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Все още актуален, винаги божествен
700 години от смъртта на Данте Алигиери

Уважаеми проф. Каталди, Вие сте приятел на 
„Литературен вестник“ от години, а сега за наша 
радост се включвате в специалния ни брой, посветен 
на 700-годишнината от смъртта на Данте Алигиери. 
Смятате ли, че днес Данте е неразбираем за младите 
поколения и се налага те да четат адаптации, а 
не оригинала? Води ли се дебат в Италия за това 
трябва ли той да е част от училищната програма, 
или не? Как гледате изобщо на идеята за осъвременен 
„превод“ на класиците? 
Въпросът Ви поставя голяма тема. Бих започнал от 
три предпоставки, за да достигна бързо до едно не 
само неокончателно, но и проблематично и открито 
заключение.
Първа предпоставка. Всички ние сме натрупали по-
голямата част от нашето знание чрез преводни 
текстове. Чели сме в превод Библията и евентуално 
Корана, в повечето случаи гръцките и латинските 
класици, Приказките от хиляда и една нощ и големите 
руски романи, както и написаните на редица други езици, 
които владеем твърде повърхностно, философите и 
хуманитаристите, политиците и популяризаторите 
на науката… Без преводите и без формирането ни 
въз основа на преводите нашата човешка и културна 
самоличност би била силно обедняла.
Втора предпоставка. Що се отнася до Италия, допреди 
няколко десетилетия езикът, ползван от класиците 
на националната литература, беше достижим за 
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 В центъра на новия 
брой 164/Лято на сп. 
„Християнство и 
култура“ е темата 
„Християнство 
и истина“. Тя е 
представена със 
статията на Георги 
Каприев Грехът 
на Адам и Ева в 
учението за човека на 
Максим Изповедник, 
втората част от 
анализа на Сардийски 
митрополит Максим 
Прерогативите на 
Константинополския 
епископ, както 

и с текста на протойерей Добромир Димитров 
Презвитерът като извършител на Евхаристията в 
православната диаспора. Рубриката „Християнство 
и история“ включва текстовете на Александър 
Смочевски Конституция и автокефалия: Гръцкият 
случай и на руския историк Андрей Зубов Причини 
за социалната стагнация на безписмените народи. 
100-годишнината от рождението на протойерей 
Александър Шмеман е отбелязана в броя с текстовете 
на свещ. Майкъл Плекън Александър Шмеман: отец 
и учител на Църквата и с доклада на самия Шмеман 
Светът като тайнство. Рубриката „Християнство 
и философия“ включва статиите на Стилиян Йотов 
Универсалност и (морална) истинност на религията и 
на Йозеф Бохенски Човекът, а темата „Християнство 
и изкуство“ е представена с текстовете на 
Антоанета Дончева Ентропията като съзидание и 
на Слава Янакиева Подражание, притворство или 
автентичност в „Тялото Христово“ на Ян Комаса. 
Броят е илюстриран с фотографии на Антип 
Обущаров, направени преди един век, представени от 
Николай Трейман. 

„Достоевски – 200 
години от рождението 
му“ е темата на 
новия 8 брой на сп. 
„Култура“. Тя е 
представена с разговора 
с Емил Димитров 
за „Достоевски и 
свободата“, с анализа 
на Людмил Димитров 
върху „Идиот“, 
с интервюто на 
режисьора Стоян Радев 
за работата му над  
„Братя Карамазови“ 
и „Снегирьов“, както 
и с текстовете на 
Йосиф Бродски и Рене 

Жирар. В броя ще откриете и размисли за бъдещето 
на Европа: есето на алжирския писател Буалем Сансал 
„Накъде отива Европа?“ и аргументите на Норберт 
Мапес-Нидик от статията „Внимание! Напускате 
западния сектор“. И още: интервюта с унгарския 
писател Виктор Хорват, с кинорежисьорите Валери 
Йорданов и Драгомир Шолев. Специално място е 
отделено и на годишнините на майсторите на киното 
Захари Жандов и Марта Месарош. И още: поглед 
към Венецианския кинофестивал и към Световния 
фестивал на анимационния филм във Варна, както 
и към „Опакованата Триумфална арка в Париж“, 
посмъртния проект на Кристо и  
Жан-Клод. Фотографиите в броя са на Владо Донков, а 
разказът „Дядо Петко“ е дело на Иван Станков.

Н О В О Х У Д О ж Н И К  Н А  Б Р О я

Борис Праматаров е роден през 1989 г. Той e български 
художник, живеещ в Белгия, бакалавър по специалност 
„Книга и печатна графика“ в НХА, гр. София и магистър 
по графични изкуства в Кралската академия за изкуства, 
Гент. Специализирал е илюстрация в Дуксунг в Сеул и 
Висшето училище за изящни изкуства „Синт-Лукас“, 
Гент. Автор на арткнигите „Моите демони“ (2012, Южна 
Корея), „Допелгенгер“ (2013, София), „Амигдала“ (2013, 
ЮДА, Париж), „Черофобия“ (2015, E2& L’Appât, Брюксел), 
„Наблюдателят“ (2016, Le Dernier Cri, Марсилия), 
„Наблюдателят 2“ (2017, Брюксел), „Тайните на насекомите“ 
(2018, Брюксел), „Етомон“ (2018, E2 & L’appat, Брюксел). 
През 2017 печели първа награда на комикс фестивала 
Фумето в Швейцария с комикса „Кратка история за 
общуването / любовта“. Илюстрирал е за „Ню Йорк Таймс“, 
„Стандарт“ (Белгия), „Капитал“ (България) и е правил 
рисунки за Volcom (Амстердам), Dr. Martens (Гент), Адидас 
(Москва) и EXE club София. 
„Постиндъстриал“ (2015) е първият му анимационен филм.

Програма 
на събитието, посветено на 700-годишнината 
от смъртта на Данте Алигиери

Данте и музиката
Въведение 
1. Кратко приветствие от Н.П. Джузепина Дзара – 
посланик на Италия (3 мин.)
2. Кратко приветствие от г-жа Верена Витур – 
директор на Италианския културен институт в София 
(3 мин.)
3. Встъпителни думи и кратко представяне на идеята на 
събитието от Сава Славчев – преводач и преподавател 
по италиански език в НМА (15 мин.)

Ад
4. Музикално изпълнение на Дарина Дикова – пиано 
(студентка от трети курс, Инструментален факултет 
на НМА):

Фрагмент от След прочитането на Данте (фантазия 
квази соната) на Ференц Лист (7 мин.)
[Franz Liszt: Après une lecture du Dante (fantasia quasi 
sonata)]

Чистилище
6. Музикалните прочити на „Божествена комедия“ – 
презентация (с кратки музикални примери) на Илия 
Граматиков – музиколог и преподавател по история на 
музиката в НМА (40 мин.)

Рай
7. Музикално изпълнение на квартет в състав: Анастасия 
Алтухова – сопран, Аида Пипоян – сопран, Анна Янкова – 
мецосопран, Вивиен Георгиев – алт (студентки от втори 
и трети курс, Вокален факултет на НМА)

Laudi alla Vergine Maria (по песен XXXIII от Дантевия 
Рай) из Quattro pezzi sacri на Джузепе Верди (6 мин.)

29 октомври 2021, 17:00 часа
Национална музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“

Този двуезичен сборник 
съдържа превод на 17 
сонета, 2 канцони и 2 
балади на Данте, които 
досега не са издавани на 
български. Стиховете 
принадлежат към 
периода, свързан с т.нар. 
„Сладостен нов стил“, 
и разказват основно 
за различните лица на 
куртоазната любов.
Преводите са 
направени от студенти 
в специалност 
„Италианска филология“ 
на СУ  „Св. Кл. 
Охридски“  в рамките 
на курса по история 

на италианския език и историческа 
граматика. Въведението и редакцията 
са на титулярния преподавател в курса 
гл. ас. д-р Диана Върголомова.
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П Р е Д С Т О я щ О

от стр. 1

Уважаема г-жо Витур, 
Италианският културен 
институт в София е гъвкав и 
отворен към насърчаването 
на интереса от страна на 
българската публика към 
италианската култура чрез 
разнообразни инициативи, 
включително в условията на 
пандемичната ситуация. 2021 
година е специална за любителите 

на италианския език и литература. Какви събития 
подготвяте за есенния сезон, за да отбележите 
годишнината от смъртта на Данте Алигиери? 
След като на 25 март сложихме начало на честванията и 
отбелязахме Деня на Данте с изложбата „Данте Плюс 700 
– Софийско издание“, продължихме да организираме събития 
в памет на Върховния поет. През втората половина на 
октомври ще се проведе XXI седмица на италианския език 
по света, тази година е посветена на 700-годишнината от 
смъртта на Данте: освен представянето на двуезичния 
тематичен брой на „Литературен вестник“ ще предложим 
образователната изложба „Да опознаем Данте“ и 
„Стихове от Данте – работилница по превод“ – събития 
в сътрудничество със студентите и преподавателите 
от катедрата по италианска филология на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. В Музикалната 
академия ще се проведе конференция-концерт на тема 
„Музиката в ''Божествена комедия''“. Още събития и 
изложби ще завършат този дълъг и наситен маратон, 
посветен на Данте.

Промени ли пандемията начина, по който се създава и 
предлага култура?
Наложените от пандемията ограничения ни накараха 
да осъзнаем още повече важността на културата за 
нашето всеобщо добруване. На всички липсваха вечерите 
на кино или концерт на живо, посещението на музей или 
откриване на изложба. Хората на изкуството, както 
и публиката, реагираха на пандемията, като проявиха 
своята изобретателност, изнамирайки и нови начини да 
създават култура. Научихме се да съжителстваме с нови 
подходи в разпространението на културата, чрез интернет 
предлагането е неограничено, сега имаме и възможността 
да присъстваме на представления, да посещаваме музеи 
и изложби в цял свят, без да излизаме от къщи. Макар да 
предпочитаме да присъстваме на културните събития 
на живо, опознахме и започнахме да ценим и различните 
възможности, предлагани от мрежата. В областта 
на литературата беше отбелязано едно положително 
обстоятелство: покрай повечето свободно от ангажименти 
време мнозина откриха или преоткриха удоволствието 

от четенето – едно занимание, което през последните 
десетилетия беше поизгубило своята привлекателност.

Всяка година Италия избира своя културна столица. За 
2021 година това беше Парма. Кои са градовете, които 
се състезават за догодина и известно ли е вече какви 
събития се подготвят? Под знака на какви значими 
годишнини ще премине 2022-ра?
През 2014-та, когато Матера беше избрана за Европейска 
столица на културата за 2019 г. заедно с Пловдив, много 
италиански градове участваха в селекцията. Всички 
предложения бяха стойностни и така се роди идеята да бъде 
обявявана и Италианска столица на културата. От 2015 до 
2021 Италиански столици на културата са били градовете 
Каляри, Лече, Перуджа, Равена и Сиена (2015), Мантуа (2016), 
Пистоя (2017), Палермо (2018) и Парма (2020/21).
За 2022-ра беше избран остров Прочида, прекрасен остров в 
Неаполитанския залив, характерен с разноцветните си къщи. 
Под мотото „La Cultura non isola/Културата не е самотен 
остров“ през 2022-ра Прочида ще има възможността да 
популяризира и развие своите характеристики, културата и 
традициите си посредством богата програма от културни 
събития, които ангажират обществото като цяло.
В хода на 2022-ра ще отбележим редица годишнини – за да 
припомня някои от най-значимите, ще спомена  
100-годишнината от рождението на Пиер Паоло Пазолини, 
Уго Тоняци, Франческо Рози и Виторио Гасман.

Напоследък в България отново започна да се обсъжда 
въпросът за нуждата от самоиздръжка на културата. 
Вярвате ли в този модел на културен мениджмънт?
Градовете музеи, музиката, киното, природните красоти, 
морета, езера и планини, музика, мода и кухня, обектите 
на ЮНЕСКО, първенството в различни подразделения на 
занаятчийския сектор, списъкът може да продължава 
безкрайно: всичко, което е част от Италия, италианският 
език и италианското, традициите и начините на живот са 
неразривна част от нашата култура, те са нашата култура. 
Необятно културно наследство, което трябва да бъде пазено 
– разходите за реставриране и осигуряване на достъп, както 
и за финансиране на изкуството и неговите дейци са много 
високи. 
За да можем да се наслаждаваме на тези богатства, 
смятам, че е нужно да бъдат предвидени различни форми 
на субсидиране: държавно финансиране, към което се 
прибавя самофинансиране и частни спонсорства. Отвъд 
самата си вътрешна стойност културата има съществена 
икономическа стойност, която представлява голям интерес 
и притегателна сила за инвестиции, както виждаме най-вече 
в туризма и в различните сфери, в които Италия е високо 
ценена в цял свят – дизайн, мода, кино… 

Въпросите зададе ДАРИя КАРАПеТКОВА

 „Ще я прочетеш, когато пожелаеш и ако 
пожелаеш – казаха родителите ми, – но 
може би трябва да пораснеш още малко.“ 
Дълго мълчах. Думите им бяха истинско 
предизвикателство за мен. Веднага ми 
се прииска да узная всеки детайл от 
пътуването до Ада, всяка подробност 
за ужасните мъчения, очакващи онези, 
които не са постъпвали правилно и не са 
се държали добре, докато са били живи. 

Може би след като я чуех, щях да се променя и да започна 
да се държа по-добре, отколкото обикновено. Веднага след 
това обаче си помислих: а ако тази история ме убеди, че 
Раят е прекрасно място… и ми се прииска да отида там? 
Какво щях да правя тогава? Дали в този момент потръпвах 
от вълнение, защото вече нямах търпение да умра? Такива 
неща се въртяха в главата ми. Любопитството ми вече бе 
възпламенено и това кратко описание на историята не ми 
беше достатъчно. Една вечер, докато родителите ми спяха, 
се прокраднах в хола с тихи ситни стъпки. На горния рафт 
в библиотеката стояха три дебели тома. Качих се на един 
стол, повдигнах се на пръсти, протегнах ръка и успях да хвана 
първия от трите. На червената корица със златни букви 
беше отпечатан надписът: „Божествена комедия. Ад“ от 
Данте Алигиери. 
Книгата беше твърде голяма и тежка, за да я задържа 
в ръцете си. Наистина бях още съвсем, съвсем малък! 
Поставих я внимателно на ореховата маса. Стоях там и 
треперейки, прошепнах встъпителните стихове на поемата: 

На попрището жизнено в средата 
сред мрачни дебри сам се озовах, 
че пътя прав загубих в тъмнината. 

О, как да ви разкажа днес за тях, 
тъй диви, гъсти, буйни, че се свива 
отново моето сърце от страх!  

Даниеле Аристарко, „Божествена комедия. 
Първи стъпки в тъмната гора“, С., 
„Колибри“, 2021, превод Паулина Мичева.

Съмненията на 
младия читател 

Верена Витур: Много хора преоткриха 
удоволствието от четенето

Проф. Пиетро Каталди: Имаме нужда да прочетем...
образованите читатели и беше 
достъпен за децата от училище. 
Те бяха учили латински и понякога 
гръцки, работеха с литературни 
текстове от средните и дори от 
началните класове и са четели 
самостоятелно романите на 
Павезе и поезията на Рембо (в 
превод). Мнозина продължават да се 
преструват, че вярват – или даже 
наистина да вярват – че все още е 

така; малко като Данте, който вярвал, че неговият език 
е продължение на този на Вергилий. Но всъщност нещата 
коренно са се променили и италианският на Бокачо и 
Макиавели днес е много далеч от говоримия стандартен 
италиански: езика на младежите и езика на самите им 
преподаватели. Така далеч, че за да бъде разбран, има 
нужда от истински превод, макар че в училище го наричат 
„адаптация“, за да не наблягат на донякъде трагичната 
тежест на тази дистанция.
Трета предпоставка. През последните седемдесет години 
литературата постепенно изгуби от важността си в 
полза на други форми на общуване и изразяване: киното, 
телевизията, комикса и т. н. Престижът, който 
оправдаваше необходимото за четенето на Данте и 
другите класици усилие, избледня и централното място на 
литературата се запазва в училище най-вече по силата на 
традициите, които го предопределят, но трябва да бъде 
преосмислено и мотивирано отново.
И стигаме до неокончателното заключение. Аз мисля, 
че трябва да бъдем реалисти и да имаме смелост. 
От гледна точка на първата предпоставка можем да 
вярваме, че четенето на класиците може да се извършва 
и посредством преводи; от гледна точка на втората 
предпоставка, трябва да разберем, че в някои случаи 
се налага да го направим. И най-сетне, от гледна точка 
на третата наш дълг е да се запитаме каква е днес 
функцията на литературата като образователен опит 
и да намерим нови теми, не остарели и неефективни. 

Може би Данте – Данте от „Божествена комедия“ – не 
се нуждае винаги от превод, тъй като има концентрирана 
структура и един като цяло не твърде сложен изказ. 
Но в замяна на това от превод често се нуждаят 
старите автори (Данте и най-вече Бокачо, но също и 
Макиавели), носители на преобладаващо подчинителен 
синтактичен модел с многостепенни подчинени изречения 
и пролептични конструкции, напълно чужди на днешните 
умения за четене, най-вече когато не е бил изучаван 
латински език; бих казал дори чужди на съчинителната 
ментална нагласа, която владее нашето съвремие.
От друга страна, не мисля, че е от полза да се брани 
фетишът на оригиналността, ако искаме да запазим 
ядрото от „истина“, на което са носители великите 
текстове. Напротив, за да може тази истина, която 
е историческа и относителна, да пребъде и да покаже, 
че е достойна да го направи, трябва да сме способни да 
открием исторически форми – те също относителни 
– чрез които да я отстояваме и предаваме нататък. 
Преводите са сред най-ефикасните средства за това.
 
Тази година в Италия цели отделения в книжарниците 
са отрупани с  критически изследвания върху 
„Божествена комедия“. Можете ли да отличите 
някои от тях? Има ли някаква интерпретация, която 
особено Ви впечатли?
Мисля, че отговорът изисква да се изчака поне още 
година. Разбира се, отсега може да се каже, че са добре 
дошли книгите за Данте от историци, които имат 
конкретен принос към „дантеидата“ заради поставянето 
на определена митология върху документални основи, и 
добре са дошли включванията на учени и философи, които 
обогатяват възприемчивостта ни; за сметка на това 
заслужават презрение и отбягване импровизациите на 
безочливи журналисти, търсещи лесен успех. Но преди 
всичко аз очаквам с любопитство нови коментари 
(и дори нови издания на текста), които излизат и 
предстои да излязат; защото имаме нужда да прочетем 
текста с нови очи. Винаги се надявам този поглед да е 
наистина нов, а не просто натежал от вече написаното 
от други анализатори: Данте и изучаването му будят 

страх с основание и впускането в нови посоки действа 
разколебаващо. Но ако не намерим смелостта да се 
впуснем, се боя, че ще бъде толкова по-зле за Данте и най-
вече за нас.

Буквално преди дни приключи мандатът Ви като 
ректор на Университета за чуждестранни студенти 
в Сиена. Каква е Вашата равносметка? По-трудно ли е 
да удовлетворяваме очакванията на студентите днес?
Ръководенето на университет, макар и малък (под три 
хиляди студенти), беше много интензивно като опит. 
Излизам от него изтощен, но израснал; а единственият 
лек срещу остаряването е промяната, разбирана в смисъл 
на израстване. Важни са и студентите, разбира се, и 
отвъд всякакъв патос тяхната жажда за смисъл е винаги 
вълнуваща, а и ангажираща. Изисква голямо усилие да 
не се гледа на тях като на обучаваща се работна сила, 
както властващите културни модели ни предлагат да 
правим, а преди всичко като на личности – личности 
в търсене на себе си и на място в живота и в света, а 
след това граждани и гражданки, а именно хора, които 
са част от една по-широка общност, спрямо която 
имат и отговорност. Следователно един университет 
трябва да е място, в което да бъде възможно да изпитаме 
себе си като личности, като граждани и чак след това 
като бъдещи работещи. Заедно с колегите и колежките 
опитахме да постъпваме по този начин и да вложим по-
широк смисъл в нашата педагогическа функция.
После идва темата за властта във всичките є неприятни 
аспекти: търпяната и наложена власт; властта на 
символите и тази на правото да оневиняваш или осъждаш 
– както в дребните ежедневни неща, така и понякога в 
едрите; властта като манипулация и като фалшификация, 
като интелектуална непочтеност и като агресивна 
нетърпимост (съществува академична нетърпимост, и 
още как); властта като раболепие, като лицемерие, като 
опортюнизъм, като ласкателство. Разбира се, съществува 
и властта като шанс и като служба на каузи, властта, 
загрижена за живота на другите. Иска ми се да кажа, че 
съм въплъщавал втората и съм бягал от първата; но ми 
се струва по-честно и реалистично да кажа, че съм се 
опитал, и че сега трябва да проверя колко щети така или 
иначе е понесла моята „душа“.

Разговора води ДАРИя КАРАПеТКОВА

NB! Откъс от книгата на проф. Пиетро Каталди Данте и 
раждането на алегорията може да прочетете в архива на ЛВ, 
брой 3 от 2009 г.
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В И Т Р И Н А

Данте Алигиери, 
„Ад“, прев. от 
италиански 
Константин 
Величков,  изд. 
„Кръг“, С., 2021,  
388 с., 32 лв.

