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Темата на конференцията цели да постави във фокус две ключови 
понятия на съвременната мисъл и да осветли продуктивните страни на 
тяхната среща през призмата на литературоведски, лингвистични и 
философски дискурси. 

Проблемът за събитието напоследък все по-често попада в 
полезрението на хуманитарната наука, занимавал е Фуко и Дельоз, Лиотар 
и Дерида, Нанси и Бадиу. За някои от тях (Бланшо, Лиотар, Дерида, Бадиу) 
той е неизменно свързан с въпросите за смъртта и безсмъртието. Тъкмо 
тази свързаност е обусловила взаимното оглеждане и предефиниране на 
понятията по неочакван и продуктивен начин. 

От друга страна, след Фуко и чрез Агамбен биополитиката все по-
настойчиво се разпознава като differentia specifica на модерната епоха и 
разковниче за разбирането й. Видени в биополитическа перспектива, 
дилемите около безсмъртието, мислимо  като близко постижимо събитие, 
днес дават храна на множество научно-футуристични и философски, 
литературни и художествени проекти, измежду които тези на Рей Кързуайл 
и Мишел Уелбек са само най-шумните. 

Погледнато от друг ъгъл, въпросите относно това какво прави една 
литературна или философска творба събитие и какви са условията и 
формите на евентуалното й обезсмъртяване винаги са занимавали 
хуманитарната мисъл. Проблемите около класиката и канона изглеждат все 
така далеч от решение. 

На четвърто място, темата за безсмъртието и тази за автентичното 
събитие, което необратимо променя хода на живота или на разказа, често 
се преплитат в литературата и в другите наративни изкуства. 

В лингвистичен аспект събитието би могло да бъде разгледано в 
отношението му към факта, действието, състоянието, процеса, момента, а 
също и в неговите темпорално-аспектуални и модални характеристики, 
проявени в езика и текста. Събитието и безсмъртието също така насочват 
към философията и историята на езика, както и към историята на 
лингвистичната мисъл. 

И така, събитието и безсмъртието, събитието на безсмъртието и 
безсмъртното събитие очертават и строго, и достатъчно обширно 
евристично поле, в което може да се разгърне и солидно класическо, и 
преднамерено новаторско изследване. Целта на конференцията е да бъде 
достатъчно специализирана, но да е и отворена за неочаквани виждания и 
подходи към набелязаните проблемни кръгове, както и за маркирането на 
нови територии при третирането на човешкото и езиковото съ-битие със и 
без смъртта. 
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Пленарна сесия, 13 май, 8:30 ч. 
Нова конферентна зала 
Модератор: Димитър Камбуров 

 
1. Габриеле Шваб, Калифорнийски университет Ървайн  
Безсмъртни призраци: истории на насилие, предавани през 
поколенията  
 
2. Шон Хомър, Американски университет в България  
Сънуване на времена на свършека 
 
3. Фуджии Садакадзу, Университет Ришшо  
Времето като събитие се сблъсква с безсмъртието 
 
10:45 – Кафе-пауза 
 
11:00 
4. Юлия Стефанова, СУ, ФКНФ  
Романтизъм и (без)смъртие 
 
5. Владимир Трендафилов , ЮЗУ 
Бюрократизацията на героя: настъплението на тленността в 
култовото поле на литературния ни революционер през 
социализма и след това 
 
6. Димитър Камбуров, СУ, ФСФ 
Пришествието на безсмъртието: Бадиу, Уелбек, Кързуайл и 
биополитиката на сингуларността 

 
7. Мира Ковачева, СУ, ФКНФ 
Устна реч и език – събитие и безсмъртие 
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Секция I: Безсмъртие – Литература – Канон 
13 май, 14:00 ч., II зала 
Модератор: Владимир Трендафилов 

 
1. Милена Кирова , СУ, ФСФ 
Безсмъртие без събитие. За легендарната логика на 
библейския текст 
2. Силвия Минева, СУ, ФФ 
Смъртта като другост и съ-битие – етически прочит  
3. Евелина Джевиецка, Варшавски университет 
Безсмъртието на Юда. Образът на предателя в българските 
парафрази на евангелския разказ от първата половина на ХХ 
4. Ренета Божанкова, СУ, ФСФ 
Блогът, или домът на дните. Наблюдения върху събитийността в 
онлайн дневниците 
 

16:00 – Кафе-пауза 
13 май, 16:15 ч., II зала 
Модератор: Камелия Спасова 

 

5. Невена Панова, СУ, ФКНФ 
Между устното и писмено безсмъртие на литературния текст и 
на литературното събитие в класическа Гърция 
6. Димитър Илиев, СУ, ФКНФ 
Гръцката епиграма – разказ за смърт, безсмъртие и други 
случвания  
7. Клара Мечкова, ВТУ 
Византийското осмогласие като израз на богословското 
разбиране за събитие и безсмъртие 
8. Цветана Хубенова, СУ, ФСФ  
Откриването на Новия свят: към едно събитие на 
(анти)утопиите за безсмъртие 
19:00 - Коктейл
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Секция II: 13 май, 14:00 ч., Нова конферентна зала  
А: Събитието в езика и речта: теории и реализации 
Модератори: Мира Ковачева, Бистра Андреева 

 
1. Красимира Алексова, СУ, ФСФ 
Адмиративните глаголни форми – реакция на учудващи факти, 
действия, събития  
2. Савелина Банова, СУ, ФСФ  
Събитието в глагола: за формообразуването на глаголите в 
българския език – основа и флeксия 
3. Бистра Андреева, Саарски университет  
Фонетичното събитие в прозодията. Пречат ли на 
комуникацията разликите между езиците? 
4. Ина Вишоградска, СУ, ФСФ 
Събитие ли е приложението на oптималната теория? 
 

