис”, “Илюстриране и графични технологии”, “Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата”, “Плакат и комуникативен дизайн” и “Сценичен
дизайн и медии”.
През двете седмици от изложбата разнородните
посетители на това сравнително ново артпространство в Двореца на културата успяха да открият “своите” творби – тези, пред които да се спрат, замислят, да
почувстват емоцията и енергията, с които са създадени.
Трудно може да се открият общите белези и обединяващите тенденции на една толкова многолика
изложба. Освен “изящници” свои произведения показаха и студенти от програмите “Интериорен дизайн”,
“Мода”, “Анимационно кино”, “Графичен дизайн”, “Изкуствознание и артмениджмънт” и др. Сред предста-

вените в Артгалерията сто и петдесет творби имаше
такива на докторанти, на студенти от различни курсове и образователни нива, наредени до преподаватели
с дългогодишна творческа праткика. В доминираната
от рисунки и живопис изложба може да бъде разпозната експресивната преподавателска школа на проф.
Николай Майсторов, представена с някои от най-изявените си възпитаници: Божена Замфирова, Даниел
Русев, Деян Костов, Диана Тодорова, Криста Кирова,
Лена Тодорова, Петя Иванова, Силвия Димитрова,
Станислава Митова, Чавдар Тодоров. Портрети и композиции показаха преподавателите доц. д-р Анна Янева, доц. Михаил Чомаков и Станимир Божилов. Освен
с живописни етюди, с мозайки и витражи се представиха Изабел Топузова, Румен Кожухаров (Студент на
годината в НБУ за 2014 г.) и Цветослава Кунова. Сред
представените със стъклопластики, реализирани в
Чехия беше награденият като най-добър студент на
България в категория “Изкуства” за 2014 г. Стефан
Велев, колегите му, Весела Гекова и Габриела Петкова.
С интересни творби в областта на керамиката до доц.
д-р Моника Попова се наредиха Александър Тасев,
Мария-Магдалена Попова, Михаела Кръстева-Сакаян.
В секцията на рисунката, илюстрацията и графиката
се отличаваха творбите на проф. Екатерина Русино-
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ва, доц. д-р Ралица Мирчева, гл. ас. д-р Калина Христова
и студентите: Антонина Георгиева, Василена Радова, Венцислава Йонова, Деница Георгиева, Ема Иванова, Ивайло
Ненов, Йоан Стаматов, Мирела Велкова, сестрите Екатерина и Елена Фърчеви. От областта на плаката запомнящи се
произведения показаха Снежина Николова и Тодор Георгиев, на малката пластика – ръководителят на департамента доц. Валентин Савчев и Соня Маркова, а от сценичния
дизайн доц. Елена Иванова и Христина Дякова.
В изложбата бяха експонирани както някои от последните учебни и творчески индивидуални постижения на
младите автори, така и по-значими колективни проекти,
реализирани в НБУ през последните пет години, като иновативните стенни мобилни инсталации “Любов и омраза”,
“Моят свят под дъгата” и “Дух и материя”, включващи изявени студенти и преподаватели, както от НБУ, така и от
други университети в България, Франция и САЩ.
Осъществената с подкрепата на фонд “Учебни програми” към Факултет за базово образование, Бакалавърски
и Магистърски факултет изява “НБУ в НДК” по убедителен начин показа, че Департамент “Изящни изкуства” за
по-малко от десет години успява да се утвъди като световен артцентър, неотстъпващ на други по-стари висши
училища по изкуства и създаващ среда за съвремененно
университетско образование и развитие на млади таланти.
С основание може да предположим, че сред участниците в
изложбата са имената на тези, които през следващите десетилетия ще допринасят за облика на визуално-пластичните изкуства в България.
Станимир Божилов
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Ивайло Петров
в Музея на НБУ
Паулина Петрова

Дори и днес малцина подозират за многоизмерните
прояви на Ивайло Петров в полетата на изкуството.
От началото на новата 2016 г. Музей на НБУ представя сбор от негови картини, рисунки и пластики, които
ни запознават с жив свят от образи, обитаващи съзнанието му. Попити от сетивата на художника, този
път те са предадени не чрез писателското перо, а чрез
инструментите на рисунката и живописта. Несъмнено изявата в две форми на творчеството предизвиква
винаги изненада и провокира любопитния ни поглед.
Възниква въпросът – какво още може да бъде разкрито
пред очите ни. Това творческо „раздвоение“ всъщност
осветлява аспектите на една вътрешна цялост – съзерцателната настройка и потребността да се извадят
наяве наблюдения, памет и вълнения, но с различни
изразни средства.
Първото съприкосновение с картините му ни потапя в богат и чист колорит. От палитрата му не отсъстват тонове. Гама, настроения и внушения се преплитат
в експериментите на ръката му и зареждат с високия
си емоционален градус. Тази багрена жизненост прелива и в стилистичните му опити, и в широкия му тематичен спектър. Животът, превъплътен в човешки
фигури, фауна и флора сякаш е основното послание,
което получаваме от Ивайло Петров. То е предадено
дори в пейзажите – природни, крайморски или град-

ски, където отсъствието на хора или животни не ни
носи усещане за самота, а ни заразява с тихото съзерцание на писателя-художник. В тях човешкото присъствие е това на зрителя, станал свидетел на един момент, огрял наблюдаваното пространство.
Пейзажите му нерядко преливат във ведри композиции, в които птици прелитат ту случайно и „замислено“, ту изсипани в разпръскващо се ято върху
небесния хоризонт. Коне устремно пробягват в живописните полета или в свободна игра изявяват присъщата си натура. Запечатан в паметта на Ив. Петров
вероятно от кушиите на Тодоровден в Добруджа, откъдето писателят е родом, конят е любим негов образ.
В символиката му се преплитат буен нрав и благородство, стихийност и красота на движението. Дори
обязден, конят остава верен на свободната си натура
и в платната на Ивайло Петров е израз на единение с
човек и природа – част от първичния празник на Природата.
Темата за празника Ивайло Петров интерпретира
по най-различен начин. Понякога той директно показва сцена от местни обичаи (Клане на прасе, Циганска
сватба). Друг път празненството отразява непосредствен и почти случаен сбор от хора, свързани единствено от потребността да изживеят заедно свободните си моменти (Пикасо при балчишките рибари, Бар,
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Флирт, Животните сред нас). Тържество, веселба или
пир – не е пропуснал да им придаде и стойността на
метафорично обръщение към нас (Космология, Разпятие). В Голготата (Разпятие II) противопоставянето
между мъчение и пиршество е толкова провокативно, че е невъзможно да бъде незабелязано. Готически
изкривеното тяло на Исус, издигнато по вертикалата,
пресича хоризонталата на веселящото се множество.
Голота, изпъкнала сред маски и костюми. Може би
Ивайло Петров влага горчива ирония, но не и осъждане към свидетелите на този момент от библейските
„страсти“ – нито към тогавашните, нито към настоящите. „Фиеста“ и страдание, сетивност и дълбочина
вървят редом в човешкото битие.
В картинното изражение на това смислово послание ни се струва, че са вградени буквални и дори забавни препратки към историята на изкуството. Пирът
се разгръща зад дълга маса, чертаеща предния план,
също като в Леонардовата „Тайна вечеря“. Лицата на
обграждащите кръста, нарисувани единствено в профил и анфас, в безразборна нахвърляност, както и
близкият, почти кинематографичен кадър, напомнят
за „Носенето на кръста“ на Йеронимус Бош. Алюзии
и „разговори“ с различни стилистични маниери се
виждат в много от творбите му. Експресията в неестествено пречупената фигура на Исус в Разпятията
сякаш е заимствана от готиката. В акварела „Клане на
прасе“ лъхат ясният рисунък във всеки един план от
изображението, непосредствеността и карикатурният
буквализъм на Питер Брьогеловите битови сцени и
зимни пейзажи, а също така и на Златю Бояджиев. Разпознаваме също фактурността на сецесиона в „Загатнати животни“, пъзела от метафорично свързани образи на сюрреализма в „Космология“, може би дори и
българската алафранга в „София в училище“. Завиден
е куражът му да пробва непрофесионалната си ръка
в най-различни естетически, технически и жанрови
похвати. Опитва поантилистичен маниер – „София в
градината“ и сезановско изграждане на обеми и пространство в някои от пейзажите.
Разбира се, тази интертекстуалност е по-скоро
интуитивна заигравка, диктувана от богат интелектуален и културен фундамент, както и необходимост
постоянно да разширява границите на творческия си
изказ. Той търси образи, търси същности, вътрешно
преживяване и в това търсене академичното, заученото третиране, биват избягвани. Твърде искреният му,
нерядко почти детински похват на живописване, доближаването на цветовете до локалната им стойност,
образното обобщение, което на места стига до карикатурна опростеност, ни препращат към стилистиката
на наивистичното. Това най-силно личи в композициите, където е избегнато наподобяването на натурата
и ръката следва въображението. Ново намигване се
забелязва в този маниер на Ив. Петров към А. Русо –
Митничаря и Нико Пиросмани.
Ивайло Петров създава и поредица от портрети
и автопортрети в живопис и рисунка. Използвайки
себе си като модел за портретуване, той подхожда с

немалка съсредоточеност в пресъздаването на физиономичността, придружена от различни психологически състояния. Гамата в известна степен се сменя – Петров употребява не така звучни, по-пастелни
тоналности, които да допълнят настроението на сериозност, лъхащо от лицето на писателя-наблюдател.
В един от автопортретите образът сякаш потъва и се
слива с атмосферата на кабинета си, лицевата прилика
е само загатната. Във всяка ръка има негов „атрибут“
на усамотението и размисъла – книга и чаша с напитка. Цигарата в устата е друг свойствен белег, с който
се рисува. В изобразяването на свои близки или хора
от широкото си творческо обкръжение понякога той
търси максималната прилика. Но често с присъщия си
хумор, за който съвременниците му свидетелстват, деформира някоя специфична черта, изкривява характера до степен на закачка и дори виц (Портрет на Ал.
Поплилов, Хазяйка).
Анекдотичността на ситуацията е знакова за Ивайло Петров и той я залага почти без пропуск. Сред малките му наброски с туш забелязваме замислено, но
сварило да намигне голо бебе с перо в ръчичка – самият писател. На снимка, озаглавена „В редакцията съм“,
авторът си е дорисувал каскет, вероятно го е „стегнала
шапката“. Във „Флирт“ забелязваме в предния план
котка със светнали очи. В множеството композиции
„Плаж“ куче с изплезен език неотменно съпътства голите жени. В интимната среда от „Римска баня“ са намерили място и котарак от анимационен филм, и куче
отново, и съвсем не кротко седящи петли.
Сетивата на Ив. Петров не пропускат да се плъзнат
и по очертанията на женското тяло. Плажове с излегнали се голи жени пресъздават част от света, който
обкръжава писателя. Изпълнението в пастел или маслени бои подчертава топлината на лятото и женската
природа. А в немалко скици с химикал, туш или маркер, непрекъсната по матисовски линия се движи по
формите на голите фигури.
Рисунката е вероятно ежедневно използваният от
писателя начин да изказва визуално вътрешните си
видения. Всяко хрумване или докосване до заобикалящата го среда бързо биват прехвърляни върху листа.
Контурът на молива и химикала маркира смело и динамично движения и интересни ракурси и изважда на
бял свят илюстративни композиции. Под ръката му са
излезли и правдивите линии на изучаващия натурата,
и стилизираните, често хумористични обобщения на
мъдър наблюдател.
Писателят-художник? Ако писателското му дарование ни посочва проницателното отношение към битието и житейското време и уникалната способност това
да бъде предадено с неговия специфичен словесен маниер, то картинното изражение на таланта му разкрива пълното разгръщане на една човешка персоналност
и нейната преливаща жизненост. Музеят на НБУ представя една цялостна и многостранна личност – мъдър,
рационален и чувствителен човек с богати интереси,
познания и усет.
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Паралелни времена
В идеята за цикъла от 8 вокални рецитала, който ще
бъде осъществен за един по-голям период от време от
доц. д-р Албена Кехлибарева, са „паралелните светове“,
които могат да бъда открити в музиката на композитори
от различни епохи. В основата на задочния им диалог
е отношението към тяхното време като индивидуално
ценностно разбиране за съвременно изкуство. Интересите на Албена Кехлибарева към жанра Lied – художествената песен на XIX век, и неговото претворяване
в музиката на ХХ и ХХI век e свързан с дългогодишни
проучвания и теоретични изследвания, и с повече от
30-годишна успешна концертна и звукозаписна дейност
в България, Австрия, Германия и други страни. Отношението й към тази музика е подчинено на стремежа
към задълбочен философски и интерпретаторски прочит, постигнат чрез вокална и клавирна реализация на
творбите – Албена Кехлибарева е уникална за изпълнителската практика симбиоза на певица (мецосопрано)
и пианистка. В концертите й е включена и мултивизия
с превод на текстовете и друг илюстративен материал,
която познавателно допълва програмите й.
Първият се състоя в залата на Съюза на българските композитори. Вторият органично се вписа в трите
представителни за НБУ изяви – Празничен концерт на
Камерата Орфика, солист проф. Марио Хосен, гост-солисти Рафаеле Малоци (виола) от Италия и Стефания
Янкова (виола), и участие на студенти и преподаватели
от департамент „Музика“ в мащабната инициатива на
Софийската филхармония „Обичам българската музика“ (3 март) – в нея доц. Кехлибарева представи песни
от проф. Димитър Христов, д.н., доц. д-р Георги Арнаудов и други български автори.
Акцент в концерта по мултивизия Стоянила Стоянова бе песенното творчество на Макс Регер (100 години от смъртта му) – един от гениалните композитори
от края на XIX и началото на ХХ век, познат в България
преди всичко с органовите си творби. Макс Регер (заедно с Хуго Волф) е един от предпочитаните от Албена
Кехлибарева автори. С подбора и интерпретацията на
Регеровите песни – пет, изпълнени в началото, и пет – в
края на концерта, а сред тях 6 български премиери – Кехлибарева очерта вълнуващия образен свят на музиката
му, запечатила късноромантичния патос, изпълнена с
драматизъм и с контрастни настроения, преливащи в
съкровената лирика, същевременно обърната към следващите десетилетия като естетика и музикален език, и
влизаща в специфични диалози с вокалното творчество
на четирима съвременни композитори, трима от които
тясно свързани в Нов български университет.
Творчеството на известния австрийски композитор
Райнер Бишоф (Доктор хонорис кауза на НБУ) е познато у нас преди всичко с изпълнения на негова оркестрова и камерноинструментална музика. Цикълът от шест
поеми за алт, виолончело, пиано и челеста „Една година в кулата с Хьолдер“ по Фридрих Хьолдерлин, оп. 44,
прозвуча за първи път на българска сцена в интерпретацията на Албена Кехлибарева, Димитър Тенчев – виолончело, и д-р Златка Ангелова – пиано и челеста. Напи-