Издателство „Кръг“ избира да почете 
годишнината на Данте, като отдаде 
почит и на неговия първи преводач 
Константин Величков в луксозно 
издание, в което са поместени и черно-
белите илюстрации на Гюстав Доре, 
превърнали се в неразделна част от 
„Ад“ на Данте.

Франческо 
Фиорети, 
„Тайната книга 
на Данте“, прев. 
от италиански 
Милена Дякова, изд. 
„Колибри“, С., 2021, 
320 с., 18 лв.

Дебютният роман на Франческо 
Фиорети, който се оформи като 
писател, занимаващ се с живота, 
творчеството и наследството 
на големи творци от миналото, 
е  „Тайната книга на Данте“, от 
която в Италия са продадени над 
700 000 екземпляра. Следващи негови 
бестселъри са „Тайната картина на 
Караваджо“, „Изгубеното пророчество 
на Данте“, както и „адаптация“ в 
модерна проза на Дантевия „Ад“. През 
2018 г. пише историческия трилър 
„Тайната библиотека на Леонардо“ 
(ИК „Колибри“, 2019), а през 2020 г. – 
„Рафаело. Изгубената истина“.

Джонатан Блек, 
„Тайната история 
на Данте“, прев. 
от английски 
Антоанета 
Дончева-
Стаматова,  изд.  
„НСМ – Медиа“, С., 
2013, 164 с., 9 лв.

Кой е Данте? На този въпрос се опитва 
да отговори Джонатан Блек, като 
обвива отговорите си в мистерии, 
опитва се да разчита знаци, да тълкува 
числа и задава въпроси от типа на: 
защо поетът описва Ада като реално 
съществуващо място, или защо избира 
за свой водач Вергилий, а не своя 
духовен учител Брунето Латини? 
Или накратко, интересува се какъв е 
„шифърът“ на Данте.

Фани ПоПова, преподавател по 
български език и литература в 
Американския колеж в София:

1. Преценката ми е противоречива, защото 
зависи от фактори, с които е трябвало да 
се съобразявам като учител. 
Творбата е средищна, чудесно илюстрира 
връзките между античния, средновековния 
и ренесансовия светоглед. Интересна е като 
символика за учениците. Изключително 
полезна в културологичен аспект. Когато 
съм успявала да запаля интерес, а това се 
е случвало в езикова гимназия, в класове, 
в които преобладава хуманитарната 
ориентация на учениците, часовете са 
били наистина стойностни. Връзките от 
типа Данте – Вергилий, Данте – Бокачо 
естествено надграждат и разширяват 
ученическия (умишлено избегнах думата 
читателски) хоризонт. Положените 
усилия да се вникне в мъдростта и 
художественото мислене на класическите 
творци не формират веднага по-
високи критерии относно четенето на 
художествена литература, а постепенно. 
Учителят обаче доста често се оказва с 
пречупени криле в началото на учебната 
година, когато трябва да направи 
преценка колко часа ще бъдат отделени за 
изучаването  на Данте и всеки друг автор. 
Обезсърчаващо е, когато за работата 
върху такава основополагаща творба 
се отделят едва 2-3 часа. За успеха на 
обучението, в което се разчита и на 
насладата от четенето, е много  важно 
как ще се подходи към текста. Учителят 
усеща възможностите, качествата на класа 
и би могъл да избере подходящ вариант, 
но в началото на учебната година всеки 
„откраднат“ час за Данте/всеки друг автор, 
означава ескалация на напрежение до края 
на учебната година, защото, говоря само за 
литературното обучение по предишната 
учебна програма, следват Бокачо, Шекспир, 
Сервантес, Молиер, Дефо, Шели, Пушкин, 
Балзак, Мопасан, Гогол, Пол Верлен (тук 
не включвам авторите от учебната 
програма за профилирана подготовка). След 
това трябва да се премине към автори и 
текстове от Българското възраждане. 
Това е контекстът, в който са поставени 
Данте с „Ад“ и „Божествена комедия“. 
Изобщо не говоря за „ямите“ в системното 
обучение, които отварят неучебните 
дни по всевъзможни причини. Понякога 
учебният процес се стопира внезапно, 
понякога за по-дълго време, което води до 
затруднения от всякакъв характер. Не 
говоря за личния комфорт на учителя, а за 
случващото се в съзнанието на ученика, в 
което, за да се реставрират качествено 
изградени конструкции, отново се изисква 
време. А то, времето на учебната година, 
е лимитирано. Компресията е за сметка на 
качеството на разговора за литературата, 
която е обект на изучаване.
„Ад“ е много важен текст и за да се приеме 
от учениците, се иска работа в конкретния 
час, спокойно, с помощта на учителя. 
Когато учениците не са пришпорвани 
да мислят със светлинна скорост, а 
сами стигнат до логични заключения и 
прозрения по конкретните въпроси относно 
творбата, професионално ръководени от 
учителя, те изпитват удовлетворение 
в обучението и което е по-важното, 
оценяват значимостта на художествения 
текст независимо от епохата, в която е 
създаден, а всъщност и точно заради нея. 
2. Конкретно по старата учебна програма 
за профилирана подготовка при четенето 
и коментирането на Гео-Милевата поема 
„Ад“. Но не само.  Културните асоциации 
за ада се отключват многократно в 
литературното обучение, и то в различни 
аспекти – морален, социален, философски. 
В това отношение изучаването на Данте 
в училище е изключително полезно за 

учениците. Благодаря за въпроса! Не 
искам да се измести „Декамерон“ (като 
читател и учител го ценя много), но ако 
аз трябва да избера „Ад“ или „Декамерон“, 
ще избера „Ад“. С това, струва ми се, 
отговорих на последния въпрос. С Данте 
се предлага универсално човешко познание, 
което е необходимо и фундаментално за 
литературното обучение, но много повече 
за културното съзнание на личността. 
3. В началото винаги е по-трудно. 
Когато учителят им помогне да влязат 
в текста, да разчитат културните 
му кодове, става интересно и искрата 
пламва. Така се стига до необходимостта 
от „открадване“ на часове от друго 
литературно или лингвистично съдържание, 
защото естетическата провокация към 
Дантевия „Ад“ се е случила у учениците. 
Алегоричното изображение не е пречка, 
а стимул за аналогии, креативност и по-
различен диалог с творбата.
4. Отговорих преждевременно на това 
питане в края на втория и третия въпрос. 
Да, ако зависеше от мен, бих върнала 
тази творба, защото оценявам нейната 
значимост за стойностното литературно 
образование. Що се отнася до обучението, 
което не може да побере обема на 
художествените текстове, включени в 
учебните програми, това е друг  проблем, но 
по-горе го засегнах периферно, за да обясня 
трудностите (моите професионални) при 
изучаването на Данте/всеки друг автор в 
училище.

Д-р влаДимир игнатов, преподавател 
по български език и литература в 9 ФеГ 
„Алфонс дьо Ламартин“:

1. Новата учебна програма по литература 
– конкретно за гимназиалния етап – донесе 
неизбежните промени, касаещи далеч не 
само учебно-изпитния материал. Едни 
автори продължават да се изучават, 
но с други свои произведения, втори 
отпадат, а трети – така и не влизат в 
познатите списъци със „задължителна“, 
че и с „препоръчителна“ литература. 
Между вторите и третите се оказа и 
авторът, считан за родоначалник на новата 
европейска литература – Данте Алигиери. 
Без да сме фактологично и документално 
придирчиви, необходимо е да отбележим, 
че и в доскоро актуалната учебна програма 
неговото творчество не бе сред силно 
застъпените и подробно изучаваните. 
Изключение правеше самоналагащата се 
връзка между него и първия му биограф 
(който и досега е сред задължително 
изучаваните автори), а друг начин бе – 
благодарение на вида подготовка – да се 
навлезе в света на „Божествена комедия“ 
и да се коментира поне една от частите 
(„Ад“). Данте участваше по усмотрение 
на учителя и в един продуктивен идейно-
тематичен диалог с Бокачо, Петрарка 
и Шекспир през дяла за развитие на 
литературните компетентности Човекът 
и любовта и представите за любимата. 
Но и тук начинанието бе предприемано 
едва след като е преподадено всичко друго 
„по план“. В този смисъл изключването на 
Данте е ограничаване (но не осуетяване) 
на и бездруго не големите възможности за 
пълноценни учебни занимания с него.
Ала всякога има някакви перспективи – 
учебният час е една своеобразна постановка 
и добре е, че не знаеш в какъв момент 
окачената нейде в класната стая пушка ще 
гръмне. Апропо, 700 години са отличен повод 
това да се случи (и то далеч не само в нея).
2. Спираме се на него, да. Макар броят на 
предвидените по тематично разпределение 
учебни часове да не позволява твърде, 
използваме възможностите за допустимо 
съотнасяне – идейно, смислово, проблемно-
тематично – между него и други автори, 

Данте в училище
1. Как оценявате изключването на Данте от западноевропейските автори, 
които се изучават в българското училище?
2. Налага ли ви се и сега да го споменавате, за да направите връзки с 
авторите, които преподавате?
3. Как учениците възприемаха „Божествена комедия“, докато все още се 
изучаваше?
4. Ако зависеше от вас, бихте ли го върнали в учебните програми и защо?

чиито произведения са заложени в т.нар. 
задължителна подготовка. Несъмнено 
обаче тук се разкриват трудности и 
предизвикателства с оглед целите и 
съдържателната страна на един такъв 
урок съобразно възрастовите особености 
и читателския опит на учениците (нека 
напомним, че по утвърдената, нова учебна 
програма първият по-сериозен досег до 
западноевропейската литература се 
осъществява през втория срок на осми клас 
– 14-15-годишните читатели все още нямат 
необходимите интелектуални натрупвания 
и интерпретативни умения за справяне 
с по-сериозни задачи за четене, писане и 
вникване в дълбочина в произведения като 
„Божествена комедия“).
3. Изучаваше се, и то трудно – в часовете 
за задължителна подготовка в тогавашния 
10. клас, само „Ад“. Трудно – и формално-
административно (недостатъчно часове), 
и смислово-съдържателно (поетологични 
особености на творбата; хуманитарни 
проблеми на времето; език, стил и идейно-
естетически послания на художествения 
текст). Но чрез придобитите от 
изучаването на античния епос и на 
средновековната култура знания учениците 
откриха свой път към моралните, 
ценностните, алегорическите внушения и 
позовавания у Данте, събрани в неговите 
космогонични представи. Тук не бива обаче 
да подценяваме широката популярност и 
комерсиалния потенциал на съвременната 
англоезична литература и въздействието 
на жанрове като трилъра… Проблематична 
или не, това също е посока, формираща 
дадени представи и откриваща определени 
хоризонти.
4. Бих се радвал да присъства отново в 
учебните програми – заради приятното 
усещане да си читателски увлечен и 
учителски, преподавателски изкушен. И още 
– заради възможностите за приобщаване 
към и опознаване на тип светогледни 
нагласи и културноисторически опит; 
заради перспективите за развиване на 
умения за анализ и сравнение на конкретни 
идейни и естетически явления и положения 
(Античност – Средновековие – Ренесанс; 
Омир – шестодневите – Данте) предвид 
културната динамика на времето; заради 
начините за затвърждаване на усвоените 
знания за литературните родове и видове. 
Впрочем това е съвсем приложимо сега 
в 11. и 12. клас в модула „Критическо 
четене“, който е преимуществено 
жанроцентричен, а и втората гимназиална 
степен на учениците предполага по-
различна рецептивна предразположеност и 
практически и теоретичен опит с текста.
Позволете на това място да изведа и още 
една причина – заради българската рецепция 
на Данте и конкретно неотменимия 
принос в това отношение на Константин 
Величков, който, с малки изключения, почти 
не се превръща в обект на наблюдения 
в часовете по литература. Опитът в 
случая е макар по странични пътища да 
има възпитаване в чувство за културна 
принадлежност и памет за родното в 
съприкосновението, диалога с чуждото.

 
росица игнатова-василева, главен 
учител по български език и литература в 
18 СУ ,,Уилям Гладстон“:

1. В учебната програма по литература за Х 
клас – първо равнище – в  сила до учебната 
2018/2019 година присъстват следните 
очаквани резултати: 
–  „познава развитието на европейската 
литература със следните автори и 
произведения: Бокачо – „Декамерон“, 
Сервантес – „Дон Кихот“, Шекспир – 
„Хамлет“, Молиер – „Тартюф“, Д. Дефо 
– „Робинзон Крузо“, Ал. Дома – „Граф 
Монте Кристо“, Балзак – „Дядо Горио“, 
или Стендал – „Червено и черно“, Пушкин 
– лирика, Гогол –„Шинел“, Мопасан – „Бел 
ами“, Верлен или Рембо – лирика“.
В този смисъл Данте не е присъствал 
в задължителните произведения и 
в предходната учебна програма. Той 
е включен в нея само като автор по 
избор в Стандарт 3 в програмата за 
второ равнище, където е посочено, че на 
учениците трябва да се даде възможност 
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Данте Алигиери, 
„Божествена 
комедия“, прев. от 
италиански Иван 
Иванов и Любен 
Любенов, изд. 
„Захарий Стоянов“, 
С., 2011, 786 с., 60 лв. 

„Божествена комедия“ описва пътуването 
на Данте през Ада, Чистилището и Рая, 
воден от римския епически поет Вергилий, 
а по-късно и от възлюбената си Беатриче. 
Цялата Комедия е подчинена на троичната 
символика – като се започне от трите 
кантики и се стигне до терцините, в 
които е написана. Освен своя буквален 
прочит, тя предполага още алегорическо, 
морално и анагогично четене. Това е 
единственият до момента пълен превод на 
произведението у нас.

Данте плюс 700. 
Софийско издание, 
колективна изложба. 

Колективната изложба „Данте плюс 
700“ – Софийско издание, по идея на 
Марко Миколи от BONOBOLABO и 
заимствана от проекта Данте Плюс 
700 в Равена, обединява група различни 
творци, които чрез илюстрации, комикси 
и стрийт арт се опитват да вдъхнат 
живот на една нова идентичност на 
Данте Алигери. Използваните от тях 
изразни средства са рисуване с темпера, 
геометрично чертане и дори 3D анимация. 
С откриването на изложбата, организирана 
от Италианския културен институт в 
сътрудничество с Посолството на Италия 
в България и BONOBOLABO – Равена, се 
постави началото на поредица от събития 
по случай 700-ната годишнина от смъртта 
на поета.

Дан Браун, „Ад“, 
прев. от английски 
Крум Бъчваров, 
елена Кодинова и 
Венцислав Божилов, 
изд. „Бард“, С., 2013, 
544 с., 19,99 лв.

Водени от няколко стиха от „Божествена 
комедия“, героите в този трилър трябва 
да разгадаят серия шифри, скрити дълбоко 
в някои от най-прочутите творби на 
Ренесанса –  скулптури, картини, сгради – 
за да открият отговора на загадка, която 
може би ще им помогне да спасят света от 
ужасяваща заплаха... Огромна известност 
придоби процесът на превеждане на романа, 
заради който единайсет преводачи на най-
големите европейски езици  прекараха два 
месеца в бункер край Милано в трескав 
брейнсторминг и спартански режим. 
Режисьорът Режис Роансар се вдъхнови 
от този случай за своя филм 
„Преводачите“ (2019).

да се запознаят с основни  проблеми 
на европейската литература и освен 
изучаваните на първо равнище автори 
и произведения да познават (по избор) и 
някои от следните: Данте Алигиери – „Ад“, 
Петрарка – „Канцониере“, Шекспир – 
„Ромео и Жулиета“, Корней – „Сид“, Молиер 
– „Дон Жуан“, Шилер – „Разбойници“  и др. В 
изброените възможности на първо място е 
Данте само с „Ад“, но във втората колона 
е конкретизирано, че трябва да се усвои 
един автор от Ренесанса от следните: 
Данте Алигиери – „Ад“, Франческо 
Петрарка – „Канцониере“ или Шекспир – 
„Ромео и Жулиета“, т.е. могат да бъдат 
предпочетени други автори вместо него.
Нямам точна информация какъв процент 
от учениците са изучавали БЕЛ на второ 
равнище в 10. клас и дали учителите са 
включвали Данте в разпределенията си, но 
мога да споделя личните си впечатления, че 
е имало такива, но са били единици. По тази 
причина и в сегашната програма никой не го 
възприема като „изключен“, тъй като той 
не е присъствал в ЗП.
2. В обзорния урок за Ренесанс винаги 
включвам Данте – както преди, така и 
сега. При изучаването на някои автори от 
българската литература правя такива 
връзки и съпоставки – при Гео Милев най-
вече.
3. В обзорния урок, когато съм включвала 
информация за Данте, част от учениците 
винаги са проявявали интерес – още 
повече, че някои от тях имат известни 
познания, тъй като в съвременната 
култура и литература има множество 
интерпретации, филми, даже и игри, 
свързани с „Ад“. 
В 10. клас само в 1-2 паралелки съм имала 
часове за ПП. Като индивидуално задание 
съм давала проекти на определени ученици, 
свързани с „Божествена комедия“. 
Впечатленията ми са, че по този 
интерактивен начин се събужда интересът 
към творбата и към автора, но ако трябва 
всички да работят със самия текст на 
творбата, учениците се затрудняват 
много.
4. В учебната програма за 8. клас  присъства 
следният текст: „Литературните 
компетентности може да се изграждат на 
базата на посочените в програмата творби 
и на други тематично близки текстове по 
избор на учителя“.
Той дава възможност на учителя да  включи  
Данте по своя преценка,  без да е посочен 
като задължителен в програмата.  Считам 
този вариант за много добър с оглед на 
много текстове в 8. клас и не бих внесла 
промени в него – той дава достатъчно 

свобода според учениците и наличието на 
време да бъдат добавяни автори и творби 
по избор. За голяма част от учениците 
Данте е труден за изучаване, така че 
учителят ще прецени дали е уместно да 
го включи, или не. Аз бих го включила в 
обзорния урок за Ренесанса (както и досега) 
или като задание за проект/презентация на 
отделни ученици, които проявят интерес.

раДина ПоПова, заместник-директор 
по учебната дейност, учител по 
български език и литература в 
Националната финансово-стопанска 
гимназия

1. Всяка промяна – в случая – изключване 
– бихме могли да оценим като празнина 
и като възможност. Ако се фокусираме 
върху първото: липсата, празнотата, 
може би ще страдаме повече и няма да 
успеем да приемем и с въодушевление 
нововъведенията в българското училище. 
Ако приемем това премахване на автори 
и творби като възможност, може би ще 
провокираме нашия творчески потенциал, 
нашето педагогическо любопитство и 
търсачество да намерим път към сърцата 
на младите хора с онези текстове, които 
са част от новите учебни програми, а 
защо не и да намерим решение как онова, 
което вече го няма, но ние смятаме за 
важно и основополагащо, да стане част 
от онзи образователен модел, който ние 
сега изграждаме. Не бива да се тревожим 
толкова от промените. Всеки учител, 
натрупал известен опит, има своите 
вътрешни страдания за нещо, което вече го 
няма в учебните програми. Но има и своите 
радости от срещите с новото – и те мисля, 
че го поддържат педагогически „жив“. Да, 
„Божествена комедия“ на Данте Алигиери 
е основополагащ текст, той дава много 
отговори за случилото се и случващото се 
в европейски контекст. Но българското 
училище трябва да има потребността не 
само да среща учениците с онова, което 
строи „темелите“, а и с онова, днешното, 
което е не по-малко важно в процеса на 
порастването на всеки млад човек. Лично аз 
имам своите болки за „празнините“, които 
налагат учебните програми, но не по-малко 
силни са и болките ми, че все още не сме 
достатъчно в съвременността. 
2. Да, разбира се. Няма как да размишляваме 
дълбоко за Гео-Милевата поема 
„Септември“, ако не се докоснем и до 
неговата творба „Ад“ и да не я свържем 
с Дантевото произведение. Но това е 
само един от многото примери. Всички 

добре знаем, че са възможни и съзнателни, 
целеви завръщания към други текстове, и 
спонтанни такива. Връзките с Дантевата 
„Божествена комедия“, разбира се, могат да 
са и напред, и назад във времето. Благодатна 
е възможността да се говори за него, когато 
се преподава „Средновековие“, макар че 
изисква повече време. Поне за мен най-
вълнуващо е да се показват на учениците 
допирите на различни културологични 
полета, да се провокират уменията им за 
съпоставително четене и тълкуване на 
творбата от 1472 година и Балзаковата 
„Човешка комедия“. Но нека да бъдем 
открити. Днес все по-важно е освен 
„литературното говорене“  за автори и 
творби и друг тип говорене. За сегашната 
работа в българското училище ми се 
струва, че стават все по-ценни връзките, 
които правим и търсим не само с други 
автори, които преподаваме, но и с други 
светове, които са извън литературата.
3. Понеже искам да съм искрена, трябва 
да призная, че доста отдавна не съм 
преподавала Данте Алигиери, той и 
във формàта на вече старите учебни 
програми бе част от профилираната 
подготовка в 10. клас. Дори и в гимназиите, 
в които предметът български език и 
литература е бил профилиращ предмет, 
такова бе предишното училище, в което 
преподавах, невинаги е имало възможност 
за работа в допълнителни часове – т.е. за 
истинско надграждане и обогатяване на 
палитрата от литературни произведения, 
които предлагаше програмата от така 
нареченото „второ равнище“ в рамките на 
десети клас само с три часа седмично. Но 
поводи за разговор за времето на Данте, 
за начина, по който Данте рисува ада, за 
ключовите фигури на водача, пътуващия 
човек и идеалната жена, за богатата 
гама от символи в това произведение 
са съществували. Мисля, че голямото 
педагогическо предизвикателство за 
учителя е да открива възможностите – 
може би невинаги целево и по план, но да не 
спира да търси поводи да прокарва мостове 
към други текстове. 