16:00 – Кафе-пауза 
16:15 – B: Събития и дискурсивни практики 
Модератори: Красимира Алексова, Савелина Банова 

 
5. Юлияна Стоянова, СУ, ФСФ 
Събитието в началото 
6. Красимира Петрова, СУ, ФСФ  
Време. Вечност. Живот : (смърт) : безсмъртие (когнитивен 
анализ на данни от Славянски асоциативен речник) 
7. Андреана Ефтимова, СУ, ФЖМК 
Предпочитани комбинации на аспектуалните наречия с 
глаголни времена за количествена характеристика на 
събитията в журналистическите информационни текстове 
8. Алиса Трендафилова, СУ, ФСФ  
Комуникативната акомодация – събития, реакция на събития 
или комплекс от фактори 
19:00 - Коктейл
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Секция III: Събитие-Сингуларност-Безсмъртие 
13 май, 14:00 ч., Център по руски език, ауд. 124 
Mодератор: Дарин Тенев 

 
1. Светлана Събева, ПУ 
Извънредното положение и извънредният език 
2. Мария Калинова, Камелия Спасова, СУ, ФСФ 
Ламела: органът на безсмъртното 
3. Деян Деянов, ПУ 
Сингуларна точка и временеустойчива вечност 
4. Еньо Стоянов, СУ, ФСФ  
Събитието на литературата: продължение на дельозианското 
преобръщане на платонизма 
 

16:00 – Кафе-пауза 
16:15 ч., Център по руски език, ауд. 124 
Модератор: Миглена Николчина  

 
5. Димитър Божков, СУ, ФФ 
Трагедия и суверенност 
6. Любомир Терзиев, СУ, ФКНФ 
Употреби на безсмъртието: личността на Лок и субектът на 
Бадиу 
7. Миряна Янакиева, БАН 
Квадривиумът на истината 
8. Тодор Христов, СУ, ФСФ  
Wikileaks и изкуството да се казва истината 

 
19:00 - Коктейл
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Пленарна сесия, 14 май, 9:00 ч. 
Нова конферентна зала 
Модератор: Шон Хомър  

 
 
1. Миглена Николчина, СУ, ФСФ 
Залозите на дискретността: фикционалното като превърната 
теория в романите на Юлия Кръстева 
 
2. Кимура Саеко, Универитет Цуда 
Ритуали на прераждане и безсмъртие  
 
3. Дарин Тенев, СУ, ФСФ 
Ефекти на събитието: отвъд крайността с Бадиу и Дерида 
 
11:00 – Кафе-пауза 
 
11:15 
4.Филица Софиану-Мълън, Американски университет в 
България  
Космическо събитие и смърт в Книга на Юризън на Уилям 
Блейк 

 
5. Офелия Николова, Държавен университет Валдоста 
Изоставяне на идентичността в романа Любовта на Маргьорит 
Дюрас 
 
6. Илеана Орлич, Аризонски държавен университет  
Смърт и духове във Вишнева градина, продължение от Ник 
Улару 
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Секция IV: Събития и истории 
14 май, 14:00 ч., I зала  
Модератор: Мария Калинова 

 
1. Николай Чернокожев, СУ, ФСФ 
Събитие и съ-битиé - Национални автолегитимирания и 
ценностния ред на разказаното и показано минало:  История 
славянобългарска от Паисий Хилендарски  
2. Надежда П. Александрова, СУ, ФСФ 
Събитията по време на едно пътуване. Разходка до Цариград 
от Евгения Марс 
3. Надежда Стоянова, СУ, ФСФ  
Събитие и всекидневие в разказите на Константин 
Константинов 
4. Инна Пелева, ПУ 
Събитието смърт и безсмъртието като текст, или за какво служи 
(тук и сега) биографичният разказ: Г. Тенев, В. Стоянов, А. 
Томов 
 

16:00 – Кафе-пауза 
Събитие и съвременност 
14 май, 16:15 ч., I зала  
Модератор: Милена Кирова  
 

5. Биляна Курташева, НБУ 
Събитие и емпатия: Силвия Плат 
6. Амелия Личева, СУ, ФСФ 
Събитието днес: Паоло Джордано и Самотата на простите числа 
7. Румяна Кифер, Университет Триер 
Каноничност и безсмъртие в романа на Кристин Димитрова 
Сабазий  
8. Ани Бурова, СУ, ФСФ 
Литературното събитие – възможно ли е днес? 
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Секция V: Събитие и литературни факти 
14 май, 14:00 ч., Нова конферентна зала 
Mодератор: Ани Бурова 

 
1. Бойко Пенчев, СУ, ФСФ 
Събития, нуждаещи се от вечност: Николай Хайтов, Йордан 
Радичков и рецепцията на 60-те 
2. Надежда Цочева, ШУ  
Концептът декоративност и езикът на модерността в 
Септември на Гео Милев в движението от събитие към съ-
битие 
3. Поли Муканова, СУ, ФФ 
Фрагментът и разчитането на “литературния абсолют” 
 
15:30 – Кафе-пауза 
 
 

Секция VI: Етика на събитието  
15:45 ч., Нова конферентна зала 
Модератор: Тодор Христов 

 
1. Росица Димчева, СУ, ФСФ 
Проблемът за духовната свобода през втората половина на 20 
век 
2. Ралица Георгиева, СУ, ФФ 
Пол и безсмъртие в Уязвимо кодиране – генетика и разбиране 
за тялото на Регине Колек  
3. Андрей Бобев, Кирило-Методиевски научен център 
Вечна слава за Героя – насилието над Другия 
4. Албена Хранова, ПУ, Димитър Вацов, НБУ 
Събитие и безсмъртие в две понятия, в два сюжета и два 
прочита 
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Секция VII: Фигури на Безсмъртието  
14 май, 14:00 ч., II зала 
Модератор: Амелия Личева 

 
1. Ирен Александрова, СУ, ФСФ 
Душата и човешките колективи като израз на безсмъртието от 
несъзнаваното и Аза 
2. Пламен Антов, БАН  
Калибриращата модерност: диалектика и авангард 
3. Яница Радева, СУ, ФСФ 
Преодоляване на смъртта в поезията на Иван Теофилов 
4. Елена Азманова, ЮЗУ 
Събитие и безсмъртие в ритуалните текстове на лириката 
 
16:00 – Кафе-пауза 
 

16:15 ч., II зала 
Модератор: Ренета Божанкова 

 
 
5. Елена Дараданова, СУ, ФСФ 
Безсмъртната любима в южнославянския поетически 
авангард 
6.Димитрина Хамзе 
Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в 
романа „Космос” на Витолд Гомбрович 
7. Катерина Кокинова, СУ, ФСФ 
Договореното безсмъртие: Кундера и Набоков 
8. Радост Велева, СУ, ФСФ 
Мит и безсмъртие в съвременната руска проза 
9. Валя Крумова, СУ, ФСФ 
Знаци на безсмъртието в художественото пространство на 
Людмила Улицкая 
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Пленарна сесия, 13 май, 8:30 ч. 
Нова Конферентна зала 
Модератор: Димитър Камбуров 

 
 
1. Габриеле Шваб  
Безсмъртни призраци: истории на насилие, предавани през 
поколенията  
 