сан е през 1996, същата година е отпечатен в Doblinger
Verlag. Философията на Хьолдерлин кореспондира с
творческата нагласа на Райнер Бишоф и неговия музикален език, основан на додекафоничната техника. Иносказателната образност, в случая в сменящите се природни картини като израз на житейския кръговрат, е
постигната чрез трансформации на серийни модели. За
композитора те имат философски основания. Свързан
с идеите на виенската Neue Musik, той конструира различни пространствени фигури като израз на различни
житейски и духовни модели, а омузикаленият текст е
смислово експресивната линия, която е вплетена в инструменталния звук. В концерта прозвуча и неговата
творба за соло цигулка „Хава Нашира“ – поетично разгърната от проф. Марио Хосен инструментална пиеса
върху еврейска религиозна песен.
И един своеобразен красив реверанс към виенската
музика през първите десетилетия на ХХ век – песента
„Самотен гълъб“ от Кирил Илиевски, по стихове на
Крум Пенев, посветена на Албена Кехлибарева през
1980 г. от младия тогава композитор.
Двете песни по стихове на Пейо Яворов – „Дъжд“ и
„Живот в живота“, из триптиха „Шепот насаме“, Георги
Арнаудов композира през 2011 г. Създаден е по известния едноименен Яворов поетичен цикъл, написан през
1907 г. и издаден през 1910 г. в „Подир сенките на облаците“. Оригиналът на триптиха е за сопран, цигулка и
пиано, редакцията за мецопрано и пиано е на Албена
Кехлибарева. Чрез песните на Георги Арнаудов тя разкри един друг свят, емоционален, но по-деликатен като
художествен изказ. Композиторът следва вътрешната
музика в Яворовата поезия (която отбелязват всички
негови изследователи). Усещаме я в изграждането на
формата, в изчистената и изваяна мелодичната линия,
определена от красотата на поетичния ритъм и динамиката на стихосложението.
В песните на Димитър Христов Албена Кехлибарева разкрива ярка неоромантична образност. Композиторът пише своите два цикъла за сопран и пиано по
текстове на Пенчо Славейков през 1981 г. Избраните 3
песни от тях – „Во стаичката пръска аромат“, „Насреща
ми седеше ти“, „Виж, отърси чело бяло“, отново адаптирани за мецопрано от Албена Кехлибарева, оформят
музикална трилогия от песенни миниатюри, посветени
на любовта. Следвайки света от чувства в Пенчо-Славейковата словесност, Димитър Христов създава свой
изразителен песенен модел с графични релефни мелодични линии, очертани от наситени различни реторически фигури и игра на динамични нюанси във вокалната и клавирната партия.
Концертът, проведен в представителната за столицата ни сграда на Музея за история на град София, предизвика интереса на професионалната публика. Идеята
да бъде изнесен в това ново музикалнокултурно пространство открива възможности за различни интересни
проекти.
Проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
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(2) ЧАРЛЗ АЛДЖЕРНЪН СУИНБЪРН И НЕГОВАТА
„БАЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ“
Проф. Румен Генов
приятели на членове на кралското семейство. От началото на своята поетична кариера Суинбърн е смятан за
наследник на поета-лауреат Алфред
лорд Тенисън и Робърт Браунинг,
макар че по мненето на някои тогавашни критици не е успял да понесе
тежестта на своето призвание.
Още с първите си стихосбирки
„Поеми и балади“ (1866) и „Песни
преди изгрев слънце“ (1871) и „Песни на двете нации“ (1871), Суинбърн
привлича внимание и си създава репутация на виртуоз на техниката на
римотрочеството, на метриката и
романтичното визионерство. Но в
същото време еротичните, садомахозистични и декадентски теми в неговите стихове предизвикват и негативни оценки, особено от страна на
Портрет на Суинбърн от 1860-те години Томас Карлайл – историк, критик и
философ, наричан „пророк“ на викБританското общество откликва учудващо сил- торианската ера. За него Суинбърн е млад богохулник
но на поредната криза на Източния въпрос от средата „затънал до ушите в отходна яма и непрестанно добавящ
на 70-те години на ХIХ век. Благодарение на новата за към нея“, а поетът от своя страна му отвръща като го хаонова време масова преса известията за жестокостите рактеризира като „най-хлевоустия гений след смъртта на
и разрушенията при потушаването на Априлското въс- Суифт“.
При Суинбърн с особена сила се проявява напрежетание в България „отприщват шлюзовете на моралното негодувание“ (по думите на съвременен английски нието между личностното и политическо начало, харакисторик) на викторианците, спонтанно възниква об- терно за викторианските творци. Приятел на идеолога
ществено-политическо движение, получило название на италианското Рисорджименто Джузепе Мацини, Су„българска агитация“. Викторианското общество, на инбърн публикува стихосбирката „Песни преди изгрев
различни нива – от ратаи до лордове, е дълбоко поля- слънце“ (1871), като израз на съпричастност към каузата
ризирано, като линиите на разделение минават дори въ- на италианското обединение. Горещите симпатии към
тре в семействата. Голяма част от интелектуалния елит полското националноосвободително дело пък, естестне само изразява симпатии към българските страдалци, вено правят Суинбърн заклет омразник на руския царино настоява щото тогавашното консервативно прави- зъм.
Освен чувствена, еротична и съзерцателна поезия
телство на Бенджамин Дизраели да промени станалата
традиционна политика на безусловна подкрепа на сул- на теми от античността и Средновековието (а даже и на
танското правителство и да бъде дадена автономия на християнски сюжети, въпреки атеизма, с който епатира
въстаналите българи. Но има и гласове на несъгласие с съвременнниците), Суинбърн създава и поезия, която
тези искания, гласове, мотивирани от различни емоции може да се нарече политическа. За разлика от други гои съображения – туркофилство, опасения за съдбата на леми творци, включително близки приятели на поета,
империята, русофобия и очаквания за застрашителна „българската агитация“ от 1876 г. и участието в нея на
фигури като либералните водачи Уилям Гладстон и Джон
експанзия на Руската империя.
Своеобразна е реакцията на Чарлз Алджернън Су- Брайт, и особено на Карлайл, предизвикват яростната
инбърн (1837 – 1909), вторият след Байрон гений, който негативна реакция на Суинбърн. Тя намира израз в неанглийската аристокрация дава на поезията. Суинбърн, говата „Балада за България“ („The Quest of Sir Bright de
както подобава на чедата на британската аристокрация Bromwicham, Knight Templar: A Ballad of Bulgaria“). Маот епохата, минава през привилегировано частно учи- кар че това е рядък случай на присъствие на името на
лище и Оксфорд, но излиза оттам алкохолик, атеист, нашата страна в заглавието на произведение на голям
радикал и даже републиканец. Последното е по-скоро чужд творец (единственият друг случай е с Оскар Уайлд,
проява на ексцентричност на отделни представители който в своя сонет от същия период пише за клането на
на висшата класа, която не и им пречи да бъдат близки „християни в България“), в баладата на Суинбърн всъщ-
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„Алджернън Суинбърн – истински поет“
(карикатура от 1873 г.)
ност не става дума за България. „Балада за България“ е
пародия на средновековната рицарска поезия, в която
като използва нейните средства, Сунбърн осмива водачите на българската агитация, поели на „кръстоносен
поход“ в името на България. Пръв сред тях е „сър Джон
де Брайт от Бромуикам“ (т.е. Бирмингам). Известният
индустриалец, квакер и либерален политик Джон Брайт,
който през юли 1876 г. води работническа депутация в
Министерството на външните работи с искане за промяна на политиката по отношение на Османската империя, е бил дългогодишен депутат от този град. Вторият
„кръстоносец“ – „сър Уилям Мъдрий, народният рицар“
е Гладстон, (който е получил популярното прозвище
„народния Уилям“), най-авторитетният водач на Либералната партия и дълбоко вярващ християнин. Като
„сър Томас Храбрий, рицарят от Челси“ е представен
омразният отрицател на Суинбърн, Томас Карлайл, известен с прозвището „мъдрецът от Челси“ (лондонският
квартал, където той живее). Тези рицари, отправили се
на кръстоносен поход под „знамето на Червения кръст“,
в името на „прекрасната дама на свободната търговия“
и уж водени от „любов към България“, са представени
като страхливи демагози, които нямат капка рицарски
дух и само мамят „клетия българин“ с „напразни обещания за помощ“. Опасенията им, че времето може да
се развали, кара „галантните рицари“ да обърнат конете
обратно.
Основания за обвиненията в лицемерие на тези дейци на „българската агитация“ Суинбърн намира в тяхното поведение при по-раншен случай на масова жестокост, този път от страна на британския колониализъм.
През 1865 г. на остров Ямайка избухва незначително
въстание на освободените черни роби срещу произвола на английската администрация. Губернаторът Едуард
Ейр го потушава с екзекуции на водачите и безогледно
бичуване на мъже и жени. В самата Великобритания

възмутената общественост е създаден комитет (който
включва личности като Чарлз Дарвин, Джон Стюарт
Мил, Джон Брайт), който настоява за съд на губернатора Ейр. Но в същото време е формиран и друг комитет
в негова защита (с участието на Томас Карлайл, Чарлз
Дикенс, Джон Ръскин), и в крайна сметка жестокият губернатор избягва присъда.
Суинбърн се оплаква в писма до свои приятели, че е
изпратил (анонимно) „Балада за България“ в „Пел Мел
Газет“ и в още 16 лондонски вестници, но тя не не се появява в нито един от тях. Тя вижда бял свят едва през 1893
г. когато е публикувана частно от известния критик и
приятел на Суинбърн Едмънд Госи и то в 25 екземпляра.
На това издание е попаднал големият наш литературен
историк академик Михаил Арнаудов, който посвещава
на случая една студия в книгата си „Личности и идеи“
(1926). Обяснението на Арнаудов за пълното игнориране на Суинбърновата балада е, че тя е противоречала на
преобладаващите тогава обществени настроения и на
филантропичната дейност на известни английски фигури, и за това тя се е оказала неприемлива.
Негативното отношение на Суинбърн към руската
намеса в Източната криза от 70-те години на ХIХ век намира израз и в памфлета „Бележка на един английски
републиканец за московския кръстоносен поход“ („Note
of an English Republican on the Muscovite Crusade“, 1876),
в стихотворението „Белият цар“ и други от този период.
Избора на сатирична форма не предполага в конкретния случай проява на неприязън на Суинбърн към
българите. Патосът е насочен срещу срещу онези политически и интелектуални фигури, които се изявяват
като тесногръди християни, и чиито морални апели поетът намира на лицемерни и двулични. Така или иначе
„Баладата за България“ на Суинбърн показва една друга
страна на оформилия се в Европа морален климат по
времето, когато се подготвя освобождението на България.

Карикатура на
Томас Карлайл от Джон Тениъл (1866)
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От село Пирин до Берлин…
Из „Дневник на Бояна Георгиева…“
07 юни 2015 г.

Днес за първи път бях на кастинг за филм. Обстановката бе доста необичайна. На стълбите в университета, търчаща за лекции „ненакипрена“, бях снимана.
Повечето колеги се подготвяха дълго за заветния кадър, а аз с моята приятелка и колежка, закъснявайки
за лекции, срещнахме помощник-режисьора на стълбите. Нищо не очаквам.

10 юни 2015 г.

Стигнах до финалния кръг. Не мога да повярвам. Оставаме двете с моята приятелка да се борим за една
роля. Поставиха ни задача да изпратим две видеоклипчета с две различни ситуации: в едната да си представим, че сме на интервю за работа, а в другата – да
си представим, че приятел ни съобщава тъжна вест
по телефона.

12 юни 2015 г.

Най-сетне изпратих клипчетата. След толкова премеждия – нямах професионална камера, взех фотоапарат, който отказа. Затова се снимах с телефона на
най-добрата ми приятелка. Но видеото нямаше звук.
Взех моя „smartphone”. Отново снимахме клипчетата.
След като качих клипчетата на компютъра си, какво
да видя – картината бе с обърнат образ, който нямаше как да се коригира. Вече съм убедена, че няма как да
ме изберат.

15 юни 2015 г.

Най-хубавият подарък за предстоящия ми рожден
ден: и – мейл от режисьора на филма – Елица Петкова.

Взеха мееее. Елица е гледала клипчетата с лаптопа в
ръце, обърнат наопаки.
Първият ми обърнат сблъсък с професията не ми
изигра лоша шега, както очаквах, а ме отведе пред
добрата „случайност“ на съдбата.

15 юли 2015 г.

След седмица започваме снимки. Вълнувам се. Репетирах, но на терен ще е по-различно. Филмът се казва
„Жалейка“ – копродукция между Берлинската киноакaдемия – DFFB и Нов български университет. Ще
снимаме в българското село Пирин, обл. Гоце Делчев.
Ще си партнирам с доц. Снежина Петрова – ръководител на департамент „Театър“ и мой преподавател,
и приятел; с Анна Манолова, Михаил Стоянов и др.
Моята героиня се казва Елена – най-добрата приятелка на Лора. Винаги я подкрепя и е до нея. След смъртта
на баща й обаче, Елена и другите приятели на Лора се
променят. Накратко, сюжетът на „Жалейка“ представя историята на едно 17-годишно момиче, което
живее в малко селце със семейството си. След загубата
на баща си, Лора (Анна Манолова) се сблъсква с традициите и порядките, опълчвайки се срещу нормите на
траура, защото иска да продължи да живее младостта си.

23 юли 2015 г.

Ден първи на снимки в с. Пирин. Село със 120 души.
Пръснати сме по къщите при бабите в автентична
обстановка, и това ми дава шанс да опозная колкото
се може повече жители, да имам лични взаимоотношения с тях и наистина да се чувствам като у дома си.

14
Снимах в „моята“ по сценарий къща.
Една от последните ми сцени във
филма. Развръзката в отношенията
между мен (Елена ) и най-добрата ми
приятелка (Лора).
От директното ми общуване и живеене с натуршчици, разговорите и
наблюдението върху бита и поведението им, ми се родиха повече идеи
за образа ми във филма и снимките,
партнирането с колегите се улесни и
напрежението изчезна.