4. Може би няма еднозначен отговор на този 
въпрос. От една страна, ние, учителите, 
продължаваме да се вълнуваме от въпроса 
какво има и какво няма в учебните 
програми и да имаме своите читателски 
пристрастия. От друга страна, мисля, че 
е дошло времето в нашата работа да бъде 
стремежът да търсим отговорите не 
толкова на въпросите КАКВО и КОЛКО 
(без да ги подценявам), а на въпросите 
ЗАЩО и КАК. И тези въпроси да ни карат 
да търсим решения за усвояването на много 
по-широк спектър умения от учениците. 
И отговорите на такива въпроси да можем 
да намираме, като работим с различни 
текстове. 
Да, може би погледът към Дантевия 
художествен свят е нужен – точно заради 
многото възможности за междутекстов 
прочит, заради възможността да боравим с 
части от неговия текст като своеобразен 
код, който има своите присъствия и 
полагания в съвременния ни свят. Можете 
да предположите, че това е отговорът 
на читателя в мен. Но ние добре знаем, 
че срещата с Дантевото произведение 
не е лесна за подрастващите. Все по-
отчетливото ни отдалечаване на нас като 
хора от 21. век от неговия свят буди и друг 
тип трудности (дори и чисто езикови) и 
провокира и друг тип размишления.  Затова 
и отговорът на учителя в мен се колебае 
и като че ли не иска да бъде едностранчив. 
Мисля, че голямото предизвикателство 
към такива автори и такива текстове 
и тяхното присъствие в учебните 
програми е, че си струва да гледаме на 
тях като възможност да предложим 
интердисциплинарност и така да спрем да 
се опитваме да  създаваме с тях  „чисто“ 
литературни докосвания. Струва ми се, 
че е дошло времето да се поразместят 
границите на предметите и да се създадат 
нови учебни предмети и „Божествена 
комедия“  на Данте Алигиери отправя пред 
училищния и академичния свят и такъв 
тип провокации. По този начин, без да 
искам, се върнах към една вече дискутирана 
тема – за свободата на педагогическите 
решения. Такава силна потребност имаме 
от нея! :) 
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миглена николчина, професор по антична 
и западноевропейска литература в Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“

1. Или как ДА се преподава Данте днес? От няколко 
години, ако напишем в гугъл Dante Inferno, на второ или 
дори на първо място излиза видеоиграта Dante’s Inferno 
(Адът на Данте). Спомням си колко бях изненадана от 
самата популярност на темата, преди да открия, че се 
е появила такава игра. Нейното официално представяне1 
започва с прочутото „На попрището жизнено в средата“, 
след което обаче – и тук има много над какво да се 
замислим – не героят ще бъде напътстван от Беатриче 
за своето спасение, а той трябва да спаси нея…
Няма да коментирам какво е останало от Данте в 
играта – визуално, ако не в други аспекти, връзките са 
забележителни; те са и забелязани, доколкото играта 
очевидно е привлякла достатъчно голяма публика към 
поета Данте. Така че ето един важен проблем: за епоха, 
обсебена от визуалното, но и непрестанно артикулираща 
в кратки изречения големите си теми, задачата ни е 
да извадим наяве, да разиграем, колосалната визуална 
сила, с която Данте е изразил в думи един въображаем 
свят с мащабни естетически, етически, политически, 
философски, екзистенциални измерения. И трябва да 
поведем с думи студентите през този свят като през 
физически препятствия – през опасности, рискове, 
чудовищност и уродство, ужас, но и през постепенното 
просветление на огромна надежда. Към любовта, която 
движи звездите. Т.е. трябва да превеждаме във всички 
значения на думата – превод, водачество, прехвърляне 
и пренос, преображение… Данте изковава думата 
трансхуманизация, важно е да си припомним това тъкмо 
днес, за да можем да мислим и по друг начин онова, което 
технологиите правят с нас и от нас.
2. Как да няма поколенчески прочити? Всъщност Данте 
е измежду онези автори, които, съзнателно или не, са 
отново и отново препрочитани от последвалите епохи в 
европейската литература. Той самият – да не забравяме 
– препрочита и преживява телесно (той пътува жив 
през царствата на мъртвите), т.е. с цялата сетивна 
сила на поезията – онова време – от Разпети петък до 
неделя – което Исус прекарва в ада преди Възкресението. 
Ако в едно прочуто изказване на Уайтхед историята 
на европейската философия е определена като поредица 
от бележки под линия към Платон, аз бих определила 
европейската литература като поредица бележки под 
линия към Данте. 
3. Нямам ключ към това, което се случва в училищните 
програми.
4. Преди да се науча да чета, знаех от книгите, които 
виждах в ръцете на майка ми, че тя преподава в училище 
Данте, както и други отдавна отпаднали заглавия 
като „Кървава песен“. Виждам се седнала на земята, 
с изданието на „Ад“ от 1957 г. на пода пред мене. Така 
че моят път към Данте тръгва от илюстрациите на 
Доре в това издание, но и от загадката на подредените 
по строг начин знаци, които не разбирам и които искам, 
наложително е да разбера, да сглобя с тези илюстрации. 
Мисля, че тази книга, голяма почти колкото мене 
тогава, този спомен, бележат най-ранния взрив, от 
другата страна на сънуването, отварящ пред погледа 
ми светове отвъд непосредственото обкръжение. 
Светове на знаците, на неналичното, на фантастичното 
и с това натежали от по-дълбока реалност. Науката 
днес твърди, че всичко, което можем да възприемем или 
засечем с инструментите и теориите си, е около 5% от 
вселената. Данте е измежду онези умове, които открай 
време са осъзнавали това.

клео Протохристова, професор по антична и 
западноевропейска литература в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“

1. Въпросът е твърде общ и отговорът му предполага 
достатъчно ясна представа за практиките в различни 
университети, с каквато който и да е отделен 
преподавател едва ли разполага. Личният ми опит от 
трайни или епизодични ангажименти към пет български 
университета, както и спорадичните ми впечатления 
от учебните програми на още няколко висши училища, 
ми дават основание да окачествя преподаването на 

1 https://www.youtube.com/watch?v=UUOZRRU_Dyg&ab_
channel=ElectronicArtsFrance

Данте в университетите
1. Как се преподава Данте днес?
2. Намирате ли разлика в начина, по който съвременните студенти възприемат „Божествена 
комедия“? Можем ли да говорим за поколенчески прочити?
3. Как оценявате изключването му от училищните програми?
4. Имате ли свое преживяване с Данте?

Данте в момента като по-скоро инерционно, като 
задължително „място от конспекта“. Същевременно 
постканоничните нагласи, които ултимативно се 
налагат в актуалното академично литературознание, 
изглежда като да изтласкват Данте в зоната на т.нар. 
survey courses. Обичайно запознаването с творчеството 
му се свежда до „Божествена комедия“, а най-често и 
единствено до „Ад“. Личното ми разбиране за това какво 
би могло да противодейства на известното твърдение 
на Волтер, че славата на Данте е вечна, защото никой 
никога не го чете, е да се предложат на студентите 
интерпретативни ракурси, които да „преведат“ 
несъмнено трудния, упорито непрозрачен текст на тази 
поема на езика на модерната мисловност, за да направят 
значенията му умопостижими. Такива алтернативни 
решения са прочит на „Божествена комедия“ като 
фантастичен пътепис или като (анти)утопичен проект, 
или пък в смисловата перспектива на парадигмалния 
сюжет „престъпление и наказание“. Последното дава 
възможност да се проведат интересни наблюдения 
върху исторически променящите се критерии за грях 
и за възмездие (как, примерно, Дантевата визия се 
съотнася с етоса на съвременния консумизъм, или 
пък с всеизвестното „Адът, това са другите“), или 
най-общо върху историчността на аксиологизациите. 
Особено продуктивно ми се вижда да се акцентира върху 
ценностните противоречия при самия Данте, които 
предлагат надеждна оптика за проясняване на твърде 
мъгляво дефиниране на Предренесанса, стабилизирано от 
литературноисторическия дискурс.
2. В сравнително редките случаи, когато е налице 
готовност за усърдието, необходимо за задълбоченото 
є и аналитично изчитане, забелязвам засилен интерес 
към политическата проблематика. Естествено, той 
също би трябвало да бъде провокиран, но четенето на 
„Ад“ в светлината на партийни пристрастности или 
идеологическа нетърпимост се оказва изненадващо добра 
възможност за преодоляване на пропастта между нашата 
съвременност и Флоренция от началото на 14. век.  

3. Най-вече като симптом за деградацията на 
съвременната култура. Не ми е попадала информация, 
но не изключвам, след „отмяната“ на Бетовен и 
Моцарт, и Данте да се окаже поредната жертва на 
псевдолибералната лудост, лансирана с брандовете на 
Black lives matter или LGBTQ. 
4. Да, потресно в интелектуален смисъл и същевременно 
много интимно, когато изведнъж осъзнах, че великият 
поет, визионерът, съградил мост над времена и 
епохи, дръзнал да си присвои Божествената промисъл, 
приписвайки є не само собствените си представи 
за добро и зло, за хармония и справедливост, но и 
политическите си симпатии и антипатии, същият този 
свръхчовек, е бил напълно по човешки слаб и уязвим, 
защото не просто е бил принуден от житейските 
обстоятелства да прави компромиси от политически, 
религиозен или морален характер, но и е позволил тези 
компромиси да проникнат в творбите му, скрити зад 
имплицитно лансирани в тях идеи – привидно смели и 
новаторски, но всъщност конюнктурно съобразени и 
несвободни от корист.  

огнян ковачев, доцент по антична и 
западноевропейска литература в Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“

1. Краткият ми отговор, с оглед на съдържащата се във 
въпроса съпоставителност, е: по разному. Предполага 
ли той преподаването днес да бъде мислено спрямо 
същото това вчера? А дали то е същото? После, то 
се подразделя синхронно: в гимназиалната класна стая 
и в академичната аудитория. Не е без значение и дали 
произведенията се изучават в оригинал или в превод, 
съответно дали университетският курс е в програма 
по италианска или по съпоставителна литературна 
история, под чиято егида попадат курсовете по 
Западноевропейска литература. С оглед на тези 
подразделяния (вероятно са възможни и други) моето 
трудово „днес“ с Данте Алигиери обхваща вече близо 
три десетилетия, в семинарни и лекционни курсове. 
Границата между филологическите и академичните вчера 
и днес у нас бих поставил в началото на 1990-те. Обаче 
тя е най-малко темпорална, най-вече – методологическа, 
но и идеологическа, и конкретно политическа. Следва по-
дълъг отговор.
2. В българското писане за Поета до 1989 г. включително 
неписано правило е да се цитира едно историческо 
обобщение, манипулативен финал в предговора на 
Фридрих Енгелс към италианско издание от 1893 
г. на „Комунистическия манифест“ – библията на 

господстващата тогава 
идеология: „Краят 

на феодалното 
средновековие 
и началото на 
съвременната 
капиталистическа ера 
са олицетворени в един 
грандиозен образ: това 
е италианецът Данте 
– последният поет 
на средновековието и 

същевременно първият 
поет на новото време“ 
(спазен е правописът 
на изданието). В 
същността си 
определянето на Данте 
като наследник на една 
традиция и начинател 
на нова, произтичаща 
от старата, е 
неоспоримо. Но не е 
ли подобна двуликост 
типичен белег на 
всеки силен поет 
(в термините 

на Х. Блум)? 
Само че патосът на 
немския идеолог не 
е поетологически, а 
политически. И той си 
върши пропагандата 
и агитацията, като 
в заключение пита 
алегорически: „Ще 
ни даде ли Италия 
новия Данте, който 
ще възвести часа на 
раждането на тази нова, 
пролетарска ера?“. Този 
въпрос тогавашните 
литературоведи и 
учебникари, сред които 
са скъпи и незабравими 
за мен преподаватели 
и колеги, благоразумно 
пропускаха. Така 

и вълкът (на 
идеологическата догма) 

беше сит, и агнето (на 
професионалната съвест) 
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оставаше цяло. Схващането, че основните творби 
на Алигиери съдържат характеристики на две 
епохи, е напълно основателно. Но по каква причина 
то трябваше да се обосновава единствено чрез 
последователно преписваната, копи-пействана, 
дорде не речеш на актуалния новговор, фраза на 
пролетарския месия? Надали някой би заподозрял 
тогавашното литературоведско войнство 
в непознаване на исторически и теоретични 
изследвания по темата, по-уместни и по-
задълбочени от „Манифеста“. Не! Причината 
е, че в Началото на социалистическата 
наука, не само на хуманитарния є дял, не бе 
нито Словото, нито Истината, а догмата 
на повтарящите се безкрай цитати от 
идеологическата „света троица“: Маркс, 
Енгелс, Ленин.     
3. Показателен пример за въпросната 
методологическа двумисъл дава една бегла 
съпоставка между учебника по литература 
за 9-и клас от 1981 г. и неговото преработено 
издание от 1989 г. Те бележат началото и 
края на десетилетие, наситено с драматични 
събития и превратности у нас, дало тласък 
на преход от една епоха към друга – от 
тоталитарна към демократична власт. 
Може да се каже, че в най-новата ни история 
то е скромен, най-вече структурен аналог 
на Дантевото време. Преработването се 
налага поради пренареждане на програмата 
по литература, но статията за Данте 
Алигиери и „Божествена комедия“ остава, 
при това почти непроменена. И дяволът е 
тъкмо в детайлите на това „почти“ различие 
между двете версии. В по-ранната горният 
цитат от Енгелс гордо е изведен на челно 
място като мото, а в бележка под линия 
има библиографско описание на източника, 
нещо необичайно за този дидактически жанр. 
Смятам, че такъв реторически ход цели не 
толкова да даде на учениците ключ за тълкуване 
на Дантевото творчество и значението му 
в литературния процес, колкото да открои 
авторовата употреба на легитимиращата 
Енгелсова формула. В по-късната версия мотото 
отпада, а цитатът е сгушен дискретно вътре 
в текста, съкратен до формулата „последен 
поет... първи поет...“. Формално знамето на 
марксизма е свито, благодарение на повсеместния 
срив на социалистическите бази и надстройки. 
Но това не накланя съществено везните в полза на 
филологическото спрямо идеологическото осветляване 
на Поета в по-новия учебник. 
4. Като първи лястовички на новия български прочит 
на Алигиери бих посочил преводите на „Данте и 
прекосяването на писмото“ от Филип Солерс и 
„Езотеризмът на Данте“ от Рене Генон, долетели 
съответно в „Литературна мисъл“ и „Литературен 
вестник“ от началото на 1990-те. Приспособявайки 
структуралисткия инструментариум, Солерс 
задава концептуална филологическа перспектива 
на възприемането и съответно на преподаването 
на „Божествена комедия“. Тя е ориентирана към 
новото време – как, създавайки творбата, поетът 
разработва и постановява новия поетически език, на 
който я пише. Друг негов методологически акцент 
е интратекстуалната връзка на поемата с други 
съчинения на Поета, като „Нов живот“, трактати 
и писма, които очертават нейната метатекстова 
рамка. Противоположно на Солерс, Генон полага своето 
изследване на Данте в руслото на традицията – в 
ортодоксалния католицизъм, мистицизма и езотериката 
на Средновековието. На първо четене „Езотеризмът 
на Данте“ ми се стори радикално консервативен и 
контраренесансов. Постепенно си дадох сметка, че този 
труд предлага на студентите същностна обосновка 
на определението poema sacro, което сам Тосканецът 
дава на творбата си. И че е в съзвучие с Ауербаховия 
прочит на „Комедия“ като синтез на високите идеи 
на Средновековието и античния идеал за човека като 
мяра на всички неща.  Така, от причудливата среща 
на Генон и Солерс, заедно с Ауербах, се роди моята 
литературоведска троица, към която през годините 
присъединих немалко имена. Така се оформи замисълът 
да преподавам Дантевото творчество и в частност 
„Комедия“ в категорията не на автора, а на творбата. 
Така, вместо към манипулативни реторически опозиции 
като „старо време – ново време“ и „последен поет 
– първи поет“, вместо раздвоението дали да четем 
поемата като „свещена“ или светска, насочвам интереса 
на студентите към нейния величав concordia discors 
(„раздорен сговор“) и към любовта, която движи на 
живота двете цели – в земните предели и отвъд. 

Доц. Д-р Бойка илиева, Югозападен университет 
„Неофит Рилски“

1. С въображение. То е необходимо за справяне с 
времевата дистанция от цели седем века, за потапяне 
в епохата и за провокиране на интерес у студентите. 
Предизвикателствата в преподаването са свързани с 

необходимостта от историческа перспектива, която 
да даде необходимия ключ към моралните категории на 
времето. Тук на помощ идват съвременните  
аудио-визуални технологии, които дават възможност 
да се видят възстановки на Флорентинската синьория 
от XIV в., да се разгледат произведения на изкуството, 
както и ценни преписи и първопечатни издания на 
Комедията. Данте респектира с мащабността на 
идеите си, провокира отношение и критично мислене. 
Динамиката на критериите за добро и зло през вековете 
дава на студентите повод за интересни размисли и 
преоценки. 
2. С времето Данте като че ли става все по-сложен 
за разбиране, и то не толкова заради дистанцията 
на времето, колкото поради „архаичния“ си морален 
кодекс. Сред съвременниците си той е бил обект 
на митологизиране, приписвани са му свръхчовешки 
качества и възможности. Бокачо свидетелства 
за съществуващото убеждение в истинността на 
задгробното му пътешествие и в пророческата сила на 
думите му. Ако у нас в края на XIX и началото на XX 
в. изобличаването на предателството като най-тежък 
грях е предизвиквало ентусиазъм и исторически аналогии 
с родната действителност, днешните читатели са 
склонни да оспорват логиката на Дантевата йерархия на 
греховете. В разговорите за Комедията се поддавам на 
изкушението да провокирам студентите към собствено 
степенуване на изобличените от Данте прегрешения. 
Те се озадачават от суровото осъждане на обикновени 
наглед човешки слабости като чревоугодничество и  
разточителство, намират за антихуманна тежката 
авторова санкция над сексуалните и религиозните 
различия.
Всяко поколение чете „Божествена комедия“ през 
личната си ценностна оптика, така че прочитите 
неминуемо се множат. От друга страна, непроменена 
остава нагласата към поемата като към авторитетен 
и ключов образец за развоя на европейската култура. Или 
ако трябва да обобщя наблюденията си, всяко следващо 
поколение възприема поемата като все по-архаична, но и 
все така респектираща.
3. В последните години инерцията да отпадат 
произведения заради ксенофобски внушения доби 
неочаквани размери. През 2012 г. неправителствената 
организация „Gherush 92“, консултант по човешките 
права към ООН, начело с Валентина Серени призова 
към изключването на „Божествена комедия“ от 
училищните програми заради антисемитско, 
ислямофобско, расистко и хомофобско съдържание. 
Смятам, че ревизирането на канона спрямо 

днешната ценностна мяра лишава 
обучаващите се от обективно 
знание за еволюцията на идеите 
през различните културни 
епохи. От друга страна 
подобна рецептивна нагласа 
„смалява“ класиката до 
възприемателските вкусове 
на едно или няколко поколения. 
Лично аз не съм привърженичка 
на радикалната разправа с 
„проблематичните“ образци 
от класиката. Бих предпочела 
внимателния и осъвременен 
прочит, снабден с различни 
гледни точки и коректна 
информация за епохата пред 
категоричното изключване. 
Фактът, че Данте си 
позволява гражданска позиция, 
не го прави по-малоценен от 
Омир. 
Ренесансовият класик 
присъства в българската 
учебна книжнина от 
1884 г., когато Вазов и 
Величков съставят своята 
изключителна Христоматия. 
В стремежа си да наваксат 
културните пропуски и да 
приобщят учениците към 
европейските достижения  
следосвобожденските училищни 
програми отреждат на Данте 
средищно място. Изключването 
му от учебното съдържание 
преди две години на практика 
лишава учениците от знания 
за едно от произведенията с 
най-мощен културен потенциал 
в европейската традиция. 
Тук обаче искам да направя 
уговорката, че за да има смисъл 
изучаването на „Божествена 
комедия“ в училище, то трябва 

да е съобразено с възрастовите 
способности на учениците, да е 

обезпечено с внимателно подбрана и 
достъпна информация за контекста, 

което предполага достатъчно часове 
за усвояване на темата. Изучаването 

на Ренесанса в осми клас вместо 
в десети поставя ограничения и при усвояването 
на произведения като „Хамлет“ и „Дон Кихот“. 
Възприемателските  способности в по-ранна ученическа 
възраст възпрепятстват пълноценното осмисляне на 
по-дълбоките идейни пластове в тях.
4. Сам по себе си досегът с Данте е необикновен 
и вълнуващ, а всеки нов прочит е съпроводен с 
преоткриване и преосмисляне. Личните ми преживявания 
с Данте са многобройни и вълнуващи – от мистичното 
усещане в родната му къща във Флоренция през 
вълнението от сдобиването с първите български издания 
на „Ад“ и „Нов живот“ до изненадващите срещи чрез 
различни интерпретации в изкуството или пък през 
погледа на българските преводачи и критици. 