Представянето може да послужи като въведение към проблематиката на 
моята последна книга Натрапчиви наследства: истории на насилие и 
междупоколенска травма. Ще покажа как жертвите и мъчителите 
препращат през поколенията неизличими, «безсмъртни» наследства на 
истории на насилие. Разказите на наследници на оцелели от холокоста и на 
техни мъчители от следвоенното поколение в Германия ще бъдат положени 
в контекста на по-ранни истории на колониализъм и робство, както и на по-
близки истории на апартейд в Южна Афррика, на «изчезвания» от времето 
на южноамериканските диктатури и на нови форми на изтезание след 11 
септември 2001. Ще се питам какво се случва с психическия, културния и 
политическия живот като последица от немислимо насилие чрез 
индивидуално модулирано критическо изследване на литературни текстове, 
мемоари и лични спомени. Като предлагам нова методология, хвърляща 
светлина върху онова, което наричам «мрежа от преплетени спомени», аз 
твърдя, че взаимодействието на различни истории върху психическия 
живот и културната памет предизвиква пренос, който динамично въвлича 
наследството на насилието и понастоящем поражда насочени към 
бъдещето политически действия. 
 
Проф. Габриеле Шваб от Калфорнийския университет в Ървайн, специалист по 
английска литература и сравнителни литератури, дългогодишен ръководител на 
института за сравнителни литератури към него, най-добрата ученичка (по негови 
думи) на проф. Волфганг Изер и изключителен специалист по връзката между 
психоанализа и литература; книги: Haunting Legacies: Violent Histories and 
Transgenerational Trauma, Columbia Univ. Press, 2010, The Mirror and the Killer-
Queen: Otherness in Literary Language (Theories of Contemporary Culture), Indiana 
University Press, 1996; Subjects without Selves: Transitional Texts in Modern Fiction 
(Harvard Studies in Comparative Literature), Harvard Univ. Press, 1994. 
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2. Шон Хомър 
Сънуване на времена на свършека 
 
Както Фредрик Джеймисън често ни напомня, днес ни е далеч по-лесно да 
си представим края на света, отколкото края на системата, в която 
живеем. Славой Жижек наскоро също подхвана тази тема, насочвайки 
вниманието ни към цяла поредица от «краища», от глобални катастрофи, 
бележещи предела на капитала. За да живеем в такива «краевремия», 
следва да се отърсим от фалшивата дихотомия между левия либерализъм и 
дясната правоверност посредством подтик, дошъл от едно автентично 
събитие. Не е обаче дотам ясно какво е автентично събитие и това доведе 
до размяна на реплики между Ален Бадиу и споменатия Жижек. В моето 
изложение аз ще проверя разминаванията помежду им върху природата 
на автентичното събитие във връзка с някои от борбите, които се водят в 
днешна Европа. Един от ключовите моменти, разделящи двамата, е ролята, 
която всеки от тях отрежда на Фройдовия нагон към смъртта. Накрая, 
подхващайки една тема от коментара на Жижек върху «божественото 
насилие» на Бенямин като положено от страната на автентичното събитие», 
с други думи, като «героическо допускане на самотата на суверенното 
решение» … «без прикритието на големия Друг», аз ще се питам доколко 
употребимо е подобно събитийно мислене в тези времена на свършек. 
 
Шон Хомър е доцент по писане на есе и литература в Американския университет в 
България. Той е автор на Fredric Jameson: Marxism, Hermeneutics, Postmodernism 
(Polity Press, 1998) и Jacques Lacan (Routledge, 2005). Той е съредактор заедно с 
Douglas Kellner на Fredric Jameson: A Critical Reader (Palgrave, 2004) и заедно с Ruth 
Parkin-Gounelas и Yannis Stavrakakis на Objects: Material, Psychic, Aesthetic, 
специален брой на Gramma: Journal of Theory and Criticism (2006). Сред последните 
му публикации са: ‘Retrieving Kusturica’s Underground as a Critique of Ethnic 
Nationalism’ JumpCut, 51 (2009) и ‘The Voice as Objet a in Tony Gatlif’s Gadjo dilo’ 
Psychoanalysis, Culture and Society 15 (1) (2010). 
shomer@aubg.bg 
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3. Фуджии Садакадзу 
Времето като събитие се сблъсква с безсмъртието 
 
Откритието на „събитието” (=а) и на „безсмъртието или смъртта” (=б) е 
дълбоко свързано с феномена на „смъртта, края” (=б’) на „големите 
разкази” (=в). Когато „в” се проваля, на негово място на сцената излиза 
„а”. Краят на Студената война през 1989 г. повторно прекъсна подобни 
постмодерни обяснителни принципи и така започна търсенето на нов 
модел след Студената война. В Източна Азия тази война все още 
продължава с „разделението” на Корейския полуостров и с Окинавския 
договор, поради което и постмодерното се намира все още в суспендирано 
състояние (може би скорошното голямо земетресение най-сетне ще сложи 
наистина край на суспендирания постмодернизъм).  
Следвайки Мимезис на Ауербах (1946), аз бях запленен от Генджи 
Моногатари, един от японските големи разкази, и развивах изследванията 
си, като по постмодерен начин го разглобявах (и после реконструирах). 
Темата за „безсмъртието” от по-ранни произведения като Такетори 
Моногатари и Уцуо Моногатари е преобърната в големия разказ на Генджи 
Моногатари и на фона на будисткото разбиране за „съдба” (сукусе) е 
подета като противопоставяне, конфликт или примирение на този и онзи 
свят (т.е. света на призраците), което води до това описанията да се 
предават като серия от „събития”. В един от свитъците на произведението 
се казва, че „Всички хора живеят между просветлението и страданието”. 
Един от най-видните японски изследователи и поети, Орикучи Шинобу 
(1887-1953), отричайки настоятелно самурайския възглед за японското 
общество, предлага за основа на литературните изследвания духовността, 
базираща се на ута (японска поезия) и етнологията. Изходната точка за 
Орикучи е граматиката. Аз също се връщам към граматиката и особено 
към реконструирането на сложната система на времената, за да разглобя 
големите „разкази” и да покажа ролята на „събитията”. 
 