24 юли 2015 г.

Ден втори.
Днес снимаме сцена в реката – студена, но бистра. Водата е ледена, ние
сме по потници, под дървета, които
правят сянка. В продължение на
няколко часа на терен ни посиняха устите, премръзнахме от студ. Рискът
на професията. Добре, че бяха бабите
от селото, да ни направят по един
следобеден чай. Вечерта настъпих
жаба. Пищяхме в хор. С нея. Един от
помощниците на Елица си помисли,
че е починал човек.

25 юли 2015 г.

Ден трети.
Вече сме много вътре във филма.
Истинско вълнение е да живея и
работя с натуршчици. Днес наблюдавах сцените на баба Мария – стара
жена от селото, която играе една от
главните роли – майката на починалия Стоян. За баба Мария беше много
трудно да различава снимките от
това, което й се бе случило година
по-рано. Беше загубила сина си и мъжа
си. Започваше да плаче (дори и извън
снимки) и й отнемаше време да се
успокои.
Целият екип на филма и всички местни жители сме като едно семейство.
След снимки ще се съберем на вечеринка, а бабите ще ни пеят народни
песни до късно. Тук се срещам с един
различен свят, запазил традициите и
обичаите си от миналото.

5 август 2015 г.

Към края на снимките сме вече. Днес
снимам последната ми сцена в дискотека в гр. Гоце Делчев. Хем купонясвахме, хем работехме. Ще се прибера в
София много щастлива. Утре.
Работата е песен и удоволствие,
когато зад усилията, идеята и уроците, стои екип от професионалисти.
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Когато си в роля, забравяш собствената си същност
и се отдаваш изцяло на процеса, който те поглъща
и денем, и нощем. Запознах се с един различен свят и
научих много творчески неща, които ще ги използвам,
надявам се, в бъдещи проекти.

Януари 2016 г.

Имам нов и-мейл от Елица – филмът „Жалейка“ е сред
селектираните измежду 400 филма от цял свят на
66-тия Международен кинофестивал „Берлинале 2016“.

10 февруари 2016 г.

Седмица преди премиерата в Берлин. Ще летя със
самолет. Аз изпитвам панически ужас. Никога не съм
летяла със самолет.
Не се страхувай, преди да си опитал.

19 февруари 2016 г.

Днес международното жури ни удостои с престижната награда „Special Mention”. За един нискобюджетен
филм, направен с много любов и усилия от немска и
българска страна, това е голямо признание.
Когато правиш нещо с любов и от сърце, парите нямат значение.

17 март 2016 г.

Днес беше българската премиера на филма „Жалейка“
в „Дом на киното“. Емоциите, изживени точно един
месец по-рано, днес ги споделих с приятели, роднини
и целия екип на филма „Жалейка“, който пристигна
специално от Германия.

20 март 2016 г.

Нашият филм спечели и голямата награда на София
Филм Фест – награда за най-добър филм. Горди сме!
Берлин. Друг свят. Премиерата на „Жалейка“ ще се
Пожелавам на всеки актьор да изживее този миг.
състои в „HAUS DER KULTUREN DER WELT“, от 17:30 И българската публика ни оцени.
ч. След половин час. Това е най-вълнуващото и прекрас- ………………………………………………………………
но нещо в моя живот. Първият ми филм и той пожъна …………………………………………………………
такъв успех. За първи път летях и със самолет. Оказа
се, че е доста приятно изживяване. Цял ден брояхме
Екипът на филма благодари на Берлинската киноакаминутите, докато стигнем залата за прожекция.
демия, Нов български университет, Централен фонд
за стратегическо развитие към НБУ за съвместното съ17 февруари 2016 г., 22:00 ч.
трудничество и на Студентски съвет на НБУ – които
Преди няколко часа минах по червения килим. Започна командироваха доц. Снежина Петрова и Бояна Георгинашият филм. Странно ми беше да гледам себе си час
ева в Берлин.
и половина на “големия екран“. От вълнение ми спадна гласа. След прожекцията имахме парти, снимки и
Над статията работиха в съавторство:
пресконференция за журналистите. Получихме добри
Християна Стоименова и Бояна Георгиева,
отзиви, заради автентичността на филма и добрия
студенти 3-ти курс, в БП „Театър“
екип, който стои зад него.

17 февруари 2016 г., 17:00 ч.
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Знание чрез приключение
Практика по морска биология в гр. Созопол

През пролетта на 2015 г. ние, биолозите от Нов български университет, преживяхме изключителни моменти по време на практиката ни по морска биология
в творческата база на НБУ в Созопол. Още в момента, в
който слязохме от автобуса, в центъра на града и с кашони, пълни с микроскопи, бинокуляри, скалпели, петрита и други важни за практиката ни уреди, привлякохме
погледите и предизвикахме смут у гражданите. След
дългия път бяхме настанени в обновената база на Нов
български университет. Сградата е облечена от приятно ароматен дървен материал, който й придава топлина
и уют. Настанихме се в просторните стаи, някои от които имаха прозорци гледащи към спокойните улици на
града, а други потапяха погледа в лазурносините води
на созополския залив. Красивите морско-сини пердета на прозорците сякаш допълнително подсказваха за
близостта ни до морския бряг.
Още с първите лъчи на Слънцето, които огряха лицето ми, разбрах, че е време за нови приключения и знания. Когато станах, почувствах морския бриз и йодните
изпарения, които пробудиха желанието ми възможно
най-бързо да изляза навън и да започнем събирането
на проби за практиката ни. Колегите ми слязоха след
минути и с бърза крачка се отправихме към брега.
За мен тази практика означаваше много, тъй като
бях едва първи курс, а имах възможността от пясъчната ивица, крайбрежните скали, крайбрежните води,
както и с лодка в близост до остров Св. Иван, да събера представители на клас Scyphozoa (Медузи) - малки и
големи екземпляри на ушата медуза Aurelia aurita, клас
Anthozoa (Корали), клас Gastropoda (Охлюви) и клас
Bivalvia (Миди).
Ние, биолозите от НБУ, имахме и възможността с
лодка да съберем проби от морето. Наблюдавахме устните рамена, стомах и четирите стомашни джоба, както
и 16 радиални канала, от които 8 са неразклонени и 8
разклонени. Под бинокулярния микроскоп бяха наблюдавани и многобройните пипала, разположени по
периферията на умбрелата, както и ропалиите, в които
са разположени статоцистите и чашковидните очи на
медузата.
Също така събрахме екземпляри на конска актиния
под камъни, съвсем близо до брега. Характерно за актинията е, че тя няма скелет и на оралния полюс около
устата са разположени пипала. В повечето случаи обаче
се наблюдаваше само устният отвор, тъй като пипалата
бяха скрити.
Събраните живи екземпляри на голямата черна мида
(Mytilus galloprovincialis) бяха дисецирани и наблюдавани мантията, мускулните адуктури, които затварят черупката, лигамента, свързващ двете черупки, хрилете,
бисусните нишки и храносмилателната система.
Освен живи екземпляри бяха събрани и черупки на няколко различни видове миди, между които

Gibbula divaricata, Ostrea edulis (стрида), Loripes lacteus,
Mya arenaria, Cerastoderma glaucum, Donax trunculus,
Donacilla cornea, Chamelea gallina, Mytilaster lineatus,
които бяха почистени и запазени в колекцията на Лабораторията по биология на НБУ.
Бяха събрани черупки на рапани, както и на охлювчетата Gibbula divaricata и Nassarius reticulatus. Наблюдавахме външната морфология на черупката.
Екземпляри на ракообразното баланус (Amphibalanus
improvises) бяха наблюдавани по черни миди и прикрепени по карапакса на рака пагур. Направихме много
вълнуваща дисекция на рака пагур (Eriphia verrucosa),
като наблюдавахме храносмилателната система, хрилете, очите, антените, ходилните крака, яйчниците.
На втория ден от практиката ни, посетихме замъка Равадиново, който се намира на 3 км от Созопол.
Уникалното архитектурно творение се простира върху
площ от 20 декара. Вътре има парк, езеро с лебеди и параклис. След като прекрачихме входа на комплекса, се
озовахме в един паралелен свят. Около нас свободно се
разхождаха пауни, а аромат на билки и цветя, приятно
ухаеше навсякъде. Високите кули на замъка, бяха обрасли с бръшлян, а любопитните пауни следяха всяка
наша стъпка. Там имахме възможността и да видим лебеди, камили, лами и още много интересни представители на животинския свят.
След тежкия ден, изпълнен с нови знания и умения,
всички се отправихме към брега на морето, за да се насладим на прекрасния залез. Докато гледахме как голямото жълто-оранжево Слънце се потапя в синията бездна на морето, всички се усмихвахме, мечтаейки този
миг да продължи по-дълго. Знаехме, че на следващия
ден си тръгваме от това вълшебно място, изпълнено с
приключения, но знаехме, че ще разказваме за преживяванията си и ще прегърнем всички тези мигове, с усмивка, в сърцата ни.
Практиката по морска биология разви способностите и знанията на студентите от програма „Биология – обща и приложна“. Благодарение на прекрасните
ни преподаватели – доц. д-р Галина Сачанска, доц. д-р
Стоян Лазаров и проф. Даниела Пиларска, всичко което
направихме по време на престоя ни там, подобри знанията и уменията ни и придобихме важен практически
опит. Всички екземпляри, които бяха препарирани за
колекцията на Лабораторията по биология, ще бъдат не
само от наша полза но и от полза на бъдещите ни колеги, тъй като ще имат възможността да бъдат по-близо
до изследваните обекти, както и да планират лесно и
удобно бъдещи идеи и проекти.
Тази практика беше преживяване, което никога
няма да забравя!
Аделина Савова,
БП „Биология – обща и приложна“
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„Природа и изкуство първо подражание“
Пътуващ семинар към курс GENB029 – Естетика и теория на изкуството
Започваме нашето пътешествие точно в 7 часа сутринта. Тръгваме малко сънени, но нетърпеливи да
опознаем чудесата на нашата прекрасна България.
Пътят е дълъг, но пък предвещава интересни места
за гледане. Пристигаме преди обяд в първата предвидена за деня забележителност, а именно – пещерата Магура. Заедно с екскурзоводката влизаме вътре,
като междувременно тя ни обяснява какво предстои.
Според предвиденото време ще прекараме в пещерата около два часа, обхождайки 2,5 км от общата открита площ, която е 3,5 км.
В началото се изправихме пред сериозно предизвикателство, защото трябваше да слезем по едни доста стръмни стълби, които никак не бяха малко. Както и да е, успяхме да се справим благополучно с това
изпитание. Жената ни разказваше интересни неща за
Магурата и някои от тях ми направиха голямо впечатление. Такъв например е фактът, че тази пещера е
с богата история. По произход е една от най-старите в
България, а и също така е огромна като площ. За момента са открити осем големи зали и няколко по-малки, но това съвсем не изчерпва цялостната й големина. Сигурна съм, че предстои откриването на много

неизследвани досега коридори и отсечки в Магурата.
Мястото съхранява около 750 пещерни рисунки като
историците разчитат миналото и идеите на нашите
предци само чрез няколко чертици.
По този начин са открили там древен календар,
отбелязващ с прецизна точност изминаващото време. Имаше и доста рисунки на мъже и жени, както
поотделно, така и заедно, изпълняващи различни
ритуали. Жените най-често са били изобразявани с
вдигнати над главата ръце. Те са били възприемани
като продължителки на рода, чиято задача е да родят
здрави деца и да ги отгледат. Мъжете, от друга страна,
са били силни и властващи. Те са осигурявали прехраната и са показани предимно като ловци или по
време на борба с диво животно. Интересна ми се стори употребата на специални гъби, които са предизвиквали халюцинации и само чрез тях е можело да
се изпълнят определени обичаи. Тези процеси също
бяха илюстрирани подробно по стените на пещерата.
Магурата е образувана като резултат от карстови
процеси и затова не е чудно, че навсякъде може да се
видят странни форми и пукнатини, особено по тавана. Водата има силата да руши, променя и съгражда
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наново, образувайки чудни картини. На едно място
даже помислих, че гледам животинска стъпка, а при
по-внимателно поглеждане се оказа издълбан варовик. Както и беше планувано, минахме през всички
по-големи зали, всяка от които имаше да предложи
нещо уникално. Слънчева зала, Тронна зала, Триумфална зала – това бяха само част от имената. В последната, за голямо мое учудване, се оказа, че дори редовно се провеждат концерти. По време на обиколката
неведнъж ни се наложи да внимаваме, защото беше
доста хлъзгаво, тясно и стръмно на места. Имаше
момент, когато слязохме цели 56 м под земята, което
си беше малко страшно. Междувременно се срещнахме и с местните обитатели – няколко прилепа, които
кръжаха над нас и сякаш ни водеха напред. Когато
приключихме с уговорения маршрут, поехме обратно
към изхода. Излизайки отново на дневна светлина,
в началото само примигвах, защото на очите ми им
трябваше известно време да се адаптират.
След това се качихме в автобуса и потеглихме за
следващата дестинация – Белоградчишките скали.
След около час, включващ изкачване на много стръмен път със завои, пристигнахме там. Това място е
наистина вълшебно! Жалко, че нямахме повече време да го разгледаме. Комплексът се състои от няколко
части и изглежда наистина внушително. Скалите не
са просто скали. Те оживяват пред погледа на гледащия ги. Приличаха ми не на големи камъни, а на хора
и животни, които те гледат и сякаш всеки момент ще

дойдат при теб. Постарах се да заснема всяко парченце от тази местност и после като гледам снимките, да
си спомня къде съм била и да ми стане хубаво.
С моите приятели се качихме и на самия връх.
Малко страшно беше, защото отново трябваше да се
справим с едни тесни и стръмни стълби. Но когато
успяхме… О, такава гледка си струваше усилията !
Усещането да разпериш ръце, наблюдавайки красотата под теб, действа невероятно освобождаващо. Почувствах се като птица, готова да полети навсякъде.
Можех да си седя там и да съзерцавам заобикалящата
ме среда с часове.
Като всяко хубаво нещо обаче, и това си имаше
край. Трябваше да тръгваме обратно за автобуса. С
голяма тъга се спуснах обратно по пътеката. Сега вече
разбрах защо Белоградчишките скали бяха получили
номинация за едно от новите чудеса на света. Накрая
не се сдържах. Обърнах се за последно, опитвайки да
запомня детайлно тази картина за дълго време. Това
не е сбогом, помислих си. Ще дойда пак някой ден. А
дотогава за спомен си купих две прекрасни магнитчета и един ключодържател. Каквото било, било. Автобусът потегли към София. Бяхме малко изморени,
но доволни от преживяното. Изводът от всичко? Това
еднодневно приключение за пореден път ми доказа
колко уникална е природата на България!
Натали Милкова Спартанска,
БП „Графичен дизайн“
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Пътеписите на двама студенти
по програма „Erasmus“
Николай Мичев, Полина Стоянова

След като вече мина време от нашето мобилно обучение в Англия, решихме да споделим с какво сме се
сблъскали преди и след нашето заминаване и какви са
впечатленията ни от Leeds Beckett University (известен
още като Leeds Metropolitan).