гл. ас. Д-р елица ДуБарова, Университет  
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

1. Данте в някакъв смисъл е епифаничен автор. 
Преподаването му е огромно предизвикателство 
както за дантевисти, така и за нас, преподавателите, 
които  трябва да го обясним в широкия контекст на 
литературноисторическата процесуалност, в по-тесния 
контекст на феномена Проторенесанс, в още по-тесния 
биографичен контекст, а накрая и в перспективата на 
допустимите тълкувания на „Божествена комедия“, 
които сами по себе си са сложна херменевтична 
плетеница от средновековна каноничност, библейска и 
митологична символика, дръзко новаторство, езотерични 
примеси и т.н.  
Данте е почти невъзможен за обяснение, но 
преподаването му е уникална възможност да се 
представят нагледно, през самата „Комедия“, най-
знаковите феномени на Средновековието и на Ренесанса.  
Всъщност смятам, че Данте е дотолкова велик и 
осъзнат в своето визионерство, че пред(п)оставя чудесни 
възможности на съвременното образование да използва 
всички модерни  методи и средства за преподаването на 
творчеството му. Лично аз се възползвам от визуалните 
възможности, но с акцент върху уникалните илюстрации 
на Гюстав Доре. Интересна е реакцията на студентите 
и когато гледат първия италиански пълнометражен 

на стр. 16
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Сцена
Редактор на страницата
КАМеЛИя НИКОЛОВА „Божествена комедия“ на Данте 

и Ромео Кастелучи

 Когато днес, през 2021 г., отбелязваме 700 години от 
смъртта на Данте (прибл. 1265-14.09.1321) – един най-
великите поети и умове на европейската цивилизация, 
ние безспорно отново си даваме сметка колко значимо 
е неговото основно произведение „Комедия“, по-късно 
наречено „Божествена комедия“ (1308-1320) и колко голямо 
е влиянието му върху следващите поколения. Едва ли 
има човек, който (дори ако не е чел знаменитата поема) 
да не намира в съзнанието си отломки от неизличимите 
образи и асоциации за мъчителния път на индивида към 
Бога и просветлението през страшните мъки в деветте 
кръга на Ада и през Чистилището към Рая, създадени от 
средновековния мислител.
Театралната сцена рядко намира кураж да се обърне към 
смразяващия и едновременно с това гениално естетизиращ 
страданието, болката и апокалиптичния ужас свят на 
Данте. През последните две десетилетия обаче великият 
италианец намери своето ярко съвременно „завръщане“ 
в работата на друг голям италианец – режисьора Ромео 
Кастелучи. Става дума за театралната трилогия на 
Кастелучи по „Божествена комедия“, която той създаде в 

„Ад“, първа част на театралната трилогия „Божествена 
комедия“ по Данте, режисьор Ромео Кастелучи, Фестивалът в  
Авиньон, 2008 г.

сътрудничество с фестивала в Авиньон през 2008 г. в чест 
на 700-годишнината от времето, когато Данте започва да 
пише своя емблематичен текст – 1308 г.
Ромео Кастелучи (1960) се наложи през последните три 
десетилетия като един от най-ярките и провокативни 
представители на визуалния енергетичен театър. 
От самото начало на театралната си кариера той 
сам създава текстовете за своите представления, 
както и цялостното им необичайно и предизвикателно 
пространствено оформление. Кастелучи завършва 
престижната Академия за изящни изкуства в Болоня, 
където изучава живопис и сценография. Още като студент 
той се откроява с дръзките си и неочаквани идеи за 
мощен и интензивно въздействащ театър на образите, 
който бързо се заема да реализира. През 1981 г. заедно със 
сестра си Клаудия Кастелучи, съпругата си Киара Гуиди и 
нейния брат Паоло Гуиди основава в родния си град Чезена 
своята компания Societas Raffaello Sanzio (SRS), наречена 
така на името на големия ренесансов художник Рафаело, 
когото Ромео Кастелучи боготвори. Следват редица 
експериментални спектакли (някои от тях, особено от 
началото на 21. век, са грандиозни мегапродукции), които 
развиват и налагат неговия ярък и несравним с никой друг 
собствен стил. 
 Основна тема на Ромео Кастелучи, повтаряща се в 
различни регистри и изговаряна по различен начин в 
представленията му, е темата за съвременния човек, 
който броди в заобикалящото го огромно море от 
образи в днешния свят, опитвайки се да открие своята 
изплъзваща се идентичност, да извика болката си от 
краткостта, релативността и трагизма на живеенето. 
Жанрът на неговите спектакли би могъл да бъде  
определен като своеобразна съвременна трагедия. За 
Кастелучи трагедията е вечен жанр, тъй като тя не е 
толкова естетическа форма, колкото състояние на духа – 
„трагедията (…) е мигновено прозрение, озарение, момент 
на проблясване на истината. Това озарение се случва 
едновременно и на рационално, и на ирационално ниво“. 
Именно като такъв момент на изключително прозрение 
(за света, човека и собствения живот) италианският 
режисьор се стреми да създаде всичките си спектакли.
Сред най-убедителните реализации на този стремеж 
и безспорно неговият най-голям международен успех е 
театралната му трилогия по „Божествена комедия“. През 

2008 г. Кастелучи е поканен да бъде един 
от двамата „асоциирани артисти“ 
на 62-то издание на Международния 
театрален фестивал в Авиньон. В това 
свое качество той създава грандиозния 

театрален триптих, който се превръща в основен 
тематичен център и главното събитие на фестивала, 
а в следващите години до днес остава едно от най-
коментираните, изучаваните и цитираните заглавия на 
най-новия европейски театър.
Триптихът на Кастелучи, както винаги в неговите 
представления, не възпроизвежда произведението на 
Данте. То не присъства на сцената нито на наративно 
ниво, нито пък има конкретни цитати от него. Както 
обикновено при Кастелучи, литературният първоизточник 
е трансформиран в мощна енергийна вълна, завихряща в 
движението си потоци от образи и асоциации. Основната 
тема, изключителното прозрение, което поразява 
Кастелучи при прочита му на емблематичната поема 
на Данте, е темата за безпомощния човек, който е 
обречен да съществува в свят на постоянно умиране, на 
непрекъсваща смърт. В трите части на своя триптих 
Кастелучи е обсебен от този болезнен катастрофичен 
образ. Изваждайки и пренасяйки на сцената същинското 
ядро, есенцията на текста на средновековния поет – 
отчайващото прозрение за човека, великото творение на 
Създателя, обречено от самия него на кратък, изпълнен с 
неосъществени надежди живот и бърз край – Кастелучи 
всъщност удивително точно прочита Данте, правейки 
го едновременно максимално актуален в началото на 21. 
век и все така (безнадеждно) вечен. В програмата към 
своя театрален триптих режисьорът ясно заявява: 
„Става дума [в моя спектакъл] за онтологичното 
насилие на създателя над онова, което е създал, както и 
за парадоксалната слабост на създателя пред съдбата 
на неговото създание. Това е трагическо видение в 
древногръцкия смисъл на думата. Отношението между 
твореца и създанието. Самият акт на създаването има 
крайно насилствена природа, но въпреки това създанието 
изначално прощава всичко на своя създател“.
 Театралната трилогия на Кастелучи естествено се 
състои от трите части „Ад“, „Чистилище“ и „Рай“ и 
започва с първата от тях. „Ад“ е представен на основната 
сцена на Авиньонския фестивал. Това е Почетният двор на 
Папския дворец в Авиньон, който основателят и директор 
на фестивала от 1947 до 1971 г. Жан Вилар превръща в 
неговото главно пространство, като построява специален 
огромен подиум за показване на представления на открито, 
заобиколен от високите отвесни стени на чудесно 
съхранения средновековен готически замък и обърнат към 
специално амфитеатрално съоръжение за публиката с 
2000 места. Самият Кастелучи отдавна, още от 1998 г., 
когато за първи път е поканен в официалната селекция на 
Авиньонския фестивал със спектакъла си „Юлий Цезар“, 
мечтае да направи точно на тази открита сцена великата 
поема на Данте. Както споделя по време на подготовката 
на „Божествена комедия“ през 2008 г., той усещал „с 
кожата си“, че тя ще прозвучи най-добре точно между 
тези стени. Тъй като е създадена по същото време, когато 
е издигнат и Папският дворец, режисьорът превръща 
необичайното игрално пространство едновременно в ключ 
и средство за разчитането є днес, през 21. век. 
В началото на спектакъла насядалата под открито небе 
в тъмнината на огромния двор публика известно време 
наблюдава само голия обширен подиум, на който близо 
до първите редове за зрителите (но все пак на безопасно 
разстояние) са завързани няколко големи, заплашително 
лаещи кучета. След няколко минути от дъното на сцената 
се задава и спира до публиката самият режисьор, който 
високо обявява „Наричам се Ромео Кастелучи“. После 
облича дебело подплатена дреха, ляга на празния подиум 
и върху него се нахвърлят и започват ожесточено да 
разкъсват защитното му облекло три огромни немски 
овчарки под пронизващия лай на другите кучета. След това 
страшно, като в Дантевия „Ад“ (но и някак картинно, 
добре подготвено и хореографирано) начало кучетата 
неочаквано спокойно излизат и на отново празната 
сцена се появява полугол мъж, наметнат с вълча кожа, 
която захвърля и бавно започва да се катери по високите 

отвесни стени на двореца под затаения дъх на зрителите. 
Накрая, след много опасни моменти, той успява да се 
изкачи на самия покрив на стремително издигащата 
се към небето готическа сграда и неочаквано за всички 
хвърля отгоре баскетболна топка към малко момченце, 
което се е появило на сцената. То умело я улавя и започва 
безгрижно  да я тупка по подиума. Само с тези няколко 
първи (едновременно обикновени и невероятни) образа 
Кастелучи успява да „резюмира“ много от Дантевия „Ад“ 
– човекът, който след мъчения и страдания успява да се 
изкачи до въжделения небесен покой,  буквално (в духа на 
постмодерната конкретност) „връща топката“ към едно 
(свое) дете (създание) и трагичният кръговрат започва 
отново – до края на света и на небитието. 
Главният персонаж в театралния триптих „Божествена 
комедия“ на Ромео Кастелучи е един роял. Находчиво 
намерено от режисьора символно обобщение на дългото 
развитие на духовното начало в човека и цивилизацията 
до съвършената красота на прекрасните звуци и форми 
на пианото, този роял присъства и в трите части на 
трилогията като техен смислов център и емблематичен 
образ. На финала в „Ад“ роялът се появява в средата на 
празната сцена обхванат от пламъци и буйно гори пред 
ужасените погледи на участниците и зрителите. Преди 
това обаче Кастелучи ни е показал няколко потресаващи 
със своята спокойна обикновеност и безутешност 
сцени, напомнящи какво движи житейския кръговрат – 
непрекъсващата смърт. Голяма трупа от хора на различна 
възраст, облечени в разноцветни съвременни дрехи, 
бавно и многократно се сблъскват и разминават, докато 
отдалече не долита грохот от автомобилна катастрофа. 
След него всеки от тях прави жест с ръка, че „прерязва“ 
гърлото на другия. Докато тече тази трагично ежедневна 
сцена, в голям стъклен контейнер тихо и безметежно 
играят много деца. Те все още не знаят, че скоро ще 
застанат на опразненото място на възрастните извън 
кратковременното им стъклено убежище. Славата също 
не спира кръговрата на живота и смъртта – в следваща 
сцена от катастрофирал смачкан автомобил се поява 
изпълнител, напомнящ Анди Уорхол, и започва многократно 
да пада от покрива на смачканата кола, като, удряйки се в 
подиума, мигновено се връща върху автомобила и отново 
пада.
Втората част „Чистилище“ е не по-малко изненадваща 
и неочаквана от първата. Чистилището за Кастелучи 
безусловно е собственото ежедневие на човека. Ако 
адът е светът, земното битие, то чистилището е 
непосредственият бит, непосредственото живеене 
на отделното човешко същество. Затова тази втора 
част на трилогията се играе в друго пространство 
– малко, затворено, изпълнено с обичайните мебели в 
един съвременен дом. Зад прозрачни завеси зрителите 
наблюдават протичането на една обикновена вечер в този 
дом, в който живее едно обичайно семейство – майка, син, 
баща. Майката слага вечерята, след (вероятно) възникнало 
противоречие момчето излиза, последвано от родителя 
си, и не след дълго се чуват красноречивите викове на сина, 
насилван в (пристъп на гняв и жажда за доминиране) от 
бащата. В следваща сцена бащата отчаяно отваря рояла – 
все още необгорен и заемащ  обичайното си място на вещ 
от интериора, а синът е простил и отново е край своя 
родител.
 Най-безутешна е финалната трета част на трилогията 
на Кастелучи. Ако първите две части заемат по около 
час и половина, то за всеки зрител, за да види „Рай“, са 
му необходими не повече от няколко минути. Кастелучи 
разполага представлението в голяма изоставена църква, 
чийто под е потънал във вода, повечето от витражите 
и прозорците са счупени, а въздухът мирише на влага и 
мухъл. Всъщност спектакълът показва последния пристан 
на рояла. Безмълвен свидетел на насилието и страданието 
в „Чистилището“ и обгорял в пламъците на „Ада“, той 
най-после е достигнал до мястото  на вечния покой – „Рая“. 
Кастелучи го поставя в огромната празна и потънала във 
влага църква. Пламъците, от които е погълнат в първата 

част на триптиха, са изгасени 
именно от капещата отвсякъде 
вода в божествената обител. Но 
това е особено спасение, спасение 
смърт. Спасен от земното страдание 
и изгарящия огън, роялът (или 
печалният  остатък от него) е вече 
в мястото на вечното мълчание и 
забрава.
Театралният триптих по 
„Божествена комедия“ на Данте на 
Ромео Кастелучи е не само едно от 
емблематичните постижения на 
съвременния европейски театър, но 
без съмнение е и най-проникновеният 
театрален прочит на великата поема 
през последните десетилетия.

КАМеЛИя НИКОЛОВА

„Рай“, трета част на театралната 
трилогия „Божествена комедия“ 
по Данте, режисьор 
Ромео Кастелучи, Фестивалът 
в  Авиньон, 2008 г.
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Данте и яйцето
– Вижте на площада, младежо. Винаги ходи да се 
разхлажда на някакъв камък. Минувачите ще ви упътят.
– Благодаря много.
Секретарят оръженосец отива, вижда Данте потънал в 
размишления, и за да не губи време да обяснява работата, 
му задава ребром въпроса.
– Кое е най-вкусното нещо?
– Яйцето – отвръща незабавно Данте. И отново потъва 
в размишления.
На секретаря оръженосец не му трябвало да знае друго. 

Акиле Кампаниле

В лятната вечер Флоренция цяла жужи, искри, ухае на 
цъфнали дървета. 
Вековете са на една ръка разстояние, всички са 
представени, тук Тринайсети, там Четиринайсети, 
Петнайсети, Шестнайсети. Като изключим 
Осемнайсети, който във Флоренция май изобщо не 
се е състоял, всички други са там. Достатъчно е да 
протегнеш ръка и ще ги докоснеш. По улиците минават 
типажи от времето на Бокачо, една кола за малко да 
блъсне Беатриче, докато Савонарола със скок се спасява 
на тротоара.
И ето че се случвам на Катедралния площад и питам 
за камъка на Данте.
Легенда, мисля си, сигурно никой нищо няма да знае.
За моя изненада всички – полицаи и кочияши, 
минувачи, амбулантни търговци, знаят къде е.
Сложили са му надпис „Камък на Данте“ – 
вижте колко са непоследователни хората 
– сега, когато камъкът вече не е на Данте, 
защото Данте е умрял. Докато е бил жив, като 
нищо са щели да го глобят, задето е седял на 
този камък. А и от града са го прогонили.
Лятно време имал обичай да посяда вечер да се 
разхлажда.
Тази история всички я знаят.
Една вечер Данте седял на прочутия камък, 
почивал си от цял ден четене и учене и се 
наслаждавал на градската шумотевица, когато 
някакъв човек минал и изневиделица го попитал:
– Кое е най-вкусното нещо?
А Данте отвърнал:
– Яйцето.
След една година човекът пак минал, видял 
Данте да седи на същия камък и изневиделица 
го попитал:
– С какво?
А Данте отвърнал:
– Със сол.
Тази история се разказва заради феноменалната 
памет на Поета, който без нито миг 
колебание продължава разговор, започнат преди 
една година от там, докъдето е стигнал, без 
да са му нужни обяснения, без да е нужно, дето 
има една приказка, да си събира ума.
Ама пък и какъв разговор! Наистина 
несъществен, и то с непознат, и без никаква 
връзка, която да го подсети.
Но не всички знаят останалото.
Изминала още една година и онзи човек пак 
минал. Видял Данте седнал на камъка.
– И още? – попитал.
Данте отвърнал, сякаш разговорът е текъл 
допреди малко:
– Глътка вино.
След още година човекът минава отново:
– Какво?
– Сладко.
Разбира се, за да се натамани целият обяд, били нужни 
няколко десетилетия, но накрая човекът се справил. И 
понеже гостите бързали, цял късмет било, че се отказал 
да разпитва за десерта.
Обаче дори да се ограничим до традиционната версия с 
репликите от първите две години („Яйцето. – Със сол“), 
възникват редица въпроси. Мнозина се хващат точно за 
мнемоничното значение на случката и казват: Онзи човек 
е задал двутактов въпрос с интервал от една година, за 
да изпита феноменалната памет на Поета. Възможно 
ли е това? Защо да си прави труда? А истината е друга 
и я разкрихме след усърдно ровене из непубликувани 
документи, съхранявани в тайни архиви. Става дума за 
нещо много по-сериозно, което ей сега ще ви разкажем.
И така, трябва да се знае, че един ден към края на 
Тринайсети век в далечния европейски Север един могъщ 
господар решил да покани приятели да хапнат нещо 
в неговия замък. Непретенциозно, но пипнато. Ще ги 
поканя, рекъл си, на най-вкусното нещо. Запитал се: Кой 
може да ми каже кое е най-вкусното нещо?
Веднага се сетил за Данте. Данте имал и в чужбина 
славата на начетен, енциклопедичен човек. От далечни 
страни идвали да му искат съвет. Човекът, който знаел 
всичко, без съмнение знаел и кое е най-вкусното нещо.
Могъщият владетел вика своя доверен човек, секретар и 
оръженосец.
– Заминавай – му казва, – иди във Флоренция, търси 
Данте, питай го кое е най-вкусното нещо и ела да ми 
доложиш.
Секретарят оръженосец не чака да му се повтаря. Яхва 
коня и заминава. В тези времена се пътувало само така.
Препуска ли препуска, прекосява негостоприемни 
местности сред хиляди премеждия и най-сетне след 
шест месеца пристига във Флоренция. Отива в дома на 
Поета.
– Прощавайте, Данте?
– Не е вкъщи.
– Да му се не види! Въпросът е спешен!

Доволен от информацията, получена така лесно, обръща 
коня и отпрашва обратно.
Препуска ли препуска. За завръщането му били нужни още 
шест месеца, колкото и на отиване.
Могъщият господар го чакал премръзнал на студената 
веранда на замъка. През годината между отиването и 
връщането на оръженосеца бил поогладнял, а гостите в 
трапезарията не криели леката си изнервеност.
– Е? – извикал от високо, щом зърнал вестоносеца с 
натрупалия по него сняг. – Какво ти каза? Кое е най-
вкусното нещо?
– Яйцето.
– Чудесно – казал господарят. – С какво?
Оръженосецът се почувствал неловко.
– Това – казал – не го питах.  
– Все същият глупак. Може ли винаги да вършиш нещата 
наполовина? Иди, отскочи обратно при Поета и го питай с 
какво. Но побързай, че ни е гладно.
Онзи не чака да го увещават. Обръща коня – който даже 
не бил разседлан – и хайде в галоп към Италия и към 
Флоренция.
Препускал ли препускал. Още шест месеца в път и една 
хубава лятна вечер ето че влиза  запъхтян и прашен в града 
на цветята.
В този час Флоренция и в онези времена цяла жужала, 
гъмжала от хора, стрелкали се лястовички.
Пратеникът се устремява право в дома на Поета.
– Мадона, тук ли е Данте?
– На камъка е.
– Не е ли ставал от миналата година?
– Как да не е, лятно време ходи всяка вечер. Ако побързате, 
ще го заварите още там.
Пратеникът забива шпори в корема на коня – който бил 
истинският потърпевш в цялата тази история – и хайде 
към прочутия камък. Приближава към Данте и без да губи 
време в увертюри – нали бързал, че господарят му чакал да 
сяда на трапезата – го пита изневиделица:
– С какво?
Данте се отърсва за миг от своите размишления и с 
върховно спокойствие, сякаш продължава току-що наченат 
разговор – изключителен мъж, – отговаря:
– Със сол.