Проф. Фуджии Садакадзу е професор по класическа японска литература. Професор 
емеритус на Токийския университет и професор в Университет Ришшо (Rissho 
Daigaku). Автор на множество книги, последната е от края на 2010 - Японският език 
и времето. Изследване на граматиката на времето (изд. Иванами). Един от най-
известните поети от своето поколение (роден е 1940 г.). 
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4. Юлия Стефанова  
Романтизъм и (без)смъртие 
 
Темата за безсмъртието е основна за романтическото светоусещане и 
почти няма поет, който по един или друг начин да не  се е докосвал до нея. 
Драматичната раздвоеност между реалното тленно/смъртно и идеалното 
нетленно/безсмъртно определя високия пулс  и напрежение в творбите и 
на английските поети романтици. Предлаганото изследване разглежда 
трактовката на темата за безсмъртието в няколко творби на Уилям 
Уърдсуърт, Пърси Биш Шели и Джон Кийтс: „Прелюдия”, „Ода за 
безсмъртието”, „Озимандиас”, „Химн към духовната красота”, „Триумфът на 
живота”, „Ода на славея”, „Ода на гръцката ваза” и др. Анализът търси 
връзки между романтичните представи за безсмъртието, смъртта, любовта, 
природата и изкуството и описва начина, по който различните поети по 
своему решават проблема за преодоляване  на тегловността. Прави се опит 
да се проследи еволюцията на техните философско-естетически  постановки 
в контекста на  цялостната им творческа кариера. Тезата на изследването 
може да се формулира така: докато в зенита на творчеството на 
споменатите поети постигането на идеалното и трансценденталното като 
зона на безсмъртието е заветна цел и обект на копнежа по непостижимото, 
по-късно и накрая се забелязва промяна на посоката към реалното и 
земното, както и интерес към темата Carpe diem. При някои поети това е 
свързано с настъпването на  философско-естетическа криза; при други, 
обаче, преходът може да се тълкува и като достигане на своеобразна 
интелектуална и екзистенциална зрялост.  
 
Доцент д-р Юлия Стефанова преподава в Катедрата по англицистика и 
американистика  на Софийски университет. Сфери на преподавателски и 
изследователски интерес: Английска литература 17-19 век, по-специално британски 
романтизъм; американска култура; общуване и литература; трансатлантически 
културни отношения; мит и литература и др. Изпълнителен директор на Българо-
американска Фулбрайт комисия. 
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5. Владимир Трендафилов  
Бюрократизацията на героя: настъплението на тленността в 
култовото поле на литературния ни революционер през 
социализма и след това 
 
Текстът има за цел да щрихира постепенния упадък на могъщия култ към 
героя в съвременната българска литература от края на Втората световна 
война насам. Макар че организацията на национално-културните ни 
ценности около няколко геройски смърти по време на движението ни за 
политическа независимост през 70-те години на ХІХ век остава на практика 
непроменена до началото на социалистическия период (1944 г.), същата се 
натъква на сериозни проблеми при сблъсъка си с бюрократизирането на 
социалния живот през времето на тоталитарния режим, а и след това, в 
условията на глобализиращия се свят след падането на Желязната завеса. 
Дори и днес, обаче, в литературата ни се усещат следи от старата слава, 
които заслужават особено внимание заради сложната им игра с бързо 
променящия се контекст около тях. 
 
Владимир Трендафилов е роден във Варна през 1955 г. Завършва английска 
филология в СУ "Св. Климент Охридски", където преподава до 2001 г. Работи като 
редактор в "Народна култура" (1981-1983) и главен редактор в "Български текст" 
ЕООД след 2001. От 2005 г. е доцент по английска литература в ЮЗУ "Н. Рилски", 
Благоевград. Автор е на интердисциплинарните изследвания Неизличимият образ в 
огледалото (1996), През седмица в литературния аквариум (1999) и За рамките на 
литературата (2005; 2006). Съвместно с Александър Шурбанов е съставител на 
Преводна рецепция на европейска литература в България. Т. 1: Английска 
литература (2000). Издава и стихосбирките Четирите фокуса (1997) и Смъртният 
танц на фокусника и други стихотворения (1999). Публикува множество текстове в 
академични сборници, активно сътрудничи със студии и статии на специализирани 
периодични издания, участва в редица дебати върху проблеми на литературата, 
културата и масмедиите, превежда от английски на български. 
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6. Димитър Камбуров 
Пришествието на безсмъртието: Бадиу, Уелбек, Кързуайл и 
биополитиката на сингуларността 
 
В своята Етика Бадиу постановява човека като безсмъртно същество, 
доколкото е способно да се държи като такова пред лицето на смъртта. 
Подобно поведение разкъсва реда на неговата смъртност на хищно 
жертвено животно и го включва в състава на субекта на едно събитие – 
това за проправящата си път истина за безсмъртието на човека. И тъй като 
според Бадиу «няма никакъв Бог», безсмъртието би трябвало да се яви като 
възникваща истина в разрез с наличното знание и състояние на нещата, 
като надмогване на ситуацията на смъртност. По любопитен начин обаче, 
безсмъртието за Бадиу си остава от порядъка на индивидуалния героизъм. 
Парадоксално именно непостижимостта на безсмъртието прави човека 
безсмъртно същество. 
Ала новото хилядолетие е белязано от нарастваща вяра, че човешкото 
безсмъртие е близко (и) постижимо. Впрочем този оптимистичен сценарий 
понякога се вижда като антидот срещу пришествието на Сингуларността: 
моментът, когато машините ще надхвърлят границите на човешкото. 
Какъв би бил тогава статутът на човешкото безсмъртие в неговата 
непосредствена постижимост? Защо темата за безсмъртието е дотам 
маргинализирана в дискурсите на публичността и дали това има отношение 
към демокрацията и пазара днес. Ще го превърне ли самото му довеждане 
до край в зло? Или безсмъртието вече изисква радикална смяна на 
парадигмите на мислене, политическо действие, естетически акт и любовна 
вярност? Чие би било това събитие и какви биха били последствията за 
състояния като политиката, изкуството и любовта? Ще проиграем субектно 
верността на истината на безсмъртието, за да проследим как тя 
преобразява литературата (примерно чрез романите на Уелбек), науката 
(например чрез футуризма на Кързуел) и любовта (чрез визията за пост-
човека като преодоляване на зависимостта между сексуалност и смърт). 
 