1. KEEP THE TIMING!
От изключителна важност за вашето спокойствие
е да започнете подготовката около пътуването ви порано.
Обърнете специално внимание на списъка от документи, които трябва да подготвите и спазвайте стриктно сроковете им. Ние подходихме малко несериозно и
в последния момент стана меко казано напечено. Така

че по-добре да сте готови преди крайния срок, отколкото да разчитате на късмета си.
Първата стъпка е да се кандидатства за самата програма „Erasmus“ в НБУ, след което (ако сте номинирани
от университета) започва процедура по кандидатстване в приемащата институция. За различните университети е различно, но в най-честия случай ви трябват:
•
•

Transcript of Records (който се взима от НБУ, но
имайте предвид, че отнема около две седмици –
превежда се и се разписва от декана и ректора);
Сертификат за ниво на език (ние се явихме излишно на TOEFL, тъй като нямаше кой да ни
упъти какъв точно сертификат ни е необходим.
По принцип е достатъчно да предоставите тест

21

•
•

за ниво на език, проведен от НБУ. Внимавайте,
защото и това не е бърз процес);
Academic reference (препоръка от ваш преподавател. Внимавайте, защото И ТОВА отнема време. Хората са заети);
Валиден международен паспорт.

След дълго стискане на палци, получавате потвърждение от приемащия университет и се започва нова колекция от документи:
• Learning agreement, декларации и договори и
всичко, което ви кажат от Erasmus офис в НБУ
(слушкайте и папкайте).

2. ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
КУПЕТЕ СИ БИЛЕТ веднага след като получите
официално потвърждение от приемащия университет – ПО-ЕВТИНИ СА. Това поне го спазихме и бяхме
много доволни.
Относно настаняването – ние закъсняхме със сроковете за кандидатстване за общежитие и това доведе
до купища проблеми с щастлив край. Оказва се, че в
Англия е доста трудно да наемеш жилище/стая/апартамент/балкон и т.н. Изискванията са непосилни – дълги
срокове на договор, гаранции, предварителни огледи,
превод на депозит, криещ риск от измама. В крайна
сметка ние извадихме късмет като открихме на наш
приятел, приятел на негов приятел приятеля, който ни
свърши всичката черна работа (Пламене, да си жив и
здрав!). НО ако трябва да сме сериозни – в квартирите е много по-удобно и в общия случай по-изгодно, но
доста трудно за организиране. Общежитията са по-сигурният ви вариант, но по-скъп. Безспорно обаче найнеблагоприятно би било отсядането ви в т.нар. sorority
houses, където купонът не спира, но е супер мизерно,
претъпкано и където шансовете ви да не си вземете
изпитите се увеличават многократно. Съветваме ви да
следвате нашия пример – използваме ги само в петък
вечер и после се прибираме на спокойствие.

3. LEEDS BECKETT UNIVERSITY – YOU ROCK!
Честно казано първият ден беше Уау! Дъхът ни
спря от английската организация, мащабите на кампусите им и лекотата с която всичко се случваше около
нас. С две думи училището е с невероятни традиции,
нашият департамент (Маркетинг, ПР и комуникации)
е страхотен, но най-впечатляващото за нас е огромното
разнообразие от студенти от целия свят. В нашата група, състояща се от 36 души, има повече от 20 различни
националности. Това е безценен опит, особено за хора,
занимаващи се в сферата на комуникациите. Важно е
да отбележим тук, че впечатленията на тукашните преподаватели за българските студенти са великолепни.
Много ни тачат и очакванията им са наистина големи.
НБУ има своята висока репутация в Leeds Beckett. А
що се отнася до нашата програма и преподаватели в

България (International Business Communications), смело твърдим, че по нищо не отстъпват.

4. LEEDS
Ако планирате вашата програма да бъде в Англия,
Leeds е място, което трябва да се види. Мултикултурен, жив и цветен – градът е истински рай за студенти
и с гордост и задоволство може да се тагнете от него.
Определено има какво да се види, както в него, така и
в околността (York, Manchester, Liverpool, а защо не и
малко по-далеч по крайбрежието – Scarborough).
Относно цените – хубаво е да се подготвите психически – ПАУНДИТЕ СА СКЪПИ И НИКОГА НЕ
СТИГАТ. Забравете за кръчми и ядене в ресторанти и
вземете в ръчния багаж книгите с рецепти на баба. В
супермаркетите (Morrisons, Tesco, etc.) може да намерите много качествени и намалени продукти. ВИНОТО Е СКЪПО (5 паунда клас Механджийско), а за бирата ДА НЕ ГОВОРИМ (2 паунда - 650 мл). Има оферти
– дебнете!
Ако мразите скъпите сметки за таксита в България
– със сигурност ще намразите и градските рейсове в
Англия. Един билет = 2 бири. Бъдете готови – ще се
ходи пеша и ще се използва чадър (те поне са евтини).
Местните са мили, но малко трудно им се разбира.
Излиза, че това, което сме учили години наред в часовете по английски, няма нищо общо с реалността. Не
се учудвайте, ако влизайки в рейс и подавайки билета
си чуете „Tha Love” – не са влюбени във вас.
Градът е пълен със студенти (около 80 000 са, сред
които има и ДОСТА българи) и в петък и събота си
е истинско freak show. Тук са на мода организираните
обиколки на 200 pub-а за една вечер, но проблемът е, че
се напиват още в първия.
Като кратко заключение бихме казали, че пътуването ще ни донесе безценен опит, знания и много нови
приятели. Определено си заслужаваха всички положени усилия и изгризани нокти. А сега остава и да покрием и надминем тукашните очаквания за българските
студенти и да се върнем догодина там, където си заслужава да вложим наученото. Така че учете, борете се и
носете с гордост титлата „студент на НБУ“.
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Свещеният път на Артиста...

Известен афоризъм гласи: „Опознай родината, за
да я обикнеш”. Перифразирана на театрален език, тази
крилата мисъл би звучала така: „Достигни родината на
театъра, за да го преоткриеш и заобичаш повече”. Така и
ние, участниците в пътуващ семинар „Античен театър
и изкуство”, се потопихме в магичния свят на Древна
Елада през април 2016 г. 30 студенти от major- и minorпрограма „Театър”, под ръководството на проф. д-р Ева
Волицер (департамент „Театър”) и гл. ас. д-р Владимир
Маринов (департамент „Средиземноморски и Източни
изследвания”), имахме невероятната възможност да запечатаме в съзнанието си сакрални места, които да ни
изцелят и одухотворят за цял живот. И това не са големи думи. Връщайки се назад, разглеждайки за пореден
път снимките си от семинара до Древна Елада, усещам
прилив на енергия, примесен с мистериозност и благоговение пред паметниците на театралната култура. Със
следващите редове не целя да съм екскурзовод – даскал,
а кратко и ясно да се опитам и на вас да предам връзката между култура и образование; между корените ни в
миналото и театралната практика в настоящето.
Вървяхме „свещения“ си път 4 дни (от 14.04 до
17.04.2016 г.). Пътувахме, видяхме, усетихме, пробвахме, осмисляхме. Вървяхме стъпка по стъпка. Вървяхме
от равния център в низината на Атина, в низината покъсно на Делфи към калдъръмената площ на периферията на тези полиси. Така желаната периферия ни водеше към Акропола, към светилищата на Атина Палада в
едноименния град, към светилището на бога лечител –
Асклепий – в Епидаврия, на бог Аполон в Делфи. Пътят
ни се устреми от изкачване на Термопилите и изкачване
на хълма Микена, възпята в „Илиада” и „Одисея”, из-

вестна като царството на Агамемнон, през достигането
на древни театри и игра в тях на колегите актьори със
сцени от представлението „Троянки”. Падането в равнината, постоянният преход между вода и планина по
път към дадено светилище, срещата с Коринтския провлак и прокопания в него Коринтски канал, разделящ
полуостров Пелопонес от гръцкия материк от 1893 г. –
бяха само част от спирките по нашия свещен маршрут.
Нашият път имаше цел и посока. Изкачихме го трудно, но успешно, водени от желанието да достигнем Рая;
да почерпим от силата на Светилището на Делфийския
оракул – най-почитаното прорицалище в древността в
цялото Средиземноморие; да получим изцеление и да
се пречистим, изживявайки катарзис. И се получи.
В съвременния свят един истински заразителен
спектакъл води публиката чрез съпреживяване до катарзис, породен от дълбоката игра на актьорите, които
използват мистериозни хватки, за да омагьосат зрителите. Но малко хора осъзнават трудността на подготовката и репетицията, краткото време за преобличане или
промяна, страха преди вдигането на завесата... Лично
за мен това пътуване към Древността бе едно своебразно представление, вплитайки в себе си седемте основни
елемента: трудност, мистерия, свободно време, страх,
магия, изцеление, катарзис.
Пречистването ми се осъществи първо на нос Сунио – най-южната точка в Атика, при допира ми с храма
на бог Посейдон и силата, която пейзажът там излъчваше. Светилището на бог Аполон и Стадионът в Делфи,
на който през VI в. пр. Хр. са се провеждали Питийските игри, включващи музикални и спортни състезания,
бяха вторите толкова въздействащи за мен места. Може
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би, защото пътят до тях е наречен от древните гърци
„свещен“ и води до „пъпа“ на света. За древните гърци
„омфалос“ (от гр. пъп) се намирал в Дефи, в храма на
бог Аполон и представлявал одялан яйцевиден камък,
набразден от каналчета, образуващи мрежа. Омфал бил
каменната запушалка на канала, който свързвал трите
свята – небесния, нашия и подземния.
Изцеление намерих в Светилището на бога-лечител – Асклепий – в област Епидаврия. Той е считан за
създател на медицината у древните гърци. Посетихме
музея му. В него бяха запазени лекарските му инструменти; негова статуя, съпътствана от змия – символ в
днешната фармация. Минахме през „пропилеи“ – параден вход, през който са минавали както излекуваните, така и хората, приключили земния си път. Видяхме
останки от храма на бога-лечител, от олтар и плочки с
надписи. Легендата гласи, че всеки излекуван е давал
обет. Като се изцели, да напише на плочка своята история и да я остави в храма на бога, така че всички да
я прочетат.
Зарази ме величието на най-високата точка в Атина
– Акропола.
Това е крепост, център за казарма и икономическа
власт в древността, по-късно религиозен център. До ден
днешен Акрополът е единственото светилище със сгради, построени едновременно. Открива се великолепна
гледка към целия град. В допълнение Дионисиевият театър с останките от своето скене, проскене, орхестра и
специални места за жреци на първи ред, Партеона на
Атина Палада със своите форми в йонийски стил, статуи на богове, на жреци, без прави линии, украсен само
от мрамор, със своите символи, обожествяващи атинския народ, те карат да се чувстваш малък пред голямата мощ на изкуството. Още едни млади талантливи
надежди в Арта ме накараха да изтръпна на няколко
пъти. Актьорите в представлението „Троянки” с режисьор: проф. Ева Волицер имаха неповторимата възможност да представят сцени от едноименната пиеса на
Еврипид в автентична атмосфера в два от най-големите
древногръцки театъра – Торикос и Епидавъра. Трудът
и всеотдайната им игра бе многократно възнаграден
от бурните аплодисменти в края на всяка сцена, както
от местната, така и от чуждестранната публика, неразбираща български език, но заразена от въздействието
на колегите. Гласът на Румяна Великова, магнетичен и
чувствен, озари с автентичното си фолклорно звучене
центъра на сцената в Епидавъра. Древният театър от IV
в. пр. Хр., известен с акустиката си и своите 15 000 места, остана безмълвен пред нейната песен, както и пред
всеобщото изпълнение на Хора, заедно с партньорите
й: Койя Чехларова и Воймира Дичева. Адмирации за
силното си представяне получиха и другите изпълнители в откъсите: Виктор Андреев, Соня Хоанг, Габриела
Димитрова, Габриела Гаврилова и Силвестър Йорданов.
Браво, колеги!
Трудност и несигурност изпитах при изкачването
на Акропола, заради хлъзгавите специфични камъни,
при изкачването на древния Стадион в Делфи и на Термопилите – отново заради неравностите, релефа и височината. Изкачването на хълма Микена бих определила обаче като „сладка” трудност. С богатата си история
сякаш хълма те кара да не се отказваш, докато не достигнеш целта – покоите на цар Агамемнон и съпругата

му – Клитемнестра. Микена, известна още като „сестрата” на Крит, е мястото, където Шлиман открива предполагаемата погребална златна маска на цар Агамемнон;
мястото, което се счита за връх на гръцката цивилизация от XVI-XII в. пр. Хр.; цивилизацията с развита и
разчетена писменост Линеар Б; цивилизацията, завладяла голяма част от Средиземноморието.
С Елевзински Мистерии се сблъсках в храма на
богинята Деметра в град Елевзина. Мистериите са ритуали в чест на Деметра и дъщеря й Персефона. Според свещената легенда, именно в Елевзина, Персефона е
върната на своята майка, след като е отвлечена от Хадес
– бог на подземното царсвто. Деметра основава мистериите в знак на благодарност. Свещените игри по време
на Елевзинските мистерии се считат за родоначалник
на драматургията.
Условно „свободно време” имах по време на панорамната обиколка на Атина и на Нафплио с автобус.
Видях в Атина настоящия и предишния Парламент, Ботаническата градина с над 600 вида растителност, дома
на Шлиман, Академията на науките, Националната
библиотека, Олимпийския стадион, Атинския университет и др. Повечето сгради се открояваха със символи,
типични колони с фризове, на върха на които стоят статуите, както на боговете: Зевс, Атина, Хера, Арес, така
и статуи на философи като Сократ и негови ученици. А
в Нафплио – първата столица на свободна Гърция, за
периода от 1829 г. го 1834 г. – видях крепостта „Паламиди”, която може да се опише само с една дума – елегантност. Съвременният музей на Акропола, както и този
в Делфи, допълниха картината на „свободното време”,
съхранявайки строго, ревностно и без възможност за
„селфи”, останките от гръцките паметници на културата.
Страх изпитах, когато погледнах от моста на Коринтския канал надолу към кристално чистата тюркоазена вода, разбиваща високите бентови стени, прокарваща си тесен (за окото на човек) път, устремена напред,
силнотечаща, с волно летящи чайки над себе си.
Свещеният път на Артиста започва с една малка
стъпка, която му открива неподозирани светове. Първо, той чете, информира се. После посещава, пътува до
спирките в книгите. Допира се до всеки камък. Стъпва
на античен терен преди да стъпи на съвременна сцена.
Накрая играе, пресъздава образите от минало и бъдеще, осъзнал значението на всяка дума, натрупал достатъчно познания, за да формира на сцена достоверни послания. Културата и образованието вървят ръка
за ръка и се усъвършенстват непрестанно. Пътят към
практикуването на театър преминава през натрупан
асортимент за историята му. Допир, до който стигнах
– благодарение на пътуващ семинар „Античен театър и
изкуство 2016”. Ще пазя винаги спомена за сакралните
места, които посетихме по време на семинара и които
не могат да се опишат с думи. Постоянно ще си повтарям колко малки сме всъщност пред силата на историята и изкуството.
Пътуващ семинар „Античен театър и изкуство” е
реализиран с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ. Екипът и участниците
благодарим за предоставената възможност и отлична
организация.
Християна Стоименова, БП „Театър”
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ПЪТУВАЩ СЕМИНАР