И отново потъва в своите мисли, далеч не само весели 
(даже напротив!).
Секретарят удря шпори в хълбоците на коня и хайде, 
всеотдайното животно се юрва по обратния път.
След още шест месеца път оръженосецът заварва господаря 
си леко остарял и с голям апетит – нали от две години 
чакал да седне на масата – и му докладва наученото.
Господарят остава леко разочарован. Откровено казано, 
очаквал е повече от учена глава като Данте.
– Не ти ли каза – пита той оръженосеца – дали няма да 
върви с щипка пипер?
– Не – казва той. – Това не каза. Но ако искате, пак ще 
отскоча.
Понечил да обърне коня и да се върне при Данте да пита, но 

господарят го спрял.
– Остави – казал. – Много ще стане късно. Пък и ако 

вървеше с пипер, щеше да ти каже, нали?
– И аз тъй си мисля.

– Значи хайде да сядаме – извикал господарят, 
който започвал да усеща спазми от глад в 
стомаха. – Кажи на готвача и на гостите.

Защото, както вече се спомена, тази информация 
била нужна на нашия човек заради големия обяд, 

който искал да даде за едни важни местни особи. Бил 
им отправил такава покана:

– Ще ви поднеса най-вкусното нещо по рецепта на Данте.
Представете си какви били очакванията. Данте бил 
прочут като поет, а е знайно, че поетите винаги са 

имали славата на кулинари. Още повече че той бил 
написал „Пир“, което от невежите се смятало за 
нещо като „Царят на готвачите“ – сборник с 

готварски рецепти. Затова лесно можем да си 
представим колко разочаровани останали, щом им 
поднесли яйце с щипка сол.
– Ама това е подигравка – възкликнали те.
Мнозина от тях си тръгнали възмутени от 
банкетната зала. Тези лакомници не можели да 
оценят непретенциозността на Поета.
Амфитрионът помръкнал.
– Я върви при Данте – казал на оръженосеца – и го 
питай дали не се е шегувал.
Но после размислил. Данте не бил тип шегаджия.
– Всъщност отскочи до него и питай какво да 
хапнем след яйцето. Още съм малко гладен.
Този път, щом стигнал Флоренция, пратеникът не 
губил време да търси. Отишъл право на прочутия 
камък. Било тъкмо по времето, когато Данте се 
разхлаждал.

Дано, мислел си пратеникът, да не си е сменил 
навиците.

Била изтекла точно година от предишния път, а за една 
година много неща може да станат. Пък и поетите са 

хора непостоянни.
Но за щастие, отдалеко разпознал качулката. Очевидно 
Данте – поне така разсъдил набързо пратеникът – не 
можел да си позволи лукса да отиде на кафе и този камък 
продължавал да му е вместо питие преди вечеря.
И тъй, година след втория път Поетът видял за трети 
път как пред него изниква непознатият конник и го пита:
– А после? – и след това всичко, което последвало и което 
вече разказахме.
За десерта обаче оръженосецът на далечния владетел 
заварил камъка изоставен. Отива в дома на Поета:
– Мадона...
Жената на Данте клати тъжно глава.
– Замина.
Данте бил в изгнание.
А ако Поетът не бил пропъден от Флоренция, кой знае 
колко щели да стоят на масата онези от европейския Север.
Сега обаче ще ви разкрия една малка задкулисна подробност.
Изглежда, че втората година, пет минути преди 
незнайният конник да се яви пред Данте с въпроса „С 
какво?“, жената на Поета казала на мъжа си:
– Иди да се разхладиш, а аз ще направя салата и после ще 
пратя някого да те пита дали я искаш само със сол или също 
и с пипер. Ти си помисли.
И така онази вечер Данте, след като седял дълго на 
прочутия камък и претакал в ума си въпроса, дал 
прословутия отговор на човека, като си мислел, че е пратен 
от жена му да пита за салатата.
Но това не е исторически потвърдено. Докато сигурното е 
друго: феноменалната памет на Поета.

Превeдe от италиански: ДАРИя КАРАПеТКОВА

Акиле Кампаниле (1899-1977) е италиански писател и 
драматург, познат на българската публика с романа 
си „Ако луната ми чуе молбата“. Разказът „Данте и 
яйцето“ е част от сборника Vite degli uomini illustri (изд. 
„Рицоли“, 1975). Публикува се с любезното разрешение на 
Гаетано Кампаниле.
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На 1 септември 1921 г. списание „Югенд“ 
публикува специално издание, посветено на 600-
годишнината от смъртта на Данте Алигиери. 

Като уводен материал в извънредния брой е 
отпечатан кратък програмен текст от Томас 

Ман, посветен на новите начини, по които според 
големия немски писател следва да се разчита 

посланието на Данте. По данни от дневника на Т. 
Ман текстът е създаден през юни същата година. 

Италианската литературоведка и германистка 
Леа Ритер Сантини е сред първите, които съзират 

в „Божествена комедия“ идейни и структурни 
образци, послужили за написването на „Вълшебната 

планина“. 

Томас Ман  
за Данте
Извънредно пикаресковият герой на Данте, който 
в края на „Сватбата на монаха“ изкачва бавно 
осветеното с факли стълбище, се е отнасял и се 
отнася за епохата, в чието начало той стои като 
прототип на прорицателска поетика. Днес ние 
усещаме, че тази епоха – хуманистична и същевременно 
буржоазна и либерална – вече е била на отмиране. 
Съмнително е колко от онова, което ние наричаме 
образование, човечност, ще открием още под слънцето 
на настъпващия ден. Но изправени в сумрака на 
времето, се взираме с нова съдбовна симпатия към 
далечната и възвишена фигура на Флорентинеца,  
която – между схоластика и познание, между 
мистичната водачка Беатриче и Вергилий, прочутия 
мъдрец (famoso saggio), – също е обгърната от двойна 
светлина. Ако обаче свободата, ако индивидуалното, 
личностното някога престане да бъде върховно 
щастие за земните чеда, тогава вечна ще бъде тя – 
стойностната личност, в чиито гърди промените 
и преломите на духа на времето ще протичат по 
единствено достойния и единствено решителен начин: 
не лесно, не дръзко, а мъчително, при сблъсъци със 
съвестта и добронамерени задръжки. Нека образът 
на Данте да ни бъде символ на страхопочитание пред 
смъртта и обновлението и на презрение по отношение 
на коварното и безсмислено варварство – имам предвид 
онези футуристични подстрекатели, които в чест на 
онова бъдеще, което няма да ги познава, не съумяват да 
извършат нищо по-добро, освен да опозорят миналото.  

Превeдe от немски: БОРИС ПАРАШКеВОВ

Известният немски поет и писател Зигфрид фон 
дер Тренк (1882-1951) е и автор на свободен превод 

на „Божествена комедия“ (1921) и „Нов живот“ 
(1924). Публикуваме превода на негов програмен по 

отношение на подхода му текст за специалния брой 
на сп. „Югенд“ за 600-годишнината от смъртта на 
Данте, където е поместена и следната редакционна 

бележка под линия: „В добавка към изложеното по-
горе представяме две проби от изготвения от автора 

нов немски превод на Дантевата „Божествена 
комедия“. Под заглавие „Вечната песен“ преводът 

ще се появи през август в издателство Ф. А. Пертес 
(Гота)“.     

Зигфрид фон дер Тренк

Непонятно защо битува общоприетата представа 
за Данте, че е бил невероятен особняк. Същият 
онзи „модерен човек“, който неуморно се занимава 
с изучаването на китайците, на индийците или на 
оманския град Сохар, както и умилително се потапя в 
такива чужди мисловни и религиозни творения, изведнъж 
се чувства обзет от незряло възпротивяване, щом 
трябва да се изправи пред една „християнска“ поезия. 
Тогава него го напуска – очевидно под влияние на грешки 
във възпитанието – безпристрастността, която би 
трябвало да вдъхва тъкмо на преодолелия определено 
позитивно убеждение способност за съвсем обективна 
преценка на разликата между културното съдържание 
на религиите и творческата сила на религиозните 
произведения на изкуството. Всъщност музикалните и 
изобразителните творби правят изключение. Никой не би 
сметнал за ретроградно да се слуша Бах и да се съзерцава 
Рафаел. Но към поетични произведения с религиозно и 
особено с етично съдържание в краен случай се проявява 
търпимост дотолкова, доколкото възпроизвеждат някоя 
екзотична мъдрост, религия или митология. 
Чрез тази идиосинкразия човек се лишава от 
най-невероятното наслаждение, което именно в 
съчетаването на изкуство и религия е достъпно дори 
за религиозно по-малко надарения. При огромната 
обективност и пластичност на изобразяването тъкмо 
Данте може да бъде четен с възможно най-голяма наслада 
даже от религиозно и нравствено индиферентния, както 
и от убедени атеисти и анархисти. У него религията 
свършва в мистиката, а с помощта на догмата за 
двояката природа мистиката се влива в хуманността. 
Изобщо в неговия образ, един от най-тоталните, 
които са съществували, се кръстосват ранното 
християнство, класическата древност, средновековно-
романтичното любовно-рицарско усещане и идеята за 
свръхчовека на Ренесанса, извисяващо се далеч по-високо 
от грациозността на сантименталния Ницше. Данте 
е космолог, историк, политик, медик, криминалист, 
социолог, психоаналитик, психотерапевт. Той владее 
най-тънките житейски реалности със същото 
съвършенство, както медитацията и съзерцанието. Той 
като никой друг познава блаженството на творящия, 
висотите и дълбините на любовта – накратко, едва ли 
има нещо съдържателно, което да не се намира у него.
А сега за формата и проникновението! В 34-
те кратки песни на „Ад“ се долавя своеобразна 
антиципация на цялата натуралистична 
литература, която пишещите от целия наш 
културен кръг с мъка скалъпваха повече от едно 
поколение. В „Чистилище“ също е налице донякъде 
изпреварване на целия идеализъм, макар и с лек 
аскетичен привкус. Но само привидно целта 
и съдържанието на етиката са отрицателни. 
В действителност от всеки ред проличава 
подчертано наблягане на малоценността на 
посредственостите, които не заслужават 
още дори ада, и презрителното и суверенно 
обрисуване на липсващата представа какви огромни 
положителни изисквания този духовно извисен човек 
поставя по отношение на духовните постижения. 
Чрез средновековните връзки навред се проявява 
„интелектуалистът“ и индивидуалистът. Данте 
не престава да изтъква важността и значението 
на духовните върхове, впрочем точно както с 
буквално унищожителен поглед на прорицател 
описва недъзите на едностранчивото и прекалено 
индивидуалистичното и „интелектуалистично“ 
образование, а в песен 15-а на „Ад“ (лихвари) 
представя злоупотребата с капитала по начин, 
спрямо който социализмът е детска играчка. 
Никога не е създавана по-колосална картина на 
свръхчовечеството от тази на неговите гиганти 
(„Ад“, песен 31-ва), които той впрочем показва не 
като прокълнати, а като (неутрални) скулптурни 
фигури на последното, подземното дъно на ада, 
или на неговия Капаней, който в отсъствие на 
боговете блажено се припича и чрез излъчването на 
своя вътрешен леден студ се присмива на божиите 
знойни горещини в пустинята на ада, на огнения 
дъжд над богохулниците (песен 14-а). В песен 26-а 

Данте по свое хрумване изпраща Одисей, представителя 
на (хитроумната) интелигентност, при последното 
му пътуване едва ли не до Чистилището! В „Рай“ 
високо се ценят позитивните културни постижения, 
които в никакъв случай не се ограничават в областта 
на религията, нито блаженството се състои в някакви 
наслади, а в наличието на съвършено човечество, което 
художествено издържано е представено пред нас с 
изобразителна сила, но не повествователно, а в нагледна 
форма, по неповторимо красивия просветляващ и 
прозирен начин на общуване на духовете помежду им 
и с посетителите. Състоянието на проникновение с 
любов, с чисто човеколюбие, придобито от обилната 
космическа вглъбеност, представя блаженството така, 
както чудотворното постигане на вътрешно съзряване 
и освобождаване описва не само върховните наслади на 
Чистилището, а е тъждествено с тях, и подобно на 
проклятието се състои главно в съзрените посвоему 
гениални видения, в улучени в сърцето и аналитично 
обрисувани състояния на нравствен упадък и подивяване. 
Всичко това изисква да бъде прочетено в оригинал, 
но се нуждае, включително за сънародника, и от 
разясняване. Първо, на историческите подробности; 
сетне на религиозно-етичните основи, относно които 
се предпоставя твърде много. Накрая за разкриване 
тайния език на архитектурата на произведението 
като такъв, чрез който Данте изказва последната 
си и върховна дума. Един коментар и един недодялан 
превод опорочават не само всяка художествена наслада, 
но и изобщо всяко душевно удоволствие. И обратно, 
едно „свободно“ претворяване създава опасност да се 
фалшифицира вътрешният душевен стил на времето 
и човека. Само онзи, който – от една страна – владее 
съвършено езика не само на своята страна, но и на своето 
време, а – от друга – застава напълно дистанцирано от 
духа на своето време и изобщо на всяко време, който е 
освободен от налудничавата идея за развитие и съумява 
да разглежда едно така наречено „минало“ време като 
поне равностойно и да го схваща без фалшифицираща 
подправка от собственото време, но и без прекалено 
отделяне от него, спускайки се от променливите 
образователни преживявания към до голяма степен 
запазващите се първоначални преживелици, ще може да 
възроди Данте така, че да го прочете, разбере и да му се 
наслади като един нов и при все това стария Данте без 
разяснения и без други усилия извън онези, които изисква 
всяко велико художествено произведение от клетия, 
изтормозен, толкова отчужден от изворите на битието 
модерен човек с чувството не на някаква чужда сага, а на 
вътрешно сродство.  
Това беше моята цел, ако може да се говори за цел при 
една творба, където човек, потапяйки се и вдъхновявайки 
се, не е бил нищо друго освен безволев медиум на един по-
велик, само привидно мъртъв дух.

Превeдe от немски: БОРИС ПАРАШКеВОВ    
  

Данте и модерният човек
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Димитър кенаров, поет, журналист:
За пръв път видях „Ад“ в къщата на баба ми на село. 
Видях, защото още не можех да чета. Бях на около пет 
години и разглеждах книгите в малката библиотека във 
всекидневната, когато случайно попаднах на изданието 
с известните гравюри на Гюстав Доре. Разгръщах 
страница по страница и не можех да повярвам. 
Предполагам, със същото чувство неграмотните 
през Средновековието са гледали втренчено църковни 
стенописи, изобразяващи наказанията в Геена. С 
ужас, със страхопочитание. Спомени, 
които остават завинаги гравирани в 
паметта и те преследват навсякъде, 
дори в сънищата, в сънищата най-
вече. Кошмарът на подземния свят, 
който не можеш да забравиш и който, 
дори и в най-слънчевите дни, те кара 
несъзнателно да настръхваш. Там, в 
мен, живее все още лодкарят Харон, 
борещ се с буйните води на Лета. Там е 
страшният съдия Минос, увит в змии. 
Граф Уголино, който ръфа мозъка на 
Кардинал Руджиери. Данте и Вергилий, 
които стоят на тясна тераса на 
отвесна скала и гледат в пропастта. 
Пропаст, от която не мога да отвърна 
очи.

марин БоДаков, поет, литературен 
журналист, доцент в СУ:
С Данте е свързан моят педагогически 
стаж в НГДЕК „Св. Константин 
Кирил Философ” като петокурсник, 
най-вероятно през 1994 г. Исках да 
уча там, но за пръв път се появих 
като учител. Няколко седмици 
преподавах „Божествена комедия” 
на десетокласници – и сега виждам в 
изданието на „Народна култура” от 
1975 г. подчертаванията си по превода 
на Иван Иванов и Любен Любенов. Или 
това са бележките на Явор, някога 
ученик от Класическата, по-късно 
мой състудент и кум? Трябва да са се 
смесили. По-отчетливо помня обаче, че 
снобски преподавах „Ад” през наскоро 
публикуваното в сп. „Литературна 
мисъл” есе на Филип Солерс „Данте и 
прекосяването на писмото”. Или се 
опитвах да представя пред своите 
ученици (Ида Даниел е една от тях) 
инициацията на Данте и как точно 
Учителят посвещава Ученика, като 
задължително започва с Ада. Сега 
си давам сметка, че заниманията в 
клас с Данте преди четвърт век са 
станали идеологическата матрица на 
днешната ми преподавателска работа. Не 
преподавателска – учителска.

антоний Димов, поет, журналист:
Данте Алигери демонстрира, че висока 
литература може да се пише не само на 
традиционния за тази цел общоприет дотогава 
в Европа латински език. С което реално провокира 
своеобразна децентрализация, която сама по себе 
си е индикатор за отстъпление на средновековната 
властова и културна парадигма, въпреки че и на самото 
Средновековие не е чуждо езиковото разнообразие 
и дори политическата амбиция да се утвърждава 
достъпът на различните общности и елити до 
християнската традиция на народностни езици. 
Достатъчно е да си спомним за св. Константин Кирил 
Философ и борбата му срещу триезичната догма през 
IX век. Културоорганизиращата роля, налагането 
на колективни идентичности през литературната 
дейност, е интересно да се съпостави при двамата, 
естествено вън от клишето за Средновековието като 
тъмна ера. В освобождаването от този негативен 
стереотип за епохата Данте е изключително важен.
Всеизвестно е, че за да озаглави така наречената днес 
„Божествена комедия“, Данте ползва единствено 
жанровата номинация за заглавие– „Комедия“. Навярно 
това е своеобразна игра с хоризонта на очакване на 
читателя. Повдига въпроси за това кое съвремието 
на Данте чете като комедия, какво съдържание 
влага в понятието, с каква времева и географска 
валидност е това разбиране за „комедия“. Също и как 
самият автор мотивира названието на текста си. 
Преходът от „Commedia“, до „Divina Commedia“ сам 
по себе си също заслужава внимание, доколкото касае 
не избор на автора, а рецепцията на текста му във 
времето, тоест читателския прочит и отношението/
оценката към текста. Отново задава перспективата 
за колективните идентичности, норми, ценности, 
но и за индивидуалното им разчитане, оспорване, 

По какъв начин Ви е бил / е важен Данте?
експлоатиране, промяна, при утвърждаване на ролята на 
автора, която относително устойчиво расте в хода на 
времето от Средновековието към модерността. 
Подобни въпроси са актуални и днес, по линия да 
речем на уточняване на жанра на няколко съвременни 
текста. Визирам дискусионни моменти, възникнали 
при представяне на книги в Шумен през тази година, 
а именно – дали „Керван за гарвани“ на Емине Садкъ 
следва да се разчита като повест или роман, както и 
дали вторият цикъл в стихосбирката на Тони Теллалов 
„Парче от икона“ трябва да се анализира като една дълга 

поема или като корпус лирически текстове, именувани 
с поредни арабски цифри. И в двата случая не мисля, 
че авторовият избор, решение или предпочитание 
закриват въпроса или му дават окончателен отговор. 
Жанрът, както и стилът, а в немалка степен и 
литературният език изобщо, касаят едновременно 
колективното и индивидуалното, но и са повлияни от 
двете неща на свой ред.
Определено Данте е продуктивен обект на анализ 
по редица други пунктове. Без значение дали ще 
опитаме да разчетем „Божествена комедия“ с 
акцент на религиозното, светското, литературното, 
културното, езиковото, властовото, символическото, 
естетическото.

яница раДева, поетеса, писателка:
Към настоящия момент нямам диалог с творчеството 
на Данте Алигиери. Затова пък си спомням, че 
преди около 12 години много се бях вдъхновила да 
направя колажи на участниците в една творческа 
работилница, свързана с „Ад“ на Данте. Написах 
също и стихотворение за седмия кръг на ада. Всеки 
участник от тази работилница трябваше да напише 
по едно стихотворение. Но това беше доста далечно 
преживяване и за да отговоря на анкетата, трябваше да 
потърся въпросното си стихотворение и да се уверя, че 
наистина е било факт.

николай генов, поет, докторант по теория на 
литературата:
Кръгът, в който Данте окончателно остава, е 
този на сегашното време, но подобни твърдения 
едва ли биха могли да ни изненадат. Далеч по-
голямо предизвикателство би било да определим 
източника на онази притегателна сила, чрез която 
флорентинецът продължава да бъде актуален; 
да обясним очарователната му енигматичност, 
повеждаща ни в леса на загубените значения. Разбира 
се, той е важен не само като литературна фигура, 
но и като творческо присъствие, което надхвърля 

пределите на литературата; неговият почерк е 
траен и влиянието му се откроява в редица 

други културни форми, сред които се числи 
и младото изкуство на видеоигрите. 