Димитър Камбуров е доцент по литературна теория към едноименната катедра на 
Факултет по славянски филологии на СУ. Преподава литературна теория, литературна 
история, културни изследвания, полородови изследвания. Автор на Явори и клони, 
изд. Фигура, София, 2003; Българска лирическа класика, изд. Просвета, София, 
2005; съ-редактор заедно с Ирина Новикова на Men in the Global World: Integrating 
Post’Socialist Perspectives, Kikimora Publications, Aleksanteri Institute, Helsinki, 2003, 
ISBN 952-10-1308-7.; с Мария Василева на Pro Art/ Арт Про, Алтера, София, 2007. 
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7. Мира Ковачева 
Устна реч и език – събитие и безсмъртие 
 
През последните 10-15 години се забелязва бавна смяна на парадигмата в 
езикознанието в посока към освобождаване от господството на 
формалистичните подходи, следващи школата на Чомски. Особено активни 
са специалистите по социолингвистика и анализ на дискурса, които все по-
често се обръщат към прозрения от сродни дисциплини като психологията и 
антропологията. По парадоксален начин чрез тях чак сега в англоезичното 
езикознание проникват идеите на Бахтин за диалогичната реч и речевите 
жанрове. Основните възражения срещу аналитичната практика на 
различните разклонения на чомскианството винаги са били към самия 
предмет на анализ – абстрактна система, произвеждаща само граматично 
правилни структури и родствена на още по-абстрактната Универсална 
граматика. При това, за граматично правилни се приемат структури, 
характерни само за писмения език, а комуникативните и другите 
семантични компоненти се разглеждат като външни. 
В доклада ще бъдат разгледани нови виждания за природата на устната реч 
и отношението й към езика. Ще бъде използвана обяснителната сила на 
понятието ‘изникване’ (emergence). Ще бъде направен опит да се осмислят 
най-новите данни от едно полево проучване на езика на безписмено племе 
от Амазoнския басейн, което се счита за сензация (D. Everett). Ще бъдат 
приведени примери от корпус с английска и българска разговорна реч. 
Обсъждането на мястото на устната реч в езиковата теория е насочено 
главно срещу традицията да се ‘реифицира’ езика, т.е. да се използват 
метафори за него, които го представят като физически обект, а не като 
продукт на когнитивната дейност на говорящия. Езикът не е, той става. 
 
Мира Ковачева е доцент в катедрата по англицистика и американистика в 
Софийския университет. Специалността й е историческа лингвистика и история на 
английския език, но интересите й са включвали и съпоставителни изследвания. След 
тригодишен престой в Лийдския университет, Великобритания, където преподавах 
български език, активно започнах да се занимавам с въпросите на английско-
българското двуезичие. Имам публикувани три учебника по български език за 
чужденци, два от които във Великобритания. Научните ми публикации са в областа 
на граматикализацията в историята на английския език, а напоследък изучавам 
природата на жаргона и спонтанната устна реч. 
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Секция I: Безсмъртие – Литература – Канон 
13 май, 14:00 ч., II зала. 
Модератор: Владимир Трендафилов 

 
 
1. Милена Кирова 
Безсмъртие без събитие. За легендарната логика на 
библейския текст. 
 
Изследването е съсредоточено върху примера на един конкретен разказ, 
който се намира в 1 Царств. 17; това е много известният разказ за битката 
между Давид и Голиат. Най-напред се обсъжда  въпросът за 
повествователната автентичност на историята в контекста на връзката й с 
един популярен фолклорен сюжет, странствал през първото хилядолетие 
пр.н.е. из древния Близък Изток и средиземноморския регион, а след това 
– и проблемът за историческата достоверност на разказаното събитие. 
Анализират се механизмите на легендарната логика, които действат – 
макар и по различни начини – както в архаичното време, така и в рамките 
на модерната западна, християнски ориентирана култура. В процеса на 
този анализ историята за Давид и Голиат се появява в нейния (много 
вероятен) първоначален вид – като устна, фолклорна трикстер история 
(подобна на разказите за Хитър Петър), която се оказва включена в доста 
по-късния „исторически” наратив за периода на Двойната монархия. 
 
 
2. Силвия Минева 
Смъртта като другост и съ-битие – етически прочит  
 
За разлика от традиционните европейски възгледи за смъртта като 
неизбежна участ или зло, с което трябва да се борим, съвременното 
етическо познание акцентира върху възможността смъртта да се разглежда 
не  само като “просто още един медицински факт”, а че на нея следва да се 
гледа по-скоро като на “другото” на живота и неотменна част от 
екзистенциалния опит на човека. Става дума за «изключено трето», за нещо 
друго, различно и от битието, и от нищото (Е. Левинас.) За това, че както и да 
осмисляме смъртта, нейното осмисляне, подобно на това на живота, е 
невъзможно без идеята за човечността като “заедността” на действие и 
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емоционална ангажираност, несъизмерима с която и да е  реципрочност или 
пресмятане на интереси (З. Бауман). Благодарение на тази “заедност” 
всичко случващо се в живота на човека от началото до края му – неговото 
раждане, боледувания, умиране, както и всичките му житейски успехи и 
поражения, придобиват събитиен характер, стават събития, защото в тях са 
ангажирани, включени и въвлечени като съучастници и съавтори «другите» . 
Тази ангажираност, това “биване със” или съ/-вместно-/битие, каквото е съ-
битиèто, дори етимологически погледнато, го прави етически значещо, нещо 
различно от прост факт и обикновена наличност. Прави го неслучайно, за 
разлика от случайността на всеки факт в един свят, в който нещата се 
случват, така както се случват и поради това и самият свят е случаен (Л. 
Витгенщайн, Логико-философски трактат, София: 1988, с.121, 6.41 ) 
Събитийността, така разбрана,  изчерпва  целия човешки опит и по 
отношение на смъртта.От това гледище за етическия прочит на смъртта 
определящо се оказва обсъждането на другостта като различие, нейната 
уникалност, която прави невъзможно тя  да бъде аналитично артикулирана, 
разбрана, ако преди това не е почувствано, преживяно стъписването  и 
удивлението от срещата с Другия, от това, че всеки е Аз за себе си, 
същевременно друг за другия, и обратно- Аз-ът на Другия  е за мен  друго 
Аз, но не и мое. Затова, непримиряването с Другия, смята Бодрияр, е 
източник не на отчуждението, а на неговата привлекателност. 
Следователно, другостта не е противоположното на аз-а или симетричното 
на Ти, а тяхна отвъдност. Отвъдността, която не е нито метафизична, нито 
религиозна, а онтологична. Опитът да се назове и признае тази отвъдност  е 
разпознаваем и в думите на Лиотар, че постмодерното знание изостря 
нашата чувствителност към различията и засилва способността ни да 
понасяме несъизмеримото. Другият е този, когото може да не разбираме, 
но когото срещаме. Ето защо, първата философия е етика (Е. Левинас), тъй 
като дори философията, която изследва смисъла на битието, винаги прави 
това, като изхожда от срещата с другия, с различния като уникалния, като 
единствен.  
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3. Евелина Джевиецка 
Безсмъртието на Юда. Образът на предателя в българските 
парафрази на евангелския разказ от първата половина на ХХ 
век 
 