„Гръцки език на колела: Посока Пелопонес”
Понеже сме убедени, че доброто владеене на чужд
език изисква и добро познаване на културата и светогледа на носителите на съответния език, ние от програма „Неоелинистика” на НБУ за поредна година организирахме Пътуващ семинар в Гърция за студентите,
изучаващи новогръцки език в НБУ с финансовата подкрепа на Министерството на Република Гърция и Министерството на просветата и културата на Република
Кипър. Тази година семинарът се проведе в периода
11-16.04.2016 г. под наслов „Гръцки език на колела: Посока Пелопонес” с ръководители преп. Христина Янисова
и преп. Диан Карагеоргиев от департаментите „Средиземноморски и Източни изследвания” и „Романистика и
Германистика” на НБУ. В Семинара участваха студенти
от ОООК по новогръцки език в НБУ, както и завършили
бакалавърската програма „Неоелинистика” на НБУ.
По време на пътуването посетихме културните и исторически места Делфи, Олимпия, Месения, Микена и
Епидавър. Разгледахме съвременните големи градски
центрове на Волос, Патра, Каламата. Докоснахме се до
китния Нафпактос и се насладихме на красотата и уюта
на Нафплио. Пелопонес ни посрещна, докато преминавахме по впечатляващия мост Харилаос Трикупис и ни
изпрати обратно в Континентална Гърция, докато пресичахме Коринтския канал.
Целта на пътуващия семинар беше, разбира се, да запознае студентите с паметниците на гръцката култура,
но преди всичко да им даде възможност да общуват в
реални всекидневни ситуации, да научат повече за живота на съвременните гърци и да участват активно по
време на подготовката и провеждането на семинара с
материали и презентации.
Безспорно този подход, съчетаващ „пътешествие” и
„учене”, спомага за трупане на знания, опит и умения
по гръцки език (студентите „проговориха” на гръцки,

преодолявайки езиковата бариера), но сякаш по-важен
остана урокът от споделянето и диалога. Имам предвид
онези малки мигове Гърция, които преживяхме заедно, ние, на нашия малък НБУ-остров, сред маслините,
морето и корабите. Непрекъснатото тичане, бързане,
закъсняване и недоспиване отстъпваха пред неестествения прилив на енергия, страст и емоции, желание да
видиш, чуеш, да опиташ, вкусиш и докоснеш – μπλε,
γαλάζιο, γαλανό, ζέστη, ήλιος, ομορφιά, τσίπουρο, χταπόδι,
μυζήθρα, θάλασσα, ελιά, ρεμπέτικα, λαϊκά… Така проведохме Олимпийски игри на НБУ, на които победителят Коста бе увенчан с маслинови клонки и бе възпят в
епиникий, създаден в негова чест. Така и Ники възхити
местните жители със своето българско хоро в Нафплио.
В Олимпия притихнахме смирени пред репетицията за
запалване на Олимпийския огън, сякаш Аполон бе сред
нас. Продължителните следобедни разходки към „стария град”, непринудените разговори и смехът, изкачването на крепостта по 999 стъпала, къпането в морето,
вечерите заедно, нощният живот и сутрешното фредо
еспресо с «καλημέρα, παιδιά»… И това бе само част от
онова, което ни накара да заобичаме повече Гърция и
гръцкия език. Затова и всички пазим спомена от думите на Τζο в Нафплио – ελευθερία σημαίνει το να μπορείς
να πηγαίνεις όπου αγαπάς (свобода означава да можеш да
ходиш там, където обичаш)…
Пътувала съм много в Гърция. Пътувам от години.
Но пътешествието с тези прекрасни, любознателни, искрени, търсещи, знаещи и можещи студенти не би могло да се сравни с нито едно друго. За мен е чест да съм
техен преподавател и им благодаря за искрицата в очите
им! Να είστε όλοι καλά, παιδιά! Благодарна съм на проф.
Пороманска, която ни подкрепи и ми се довери в това
отговорно начинание.
Ас. Христина Янисова
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Константин Купенов,
БП „Психология на английски“:

Слънце и узо

Първа нова олимпийска ода в
чест на Константин,
победител в надбягванията
Пиндар Нов Български
Когато Зевс, ръката си протяга

Олимпия блести в божествен плам,
маслините снаги прекланят

пред победителя като пред храм.
Олимпия е равнина на боговете,

видяла подвизи на хиляди мъже,

но тоз, за който всички ще говорят,
той Константинос се зове.

И нека победителя да увенчаем дошъл от края на света

и неговото място да признаем Нов български университет.

Малцина победители ще бъдат но най-велик е в този час -

пътуващият в Гърция със нас!

Каламата беше най-южната точка от нашето
пътуване, където промяната във времето и
темперамента на гърците бяха вече осезаеми.
Между тези характерни особености, някак
като по изключение се очертаваше префиненият баланс на каламатската атмосфера. Сякаш безвремие се беше настанило там. Можех
да го усетя, носейки се упоен от чаровния аромат на портокаловите дръвчета и щастието на
минувачите. Нещо магично се крие в гръцкия
юг. За разлика от Волос например, където животът се случва много динамично, Каламата се
откроява с неестествено спокойствие. Рисуван
като с маслени щрихи, пейзажът можеше да
спре дъха! Като по чудо, със своите 2600 метра,
планината Тайгет дооформя тази художествена прелест, като исполин извисяваща се над
населеното място. Сложено между планина и
море, градчето позволява вископланински туризъм, а от друга страна, плаж и водни спортове. За вечерта там може да се пише много.
Може би с влюбените двойки, загледани разнежено в блещукащите тайгетски серпентини. Или пелената от морска влага, спряла над
нощна Каламата, правеща светлините красиво
зъзнещи… Макар лишени от удоволствията
на центъра, по-високите квартали на Каламата крият особен вид харизма. На пръв поглед
напомнящи опасност и несигурност с тесните
улички и гъсто струпаните къщички, със своя
кич, преобръщат първоначалната представа.
Югът в крайна сметка е ароматът и светлината насищащи всеки детайл. Пищността на
центъра тук е заменена с благоуханни миризми от нечии кухнички, носещи се сладостно
във въздуха; деца каращи „παπάκι“ с невероятна умелост; улични лампи, хвърлящи бледа светлина в прекрасната нощ. Животът на
това място сякаш със свое правило създава
особеното чувство на смисленост във всичко.
Дойде ли време обаче да посрещнеш вечерния
бриз по крайбрежната улица, започва приятно спускане надолу през куп домашни портокалови градини и съвършени азалии. Стигнал
до крайната точка на среднощната си одисея,
човек се чуди все пак дали да завърши вечерта си традиционно с узо в местното ,,μπαράκι,,
или просто да приседне на плажа с поглед към
нощното море. Тогава наистина разбираш, че
можеш да построиш Гърция само с „маслина,
едно лозе и един кораб“.
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Николай Иванов, БП „Фотография:

Гърция - не пътуване, а преживяване
Една седмица. Толкова беше нужно, за да разбера
какво наистина е Гърция. За някого това може да е
просто името на една държава. За мен обаче, това вече
съвсем не е така. Занапред, когато чуя това име, ще се
сещам за тази една седмица, за това пътуване, за това
пътешествие. Ако има дума, която може да опише случилото се, това е тя – пътешествие.
Всичко започна в онази мрачна понеделнишка сутрин, като всяко едно пътуване – товарене на куфари,
чакане и пресмятане на времето, за което ще стигнем
до първата си дестинация. Настроението в автобуса
беше мудно, тъй като все още не се познавахме един
друг, но това беше на път да се промени. Още при първата ни спирка започнахме да се сближаваме. Усещаше
се приятелската атмосфера и всички започнахме да
се отпускаме, и малко по малко да се откриваме един
пред друг. Моментът, в който преминахме границата беше този, в който се видя промяната. Лицата на
всички се изпълниха с нетърпение. Всички искаха да
поемат колкото се може повече от културата на това
прекрасно място и това беше очевидно. Настроението
в автобуса коренно се промени. Всички започнаха да
се усмихват и да говорят с останалите, все още непознати за тях.
Следващите дни бяха магически. Всяко едно място,
което посетихме, даваше нещо от себе си, нещо което
останалите не даваха, нещо различно, нещо очарователно и ново. С всеки изминал ден ние ставахме все
по-близки и по-приятелски настроени. Беше дошъл

момент от пътуването, в който дори не помисляхме
да сваляме усмивките от лицата си и тогава се случи.
Беше топла вечер в прекрасния Нафплио, когато решихме съвсем случайно да посетим една уютна и в същото време не особено голяма кръчма. Имаше нещо в
това място. Нещо, което ни привличаше. Няколко часа
по-късно вече си тръгвахме, плакали, смели се, замислени за това как тези няколко часа промениха мирогледите ни.
Собственикът беше усмихнат човечек с вече побеляла коса и очила, подчертаващи кръглото му лице.
Той беше виновникът за това емоциално увеселително
влакче, в което се превърна въпросната вечер. Вместо
да затвори и да ни помоли да тръгваме, той избра да
остане до ранните часове на деня и да говори с нас, да
се запознае с нас, да се сближи с нас, и най-важното –
да се сприятели с нас. Хората от персонала бяха също
толкова позитивни, избирайки да останат и да танцуват народните си танци (които и ние от наша страна
показахме), вместо да се приберат по домовете си, и да
почиват, изморени от дългия ден. За жалост думите не
могат да опишат преживяното. Колкото и да опитвам,
не мога с думи да предам ценните уроци, които ни даде
този добър човек в тази прекрасна вечер. След този
емоционален момент дойде и времето да се сбогуваме
с магическия Нафплио. Продължихме напред, както в
пътешествието си, така и в отношението си един към
друг. Всички вече бяхме приятели. Всички вече бяхме
емоционално свързани.
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Паоло Реца, БП „Бизнес администрация“, майнер: Туризъм:

Гърция - Раят на земята
Не е трудно да се влюбиш в Гърция. През април за
втора поредна година се включих в пътуващия семинар в Гърция с групата по Новогръцки, организиран
от НБУ. Въпреки множеството пътувания, които осъществих последните месеци, до далечни и не толкова
далечни дестинации, със сигурност това пътуване ще
остави дълбок отпечатък и дълго ще ме държи. Гърция е близка и достъпна за всеки дестинация, но магията, която притежава тази земя, е неописуема и несравнима с никоя друга страна. Това, което отличи и
направи толкова магическо това пътуване, най-вероятно беше фактът, че всичко беше изпълнено с много
любов и силна обратна връзка между организаторите
на пътуването и студентите. Без значение, кой колко
е напреднал в изучаването на езика или предишната
му връзка с държавата, едно обединяваше всички –
нестихващата любов към Гърция, езика, културата и
гръцкия начин на живот като цяло.
Всеки от нас беше там по собствено желание и отброяваше дните до вълнуващото пътуване още месеци
преди това. Еуфорията беше осезаема дни преди датата на заминаване, когато всички ние споделяхме публикации, колко нетърпеливи сме да отпътуваме към
нашата обща любов – Гърция. Цялата тази магия не
би била възможна без отдадеността и обичта, с която нашата любима преподавателка Христина Янисова
организира пътуването. При наличието на такава група пътешественици, нямаше как да не си прекараме
уникално и да не си спомняме с лека носталгия за тези
шест незабравими дни.