Някои от тях го реферират съвсем 
гръмко (например прословутата 
„Dante’s Inferno“, по която е направен 
едноименният анимиран филм); 

прекрояват го и го контаминират в 
естетиката на нови жанрове, докато 

други се опитват да възпроизведат 
елементи от „Комедията“ по 

заобиколен, дори тих начин (тук 
примерите, естествено, са твърде 

много, за да бъдат изброени). Всичко 
това придава на Данте особено звучене, 

очертава преддверния му силует в 
светлината на интердисциплинарното 

мислене и го прави значим в контекста на 
дигиталната епоха. Без да забравяме, че 

той е написал и други произведения, можем 
спокойно да го разглеждаме в неговото 
виртуално продължение.  

анна лазарова, поетеса:
Освен връх в развитието на средновековната 
литература, освен двигател за формирането 
на съвременния италиански език… Данте 
за мен винаги е бил преди всичко любим. 
Един любим като всички любими. И 
всички любими като един. И под „любим“ 
имам предвид влюбен, обичащ, отдаден, 
съзерцателен, деликатен. Още при първия 
ми сблъсък с творчеството на Данте ми 
направи силно впечатление възможността 
да позная човека или автора в неговата 
любов. И тук говоря за достойна любов 
във всичките є форми и трансформации 
през обичта, почитта, уважението и т.н. 
Още повече – само чрез нея той осмисля 
образа на жената, на непознатата. 
Беатриче е ценен образ на Данте. И един 
от малкото образи в средновековната 
литература изобщо, чиято стойност 
съществува все още. Все съм мислила 

Данте като някой, който се осмелява да 
странства в живота и отвъд живота, но 

не и в любовта си, там е постоянен. Струва 
ми се, че това само по себе си (и дори без всичко 

останало) е достатъчно важно.

Петър чухов, поет:
Благодарение на участието ми в един 12-часов маратон, 
вдъхновен от Дантевия „Ад“, организиран от Камелия 
Спасова и Мария Калинова в Софийския университет, на 
който измислих името – „Адdicted“ – се роди и името на 
стихосбирката ми „Адdicted“, която засега се оказва най-
успешната ми книга.

ренета Бакалова, поетеса:
На първо място, важността на Данте започва с това, 
че той е автор, чиято актуалност  не е капсулирана 
единствено в контекста на своето време. Напротив –  
той многократно го надскача, защото със своята 
„Божествена комедия” изследва злото не просто като 
проблем в рамките на средновековната християнска 
традиция, а като феномен, който в крайна сметка 
има общочовешко значение.  Дисекцията на злото е 
толкова прецизна, че повечето форми, които отличава, 
биват разпознати като такива дори и днес. 
От друга страна, следва да споменем, че от 
историческа гледна точка Данте е важен  като 
илюстратор, а и като участник в политическите и 
религиозните процеси в тогавашна Италия. Процеси, 
които впоследствие оказват голямо влияние на 
посоката, в която ще се развива  последвалият 
Ренесанс. 
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Alessandra Brezzi, La Commedia in Cina. La Ricerca /  
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Алесандра Бреци

Шедьовърът на чистата литература, който стои пред 
теб, читателю, 

е непревземаема крепост, загадка на живота, 
проникната от неизчерпаема мистерия. ... 

Какво е „Божествена комедия“? 
Най-сетне го проумях: тя е замъкът на Кафка, 

лабиринтът на Борхес, дяволът на Фауст 
и римският хоризонт на Шекспировия Юлий Цезар. 

Цан Сюе, 2004, 1-2.

Уникална ни се струва дефиницията, която китайската 
писателка антиконформистка  Цан Сюе (1953) предлага 
на читателите си в началото на своя труд Yongsheng 
de caolian: Danding ‘Shenqu’ jiexi (Едно непрестанно 
упражнение: Анализ на „Божествена комедия“ на Данте, 
2019), и която извиква в съзнанието ни встъпителните 
думи от текст на друг голям италиански писател, 
Калвино, високо ценен от писателката и от китайската 
публика. Обемистият том, който Цан посвещава 
на „Комедията“, разкрива една нова тенденция в 
китайската критика през XXI век, която едва наскоро 
сложи началото на един внимателен и акуратен прочит 
на „Комедията“. За да разберем този обрат, трябва да 
се върнем назад до началото на ХХ век, когато започва 
пътешествието на Данте в Китай.

Пътят на „Комедията“
„Комедията“ достига до Китай по дълъг вавилонски 
маршрут, който от Италия я отвежда в Европа, 
оттам в Япония и след това най-накрая в Китай. 
През 1921 г. по случай 600-те години от смъртта на 
поета „Литературният месечник“ (Xiaoshuo yuebao) – 
периодично издание за обновление в литературата от 
началото на ХХ век и трибуна на Движението за нова 
култура1, предлага като „мостра“ от произведението 
първите три песни от „Ад“. Младият преводач Циен 
Даосун (1887-1968) открива Данте и неговата „Комедия“ 
по време на обучението си в Япония (1889-1903), където 
рецепцията на поета е започнала още от първата 
половина на XIX век, и по-късно в Италия, където 
той пребивава от 1908 до 1909 г.2. Със съзнанието за 
абмициозното и титанично преводаческо начинание, 
което се кани да предприеме (затрудняващо още с 
избора на заглавие, тъй като в китайския литературен 
канон никога не е съществувало разграничение между 
комедия и трагедия), Циен пояснява в предговора 
към своята „мостра“ – така я определя, – че това, 
което го е подтикнало да преобрази Дантевия 
„Ад“, не е било „никаква литературна претенция, 
а просто удоволствието да предаде тези истории 
и тази митология“. Било е „желанието да преведе 
най-общия смисъл на думите, със сигурност не да 
дръзне да съчини нещо аналогично“3. Накратко, да 
представи в Китай непознато дотогава произведение, 
което за Циен можело да бъде полезен инструмент за 
доближаване до европейската култура. Разбирането за 
„Комедията“ като сума на европейската цивилизация 
със сигурност не се дължи на Китай, но независимо 
от това тази интерпретация се запазва през целия 
ХХ век. И съответно не литературната и езиковата 
стойност на „Комедията“ стават причина тя да бъде 
предложена за превод на китайски език, а по-скоро 
това, че тя е средство за обясняване и разтълкуване 
на една цивилизация, която Китай открива тъкмо в 
онзи период и с която трябва да се съизмерва. Ролята 

1 В началото на ХХ век Китай провежда „литературна 
революция“, с която се модернизират литературният канон 
и езиковите средства; виж N. Pesaro, M. Pirazzoli, La narrativa 
cinese del Novecento, Carocci, Milano 2019, с. 15-21. 
2 Баща му Циен Сюн (1853-1927), служител на Империята Цин, 
е изпратен в Италия от манджурското правителство като 
посланик в Китайската легация в Рим.
                                                                                      3  A. Brezzi, Qian Daosun e il suo 
                                                  Inferno. La prima traduzione della 
                                                  Divina Commedia in Cina, в: 
                                                  M. Scarpari, T. Lippiello, Caro 
                                                  Maestro… Scritti in onore di Lionello
                                                  Lanciotti, Cafoscrina, Venezia 2005, 
                                                  с. 162.

„Комедията“ в Китай
и функцията на Данте за италианската литературна 
история освен това изглеждат абсолютно съзвучни на 
културния дискурс, който Китай държи още от края на 
XIX век, а именно на необходимостта от обновление на 
литературната система, векове наред предопределяна 
от строга жанрова йерархия, и отхвърлянето на вече 
отживелия класически език (уънйен) за сметка на един 
по-разговорен език, близък до говоримия (байхуа). Затова 
от началото на века до двайсетте години Данте бива 
многократно цитиран и предлаган за образец в статии 
и студии, които китайските интелектуалци пишат, 
за да отстояват реформаторските настроения. Бива 
дори включен като персонаж в театрално произведение. 
Прави го реформаторът Лян Цичао (1873-1929), който 
през 1902 г., докато е изгнаник в Япония, съчинява 
незавършената мелодрама „Новият Рим“ (Xin Luoma), 
с елементи на пеене и рецитиране съгласно правилата 
на класическия театър. Според намеренията на автора 
драмата трябвало да представлява алегория, която да 
призове сънародниците му да не допускат страната 
да бъде „нарязана като пъпеш“ от чуждите сили, а да 
съдействат активно за изграждането на една модерна 
нация, един нов, четвърти Рим. Данте излиза на сцената 
още от пролога, възседнал жерав (символ на дълголетие 
и мъдрост), с черти на безсмъртен даоист, и като 
гледа от Рая „прашния земен свят“, е заинтригуван 
от положението в Азия и затова решава да се отправи 
заедно с двамата си приятели Шекспир и Волтер на 
пътешествие в Китай. Стиховете, които декламира при 
излизането си на сцената, ясно показват политическата 
символика, която Лян придава на героя: „Аз съм духът 
на Данте, един италиански поет. Роден съм във велика  
държава и от млад се откроих с интелигентност и 
подранил интерес към политиката. Щом добих бегла 
представа за значението на свободата, не можех да 
търпя от деня на падането на Римската империя моята 
родина да е била нарязана като пъпеш […] разделена 
и завладяна от толкова тирани. […] Убеден, че за да 
се положат основите на националната независимост, 
трябва да се започне от пробуждането на духа на народа, 
написах няколко новели и драми…“4. След това начало с 
препратки и цитиране на фигурата на флорентинския 
поет преводът на Циен от 1921 г., макар и направен от 
японски версии, на свой ред почиващи на английски (Cary, 
1814 и Longfellow, 1867) и немски преводи (Streckfuβ, 1824), 
е един сложен езиков вавилон и дори едва само „мостра“, 
има заслугата, че слага начало на дългата традиция от 
пълни и частични преводи, адаптации за деца или комикси, 
които Китай посвещава на „Комедията“ през XX и XXI 
век.

„Комедията“ и Лисао
„Комедията“ е италианската творба, която е имала 
най-голям брой преводи през ХХ век (от 20-те до 50-
те години излизат шест нови версии), но независимо 
от това плодовитата преводаческа дейност не е 
съпроводена от също толкова наситена и плодотворна 
критическа работа. Преди всичко липсва критическа 
интерпретация на произведението „с китайски облик“. 
Малкото студии, посветени на „Комедията“ през тези 
години, предлагат интерпретации и оценки, изказани 
от европейската критика в по-скоро еднообразен дух – 
Данте прославя Италия, баща е на езика, поет в изгнание, 
възпял любовта, културен мост между Средновековието 
и Ренесанса – и това продължава до края на миналия век. 
Сурова критика към проучванията на Данте в Китай 
отправя ученият медиевист Дзян Юебин (1953), който в 
хубавата си статия „Преглед на последните 100 години 
на Данте в Китай“ (Danding zai Zhongguo de bainian 
huigu), публикувана през 2015 г., осъжда изолацията, в 
която са се окопали китайските дантеведи, неспособни 
да установят диалогични и интердисциплинарни 
отношения с останалия свят и съответно да предложат 
оригинални приноси към световните проучвания на 
Данте. Основният недостатък, в който Дзян обвинява 
китайските си колеги, е, че продължават да разработват 
вече ялови или отживели посоки на търсения, като това 
да сравняват Данте с класическия поет Цю Юен (IV-
III в. пр. Хр.). На тази интерпретационна линия слага 
начало Лян Цичао, авторът на „Новият Рим“, който пръв 
съзира очевидни прилики – биографични и стилистични 
– между Данте и Цю Юен, автор на поемата от 373 
стиха Лисао: скръбта на отлъчения. И двамата са били 
изпратени в изгнание, и двамата са се посветили на 
поетическа творба, която разказва от първо лице за 
пътуване в отвъдния свят („Божествена комедия“) и 
в света на свръхестественото (Лисао). И най-сетне, и 
двамата „удостояват поезията със задачата да бъде 
пазител на страдания и негодуване“, както пише Мао 
Дун в студията си „Божествената комедия“ от 1935 г.5. 
Съпоставката между поета от китайската античност 
и поета от Италианското средновековие, превърнала се 

4 G. Bertuccioli, Un melodramma di Liang Qichao sul Risorgimento 
italiano: Xin Luoma (La Nuova Roma). Introduzione, traduzione e 
note, в: «Catai», I, 1981, с. 314. 
5 Mao Dun, Shen qu [Божествена комедия], в Shijie wenxue 
mingzhu jianghua [Беседи върху световните литературни 
шедьоври] Jiangsu wenyi chubanshe, Нанкин, 2009, с. 56-57.

в топос от китайската научна мисъл и застъпена наред 
с останалите също и от Гао Синдзян (1940) в речта му в 
Шведската академия (2000) по случай присъждането на 
Нобелова награда, вероятно е била подкрепена от избора 
на Циен Даосун да използва метрическата схема на Лисао 
за превода на Дантевия „Ад“. 
Оригинален глас в този хор представляват есетата на 
писателя Лао Шъ (1899-1966), който открива Данте по 
време на престоя си в Лондон (1924-1929) и се запалва 
по „Комедията“, като я сочи за едно от най-важните 
произведения, които са го формирали. През 40-те 
години, когато Китай участва във войната срещу 
Япония и през 1942 г. от Йен’ан Мао Дзъдун налага на 
писателите строги идеологически директиви с целта 
да превърне литературата в средство за пропаганда 
и индоктриниране на масите, Лао Шъ посвещава три 
есета на „Комедията“, в които „алегорично“ изразява 
своето несъгласие със създаването на литература, 
която да е чисто политически инструмент. За Лао Шъ 
„Комедията“ има заслуга за това, че „е отворила широко 
вратите на литературата и е разширила литературните 
хоризонти“6; с пътешествието си из човешкия 
дух Данте е „дарил“ на писателите потенциално 
необятни пространства и сфери – пространства, 
които китайската политика възнамерява да ограничи 
драстично.

В комунистически Китай
Със създаването на Китайската народна република 
(1949) литературата все повече се подчинява на 
политическия диктат, писатели и преводачи бавно биват 
принуждавани да мълчат, поради което между 50-те и 
края на 70-те се превежда много слабо – единствените 
автори, които достигат до Китай, минават през 
съседен СССР. При все това на фона на литературното 
мълчание от тези години Данте не е напълно безмълвен, 
„Комедията“ получава нов превод (1954) и се преиздават 
предишните версии; идеологическият „открит лист“ 
є се осигурява не заради литературната ювелирност, 
a заради високата оценка от бащите на марксизма, 
дадена в средата на XIX век. Именно оценката и 
политическият прочит на Маркс и Енгелс позволяват на 
„Комедията“ да просъществува в Китай на Мао (поне 
до 60-те години). След приключването на Културната 
революция (1966-1976) и началото на политиката на 
отваряне, насърчавана от Дън Сяопин (1904-1997), от 80-
те години се наблюдава процъфтяване на литературата 
и заедно с нея на преводаческата дейност, която по 
отношение на италианската литература може най-
сетне да разчита на младите италианисти, обучени в 
академичните центрове, отворени с установяването 
на дипломатическите отношения между Китайската 
народна република и Италия (1970). Прави впечатление, 
че вниманието на тези преводачи не се насочва към до 
момента непревеждани автори (Ариостo, Леопарди, 
Верга са само някои от примерите), а отново се 
съсредоточава върху Данте7 и по-специално върху 
„Комедията“, като от 1997 до 2005 г. за пръв път в 
превод директно от италиански излизат цели четири 
нови превода8 (тези месеци се подготвя и пети по случай 
700-годишнината от смъртта на поета9).

6 Lao She, Ling de wenxue yu fojiao [Литературата на душата 
и будизмът], в „Renmin wenxue chubanshe“, Пекин 1989. Т. 14, с. 
443.
7 За първи път се публикуват De Monarchia (1985, 1997) и „Пир“ 
(1995).
8 Версиите на Тиен Дъуан (1997) и Хуан Уъндзие (2000) са в 
проза, тази на Хуан Гуобин (2003) и Джан Шугуан (2005) са 
поетични. Тъй като не е италианист, а поет, Джан Шугуан 
всъщност е ползвал англоезични версии.
9 В началото на 2021 г. по случай 700-годишнината излезе нов 
превод на „Нов живот“ от двама млади учени, Шъ Хуей и 
Ли Хайпън; преводът на „Комедията“ е под редакцията на 
известния италианист Уан Дзюн.
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Отвъд формалните и стилистични решения, 
възприети от четиримата преводачи в 
интерпретативната им работа, една характеристика 
обединява всички преводи, направени в Китай през ХХ 
век: богатият и подробен апарат от бележки, с които 
неизбежно всяко издание трябва да се снабди. В случая 
с тези преводачи, за разлика от други в европейската 
традиция и настояще, интерпретативната работа 
не се изчерпва с  търсенето на повече или по-малко 
еквивалентни езикови или метрически структури, а с 
предаването на напълно отдалечени, а дори и направо 
чужди за китайската традиция понятия, идеи, знания. 
Културните пластове в „Комедията“, препратките 
от философски, биографичен, религиозен, исторически, 
богословски, митологичен и дори научен характер 
често се оказват чужди за един китайски читател 
от миналото и от настоящето. Затова бележките 
имат трудната задача да направят разбираем онзи 
културно-исторически субстрат от „непревземаемата 
крепост“, както определя „Комедията“ Цан Сюе.

Идеята за чиста литература
За да завършим там, откъдето започнахме, трудът 
на Цан Сюе предлага веща, макар и субективна 
естетическа интерпретация на „Комедията“, като 
постепенно превежда читателя през трите отвъдни 
царства. В „Непрестанното упражнение“10, последен 
от поредица трудове, посветени на някои западни 
автори (Кафка, Борхес, Калвино, Шекспир), Цан Сюе 
помества Данте в емпирея на „чистата литература“ 
(chun wenxue),
понятие от основополагащо според нея значение, върху 
което работи вече от много години. За китайската 
писателка „Комедията“ е пътуване в човешката душа, 
което стъпка по стъпка ни разкрива сложността 
и същевременно простотата на „механизмите“ на 
човека, чрез нея Данте предлага „на човечеството 
път за вникване в себе си“ в едно непрекъснато и 
усилно духовно търсене. Очевидна за мен е аналогията 
с интерпретацията на Лао Шъ. И двамата писатели 
си служат с „Комедията“, за да изкажат несъгласие 
с онази литература, която желае да се огъне пред 
повелите на политиката или пазара. През 40-те 
години Лао Шъ възпява литературата за душата, 
за да се противопостави на маоисткото схващане 
за литература изцяло в услуга на революцията; Цан 
Сюе през 90-те години определя „Комедията“ като 
най-висш пример за „чиста литература“ в спор с 
търговската и популярна посока, по която китайското 
литературно творчество е поело в този период. 
Това са двете лица на Китай от ХХ век, който от 
комунистическа страна е станал социалистическа 
страна „с китайски облик“.

Превeдe от италиански: ДАРИя КАРАПеТКОВА
Консултант: МАя НеНЧеВА

10 Любопитен е и изборът на заглавие. Цаолиен означава 
тъкмо физическо упражнение: за писателката четенето на 
„Комедията“ е трудно физическо и интелектуално изпитание.

Интервюто е поместено в том първи от пълните съчинения 
на Пазолини в престижната поредица „Меридиани“ на 

изд. „Мондадори“ с означение „неиздавано, 1965 г.“. В 
редакторска бележка се уточнява, че са запазени повечето 

синтактични и стилистични белези на незавършеност, 
които черновата носи.  

1. Епохата на Данте притежава чертите на една голяма 
цивилизация, достигнала до своя връх и вече устремена към 
упадък, или – ако предпочитаме – устремена към преобразуване 
в нова цивилизация, която не след дълго е щяла да се оформи 
и избистри като хуманизъм. Някои аспекти от епохата, 
в която живеем ние – криза на „буржоазната“ култура в 
традиционния смисъл и очертаването на един нов хуманизъм – 
сякаш сочат, че сходно явление протича и в нашия век. Какво 
е Вашето мнение? Отправяме Ви този и следващите въпроси, 
като се позоваваме, разбира се, на личния Ви и автентичен 
опит като поет.
2. Може ли отношението на човека и поета Данте към 
проблемите, повдигнати от иманентната и трансцендентна 
действителност на неговото време, да намери отзвук в 
позицията, която днешните пишещи – като хора и като 
поети – заемат спрямо проблемите на нашето време?
Несъмнено у Данте човешката и политическата 
ангажираност се припокриват. Смятате ли, че за днешните 
поети е възможно такова припокриване?