Текстът повдига въпроса за създаването на образа на Юда Искариотски в 
българските парафрази на евангелския разказ от първата половина на ХХ 
век в контекста на функциониращия в православната традиция образ на 
апостола-предател. Във фокуса му се намират тези литературни творби, 
които, като преразказват историята на Юда, или претендират да предлагат 
ортодоксален прочит, одобрявайки или защитавайки основните 
християнски ценности, или се възползват от добре познатия за читателя 
сюжет, за да внушат идеи на пръв поглед непротиворечащи на 
богословската мисъл. Предмет на анализа са не само произведения на 
добре познати в българската история писатели (К. Величков, Л. Стоянов) и 
драматурзи (Б. Борозанов), но и съвсем неизвестни творци, чиито 
артистични избори обаче илюстрират утвърдените в българската култура 
представи за Юда. Целта на изследването е да се установи и интерпретира 
популярния образ на Юда по отношение на богословските проблеми, към 
които препраща ортодоксалното му тълкуване (свободна воля, грях, Божие 
милосърдие, покаяние) и така да се отговори на въпроса за 
преобладяващото „безсмъртно” в името на Божия предател, което пък 
може да послужи като насока при определянето на мястото на 
християнската традиция (и православната Църква) в модерната България. 
 
 
4. Ренета Божанкова 
Блогът, или домът на дните. Наблюдения върху събитийността в 
онлайн дневниците 
 
Получили името си в далечната 1999-та, еволюирали от личен дневник до 
влиятелен жанр в новите медии, блоговете през всички свои фази и 
превъплъщения са преди всичко регистри, ленти, нишки на събития. 
Изследването се спира върху два типа блогове - писателски и академични, 
които при познаването на традицията на дневника от авторите си дават 
основание за паралел с практиките от 18-20 век.  

 22



В доклада се визират такива особености на блогосъбитийността като 
интерактивното конструиране на повествованието за събитието чрез 
анонс, запис и коментар, трансмедийното му представяне чрез текст, видео 
и аудио информация; проследяват се основни маркери на събитието в 
блоговете като времева ориентация, дистанцираност, локализация, честота 
на запис, източник и т.н. Блогосъбитията са вътрешни и външни спрямо 
мрежата, реални и виртуални, като съотнасянето им може да бъде 
реверсирано. Блоговете са ориентирани към различни нива на публичност - 
от лично откровение до продуктово позициониране, но във всички случаи 
събитието-фокус на записа/поста има две основни черти - актуалност и 
атрактивност, като самият блог-пост може да бъде анализиран през 
наративните и реторични техники, прилагани при изграждането на 
събитийния низ в персоналните блогове.  
Емпиричен материал за изследването са главно блогове от кирилическата 
мрежа, представяни на фона на глобалните тенденциите, регистрирани 
преди всичко в проучванията на Oxford Internet Institute и на Berkman 
Center for Internet and Society at Harvard University. Изследването се опитва 
да добави аргументи в подкрепа на тезата, че лентата на събитията в 
блоговете, редом с всички други платформи и инструменти на web 2.0, 
постепенно и постоянно картографира настоящето, ставайки архив и опора 
на колективната глобална памет. 
 
 

13 май, 16:15 ч., II зала 
Модератор: Камелия Спасова 

 
 
5. Невена Панова 
Между устното и писмено безсмъртие на литературния текст и 
на литературното събитие в класическа Гърция 
 
Представянето на литературни текстове в класическа Гърция често е 
събитие, включено в рамките на друго, по-голямо, обикновено празнично, 
случване. Тази усилена събитийност и, по-общо, колективният характер на 
литературната рецепция се дължат основно на ограничените технически 
възможности за индивидуално ползване за литературния текст и на все още 
неразвитата култура на четене. Оттук възниква и въпросът, кое в този 
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контекст се обезсмъртява – дали литературната творба, нейният автор или 
самото събитие? В рамките на изложението ще бъдат проследени примери 
главно от Омир и Платон, представителите на двата най-влиятелни дискурса 
(литературен и философски) в класическата гръцка култура, в опит да се 
потърсят авторефлексивни предложения за отговор на така поставения 
въпрос. Ще бъдат приведени и някои модерни парадигми за разчитането 
на тези „класически безсмъртни” произведения. От епоса интерес 
представляват най-вече пасажите, в които се дискутира ролята на певеца-
рецитатор-съавтор, а от Платоновия корпус – както отделни бележки върху 
Омир и ролята му на безсмъртен авторитет, така и върху философстването 
като събитие и като съ-битие. Като допълнителен аспект на основния 
въпрос ще бъде засегнат и проблемът за мимезиса като процедурата по 
превръщане на реални събития в литературни.  
 
 
6. Димитър Илиев 
Гръцката епиграма – разказ за смърт, безсмъртие и други 
случвания  
 
Епиграмата е особен жанр в контекста на гръцката литература. Повечето 
други словесни форми възникват в Елада като предназначени за устно 
изпълнение пред група слушатели. За разлика от тях епиграмата е първата 
форма в историята на западната литература, чийто инвариант се схваща от 
носителите на съответната култура като писмен. Причина за това е 
произходът на жанра от посветителните и надгробни надписи. Надписът 
предполага индивидуално четене . При това по необходимост епиграмата 
обикновено разглежда едно конкретно събитие: акта на посвещаване на 
божество, щастливия или нещастен повод за това посвещаване и, не на 
последно място, нечия смърт, която понякога самият паметник, носител на 
епиграмата, се опитва да надмогне с претенциите си към дълговечност и 
безсмъртие. За събитието могат да разказват вътрешнотекстови 
говорители: например в надгробните епиграми често починалият представя 
себе си. Понякога говори самият паметник, повествуващ в първо лице за 
създаването и освещаването си. Подобни дискурсивни похвати са 
достатъчно ефективни в оригиналния контекст на крайпътните гробници и 
статуите на видни граждани на полисния площад. Но особено интересно 
става тяхното приложение в чисто литературната епиграма, която нерядко е 
фиктивен надпис, разиграващ имагинерна ситуация на жертвоприношение 
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или смърт. Така гласът на говорещия паметник или герой, обръщащ се към 
вътрешнотекстовия адресат на въобразената ситуация, влиза в сложно 
отношение с (имплицитния) глас на автора на епиграмата и втория 
адресат, читателя на епиграмата. Това „четене вътре в четенето” превръща 
обикновеното съобщение на дадено събитие в сложна игра на гледни 
точки, която настоящият доклад ще представи с примери.  
 