Самото пътуване, освен с емоции, красиви гледки и
културна обогатеност, беше изпълнено и с няколко важни урока, които накараха всеки от нас да се замисли
и да ги тълкува по свой собствен начин. Става въпрос
за гръцкия начин на живот и защо наистина хората,
природата и дори атмосферата, която те обгръща в
южна Гърция, напомня толкова много на един земен
Рай.
След интересен разговор с местни хора се докоснахме до философията им: „Гърците не са родени за да
работят, родени са да се любуват на слънцето и морето и да философстват“. Първоначално звучи абсурдно
за нас, но всъщност на различните хора им се отдават
различни неща. Не всеки може да бъде, като другите и
не всеки е длъжен да бъде. Затова, ако северните държави са добри работници, икономисти, производители и финансисти, то гърците са късметлии и могат да
си позволят да бъдат просто философи, защото имат
благословена земя. Имат богатство, несравнимо с никой друг народ – уникална природа, безкрайно синьо
море, красиви китни градчета, богата антична история, портокали, маслини, зехтин и всякакви други дарове. Казвам дарове, защото те наистина са късметлии
да живеят в този Рай. Никой няма право да ги вини,
защото никой не бяга от хубавото. Може само тайно
да им завиждаме, че са част от тази земя и могат да си
позволят да живеят само от туризъм, само от споделянето на тяхната красота и история с останалата част
от света.
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Пепа Ангелова, БП „Фотография“:

Свободата да пътуваш
Хората казват, че свободният човек пътува там,
където обича, където се чувства обичан. Аз преживях това магично чувство – докоснах се до свободата.
Щастлива съм. Силна съм. В началото бях страхлива
и неуверена, разбираемо е – толкова много красота и
магия на едно място биха стъписали и най-смелия.
Автобусът ни чакаше. Необичайно за нас – закъснявахме. Усмивките по лицата на пътуващите някак си
променяха отвратителното време на сивия град. Потеглихме. Един притеснен глас ме изпрати с “Пази се!”,
а аз бях уверена, че нищо лошо няма да ми се случи,
нали знаете – предчувствие.
Щастието кръжеше над нас като един невидим
спътник, като красива гледка. Стигнахме до границата
и нещо се случи. Магията на това място ни обзе още от
началото. Усмивка. Сърцебиене. Оглеждаш се – чужди
надписи, опитваш да ги прочетеш, но времето не ти
стига. Виждаш някоя позната дума, чувстваш се малко по-уверен. Влизаш в непознатия град – забелязваш,
че дори и хората вървят по-различно. Някак по-щастливи са. А морето... Морето е просто съвършено, нереално, докато не го докоснеш. Става ти едно такова
красиво и спокойно, забравяш къде си бил допреди
няколко часа.
Имаш около един час да починеш и да се приготвиш за разходка. Не ти стига, защото не си спрял да
се взираш през прозореца на хотела. Взимаш си само
фотоапарат, пари, дори и телефон не ти трябва, не ти
се иска да губиш време с такива разговори. Тръгваш
и не можеш да повярваш. Това рай ли е? С какво си

го заслужил? Всички около теб говорят, а не теб ти се
иска да помълчиш, да свикнеш, че това нещо наистина
ти се случва. Виждаш хората – прекрасни по своему,
спокойни, веднага разбиращи, че не си местен. Чуваш
морето, глъчката на препълнените с хора кафенета и
един глас ти казва: “Много съм щастлива!”. Продължаваш неуморно да вървиш – жаден си да видиш всичко,
защото просто е адски различно – слънцето, отражението му в морето, красивите кораби, блясъкът в очите на хората. Опитваш се да запаметиш всичко, някак
си апаратът не е достатъчен.
Спираш един човек, опитваш се да го попиташ
нещо, което си репетирал няколко пъти преди това,
за да го кажеш правилно. С усмивка ти отговаря, че
всички магазини са затворени. Какво им трябва на
тези хора? За какво са им магазини, за какво им е да
работят до късно вечер? Те са истински свободни. Те
обичат всичко около тях. И истински им личи. Мечтаеш и ти някой ден да се почувстваш поне наполовина щастлив. Тяхното настроение те заразява с всяка
една минута все повече – вдигаш чаша и поздравяваш,
а отсреща едни прекрасни погледи, чувстваш тези непознати допреди няколко часа по-близки. Пееш, но не
разбираш текста на песента, докъде разбираемо, но ти
не се отказваш – научаваш я.
Чуваш звънливия поздрав на човека от хотела. Излизаш, носиш голям куфар и се чудиш защо си взел
толкова много неща като нищо от тях не ти трябва.
Слънцето огрява лицето ти. Не знаеш какво ще се случи, къде ще отидеш, кога отново ще преоткриеш себе
си. Тръпка. А може би любов. Свобода.
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Стела Паунова, БП „Туризъм“:

Пътуващите семинари
В последните години пътуващите семинари станаха любимият ми начин на бягство от скучната монотонност – нови места, магични моменти, интересни
познанства. Последният обаче, надмина и най-смелите
ми мечти! Научих много за много, почувствах се още
по-свободна, затвърдих идеите си. Преживях невероятно приключение със страхотни хора, организирано
от човек, имащ безкрайна любов и смелост, даряващ
ни душевни богатства – незаменимата ни преподавателка! Тя е нашето съкровище и светлина по пътя, за-

щото изучаването на гръцкия език само по себе си е
трудна борба на една или друга инстанция. Правейки
този семинар, тя бетонира у нас и без друго голямата
ни страст към гръцкото. Поднесе ни възможност да
видим невероятни места; да усетим магията на древните центрове; да научим много за Гърция от първа
ръка; да се заразим с тяхната безгрижност и любов
към живота; да създадем обединен кръг от личности
– един безценен житейски урок!

Пламена Георгиева, БП „Фотогафия“:

Знам къде ще се върна
Преди да замина едно късметче ми каза, че няма
да сме никога същите. И понеже винаги съм отричала
съществуването на всякаква съдба, предопределеност
и подобни нелогични за мен развития на събитията,
дори когато упорито са ме застигали, се смях. Знаех,
че нещо ще се случи. Нещо ще ме промени. И тръгнах
нащрек, но в крайна сметка се отпуснах и оставих на
времето само да ми разкрие. Сега, когато преполових
шоколадовите вафлички, които бяха за колегите ми,
бавно пристъпвам към свободата си, за която вече дълго мисля след завръщането. В Гърция ме питаха какво
е свобода и аз си казах „да не ме πειράζει (от πειράζω
- дразня, вредя, преча)“. Оказа се, че етимологията на
думата идва от способността да отидеш там, където
искаш. Тоест, да не те „пирази“. Не обичам философски проповеди, затова останаха в мен само въпросите на човека, който държеше една таверна в Нафплио.
Защото онова, което е общовалидно за всички, са
въпросите. Оттам нататък всеки дава различен отговор. И за мен въпросите „Защо се страхувам?“, „Защо
отлагам?“ и „Защо ме е грижа за маловажни неща?“
не са реторични, аз все още търся отговорите. Винаги се питам „Какво имам и какво искам да имам?“ И
колкото по-голяма е разликата между двете, толкова
по-силна е мотивацията ми да имам и второто. Напоследък загубих ентусиазъм за много неща и когато отново той се запали, ми отне известно време да изясня
за себе си това нов живот ли е, което виждам пред себе
си, или моментно състояние. Запалих съзнанието си

за красотата около мен. Запалих го чрез емоцията и
за емоцията. Запали се приятелство. Запали се нещо
старо в мен и изгоря, за да се запали нов живот, в който искам да се науча да не ограничавам доброволно
свободата си, когато тя е в ръцете ми. Да намеря смелостта или силата, с която да мога един ден да поставя ясна граница между това, което е преходно и не
ме води към щастие, и онова, което искам с цялото
си сърце, но за което си мисля само в края на деня.
А искам толкова от живота, искам като един грък да
греба от него с пълни шепи и повече да не отлагам.
И не знам от пътя ли, от хората ли, които виждам –
освободени и безгрижни, или пък от хората, с които
пътувам, обръщам поглед към себе си и виждам една
битка в мен – между егото ми и желанието ми за свобода на духа – да захвърля всички предубеждения, да
захвърля всякакъв страх, да паднат всички самоналожени задръжки и да изразя това, което чувствам – радост, признателност, любов, слабост. Изминах хиляди
километри, за да попадна на критянин, който да ми
каже, че нещата се случват, когато ги правим и когато
не мислим излишно за последиците.
Животът е най-ценното, което имаме и заради
което имаме всичко останало, и е единственото, което имаме. И когато си играем с него, разбираме какво
имаме. Двайсет години са достатъчно време за наблюдение. Искам от първата след тях да играя и аз и
тази игра да свърши с живота ми, но не и преди него.
Някой ден, играейки, знам къде ще се върна.
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Хроника на една
(не)благодарност...
Диан Карагеоргиев

„Доколкото мога да преценя, направено е всичко възможно и от природата, и от човека, за да се превърне
Индия в най-невероятната страна, която слънцето
посещава при своите обиколки. Изглежда така, сякаш
нищо не е забравено, нищо не е пропуснато.”
Марк Твен

Казват, че отиваш в Индия, не когато ти поискаш,
а когато тя те повика. Получих моята призовка много неочаквано, някак спонтанно и категорично извън
туристическия график за годината. Не мислих много,
защото реших, че най-сетне в живота ми е настъпил
повратния момент, в който „Индия ме вика“. Да се изправя пред Тадж Махал е точка от моя некратък списък
с детски мечти, признавам... Но трябва да призная още,
че „дестинацията Индия“ никога не ме е привличала
неудържимо, и вече дори беше преместена в списъка с
мечти, които ще сбъдвам в някой друг живот...
Истинският пътешественик влага в подготовката
на пътуването точно толкова ентусиазъм, колкото и
в самото пътуване. В противен случай не е пътешественик, а просто турист! Моят ентусиазъм угасна доста
бързо и премина в разочарование, което ме обзе, след
като реших този път да започна първо с психологическата подготовка. Затова разпитах всички приятели и
познати, които вече са били в Индия. „Абе, не може да
се опише с думи. Трябва да се види!“ Така отговаряха
всички, без изключение, като че ли се бяха наговорили
единодушно да бойкотират пътешественическата ми
любознателност.
Тогава все още не съм предполагал колко са болезнено прави! Да! Не може да се опише с думи! Не може
да се опише и със снимки! Снимката запечатва образ
на човек, маймуна, слон или храм. Но не може да предаде емоцията на спомена, скрит зад този образ. Не
само защото капацитетът ми на фотограф е повече от
аматьорски, но и защото Индия не позволява да бъде

описвана по този начин. Не позволява и да я разказваш. Тя настоява да отидеш и да я видиш. Тогава, когато тя реши да те повика!
И ето – повикан, надлъжно и напречно ваксиниран,
запасен и обезопасен чрез препарати, хапове и подръчно снаряжение срещу всичко, което там може да ме
нападне, ухапе, отрови и изяде – стъпвам на индийска
земя. Доста преди това, по време на дългия полет, вече
съм се социализирал с немалка част от индийския народ, извиращ от всеки ъгъл на огромния самолет. Чувството, че почти половината индийско народонаселение е успяло някак си да се качи точно в този самолет,
не ме напуска и на летището в Делхи. Там сякаш другата половина от същото това население се е събрала да
ме посрещне и приветства. При това, с широко разтегната и съвсем натурална усмивка.
Все още дори не подозирам, че това чувство ще ме
преследва доста дълго и навсякъде. Защото вече месец
след завръщането в цивилизацията, понякога усещам
онези неволни студени тръпки и същото това чувство.
И мисля почти постоянно за онази дума. Любима дума,
която си измислям за всяка страна, която посещавам.
Замислете се и вие (нищо че може би не сте филолог
и не сте професионално изкривен да мислите толкова
много върху думите) – всяка една страна, където сте
били, е свързана в подсъзнанието ви с дума, любима
ваша дума, дума за цвят, за мирис, за усещане... Любима
дума, с която да свържа Индия обаче няма! Единствена, която постоянно ми идва наум и не мога да пропъдя
по никакъв начин е думата МНОГО! Когато Марк Твен
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е написал, че това е страната, в която има всичко, може
би съзнателно (да не плаши пътешествениците, все
пак) е забравил да добави: от всичко по много!!!
Най-много ми се струват хората. Навсякъде гъмжи
от хора! Още на втория ден печално се примирявам с
мисълта, че няма да успея да направя нито една снимка, на която да няма десетки глави и ръце, омаловажаващи и обезличаващи безвъзвратно величието на всеки един паметник. Но с гъмжилото от хора европеецът
трудно привиква! Тесните пустеещи улички на средиземноморските градчета и романтичните самотни разходки по плажа на кое да е море, тук са просто мираж.
Човеците са навсякъде, заливат те, давиш се в море от
човеци – с различен цвят на кожата, с искрящо пъстри
дрехи, с широки белозъби усмивки. Искат да се доближат до теб колкото се може повече, да те докоснат,
да се снимат с теб, да ти предложат да си купиш нещо,
да изврънкат някоя рупия или просто да ти се усмихнат. Около мен бързо се завихря нескончаем концерт
от викове на неразбираеми езици, шум от клаксони и
стъпки, дрънкане на велосипеди и рикши, кряскане на
маймуни и папагали... Разстила се аромат на непознати
парфюми, нечисти тела, нещо лепкаво и сладко, нещо
кисело и люто, смог и изгорели газове, животински
(и не само!) изпражнения... За необщителен европеец
като мен всичко това е твърде много! И то в момента на
първия сблъсък с индийската реалност. Шокът за сетивата е почти непреодолим. С времето привиквам към
всичко това, дори започва да ми се струва симпатично, но в самото начало единственото, което чувствам, е
истеричен вътрешен зов да намеря най-малката и найтъмна стая на летището, да се заключа в нея и там да си
дочакам деня и часа на обратния полет за Европа.
Някой ще каже: „Тоя пък лигльо, разглезен европеец, свикнал с френски шансони и гръцко сиртаки, бил
преживял шок...“ Мога да се закълна във всички индуски божества (а те хич не са малко), че и най-коравата
пътешественическа душа е сломена и обезоръжена от
първия контакт с Индия. И едва след като свикне с ароматите и допира, започва да се лута сред хилядите шумове и багри, в денонощно бълбукащата и клокочеща
агломерация на „страната, която никога не спи“, и да се
пита от къде произлиза това усещане за шок?...