3. Във връзка с предходния въпрос, синтезът на 
действителността в нейната цялост (морал, философия, 
теология, история, политика, наука), който прави от 
Дантевата поема един може би уникален документ в 
световната история на поезията, може ли да бъде повторен 
днес?
4. По-специално в „Божествена комедия“ Данте опитва и 
успява да помири поезия и наука. В една доста по-драматична 
днес ситуация в това отношение смятате ли, че за 
съвременните поети такова помирение е възможно и че то е 
необходимо и съществено за това, което поезията трябва да 
представлява и за функцията, която трябва да изпълнява: с 
други думи, за нейното съществуване и за самото є оцеляване?
5. Данте вярва в словото, което у него се ражда от самия 
акт на вярата, водещ го към Бог, който е и слово, от което 
човешкото слово черпи своята истина и същина. Днешните 
поети, както се спомена, се съмняват и в словото, както във 
всичко. И въпреки това се вкопчват в него, за да го направят 
огледало на своето отчаяние, но също и като в краен акт на 
вяра. Не Ви ли се струва, че тази позиция се доближава по 
някакъв начин до схващането, което Данте има за функцията 
на поезията?
6. В панорамата на поезията от ХХ век съществуват някои 
представителни фигури, при които присъствието на Данте се 
усеща осезаемо, макар и в различна степен и по различен начин. 
Достатъчно е да споменем Езра Паунд, Томас Стърнс Елиът, 
Сен-Джон Перс. За изолирани случаи ли ги смятате, или ги 
разглеждате като предвестници на дантевско възраждане?  
7. В тясно езиков, технически и експресивен план смятате ли, 
че урокът на Данте запазва своята валидност и съответно 
своята актуалност? Вие лично в конкретния Ви опит върху 
страниците извлекли ли сте ползи от общуването с поезията 
на Данте?
8. Упрекват днешните поети в склонност да улавят и 
изтъкват отрицателните черти на нашето време (които 
сигурно преобладават) за сметка на положителните (които 
може и да са малко, но ги има); да разглеждат понятието за 
криза като определящ фактор, който априори легитимира 
вдъхновението, разглежданите теми, формалните решения. 
Считате ли такова изтъкване за поне отчасти основателно? 
И ако да, смятате ли, че Данте – с баланса между участието 
в историческата действителност на своето време и 
утвърждаването на своята личност и ценностите на 
своята вяра – може да насочи днешните поети към това да 
имат по-ясен поглед върху проблемите на нашето време и 
експресивните трудности, до които те водят? 
9. По-конкретно, смятате ли за възможно днес завръщането на 
ценностите, в които е вярвал Данте, или поне на равнозначни 
на тях? Или мислите, че ходът на историята ни води към 
възприемането на напълно различни заместители на тези 
ценности? И кои са според Вас те?
10. На Данте принадлежи заслугата за създаването на 
италианския език. Но за еволюирането на езика приносът на 
Петрарка и на други автори е имал по-голямо въздействие. В 
това отношение струва ли Ви се, че в италианската поезия от 
ХХ век и по-специално в следвоенната присъствието на Данте 
се усеща по-слабо от това на Петрарка? И ако отговорът е 
положителен, по какви причини според Вас?
11. Днес можем да оценим в пълен мащаб езиковата революция 
на Данте, извършена най-вече в „Божествена комедия“. 
Изхождайки от подобни съображения и ако облечем понятията 
в съвременни думи, мислите ли, че е необмислено да се говори 
по отношение на Данте за езиково експериментаторство?
1. Този въпрос ми изглежда твърде „нагоден“ към моментното 
обстоятелство на честванията и съответно слабо 
научен. Само в идеалистично-романтичните истории на 
литературата се срещат подобни фигури на поети, които 
се извисяват между две отделни епохи в една абсурдна 
топономастика, в която комуна стои редом до синьория, 
синьория до държава и т.н., и т.н., като в народно родословие. 

В тези високопарни проекции на бъдеща история Данте не 
се е реел извън тази история: той е стоял вътре, в малката 
история на своята Флоренция и на своята Апенинска Италия, 
и именно там вътре в нея ние го обичаме. В момента, в 
който бъде изваден оттам, той се превръща в официален 
поет и даже, бих казал с ужас, или в националистичен, или в 
универсалистичен символ: два фалшиви и грозни символа, и 
единият, и другият.
Както е известно, Данте е автор на една велика идея – 
да се използва простонародният език; но той е имал и 
още една велика идея – да използва различните езици, от 
които този език и всеки език е съставен. Което доказва 
по същество демократичността на Данте с дата XIV 
век: щом той не използва простонародния език като 
възможен институционален и литературен език, който 
цялостно да се противопостави на латинския, за да го 
замести в същата универсалистка и метаисторическа 
функция. Щом го артикулира в неговите различни езикови 
подвидове или социолингвистични разновидности – от 
езика на аристокрацията до този на злосторниците, от 
жаргонния литературен език до фамилиарния и т.н. – 
означава, че функцията на простонародния е отразявала един 
действителен  момент от състоянието на обществото. И 
без да прибягваме до детерминизма на част от марксистката 
естетика от 50-те, ако се позовем на ревизията, която 
Голдман прави на този детерминизъм, е ясно, че поезията 
на Данте има характеристики, аналогични на тези на 
флорентинското общество от времето на комуните: и 
различните  езикови подвидове водят своето начало от 
условията на синдикални борби, които драматично са 
противопоставяли социалните категории една на друга.
В този смисъл ми се струва, че Данте съвсем не предхожда 
назряващия хуманизъм и че даже съвсем не е предвестник на 
никой момент от бъдеща Италия; той най-много да е бил 
предвестник на някой идеен момент от демократичното 
развитие на европейските буржоазии, прескачайки целия 
хуманизъм, Ренесанса и контрареформацията в Италия.
2.3.4.5. Въпроси 2.3.4.5. също – с извинение – ми се струват 
като за радиопредаване. Такива, на които може да се отговори 
еднакво с да или не според настроението.
6. Казах в отговор на първия въпрос, че Данте е предвестник 
не толкова на италианския хуманизъм и т.н., колкото по-
скоро на определени моменти от демократичното развитие 
на буржоазията в Европа от XVII в. нататък. Само че за 
всичко друго съм си мислил, но не и за имената, посочени в 
този въпрос. Начинът, по който Паунд или Пърс са ползвали 
Данте, е напълно произволен и естетизиращ, имайки предвид 
колко е равнен с китайските поети... Има нещо като 
процес на израждане на европейската култура от XIX век, 
поради който текстовете от литературната история 
биват деисторизирани, поместени в една метаисторическа 
платформа, която деформира значенията им. Такава 
платформа е лабораторията на един поет (лабораторията, 
разбира се, е свръхпоетично място), и там значенията на 
произведението са подложени на направо садистични насилия. 
Данте у Паунд е точно като евреин в ръцете на Хитлер.
7. (и отчасти 10. и 11.) В средите на една група много активно 
занимаващи се с темата през 50-те години, под въздействието 
на едно вече добило известност есе от Контини, се 
осъществи своеобразно провъзгласяване на Данте за символ. 
Неговото многоезичие, поетическите и наративните му 
техники бяха форми на един реализъм, който за пореден път 
се противопоставяше на Литературата. Така че за мен в 
работата ми от онези години Данте стоеше в съзнанието 
ми като един вид водител, чийто урок, недооценен или 
изопачен през вековете, със Съпротивата отново беше станал 
ефикасен. Сега това разбиране за реализъм от 50-те години 
изглежда и е преодоляно: и с него избледнява интерпретацията 
на Данте от онази „дружина“, за която споменах.
8. Предпочитам Лагера на Паунд пред този тип функция 
на поета, която предполага осмият въпрос, в името на 
здравия разум и на общоразпространеното и следователно 
официално мнение. Данте е имал мъчителен живот в изгнание, 
за да отговоря с не на подобни претенции от страна на 
естаблишмънта, с лекота приписвани със задна дата на 
неговото време.
9. „По-конкретно“ мисля, че завръщането на ценностите, 
в които е вярвал Данте, не е възможно, все заради този 
антидантевски път, по който е поела Италия, докато 
стигне до контрареформацията и до настоящата буржоазия, 
дълбоко враждуваща с всякакъв реализъм, включително 
религиозния. Освен това, да се възвърнат тези ценности чрез 
трансформирането на големите европейски буржоазии, които 
по някакъв начин са продължили духа на комуните, е също 
толкова невъзможно, защото ценностите на неокапитализма 
не са религиозни, нито са равностойни на религиозните, освен 
в аномален смисъл. Ясно е, че зад всеки техник се крие мистик: 
но какъв мистик? 

Превeдe от италиански: ДАРИя КАРАПеТКОВА

Източник: Pier Paolo Pasolini, Saggi sulla
 letteratura e sull’arte, Tomo I, I Meridiani, 
Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1999. 

Пиер Паоло Пазолини
Данте и съвременните поети
Въпроси и отговори
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През 1902 г. известният френски музикограф и музиколог 
Камий Белег (1858-1930) пише дълго и обстойно писмо до 
италианския поет, писател и либретист Ариго Бойто 
(1842-1918), за да си изясни отношението на Данте към 
музиката. Изборът на френския музикограф съвсем не 
е случаен. Бойто е един от изтъкнатите членове на 
Скапилятурата –  артистично движение, което се развива 
в Италия след т.нар. период Ризорджименто (1815–71) 
и е характерно за Северна Италия с център Милано, но 
малко по малко се разпространява из целия полуостров. 
Движението включва хора на изкуствата, поети, писатели, 
музиканти, художници и скулптори. Терминът Scapigliatura 
идва от прилагателното scapigliato – чорлав, несресан, 
рошав, и в някаква степен това движение на „чорлавите“ 
е италианският аналог на френския термин „bohème“. 
През този период Бойто пише много поезия, а някои от 
стиховете му са събрани в „Стихосбирка“, излязла през 1877 
г. Същата година публикува и една от най-оригиналните 
си творби, поемата в стихове „Крал Орсо“. Бойто пише 
новели и много либрета, сред които „Мефистофел“, „Симон 
Боканегра“, „Хамлет“, „Джоконда“ и „Отело“. Оставя 
след себе си и огромно количество писма и кореспонденция 
с известната по онова време актриса Елеонора Дузе, по-
млада от него с петнайсет години, с която имат дълга 
връзка. Онова обаче, което кара Камий Белег да се обърне 
към италианеца, е неговият музикален размах, неговият 
тънък музикантски нюх. Още от дванайсетгодишен Бойто 
започва да учи цигулка, пиано и композиране в Миланската 
консерватория, а ненавършил двайсет,  през 1861, композира 
кантатата „Италиански сестри“, като по-късно написва 
и текста за нея. Директор е на Консерваторията в Парма 
от 1889 до 1897 г. Композира най-известната си опера 
„Мефистофел“, а недовършената „Нерон“ след време е 
доработена от Артуро Тосканини, Антонио Змареля и 
Винченцо Томазини. Затова Белег е сигурен, че Бойто е 
човекът, който може да му помогне по темата, върху 
която работи. Това е причината да му напише дълго писмо 
с молба да му разкаже за отношението на Данте към 
музиката. Всъщност Белег работи върху есе за Данте, 
което вижда бял свят една година по-късно, през 1903, 
и е публикувано през януари в списание Revue des Deux 
Mondes. Есето е от 19 страници и излиза със заглавието 
„Данте и музиката“. Не познаваме съдържанието му, но и у 
непредубедения човек остава сянка на съмнение, че е твърде 
възможно отговорът на Бойто от 15 страници да е залегнал 
в основата на това есе. Ето и една част от писмото на 
Ариго Бойто, написано на френски език до Белег. 

Скъпи приятелю,
Колко пъти съм мислил за това! И как се радвам, че 
сте почувствали тази възхитителна тема! Досега, 
през изминалите шест века, не се е намерил читател 
с необходимата музикална подготовка, за да оцени в 
„Божествена комедия“ красотата на тази тема и 
необходимостта от нейното разпространение. Бъдете Вие 
този читател. Но внимавайте: Данте създаде полифонията 
на идеята; или по-точно казано, чувството, мисълта  и 
думата са въплътени в него толкова чудодейно, че тази 
троица се превръща сама по себе си в Единство, в съвършен 
тритонов акорд, където чувството (което е музикалният 
елемент) доминира. 
Визионерството, с което той избира думата и мястото, 
което тази дума заема, мистериозните връзки с 
лексикалните единици, ритмите, асонансите, римите, 
които предхождат и следват, всичко това и още нещо 
тайнствено все още придават на терцините на Данте 
стойността на истинската музика, родена от музикант. 
Той извършва с думите същото  чудо, което божественият 
за вас Моцарт и божественият за мен Йохан С. Бах 
извършват с нотите, и то по същия начин. Но Данте е най-
божественият: Моцарт и Бах не излизат извън рамките 
на своето изкуство, докато флорентинецът се изкачва 
по-високо. Той е по-божествен от Омир, от Есхил, дори 
по-божествен от Шекспир! Данте докосна и прекрачи 
границите на знанието. Сравнете онова, което е останало 
от музиката от неговото време, с формите, за които е 
мечтал. Във вашия елегантен, прочут и уникално ценен 
кръг от музиканти in partibus този гост няма място. Той 
е твърде висок. Само един от вашите е достоен да седне 
в подножието на триместното му легло, това е Леонардо, 
този магьосник, който също е знаел всичко и който също е 
надминал познанието на своя век, че даже и на нашия. 
Но аз имам толкова голяма вяра във вашия проницателен 
дух, че съм напълно готов да ви послужа за водач. 
Представям ви замисъла, давам ви само указания, едва 
посочени с върха на пръста; вие сте латинска кръв от най-
добрата и сам ще се ориентирате. 
Обърнете внимание например, че като минаваме през Ада, 
там музика няма. В Чистилище и в Рай обаче навсякъде 
има музика, тя е самата основа на видението, тя се издига  
във въздуха, в етера, във все по-звучното небе и във все 
по-възхитителен екстаз; към края на поемата вдишваме 

звуци и песни, които проникват 
в дълбините на душата. 
Действителните ноти никога 
(освен може би у Палестрина) 

няма да достигнат чистата възвишеност на музикалната 
мечта на Данте. Тази звукова визия започва с втората част, 
Чистилище, в подножието на хълма на покаянието, пред 
тремолара на яхтеното пристанище, под огъня на зората, 
където една лека лодка се приближава към брега. В лодката 
са събрани души, току-що извадени от плътта, пред тях е 
ангел, застанал  на кърмата, който задвижва плавателния 
съд в полета му. Новите души (предполага се около сто) 
запазват в ефирна форма образа на телата, които са имали 
през живота си, и пеят псалма за излизане от изгнание:

И пееха в един глас всички там
„In exitu Israël“ вдъхновено.

С този унисон Данте слага началото на симфонията. 
Малко по-късно (в същата песен) познатият от 
детството Казела ще изпее една от най-сладките любовни 
песни, които съществуват и чийто текст е на самия 
Данте; ще го намерите изцяло в третата част на  „Пир“:

„Любов, която нежно в мен шепти...“
тъй сладко  сладко устните му промълвиха,
че  тая сладост още в мен звънти.

Няколко реда преди тази терцина (когато той кани Казела 
да попее) самият Данте дава мярката на собствената си 
музикална чувствителност:

... Ако чрез нов закон не си лишен
от дарбата, с която на земята
съм бивал в страстите си усмирен,

благоволи да утешиш тъгата
в душата ми...

Следователно музиката има силата да задоволи и успокои 
всички желания на поета. Това е катарзисът, добре познат 
на гърците.

Песен IV
Следва само странична бележка, която доказва, че Данте се 
е срещал не само с музиканти, но и с всички забележителни 
хора, които са имали някаква връзка с музиката. Самият 
Бокачо свидетелства: „Данте в младостта си общо взето 
се забавляваше със свирене и пеене, и всеки добър певец или 
музикант бе негов приятел“.  Така че приятелството му 
с Белакуа не трябва да ви изненадва: той беше прекрасен 
майстор на цитри и лютни.  Вие носите неговото име, 
скъпи мой Белег (Belle-aigue – остро-хубав – б. пр.), и то ви 
подхожда, защото вие сте остроумен, бързо схващате и 
давате на красивото по нещо от небето и от земята, като 
отразявате движението и цвета на живота. А другият 
Белег (Белакуа) не беше като вас; той бе прекрасен маестро 
на инструменти, но мързелив като човек. Но да продължим 
нашето музикално пътешествие.

Песен V 
Поетът среща хора, които се приближават и пеят 
„Miserere“, стих по стих; изведнъж виждат сянката, 
хвърлена от живото тяло на Данте, и прекъсват песента с 
дълго, приглушено възклицание на почуда.
Песента се променя в „Ох!“. Дълго и дрезгаво. Това напомня 
внезапните, живописни прекъсвания в квартетите и 
симфониите на Бетовен. Песента на Казела също е 
прекъсната.

Песен VII
След срещата със Сордело ще намерите друга музикална 
форма: тя е на двуглас. Това е молитвата Salve Regina, 
изпята в цветна долина, в полумрака, от Педро III 
Арагонски и Шарл I, граф на Прованс.

Песен VIII
И в сладката меланхолия на вечерта, веднага след първите 
две терцини, които знаете наизуст:
Бе онзи час и т.н.
Все още намираме музика. Този път това е един глас, който 
започва химна и после се включват други, които го следват. 
Там има няколко реда, които от наша гледна точка са 
достойни за внимание и винаги за възхита.
Чуйте по-натам. Хвалебствието на Salve Regina  вече е 
приключило. Слухът вече сякаш става безполезен, тъй като 
музиката е престанала. А за какво би служило ухото, ако 
нямаше музика?! Но ето я, тя  отново започва да звучи. 
Една душа се е възвисила, обърната е, със скръстени ръце, на 
изток. Стихове от 12-и до 15-и в осма песен на Чистилище:
И чух ‘Te lucis ante’ да запява
и в миг благочестивите слова
ме потопиха в сладостна забрава.
(Ето отново катарзиса, музикалния възторг.)

Останалите сенки след това
го придружиха в сладкото му пение ...

И всички останали продължават целия химн. Химнът Te 
lucis ante е католическото хваление, което вярващите 
пеят след края на литургията по вечерня. Искате ли да 
ви кажа имената на певците? Филип III Смелия, крал на 

Франция; Рудолф Австрийски; Отокар, крал на Бохемия, 
син на Венцеслав; Анри, граф на Шампан; Алфонсо Арагонски 
и баща му Педро III; Хенри III, крал  на Англия; Уилям VI, 
маркиз  Монферат, и отново Шарл I, граф на Прованс. 
Силно внушение на глас и инструменти:
... през скърцането смътно чувах аз
‘Te Deum laudamus’ отдалече.
И сладостните звуци в този час
създаваха у мене впечатление
че слушам орган и човешки глас:
ту чувах, ту не чувах сладко пение.

Това наблюдение доказва, че той е имал много внимателно и 
добре обучено ухо  за анализ на тембри и звуци.

Песен XII
От този момент нататък Дантевата симфония се 
превръща в музика на блажените. 
Прочетете после ‘Beati pauperes spiritu’ – Блажени бедните 
духом – до края на следващата терцина.

Песен XIII
Това е още един фоничен ефект, може би един от най-
изненадващите, който се повтаря поне двадесет пъти: 
гласове, които се носят във въздуха и прекосяват 
пространството като невидими светкавици. Прочетете 
от 25-и до 30-и стих, внимателно, пътуването е дълго. 

Песен XIV
Стихове 130-139
Пак крилатите гласове

Песен XV
‘Beati misericordes!’ Блажени са милостивите!

Песен XVI
Стихове 16-21
И пак унисон:
И сливаха се звънките слова
в неземно сладкозвучно съчетание.

Песен  XIX
Стихове 19-25
Песента на сирените
(Музика, чута насън)
Отбележете в същата песен внушението на думите и 
въздишките.
‘Adhesit pavimento anima mea.’

Ако тази алегория ви заинтригува, ето какво мисля за нея: 
Старицата (по-късно той я нарича „старата вещица“) 
е с криви крака, разногледа, заекваща и едноръка, това е 
Ленивостта; тя се превръща в сирена (похотта), след 
което е унищожена от светицата, наречена Дейност.

Песен XX
Стихове 125-137
И ето една Gloria in excelsis при много необикновени 
условия. Тя се извиква, не се пее, крещи се от каещите се в 
изблик на радост, защото една душа е била освободена от 
Чистилището, докато цялата планина трепери, разтърсена 
като от краен изблик на радост.

………

Това е една малка част от писмото на Бойто, в което от 
песен  XXXI на „Рай“ всичко се превръща в музика, след като 
природата на нашите усещания е такава, че нечовешкият 
екстаз не може да бъде предаден в поетически форми и 
рими, защото само благодарение на Божията благодат 
Данте успява да устои на небесния концерт. За сетен път 
обаче, вече в края на писмото си, Бойто не пропуска случая 
да подчертае новаторския заряд на великолепната Osanna, 
повтаряна „от хор до хор“ в песен XVIII, стих 94 на „Рай“, с 
контрапункт от три мелодии, в епоха, когато полифонията 
все още само е прохождала.

Превод от френски и коментар: САВА СЛАВЧеВ

Ариго Бойто: Данте и музиката
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Не по-малко значимо обаче от литературна гледна 
точка е и това, че той по своеобразен начин се явява 
новатор и допринася за развитието на езика. Той пише 
на италиански език, а не следвайки установената тогава 
норма – на латински. Нещо, което  от своя страна 
е и част от отговора защо „Божествена комедия” 
продължава да бъде четена, интерпретирана и да има 
своите рецепции – език, който е бил и продължава да бъде 
достъпен. 