 
7. Клара Мечкова 
Византийското осмогласие като израз на богословското 
разбиране за събитие и безсмъртие 
 
Текстът представя цялостен авторски възглед върху теорията на 
византийското осмогласие (музикална система от осем гласа) в органична 
сплавеност с православното богословие и по-специално - с богословското 
разбиране за събитие и безсмъртие. В богословски аспект връх на цялата 
събитийност на божественото Домостроителство е слизането и 
изкупителната саможертва на Иисус Христос – най-важното събитие, 
определящо всички останали. В този смисъл „християнската вярата се 
основава на събития, а не на идеи” (по о. Г. Флоровски). Самата вяра е 
събитие. Събитие е и музиката. В основата на византийската музикална 
система стои микростроителният елемент, означен с термина „фони” 
(буквално – глас). До сега тази дума е превеждана според контекста или 
като звук, или като интервал. Тук достигаме до прозрението, че фони не е 
нито само звук, нито само интервал, а включва три субелемента – изходен 
звук, от който гласът се оттласква, достигнат звук и разстоянието 
(интервала) между тях. Фони носи в себе си времето и превръща 
достигнатия звук в музикално събитие, което коренно отличава 
византийската вокална музика от музиката на античността и на Запада. 
След събитието Христос, вярващите вече живеят в „две различни 
измерения, и двете в и извън пределите на „обикновеното” време” (по о. Г. 
Флоровски). Вечността в условията на историческото „линейно” време се 
преживява като кръговост и тази символика присъства в абсолютно всички 
аспекти на богослужебния живот, както и във византийската музика. 
Според посоката (възходяща или низходяща), с която се достига третият 
субелемент на фони, се разкрива уникалното „качество на звука”, а от 
свързването на възходяща и низходяща фони се раждат и принциите на 
системата, и възможните движения по нейните звуци – право, 
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спираловидно и кръгово, което е генетичен код на обожената човешката 
природа и нейното единствено предназначение – богопознанието. 
Структурната единица на византийската музика – тетрафонията (т.е. четири 
съседни фоне) носи уникалната възможност да оцвети различно 
звуковисочинното пространство при възходящо и низходящо движение, 
което пресъздава синергията на общението като събитие. На тази основа 
се разгръщат и осемте византийски гласа – четири главни (мислени 
възходящо) и четири плагални (мислени низходящо). Гениалните графики 
на Кукузел – Колелото и Дървото, съчетали по неповторим начин правото, 
спиралното и кръгово движение – са символ на божествената пълнота и 
вечност, присъщи на музикалния архетип – мистичното небесно ангелско 
пеене.  
 
 
8. Цветана Хубенова 
Откриването на Новия свят: към едно събитие на 
(анти)утопиите за безсмъртие 
 
Докладът проследява исторически, митологически, религиозно-
есхатологически, социално-психологически и естетически измерения на 
събитието на откриването на Америка. Оформянето на констелация от 
идеи, свързани с реалния подтик на Колумб за откриване на извор на 
безсмъртието на Запад, заедно с несекващите от дълбока древност 
религиозно-митологични вярвания за Новата Земя, Новия Рай, Новия 
Човек, Новия Адам дават обяснения, но и извикват въпроси за начините, 
по които се изявяват историята, изкуствата и литературата в през 
последните столетия на Модерността. 



Секция II: 13 май, 14:00 ч., Нова конферентна зала  
А: Събитието в езика и речта: теории и реализации 
Модератори: Мира Ковачева, Бистра Андреева 

 
 
1. Красимира Алексова 
Адмиративните глаголни форми – реакция на учудващи факти, 
действия, събития  
 
В основата на адмиративните глаголни употреби стои един реален факт от 
действителността, за който говорещият е нямал познания или пък е имал 
погрешни представи. Чрез тези форми той експресивно изразява 
изненадващо умозаключение. В доклада се разглеждат възможните 
източници на това изненадващото умозаключение, както и спецификата на 
реалния факт, действие, състояние.  
 
 
2. Савелина Банова 
Събитието в глагола: за формообразуването на глаголите в 
българския език – основа и флeксия 
 
В доклада се разглежда българското глаголно формообразуване и 
процесите, направляващи  промените, които се наблюдават. Изхожда се от 
тезата, че преобразуването на основите е под влияние на флексиите, тъй 
като глаголите като всяка изменяема дума имат една основа, т.е. една 
постоянна част, обща за всички форми. Специално внимание е отделено на 
промените в парадигмата на някои глаголи.  
 
 
3. Бистра Андреева 
Фонетичното събитие в прозодията. Пречат ли на 
комуникацията разликите между езиците? 

 
Установяването на систематичната природа на езиковата структура е от 
особено важно значение за развитието на езикознанието през ХХ век 

 27



(Сосюр 1916, Трубецкой 1939). Дебатът, че изследването на формата и 
функцията, т.е. фонологията, трябва да се осъществява отделно от 
изследването на субстанцията, акустиката и артикулацията на речта, т.е. 
фонетиката, вероятно позволява на колегите да насочат вниманието си 
към недотам комплексни сценарии на комуникативната реалност, което до 
голяма степен помага на нашето разбиране за отделните картини. Това 
обаче възпрепятсва широката перпектива. Казано по-простичко: 
Резултатът е, че до това десетилетие фонетиката на речта се изследва 
предимно по отношение на фонологични конструкти, а не по отношение на 
речевата комуникация, където се взема предвид директният принос на 
фонетиката към комуникативния процес както в рамките на съответната 
фонологична норма за дадения период, така и извън нея (вж. Kohler 
2007а,b за по-изчерпателна дискусия). 
Предмет на това изследване е ролята на фонетичното събитие при 
реализиране на информационната структура (фокусиране) в български и 
немски език. Целта е да се установи дали степента на езиково 
специфичната вариация, наблюдавана при използване на времетраенето, 
интензитета и основната честота при продукция на фокусирани и 
нефокусирани лексикални елементи оказва въздействие при перцепцията 
на комуникативно важната интерпретация на фокуса. 
Проведени са два перцептивни експеримента. В първия експеримент пет 
версии на едно немско изречение, реализирани с различна 
информационна структура и съответно различна фразова изтъкнатост, се 
предлагат групирани по двойки на български и немски изследвани лица. 
Тяхната задачата е да  определят коя от двете версии е по-силно изтъкната. 
Във втория експеримент въпросите, използвани за извличане на 
различната информационна структура на немското изречението, са 
групирани с всяка от петте различни версии. Изследваните лица трябва да 
решат колко добре отговорът подхожда на въпроса. Резултатите от първия 
металингвистичен експеримент потвърждават хипотезата, че поради факта, 
че българските изследвани лица използват в по-голяма степен интензитета 
при реализиране на фразова изтъкнатост, те съответно са по-чувствителни 
към разлики в интензитета и при перцепция. При втория функционален 
експеримент не беше установена индикация, че по-голямата 
чувствителност на българите към интензитета оказва влияние върху 
комуникацията. 
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4. Ина Вишоградска 
Събитие ли е приложението на oптималната теория? 
 