Отговорът, прозрян от мен, всъщност е повече от
прозаичен, дори банално изтъркан от употреба – контрастите! Жадният за приключения дух е способен на
чудеса от храброст, за да открие контрасти навсякъде.
Но в Индия контрастите са тези, които те откриват
и се блъскат в теб, надминават нормалното човешко
въображение, чупят всякакви граници, стереотипи и
клишета. Контрастите са сюрреалистични! Контрасти, невъзможни за асимилиране от обикновен човек...
Кастовото разделение в Индия не е тайна за никого, дори си е един от отличителните белези на нацията.
Когато гледаш филми за това по телевизията цъкаш
с език и клатиш учудено глава, а когато се сблъскаш
с вездесъщата мизерия се чувстваш шамаросан, шокиран и зашеметен. Докато слушам екскурзоводските лозунги за индийската иконимика, като най-бързо
развиващата се в света, хвърлям поглед към локва
кал, в която спи дете. И си давам сметка, че повече от
един милиард души тънат в умишлено поддържана
и процъфтяваща бедност, не защото са мързеливи и
нехайни, а защото това е единственият начин да овладееш и подчиниш толкова многочислено население.
От политикономическа гледна точка, де. Човешката
гледна точка в целия този контраст все още ми убягва.
Същото ме гризе отвътре и докато слушам възхвалите
за една от най-качествените образователни системи
в света, и докато минавам покрай лъскавите купчини от сгради на най-модерните университети в цяла
Азия. Екскурзоводът подчертава няколко пъти, че качествено средно образование се получава в държавните училища, за качествено висше – трябва да учиш
задължително в частен университет! Питам се по чий
ли джоб е образованието в тези лъскави свръхурбанистични комплекси... И защо при такова изобилие
от качествено образование, статистиката сочи 80 процентна неграмотност на населението? Отговорът отново е смразяващ. Дори в 21 век на диплома за висше
образование имат право предимно мъжете. Уж отдавна са отминали времената, в които са убивали бебетата веднага след раждането, щом установят че са от
женски пол, но и до ден днешен изглежда само момчетата имат привилегията да учат. В отговор на озадаче-
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ните погледи, екскурзоводът обяснява, че по традиция
родителите на момичето са длъжни да сбират зестра,
за да могат да я задомят. Сватбите в Индия, колкото и
пищни и зрелищни да сме ги виждали в боливудските
сериали, са предмет на чисто търговска сделка: взимам
дъщеря ви за жена, само ако можете да платите за това.
На мъжката част от пътешествениците това веднага
им харесва, дори намират за логично и много мило да
получат тлъст чек, след като така и така трябва да се
женят и да се сдобият с жена завинаги (разводите в
Индия съществували само в учебниците по право...).
Родителите на девойката обаче цял живот събират тези
пари, заради което тя е лишена от лукса да се образова. В днешните модерни времена, когато медицината
позволява да научиш пола на бебето още докато е в утробата на майката, абортите на момичета са най-обичайна практика. Никой не иска да инвестира пари в
сватба, пък дори и да знае, че след това да няма повече
ангажимент към щерката... А кастата на бедните, която
все пак представлява повече от 90 процента от населението, няма пари и за аборт. Затова раждащите се момичета са обречени на повсеместна мизерия, а може би
дори и на безбрачие... Въпреки всички болни, осакатели и прокажени хора, заобикалящи ни навсякъде, научавам, че Индия разполага с най-модерните клиники в
Азия и най-развита медицинска наука. Все индийците
откривали някакви нови лекове и ваксини, но очевидно местното им население нехае за този прогрес...
Всички тези контрасти разбуждат спящото у всеки
от нас чувство за справедливост, и предизвикват безброй въпроси. Един въпрос обаче тормози най-много
шокирания ми пътешественически дух: „Защо всички
са толкова усмихнати”? Според моите представи на
средно недоволен от живота европейски неблагодарник, тези хора нямат никаква причина да са толкова
ухилени. Те нямат нищо. Милиони живеят в прахта на
улицата, прескачани от крави, застрашавани от найневъобразимото улично движение на планетата (с година закъснение се извинявам на албанците, задето
в една статия ги бях нарочил за недисциплинирани и
хаотични шофьори!), от болести, зарази, смърт. Та те
са бедни, неграмотни, необразовани, болни и гладни...

И усмихнати! Ето този контраст сразява всеки, дошъл
„от другия край на света“, за да се топне за кратко в
шарения океан от усмихнати хора. Освен непознатото досега безсилие, ме обхваща и някакво непознато
гневно чувство. Значи аз имам покрив над главата си,
дрехи, храна, дори имам интернет и химикал, и съм
перманентно недоволен от живота; хленчещ, че нямам
това или онова; разочарован от себе си и от околните?
А двете мургави хлапета, които се сборичкаха почти до
кръв за химикалката, която намерих в чантата си и им
подарих, ме изпроводиха до изхода на храма във Фатехпур Сикри с най-блажените усмивки, които някога бях
виждал, и най-дълбоката и предана благодарност, която някога ми е била засвидетелствана... За съжаление,
нямах две химикалки, за да предотвратя боричкането,
така и не разбрах кой спечели двубоя, сигурно никога няма да разбера защо поискаха точно химикалка, с
какво тя е толкова ценна за тях и за какво може да им
послужи... Но може би разбрах нещо по-важно, защото успях да забележа искрящата благодарност в погледите им. Благодарност! Онова, което ни убягва на нас,
живуркащите в премерено охолство, за което смятаме,
че плащаме с частици от неблагодарните си души...
Дори само това да е единственото, което съм разбрал
от краткото си пътешествие в Индия, значи съм разбрал защо Индия ме е повикала. И не, не е клише! Това
е научен урок! За щастието и за благодарността за малкото, което имаш! От онези уроци, които все не можем
да научим в нашата европейска естествена биологична
среда. И от онези мигове на досадни равносметки, които все ни се изплъзват в клишираното „забързано ежедневие“. А може би дори удар с чук по главата, който те
изважда от агрегатното състояние на нестихващ хленч,
което си придобил с времето и с жизнения опит...
Един ден ще се върна там! Иска ми се да съм сигурен
в това. Защото Индия е океан, който не можеш да преплуваш за седмица, друга вселена, която те вика всеки
път, щом отвориш нова глава от твоите лични хроники на твоята лична неблагодарност към теб самия, към
света и към другите човеци. И защото, в крайна сметка,
„никой не си тръгва от Индия завинаги“...
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Мит и религия в Древна Гърция. Жан-Пиер Вернан. Университетска философска
поредица „Какво значи всичко това?“. Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-908-8, 86 стр. Цена: 11 лв.
Съдържанието на книгата е представено в пет основни раздела „Мит, религия, фигура и богове“, „Светът на боговете“, „Гражданската религия“, „От хората към боговете: жертвоприношението“, „Гръцкият мистицизъм“. Едно от големите послания
на автора е казаното в края на текста: „За оракула в Делфи „Познай себе си“ е означавало: знай, че не си бог, и не прави грешката да претендираш да станеш бог.
За Сократ на Платон, който подхваща формулата по свой начин, тя иска да каже:
познай бога, който е вътре в теб и си самият ти. Направи усилие, доколкото е възможно, да се уподобиш на бога.“

Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене. Екатерина Тодорова. Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535914-9, 306 стр. Цена: 25 лв.
Книгата представя теоретичен модел в полза на разбирането за различен тип преработка на информация при дислексия. Публикувани са резултати от проведени
изследвания, отнасящи се до различни области на когнитивното функциониране,
както и до особености на психо-социалното функциониране. Представен е съвременен диференциално-диагностичен модел в областта на нарушенията в ученето
и научаването. Уточнен е диференциран подход за прилагане на специализирани
интервенции. Предложен е актуализиран модел за оценка на дислексичното поведение. Монографията е предназначена за логопеди и психолози, но и предоставя
полезна информация за специалисти от други научни области, които се интересуват
от атипичното развитие в детска възраст.

Историческа социология на наказателните политики в България, том 2.
Наказателните практики на комунистическия режим. Мартин Канушев.
Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-909-5,
552 стр. Цена: 29 лв.
Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражняване на наказателната власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите,
но и върху континуитета, приемствеността и наследството: различията срещу повторенията. Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Проблемът, който се разглежда, е социологически: какъв е специфичният начин,
по който през различните периоди от „модерната“ българска история се организира
връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила,
които задействат властовите отношения, за да произвеждат дискурси на истината?
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Емоции. Измерения. Състояния. Калина Христова.
Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-895-1,
108 стр., Цена: 30 лв.
Книгата представя творческите проекти на автора в следните раздели, придружени с
текстуално съдържание – „Арт графика (смесени техники – акрил и пастелна рисунка)“, в който картините също включват текст „използвах авторски текстове и цитати
от любими автори на класическата литература. Текстовете останаха дълбоко скрити
под отделните слоеве на фоновото пространство, като само на места прозират и се
разчитат отделни думи или фрази“; „Графичен дизайн/графика и илюстрация“ – „един
образ да поражда друг и същевременно всеки път да създава ефект на изненада“, „Плакат и социална реклама“ – „документалността, не само не изключва творчеството, а
напротив – подсилва ефекта от непосредствената сила на реално случващото се събитие“. Представени са различни творчески серии и изложби на автора.

Под сянката на Сталин и Хитлер, том 4, Сталин и Тристранният пакт.
Пламен С. Цветков. Издателство на Нов български университет, София, 2016,
ISBN 978-954-535-911-8, 982 стр. Цена: 40 лв.
В четвъртия том от петтомния труд за съдбата на европейските народи по време на
съюза между Сталин и Хитлер се анализират създаването на Тристранния пакт след
започването на Втората световна война, подписан в Берлин на 27 септември 1940 г.
от министрите на външните работи на Германия – Рибентроп, на Италия – Чано, и
на Япония – Курузу, и условията на Сталин за участие в него. Разгледани са Първото
и Второто разширяване на пакта, присъединяването на България към него, както и
положението на Балканите и Европа между Сталин и Хитлер.
Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност.
Съставител: Тодор Коларов. Издателство на Нов български университет, София,
2016, ISBN 978-954-535-907-1, 576 стр. Цена: 30 лв.
Изданието е трети том на поредицата „Наука, образование, сигурност“, издавана от
департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ. Сборникът включва
материали от Международната научна конференция „Югоизточна Европа: новите
заплахи пред регионалната сигурност“. Съдържанието му е обособено в две части.
Първата е посветена на геополитическите аспекти на проблемите на сигурността в
Югоизточна Европа, а втората се фокусира върху българската политика на сигурност пред регионалните предизвикателства.

Въведение в туризма. Ирена Емилова, Еленита Великова.
Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-906-4,
278 стр. Цена: 18 лв.
В учебника са представени основните понятия, концепции и теории на туризма.
Направен е анализ на туристическата индустрия, в контекста на икономическите
ползи от нейното развитие. Изяснена е спецификата на туристическия продукт, на
пътуването, като съществен компонент на туризма, както и на въпросите, свързани
с настаняването и храненето.
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Придобиване по давност на недвижими имоти. Цветалина Петкова.
Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-891-3,
336 стр. Цена: 23 лв.
В книгата се разглежда понятието „придобиване по давност на недвижими имоти“ –
историческо развитие, фактически състав и видове недвижими имоти, които могат
да се придобиват по давност. Разкриват се класическите постановки на придобивната давност, както и критически се анализира съвременното виждане на доктрината
и практиката за нея. Представен е и сравнителен анализ на придобивната давност
в редица чужди законодателства. Засегнати са и правоотношения с международен
елемент. Изследването съдържа не само теоретичните постановки на давността, но
има и практическа насоченост.

Да разбираме икономиката. Събина Ракарова.
Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-904-0.
404 стр. Цена: 30 лв.
Учебникът цели да запознае читателите с фундаменталните принципи на икономическата наука и да покаже връзката им с живота на отделните хора и човешките
общности. Основните характеристики на стопанството и икономическите проблеми са разгледани на примера на икономиката на България. В темите се обсъждат
важни въпроси като: „Как се определят цените на продуктите и ресурсите и възнагражденията на хората?“, „Какви са различните форми на организация на бизнеса и
техните предимства и недостатъци?“ Специално внимание се обръща на основните
проблеми, засягащи икономиката като цяло – инфлация и безработица – и ролята
на парите и работата на банките.

Кризисен мениджмънт – информационни стратегии и интернет платформи. Руси
Маринов. Издателство на Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954535-897-5, 402 стр., Цена: 36 лв
В книгата се демонстрират иновативни модели в сферата на кризисния мениджмънт,
базирани на нови, интелигентни платформи, като се оценява ефективността им от
информационна и комуникационна гледна точка при големи катастрофи, заплахи и
рискове. На базата на международния опит и практика се предлага мрежова платформа за кризисен мениджмънт, осигуряваща реакции в рамките на няколко часа и
предлагаща качествена информация за отговор при критични ситуации. Обект на
проучване още е информационният вакуум, възникващ в първите часове след появата на рисковата и кризисна ситуация, като се търсят методи за използване на съвременни интернет и други „смарт“ компютърни технологии, както и на различни
мобилни приложения за ограничаване на дефицита от информация, осигуряване
качествени данни на управляващите ситуацията с цел увеличаване потенциала за
оцеляване и ограничаване на негативните фактори.

Рубриката подготви Издателски център
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Виждате ли сега за какво низко нещо ме смятате! Искате да свирите на мен. Държите
се, сякаш познавате всички дупчици на ума
и сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми, да ме просвирите
от най-ниската до най-високата ми нота.
А в тази малка цев има много музика, прекрасен глас, но вие не можете да я накарате
да проговори. Хиляди дяволи, мислите ли, че
е по-лесно да се свири на мен, отколкото на
едно пискунче? За какъвто и инструмент да
ме сметнете, можете да ме разстроите, но
не и да свирите на мен.
„Хамлет“, Шекспир

Най-важното е човек да не чака да мине
прага на тревожността, след който не му се
иска да търси подкрепа
Интервю с доц. д-р Орлин Тодоров, директор на Центъра за консултиране и психотерапия
(корпус 1, зала 120) в Нов български университет.

Доц. Тодоров, Нов български университет вече има
Центъра за консултиране и психотерапия. Какво е
психотерапията?
Най-приятното и много полезно изживяване, което
човек може да има в живота си.
Предполагам, че наистина е така, защото човек ще
може да разкаже спокойно на някого всичко, което
има нуда да разкаже.
И това е само първото ниво, а второто – ще може да
разбере неща за себе си, които не е подозирал. И трето
– ще може да създаде нов тип отношения с човек, което
е различно от досегашните му връзки. Ще може да открие начини, по които функционира умът му. Ще има
най-малкото един час в деня, който е лишен от стрес, в
който телефонът е изключен, в който е сам със себе си
в присъствието на добронамерен човек.
Какви неподозирани неща човек може да открие за
себе си?
Например може да открие, че вътре в себе си е по-лош,
отколкото си представя. Или по-добър. Може да открие
модели на свързване с хората – че например обикновено е склонен да им създава уютно, добро впечатление,
че е много позитивен – а това да го натоварва. И като
открие тези модели, да реши дали ще ги промени или
не. Въобще много неща може да открие човек за себе