мартин к. илиев, поет:
Данте не е сред любимите ми поети, но за сметка на 
това е сред най-любопитните ми феномени покрай 
връзките между либидото, езика, възникването на 
европейското римуване при трубадурите, разцвета на 
римата през Ренесанса и християнския Бог. И като част 
от онзи дълъг въпрос защо днес толкова рядко някой 
пише качествено в рима. Данте и компания са все поети, 
видели любимата си веднъж-дваж (а понякога въобще 
в областта на въображението), парнати за цял живот 
от погледа на деветгодишна госпожица. Извън лесно 
доловимата идеализация чувствам, че тази традиция 
слага маската на Бог (и неговите атрибути) върху една 
нищо неподозираща жена. Неудовлетвореното по едни или 
други причини либидо изригва в размери, респективни на 
Абсолюта, и пренарежда езика по най-красив и завъртян 
начин – римни схеми, ритъм, мелодия, чиято сложност не 
бива повторена в никой друг литературен период. „Щом 
не мога да те имам, то езикът ми ще те има.” Римата е 
също напрежение, доброволно ограничаване на лексикалния 
обем, от който мога да избирам във втория стих. Това 
прилича на нещо еротично, което не знам как да назова. 
Звънкането в края е като убедеността за това, което 
пишеш. Веднъж написана, в главата ни римуваната дума 
е единствената възможна дума за римуване. Все едно 
никоя друга дума не би паснала. В „Ад” Данте пък сам 
ще си сложи маската на Бог, разправяйки се с враговете 
си и преподреждайки света там, където му е мястото. 
Римата като отмъщение в имагинерното бъдеще/
настояще – „Ако не мога да те накарам да страдаш, то 
езикът ми ще те накара да страдаш”. Поезия, която 
използва Бог като усилвател.

анастасия съБева, театрален режисьор:
За мен в световната култура и история има няколко 
важни и фундаментални книги, които определят 
човешката мисъл и развитие и това са Омировата 
„Илиада“, Библията и „Ад“ на Данте. „Ад“: това е 
първото културно-философско определение на ада, което 
дава повод за размисъл, страх и надежда. Защото за 
човешкото същество е от изключителна важност да 
изгради устои, по които да се справя с живеенето. За 
мен, в желанието си да бъда творец, е много важно в 
днешно време да бъде интерпретран „Ад“, защото в него 
се коренят постулатите на човешката мисъл и е важно 
да не я забравяме, защото иначе може да се изгубим. 
Човекът е временен и смъртен, но духът му е поставен 
в центъра на колосална творба като „Ад“, което я 
превръща в абсолют, с който винаги ще се измерва 
човешката култура.

анДриана сПасова-тоПурова, поетеса, главен 
асистент в Института за литература при БАН: 
Името на Данте Алигиери извиква в паметта ми няколко 
асоциации. На първо място, с лека носталгична усмивка 
се сещам за едни от най-посещаваните и интересни 
лекции по западноевропейска литература в Софийския 
университет. Покойният проф. Симеон Хаджикосев 
въвеждаше фигурата на Данте („истински новатор 
чрез въвеждането на терцината като основен градивен 
елемент на поемата си“) с толкова детайлна фактология 
и заинтригуващ интерпретаторски ключ, че неусетно 
бяхме преполовили семестъра във втори курс около 
прочита на „Божествена комедия“ („преддверието 
на Ренесанса“). И когато настъпи моментът да се 
подготвям за изпита си със съдържателно най-обемния 
конспект (от приблизително 97 въпроса), със заложени 
солиден брой автори и произведения, се шегувахме с 
колегите помежду си как до въпросния ден вероятно 
поне за Данте ще сме добили някаква обща представа, 
и то с помощта на тогава все още излизащите първи 
три тома от „Западноевропейска литература“ (Ч. 1: 
2000, Ч. 2: 2005, Ч. 3: 2006). Спомням си как прелиствах 
конспекта като програма на конференция и прочитах 
темите и съвсем по школски пренебрегвах някои автори 
като „маргинални“, а други като Данте препрочитах, 
вдъхновявах се от множеството паралели и правех свои 
във връзка с кабалистичните представи в поемата, 
с новия алегоричен език и с модерните представи за 
автора. Разбира се, на изпита ми се падна точно автор, 
който тактично бях задраскала като невъзможен 
да ми се падне, Бомарше, за да се опомня, че не само 
Данте присъства и изпит не се взима с него. Години 
по-късно щях да проявя интерес към разпознаваемите 
за Европейското просвещение комедии („Безумният 
ден, или Сватбата на Фигаро“, „Севилският бръснар“), 
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продължили да се играят до XIX век, но пред такива 
собствени лапсуси ни поставят каноничните творби. 
Втората връзка напоследък, при по-честото споменаване 
на Данте по повод 7-столетната годишнина от 
смъртта му, изникна откъм настоящите ми интереси 
към възрожденските автори и изкушаващите 
изследователите специфични употреби на адаптация 
и побългаряване със световната литература. 
Зачудих се дали и италианският поет попада в 
това рецептивно поле на национално-идеологическо 
моделиране или намира собствено място като 
интересен за възрожденската публика автор. След 
като направих справка в аналитичния репертоар на 
Маньо Стоянов, се потвърди убеждението ми, че 
отсъства каквато и да е било рецепция на Данте в 
българските книги и периодични издания през XIX век 
(1806–1878). Едва в едно поствъзрожденско издание 
– двутомната „Българска христоматия или сборник 
от избрани образци на всичките родове съчинения“ 
(1884) от Иван Вазов и Константин Величков – има 
неподписан превод на предпоследната тридесет и 
трета песен на „Ад“ („Божествена комедия. Данте. 
Графъ Уголино. Изъ 33 песень на „Ада“, Т. 2, с. 67–71). 
„Христоматията“ е изключително интересно 
издание, което канонизира възрожденската рецепция 
на античната и европейската литература, като вече 
дава и един нов институционализиран поглед. Наред 
с Дантевата поема решението на съставителите в 
раздела „Епическа поезия“ (подраздел „Поема“) е да 
изберат откъси от парадигмални творби от световната 
и българската класика като: „Илиада“ (отделни песни в 
превод от Гр. Пърличев, Ф. Велиев, П. Р. Славейков) на 
Омир; „Освободеният Йерусалим“ на Торкуато Тасо и 
„Пан Тадеуш“ на Адам Мицкевич (и двете в превод от 
Ив. Вазов), „Поклонението на Чайлд Харолд“ на Байрон (в 
превод от Д. К. Попов и Ив. Вазов), „Евгений Онегин“ от 
Пушкин, „Демон“ от Лермантов, „Черен Арап и хайдут 
Сидер“ от Н. Козлев, „Бойка войвода“ от П. Р. Славейков, 
„Кървава кошуля“ от Р. Жинзифов и др.
Новобългарската литература обръща един по-задълбочен 
поглед към световните литературни образци, започва 
да ги търси и да има естетическа потребност от 
тях. Именно това е маркер за „излизането от фазата 
на непълнолетие и израстването […] на образованата 
публика“, за „възникването на литературата 
публичност“ през един кантиански фокус (Калинова 
2012). Наскоро отново препрочетох ценната статия на 
Д. Карапеткова „Божественият италиански поет – ад 
за преводачите, рай за критиците“ в „Литературен 
вестник“ (2009, бр. 3, с. 9–11). Авторката проследява 
първите български преводи на Данте (Ив. Вазов, 1884; 
К. Величков, 1895; 1906; К. Христов, 1935) и техния 

критически отзвук (Ст. Попвасилев, Ив. Шишманов, 
Г. Константинов, Ал. Пешев, Ив. Сестримски), изказва 
хипотезата за авторството на неподписания откъс от 
„Христоматията“ в полза на Ив. Вазов чрез сравнителен 
анализ с пълния по-късен превод на К. Величков и 
чрез аргументираното мнение на Ив. Сестримски. 
Съображенията на Б. Илиева, изложени в монографията 
„Италия в културата на Българското възраждане. 
Преводи и литературни влияния“ (2012), дават друго 
предположение за най-ранния превод през френски или 
руски на Данте, отвеждайки към заниманията на К. 
Величков преди заминаването му в Италия.
Изграждайки специфичен успореден прочит между 
Западноевропейския ренесанс и Българското 
възраждане, един от най-ерудираните критици на 
нашата литература Ив. Шишманов въвежда през 
1969 г. мястото на Данте и Петрарка откъм техния 
патриотизъм и утвърден националния инструментариум 
(език, народ, история, култура). Изследователят ясно 
разграничава несъвместимостта на двете епохи и 
нерелевантните преки аналогии („не с цел да сравня две 
толкова неравни величини (нигде като в ти успоредици 
не е по на място френското изречение – toute proportion 
gardée)“. Но за Ив. Шишманов е необходимо да центрира 
фигурата на Паисий именно като предшественик на нов 
тип читателски нагласи и различни от средновековните 
потребности, да въведе „усилващата се роля на 
личността“ подобно на Данте; да изведе сходни по 
функция употреби на възникващите национализми („Ако 
италианските хуманисти се славят с Рим, с неговата 
история, неговите учреждения, неговите императори и 
поети, Паисий се гордее, че „от всего славянскаго народа 
най-славни били болгари“).
Третото по-конкретно обръщане към Данте е 
може би споменатата от повечето тук творци 
провокация „Адdicted” с 12-часовото четене на „Ад“ в 
преддверието на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ „Яйцето“ в не толкова далечния петък 13 
(02.2009) и също организираната от М. Калинова и К. 
Спасова „Поетическа работилница“, в която освен 
откъси от поемата се раздаваха кръговете на ада 
за създаване на поетични и прозаични творби. Отвъд 
случайността, ми се падна доста подходящият за 
тогавашните ми поетически занимания дванадесети 
кръг на самоубийците и темата за смъртта и 
психосоматичните трансформации. За мое собствено 
учудване, прочитът на Данте инициира написването на 
поема, жанр, към който като автор почти не посягам, 
а поемата „Жената на дявола“ се превърна в текст, 
който често избирах да чета на различни поетически 
събития. Това е стихотворение, което трудно може да 
бъде познато в поетическата книга „Сферата на света“ 

(2016, ред. А. Личева) не само с променено 
заглавие „Обезпокоително“, но и като 
структура, обем (значително по-
кратко и оголено откъм излишества) 
и поетика. Не си бях дала сметка 
досега, че именно този текст доста 
красноречиво илюстрира процесите 
на редактиране над стихосбирката, 
разговорите с А. Личева и М. 
Калинова и етапите на творческо 
съзряване. Поетът Данте е висок 
трамплин, от който вероятно 
пишещият продължава да иска да 
се оглежда вътре в текста си и да 
преминава през различни кръгове 
на своето развитие. Важно е да не 
остане в собствената си орбита и да 
се самозавърта.

Последното, което изниква в 
съзнанието ми при името Данте, е 
желанието да посетя изложбата на 
ул. Париж „Данте плюс 700“, която 
е съобразена с бавно задвижващите 
ни рецептори за социален живот и 
отблокирането на културния обмен.

Анкетата подготви 
ЛИЛИя ТРИФОНОВА
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филм от 1911г., базиран на Дантевия „Ад“ – L’inferno, 
на режисьора Франческо Бертолини. Честно казано, 
преподаването на Данте е най-успешно по отношение 
на първа кантика – „Ад“, донякъде и по отношение 
на „Чистилище“, тоест там, където миметичният 
авторов маниер е определен от своеобразния хорър в 
„произвеждането“ на адови преживявания. 
2. Да, разлика има и смело заявявам, че възприемането 
на Данте днес е благоприятствано от възможностите, 
които предоставят киното, видеоигрите (именно в хода 
на преподаването на Данте разбрах, че има и видеоигра 
„Адът на Данте“), целият интернет ресурс с достъп до 
научни, научнопопулярни и визуални материали, свързани 
с темата Данте Алигиери и неговия opus magnum. Със 
сигурност днес студентите възприемат по-пълноценно 
„Божествена комедия“ в сравнение с времето, в 
което ние трябваше да я „постигаме“ и „достигаме“ 
умозрително. 
Не мисля, че прочитът на „Божествена комедия“ 
може да бъде определен от поколенчески различия. По-
скоро можем да говорим за обогатяване на прочита 
и възможните тълкувания с оглед на различните 
„отигравания“ на Данте като своеобразна митологема 
и „Комедията“ като жанров и сюжетен архетип. 
Съвременното изкуство, в това число и електронното 
изкуство на видеоигрите, не предлага различен прочит, 
то просто гребе с пълни шепи от непомерното 
въображение и поетически талант на първия италиански 
auctor и author. 
3. В учебните програми авторите от 
западноевропейската литература се учат в 8. и 9. клас. 
Не смятам, че учениците в тази възраст биха могли 
да възприемат пълноценно „Божествена комедия“ с 
целия вложен в нея митологичен, библейски и символен 
код. Всъщност възприемането на творбата, ако 
присъства в учебните програми, ще е изцяло определено 
от преподаването на литературноисторическия 
процес в прехода от Средновековие към Ренесанс. Едва 
ли е възможно повече да се направи в училище. Най-
вероятно, и без да е в програмите, Данте се упоменава 
в съответните урочни единици и не смятам, че е 
необходимо много повече от това, тъй като с оглед на 
всичко, казано по-горе, смятам, че „Божествена комедия“ 
заслужава задълбочено представяне, което да намира своя 
„таргет“ в лицето на хора, заинтересовани конкретно 
във филологическото знание.  Доколкото ми е известно, 
самите учители могат да избират дали да включат 
допълнителни автори в преподаването на задължителния 
учебен материал. Мога само да пожелая успех на тези, 
които се одързостяват да предават „Божествена 
комедия“ на ученици в 8. клас. 
4. Всъщност преживявам Данте всеки път, когато 
започвам лекционния курс по западноевропейска 
литература. А иначе комични и други подобни 
преживявания имам редовно със студентите. Именно 
на семинарно занятие върху Данте, в началото на 
преподавателския ми стаж, се почувствах за първи път 
доста глуповато пред студентите си. Регулярният 
ми въпрос „Прочетохте ли поне „Ад“ на Данте“ 
получи утвърдителен отговор. Започна дискусия по 
вълнуващите моменти от фабулата на първа кантика. 
Изумлението ми беше огромно, когато двама-трима 
от студентите въодушевено разказваха за любимата 
Беатриче, за препятствията на героя Данте, за 
невероятните му подвизи, свързани с освобождаването 
на Беатриче от Луцифер. Пред мен се разиграваше един 
съвсем друг сюжет – героичен и едновременно с това 
любовно-романтичен, а аз до последно не бях сигурна 
дали „Божествена комедия“ на „Народна култура“ е 
правилното издание . Тогава всъщност за първи път 
разбрах за видеоиграта „Адът на Данте“, както и за 
придружаващия я анимационен епос със същото заглавие. 

йорДан еФтимов, доцент в Нов български 
университет
1. Днес, но къде? Българските ученици и студенти 
живеят в различно историческо време от своите 
връстници по света въпреки илюзията за все по-
уеднаквен свят. Дори попкултурата не ги свързва 
тотално обезличаващо, макар това да е големият ужас 
на културната ни общественост.
Но за Данте в преподаването. Опитвал съм да въвеждам 
Данте през християнските фундаменталии като 
Седемте смъртни гряха и Десетте Божи заповеди, 
за да установя всеки път, че българските младежи 
обикновено знаят за две от заповедите и не познават 
дори филми като „Седем“ на Дейвид Финчър или 
„Името на розата“ на Жан-Жак Ано. Привличал съм 
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толкова вкусен популярно пишещ автор като Жак 
льо Гоф, автор на „Раждането на Чистилището“, все 
още непреведена на български, но и на преведени вече 
книги като „Цивилизацията на средновековния Запад“ и 
„Средновековието. Как да го обясним на децата“.
Опитвал съм и през най-атрактивните проекти за 
илюстриране. От Сандро Ботичели през Гюстав Доре 
и Уилям Блейк до Салвадор Дали. Все пак криминалните 
трилъри непрекъснато актуализират Блейк, а Дали 
продължава да присъства във всевъзможни прояви на 
модата и попкултурата. Когато преди двайсет години 
паралелно с работата си в Нов български университет 
преподавах на хонорар пред студенти от българска 
филология в Софийския университет, опитвах с „Ходене 
на Богородица по мъките“ или с дръзновението на 
първооснователите на модерната българска литература, 
сред чиито първи и задължителни за тях преводи е „Ад“ 
на Данте. Не мога да кажа, че съм имал грандиозен успех.
Признавам, че в преподаването си съм се възползвал 
от всякакви ситуации. Например когато през 2014 г. 
в Княжеския дворец в София гостува голяма изложба 
на Огюст Роден (ремонтираха музея на Роден в Париж 
и така българите за първи път в историята имаха 
възможност на родна земя да видят творбите на този 
френски класик), в която бяха включени и фрагменти 
от голямата му композиция „Портите на Ада“. Нима 
няма да заведа студентите си да видят как големият 
скулптор е представил граф Уголино? Стандартна 
техника за привличане на вниманието, подходяща и за 
ученици от началното училище, но много подходяща, 
когато става дума за по-спокойни и малко на брой 
студенти.
Днес бих се възползвал от новата патриотична вълна и 
бих показал на студентите репродукции на сцените с 
грешниците, измъчвани в Ада, както са представени на 
стените на църквите в Рилския или Троянския манастир.
Истината обаче е, че „Комедията“ може да бъде 
преподавана, сякаш се отнася до съвременна България. 
Това също е начин да бъде излъскана от патината, 
макар че подобни анахронистични прочити превръщат 
класическия образец в публицистика. Но как да не им 
посоча папа Николай III, който заради симонията е в 
някакъв трап с крака във въздуха и глава, забита в калта 
(през Средновековието е имало такова реално наказание 
– убивали са престъпниците, като са ги спускали с 

главата надолу, а после хвърляли пръст в ямата, докато 
ги задушат). А симонията е обвинение и към съвременни 
български клирици – като Пловдивския митрополит 
Николай (през 2008 година в пресата се появиха статии за 
подарени на Пловдивския митрополит луксозни лимузини 
и джипове от страна на бизнесмени като Тодор Батков). 
Или онези знаменити флорентинци, които са се били 
провинили в обществени кражби и които претърпяват 
в седмия ров най-чудесни преобразования от човеци в 
змии и от змии в човеци. Тук бихме срещнали такива 
като Делян Пеевски. Ами грешниците в деветия ров 
– онези, които са сели граждански и религиозни раздори 
(те вървят разсечени и когато раните им започват да 
заздравяват, дяволи ги разсичат изново). Тук пък биха 
стояли съвсем на място много журналисти и политици – 
например тези от „Има такъв народ“.
2. Със сигурност има промяна в рецептивния хоризонт на 
всяко следващо поколение – но не по отношение на Данте, 
а на културните реалии изобщо. Например сегашните 
ученици и студенти не гледат телевизия. Тоест едва ли 
са гледали сериала на Нийл Джордан „Борджиите“. Макар 
че в него се представя историческа картина почти два 
века след епохата на Данте, образите на Савонарола и 
Макиавели, на папа Александър VI и Лукреция Борджия 
биха им пресъздали картината на остри политически 
схватки и на идеологическите сблъсъци на едно време, 
което днес ни изглежда толкова равно.
Да си дадем сметка обаче, че докато Савонарола и 
Макиавели са били използвани като нарицателни в 
публицистиката на Иван Вазов и Димитър Благоев, днес 
българските политици нямат никакво познание за тези 
образци и те не присъстват в речта им.
Съществуват обаче още по-едри разминавания между 
поколенията. Например темата за смъртта от глад. 
Сегашните ученици и студенти познават феномени като 
анорексията и булимията, а Освиенцим е някакъв мъгляв 
образ. Как да съпреживеят страданието на Уголино и 
синовете му?
3. В момента Данте не се изучава. В програмата за 
8. клас, която е в сила от 2017/2018 учебна година, 
Средновековието е представено с Библията, 
„Пространното житие на Константин-Кирил“, „Азбучна 
молитва“ и „За буквите“, а Ренесансът – с една новела от 
„Декамерон“, две глави от „Дон Кихот“, „Хамлет“ и два 
сонета на Шекспир. Изобщо не се шегувам. 
А според предишната програма Данте е присъствал 

само в профилираната подготовка на 
10. клас. Всъщност доста отдавна за 
българските средношколци изразът 
„Надежда всяка тука оставете“ и 
името на Беатриче не значат нищо.
Наскоро говорих с колега от 
Великотърновския университет, 
който се ядосваше на отпадането на 
„Кентърбърийски разкази“ на Джефри 
Чосър.
За мен отпадането на класически 
произведения от такъв порядък 
не може да доведе до нищо друго, 
освен до разпасаното самомнение 
на съвременните български автори. 
Защото ако си чел Данте или Чосър, 
ще имаш ли нахалството да развяваш 
домораслите си стиховце и да вярваш, 
че литературата е просто израз 
на чувства? И нима ако учениците 
са чели Данте или Чосър, няма да 
забележат липсите в мисленето и в 
речта на политиците ни?
4. Имам не едно. Всеки европеец има. 
Но първото, което изниква в ума 
ми, е настояването на Ани Илков. 
В първите години на „Литературен 
вестник“ на страниците му излизаха 
като четиво с продължение „Разговор 
за Данте“ на Осип Манделщам и 
„Езотеризмът на Данте“ на Рене 
Генон. Така че нищо чудно, че в едно 
от упражненията по Нова българска 
литература обсъдихме писмото 
на Данте до Кангранде дела Скала 
и четирите нива на кодиране. Но 
и за „Завладяването на Америка“ 
на Цветан Тодоров си говорихме в 
часовете, посветени на Алеко.