си, когато ходи на терапия. Да не говорим, че открива
неща и за други хора.
Може ли хората да те мислят за много лош, а ти да
се мислиш за много добър?
Може, и това е свързано с възприемането на себе си и
със самочувствието. Могат да те мислят за много дръпнат и много надменен, а ти всъщност да си срамежлив. И да си обратното на надменен – да изгаряш от
желание да се свързваш с хората, да си добронамерен,
обаче просто срамът да ти пречи, да се явява като една
защитна осанка. По отношение на доброто и злото –
човек има различни степени на познаване на себе си
– общо взето ние знаем какви сме, познаваме базисните си емоции, познаваме моделите си, обаче можеш да
откриеш защо си такъв – което никога не си го задаваш
като въпрос. „Добър съм!“ Е, защо си толкова добър? А
къде ти е лошото? Може ли да има човек, който няма
агресия? И тогава си казваш – „ей, вярно – аз си я изпушвам агресията“ – ако пушиш по цял ден, или „аз си
я изпивам с алкохол“, или „тя ми е вътре във високото
кръвно налягане“. Произвел си симптоми. Терапията дава шанс на човека да има здравословен егоизъм,
здравословна агресия и здравословна доброта.
За мен са много странни хората, които като кажат
нещо и ти повече не можеш да ги убедиш да напра-
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вят нещо друго, да достигнат до друго решение, да
постъпят по друг начин. Смятам това за едно от
най-лошите човешки качества.
Съгласен съм. Много лошо човешко качество е. Навярно е свързано със страх от приемането на нещо в теб.
Има такива хора, които толкова са несигурни в себе си,
че демонстрират тъкмо обратното и демонстрират, че
чуждото мнение или възглед може направо да ги разглоби. Затова тези най-несигурните хора стават такива
до степен на налудност, но не в налудния й аспект, а в
този, който виждаме ежедневно – хора по идеологиите
– свръхнационалисти, негъвкави, нерефлексивни, възприемащи света спрямо някаква догма. Защото това
им дава чувство за структура и за сигурност, иначе ако
останат без нея, започват да се чувстват адски хаотични. Те си имат вътрешна идеология. Щом не те чуват.
Какво се случва в крайна сметка с тях?
Това е много сложно. Такива хора не се променят. Когато човек формира поведение, наричаме това характерови черти – т.е. те стават част от характера. Характеровата патология – това са личностните разстройства
– може да са много често свързани с такъв монолитен
възглед за себе си, което означава, че се защитава една
крехка личност вътре, която може да има много срам,
много несигурност. Тези хора се хващат за тази защита,
която им е като един вид броня. Неврозата – използва
изтласкване, формиране на симптоми, докато характерът е успешно използване на психичните защити –
като да си направиш броня. Успешно – но това е, което
обеднява личността ти. И я прави много монолитна и
не те прави любопитен, съчувстващ. Прави те квадратен.
В какви посоки ще работи Центърът по психотерапия и консултиране?
Центърът ще бъде място, където в една защитена, колегиална, конфиденциална среда човек може да консултира с професионалилист някои теми на своята несигурност. Унверситетите са места, където се събират
много хора и от това събиране се появяват много конфликти, и колкото повече това може да допълни един
възглед за тази среда като помагаща, като грижеща се –
един такъв център създава идеята, че този университет
се грижи за хората, които са в него. Ще дам и един пример. Консултирал съм много студенти, които се прибират от чужбина и не могат да си завършат следването,
защото са преживели много остри тревожности, които
в един момент им блокират способността да учат и това
става голям проблем. Наличието на един такъв център
би услеснило много всички подобни ситуации. Защото тревожността, особено при младите хора, е толкова
висока, че е трудно поносима и не дава възможност на
човек да си обясни какво я предизвиква, а всъщност тя
може да е доста на място, да предпазва човека от претоварване. Най-важното е човек да не чака да мине прага на тревожността, след който не му се иска да търси
подкрепа. Т.е. да не се достига измерението, в което не
си даваш сметка, че имаш нужда да потърсиш някой.

Ние тук в университетския център не смятаме, че ще
работим с някакви извънредни критични случаи – но
възрастта между 20-25 години е най-уязвима за найтежките форми на преживяване – психотични тревожности, депресивни състояния, мании. Това, което
ние смятаме, че ще допринасяме в университетската
среда, е да насочваме хората към себеизследване, към
разбиране на себе си, към нормализиране. Това, което
извършва един терапевт, е, че дава шанс на човека да
разбере това, което е вътре в душата му и че това, което
се случва – има обяснение и не е нещо извънземно.
За какви неща могат да ви търсят?
Всички студенти, преподаватели, хора от администрацията могат да се обръщат към нас за всичко, което е
в областта на човешкото психично преживяване – тревожността, безсънието, натовареността, усещането за
провал, било усещането, че има сериозен конфликт
в душата си или навън в живота си, чувство за вина,
било, че по някакъв начин е маргинализиран и се
чувства много самотен и няма около себе си никаква
подкрепа и няма с кого да сподели, да поговори и се
чувства загубен. Може да ни потърси и за консултация
за изясняване на отношения с други хора. Напримр за
отношенията в една университетска структура ние сме
свикнали да подхождаме административно – „някой
ще ни нареди“ – но ние в центъра имаме такава подготовка, която идва от колегите ми д-р Румен Петров
и Галя Маркова, които могат да консултират групи и се
занимават с динамичните отношения, груповите отношения и професионалните отношения. Стига хората да
имат смелост. Защото ролята на терапевта е да може да
чуе нещо, което човекът всъщност знае и казва много
разумно, но той самият не може да се чуе, че го казва.
Терапевтът не е експертът в този случай – ние не знаем какво се случва, но мисията на терапевта е да чуе
онова, което човекът срещу него знае и да върне чутото във форма, която да е подходяща, за да бъде разбрано. Разбира се, даваме и съвети, понякога да бъдеш
инструктивен е много полезно за хората, но понякога
и много заблуждаващо – да кажеш: „Виж какво, знам
точно какъв е проблемът – сега правиш А, Б, В!“ И тогава той ще ти отговори както в знаменития диалог в
„Хамлет“, нали – дава ти една свирка и пита „А можеш
ли да свириш на тази свирка?“ и ти казваш – „ами не,
не мога“, „Е, а защо мислиш, че можеш да свириш на
моята душа по този начин тогава?“
Какво ще направите, та в определени случаи Вие да
сте активната страна, а не просто да очаквате да
Ви потърсят по даден проблем?
Понякога се случват конфликтни ситуации, които са
от нашата компетентност – например при нарушаване
на правилника – човешкия или университетския, при
грубост и нелогичност в поведението – тогава е необходимо да се извърши много внимателно посредничество между нашата институция, това, което тя може
да приеме, между семейството и индивида. И нашата
роля е да извършим нещо като оценка – от какъв поря-
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Как един човек да разбере, че има мания за величие
и как един човек да разбере обратното, че има комплекс за малоценност?
Ще го кажа шеговито, хората, които имат мания за
величие, те никога не се обръщат за терапия, защото
общо взето е трудно да приемат съвет от друг човек,
който не е велик. В този случай говорим за характер,
в който една част от личността на човек става много
явна, а друга част – недостъпна за самия него. В другия
случай – когато човек е потиснат, с много ниско самочувствие, той вероятно е в депресия, защото депресията е свързана с ниското самочувствие, с пасивността –
но той по-скоро би потърсил помощ, ако не е преминал
в най-тежкия спектър – когато вече не му се занимава.
Дано да нямаме такива случаи на мания за величие, когато човек е в истинския смисъл на думата маниакален
и поради това може да прескочи границата на действителността много лесно. Но всеки човек, който дойде и
каже – разбрах нещо за себе си – случва се нещо с мен,
нещо, което искам да променя – това е човекът, който
ще се възползва от интервенциите и ще може да му се
помогне. Психотерапията и споделянето с друг човек и
тази особена форма на диалогичност е едно от най-хубавите трансформативни преживявания, които могат
да се случат на човека. Например ние терапевтите сме
много щастливи, че можем да прилагаме психотерапия, защото самите ние сме били на терапия и знаем
нейните ползи.

Тенденция ли е това, че хората все по-трудно си говорят? Докато преди казваха, че българите не ходели на терапия, защото си говорели с приятелите,
сега вече не опираме ли до обратното?
Психотерапията е наистина лечение чрез думи. И начинът, по който може да говори един човек, има значение и самото изговаряне на емоционалните неща вътре
в душата носи абсолютно усещане за промяна. Въпреки че може да не сме най-реторичните, най-говорещите култури, поне в университета се стимулира хората
да бъдат смели в изговарянето и да ценят езика, задълбоченото общуване, а не повърхностното. Повърхносното общуване е бързо – става с sms-и, става с образи,
една снимка е повече от сто хиляди думи – има такъв
израз – но аз не вярвам в това. Какво значи „комуникативни умения“ – може би това е да бъдем чувствителни към един по-специфичен начин на говорене – и на
слушане. Аз мисля, че е много важно как говорим, то
зависи от това как са ни слушали.
Защо лудостта винаги има толкова разнопосочни
характеристики – от болестта до божественото?
Думата „лудост“ е метафора и тя има най-различни импликации. Лудостта е една фантазия, която присъства
във всички нас. Това, което обаче много често се крие в
по-конкретното преживяване на състояние – е загубата на чувство за реалност, човек не може да преценява
добре ситуации, не разбира кое е реално и кое е фантазия. Състояние, което обаче много често е моментно, за което има терапия – комбинация между медикаменти и психотерапия. Това не е нещо, което трябва
да отчайва хората. Разбира се, вътре всеки от нас има
страх да не полудее. Една част от психиката ни остава свързана с психотичните процеси, те се създават в
най-ранна възраст. Липсата на чувството за реалност
е нещо характерно за бебето – човек не се ражда с чувство за реалност, за тази споделима реалност, за правила, за норми, това всъщност е нещо, което постепенно
се изгражда – поради това всички ние оставаме както
уязвими на психична болест, така и знаещи от опита.
Здравите хора са тези, които могат да си играят с тези
теми. За това, че някой човек може да се смята за Наполеон – има вицове, а всъщност е най-трагичното нещо
– загуба на идентичност. Един човек с психична болест
вярва, че думата случва нещата.
Интервюто взе: д-р Веселина Василева

ISSN 1311-8439
Редакционен екип:
Веселина Василева, Морис Фадел,
Лъчезар Рачев, Христо Чукурлиев
Изпращайте своите предложения
и материали на e-mail dnevnik@nbu.bg

www.nbu.bg

дък са проблемите и да медиираме, т.е, да насочим към
правилното, да успокоим институцията, например да
не става наказваща, отбранителна, а напротив – разбираща. Същевременно да можем да поставим добре
границите – да не се стига до повторни конфликти.
Деликатна роля, която има разработени от нас вече
процедури, които дават възможност, ако се спазват
добре, да няма пострадали, да се отнесем към вески
човек с максимално внимание и същевременно да го
прадпазим в тежък момент било от конфликт с другите
хора, било от самия него. Искам да кажа специално и
за една наша инициатива – предложихме един курс –
общообразователен практически курс, в който чрез
някои от техниките и формите на груповата терапия
и личния опит разсъждаваме за това какво е да си студент в НБУ, какви предизвикателства има в това, как
взаимодействаш с другите студенти, как се вписваш,
какво разбираш от институцията, какво не разбираш
за нея, какво правиш с недоволствата. Това според мен
е изключително нещо, защото аз през дългите години,
в които преподавам тук, съм виждал следните неща –
студенти, които са много доволни от всичко и други,
които отричат всичко. Би било много полезно да изследваме тези недоволства, да видим с какви фантазии
са свързани те и какво значи това, като влезеш в един
университет. Може да се окаже, че се отваря дупка
между едно разбиране и друго. Ние бихме могли да медиираме такива неща, но първото и най-важното е, че
даваме възможност те да се преживеят в абсолютната
сигурност на едно пространство, в което хората могат
и да се оплачат, и да похвалят без последици.
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„Никой, който има две поведения, не може
да има успех. Ако ти измежду всичко друго
си преценил, че това е с висока стойност, че
към него се стремиш и че в него са ти усилията, на другото обърни гръб. Иначе това
сдвояване ще ти причини и едното, и другото – нито ще успееш, както трябва в новото,
нито ще успееш в онова, в което си успявал
по-рано. Защото по-рано, искрено насочен
към неща без стойност, си бил приятен за
тия, с които си общувал. Ти не можеш да
бъдеш добър в два различни вида общуване
едновременно, ами, колкото добре се отличаваш в едното, толкова няма да си добре в
другото. Не можеш, като не пиеш, да бъдеш
толкова приятен на ония, с които си пил порано. Тогава избери дали искаш да си пияница и да си им приятен, или да си трезв
и да си им неприятен. Не можеш, като не
пееш, да бъдеш обичан от тия, с които порано си пял заедно. Тогава и в този случай
избери кое от двете желаеш. Защото, ако за
теб по-доброто е някой скромен и приличен
човек да каже: „Какво приятно същество!“,
остави другото, откажи се от него и нека за
теб да бъдат без значение и ония хора. Но
ако това не ти харесва, обърни се целият към
другото. Стани един от подвизаващите се по
кабаретата, един от развратниците, заеми се
и с произтичащото от тия работи и ще постигнеш онова, което желаеш. Заподскачай
и заподвиквай на танцьора одобрително. Не
би могъл да изпълняваш ролята и на Терсит,
и на Агамемнон. Ако искаш да си Терсит,
трябва да си гърбав и плешив. А ако искаш
да си Агамемнон, трябва да си снажен, хубав, а и да си обичаш подчинените.“

Поучителни откъси
от „Диатриби“ на
Епиктет

превод от старогръцки език
проф. Богдан Богданов

“Престанете, заклевам ви в боговете, да се възхищавате на материалното и да правите самите себе си роби на нещата, а после
заради тях – и на хората, които могат да ви ги предоставят или
да ви ги отнемат.”
„Дано да не става и дано да не губя дотам усета си за моите неща. Но
когато човек е страхлив и угодлив, на него какво друго му трябва, ако
не да му пишат писма като за мъртъв: „Направи добро на трупа и половината литър кръв на еди-кого си.“ Защото такъв човек е наистина
труп и половин литър кръв, нищо повече. Ако беше повече, щеше да
разбере, че човек не може да бъде нещастен поради друг човек.“
„Когато влезеш при някой високопоставен човек, помни, че има и друг отгоре, който гледа какво става, и че
на него трябва да се харесаш повече, а не на този.“
„Тогава ти защо ходиш като че ли си глътнал бастун?
„Защото искам хората, които срещам, да ми се възхищават,
да вървят след мен и да викат: „Леле, какъв голям философ!“
„А кои са тия, които искаш да ти се възхищават? Не са ли
тези, за които имаше навик да казваш, че са луди? Та това ли
искаш – да ти се възхищават луди хора?“
“Тогава, когато видиш някой да се поставя по-ниско и да
ласкае друг в разрез с действителното положение, което
му е ясно, кажи спокойно и за него, че не е свободен. И то
не само ако го прави, за да го поканят на обяд, ами и за да
получи назначение за префект или консул. И кажи, че първите, които правят това за малки облаги, са малки роби, а
за вторите кажи, както заслужават, че са големи роби.”
“Ти, който си лош и ненужен. Също като осите, които са недоволни, че никой няма нужда от тях, ами всички ги избягват,
и ако някой може, ги удря и смачква. Ти имаш жило като тях,
така че, когото ужилиш, да изпита болка и грижи. Как искаш да
постъпим с теб? Няма къде да те поставим.“