Фонологичните разработки от последното десетилетие са завладяни от 
оптималната теория – Optimality Theory (Принс и Смоленски 1993), която е 
“хвърлила плащ” върху тази част от езикознанието. Безброй много са 
различните по обем изследвания от предходните години, които избират за 
теоретична рамка оптималната теория.  Настоящата работа разглежда 
„приложимостта” на тази теория, като за тази цел анализира един 
конкретен проблем – разбиване на предвокални консонантни струпвания 
(на ниво сричка). 
 
 

B: Събития и дискурсивни практики 
Модератори: Красимира Алексова, Савелина Банова 

 
 
5. Юлияна Стоянова 
Събитието в началото 
 
Докладът разглежда познавателното и езиковото развитие, което стои зад 
говоренето за събития в ранната детска възраст (1-3 години). Емпиричният 
материал, въз основа на който е осъществено изследването, е ексцерпиран 
от спонтанната вербална продукция на български деца в диалог с лицата от 
близкото им обкръжение. Познавателната структура на събитието е 
изградена около понятието за сцена на манипулативната активност (Слобин 
1985), което има за цел да разкрие как детето овладява формалните, 
семантичните и прагматичните аспекти на базисната детска граматика 
посредством успешни съвместни действия с възрастния. Усвояване на 
основните езикови средства за предаване на събития се развива в 
универсална последователност – от довербалния през еднословния стадий 
до стадия, в който децата, преодолявайки ограниченията в дължината на 
изказването, са в състояние да използват основната синтактична структура 
на простото изречение S-V-O и да надграждат върху нея. Следващите стъпки 
са свързани с постепенно усложняване на езиковите средства за 
предаване на темпорално-аспектуални и модални измерения на събитието.  
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6. Красимира Петрова 
Време. Вечност. Живот : (смърт) : безсмъртие (когнитивен 
анализ на данни от Славянски асоциативен речник) 
 
Изброените концепти са сред базовите в наивната езикова картина на 
света и се изследват в асоциативно-вербалната мрежа, отразена в данните 
на „Славянски асоциативен речник” ( Славянский ассоциативный словарь 
(русский, белорусский, болгарский, украинский), Уфимцева Н.В., Черкасова 
Г.Я., Караулов Ю.Н., Тарасов Е.Ф., Москва: 2004). Тази форма на 
репрезентация на езика съдържа семантична информация за 
„опосредстван чрез езика образ на света на дадена култура” (1). 
Нашите представи за ‘време’ са сложни, многопосочни, затова се 
разглеждат в три опозиции: Време vs. Вечност, Циклично vs. Линейно 
време, Активно vs. Пасивно време. Данните от асоциативно-вербалните 
мрежи на всички разглеждани концепти показват наличие на общи 
елементи и взаимни връзки и препратки, които изграждат сложен и 
многопланов смислов комплекс. Изброените концепти са свързани, 
предполагат се взаимно, изграждат контрарни и комплементарни опозции. 
'Времето' е измерение на нашия 'живот'. През прага на 'смъртта' 
встъпваме във 'вечността' и 'безсмъртието'. 
Чрез анализа на индивидуални вариантни представи от речника се 
реконструира част от инвариантната национално специфична езикова 
картина на света. Тя обхваща изброените концепти, едни от 
основополагащите в нашето себеусещане и световъзприятие. 
Данните, зафиксирани в асоциативните речници, могат да бъдат 
интерпретирани от гледна точка на семантика, граматика, прагматика, 
когнитивна лингвистика, лингвокултурология, психо-, социо- и 
етнолингвистика. Асоциативно-вербалната мрежа като форма на езиково 
съзнание е полезна като един от източниците на скрита, трудна за 
непосредствено наблюдение информация в рамките на концепта.  
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7. Андреана Ефтимова  
Предпочитани комбинации на аспектуалните наречия с 
глаголни времена за количествена характеристика на 
събитията в журналистическите информационни текстове 
 
В доклада систематизирано се предлагат комбинативните възможности на 
аспектуалните наречия с българските глаголни времена на глаголите от 
двата вида, като се анализира приложението им в журналистическите 
текстове. По този начин се набелязват алтернативните комбинации на 
наречия с глаголи за изразяване на единична или определена и 
неопределена повторителна семантика, както и за процесуална 
характеристика на събитията. Осъзнаването на възможностите по различен 
начин количествено да се характеризират събитията, както и на стиловата 
принадлежност на тези начини ще доведе до по-голяма ефективност и по-
голяма прецизност при поднасянето на журналистическата информация. 
 
 
8. Алиса Трендафилова, СУ  
Комуникативната акомодация – събития, реакция на събития 
или комплекс от фактори 
 
Теорията за комуникативната акомодация, първоначално наричана теория 
за речевата акодация, задава модел на предсказване и обяснение на 
формите на приспособяване, които индивидите използват с цел създаване, 
поддържане и снижаване на социалната дистанция в процеса на 
комуникативно взаимодействие. Комуникативната акомодация показва 
начина, по който участниците в интеракцията приспособяват 
комуникативното си поведение така, че да намалят или увеличат 
социалните и комуникативните разлики помежду си. Събеседниците в 
процеса на общуване използват различни стратегии за определяне на 
социалната дистанция (конвергенция, дивергенция, поддържане, 
допълнителност на речта) в различни аспекти от комуникативното си 
поведение (речево, паралингвистично, дискурсивно и невербално) и 
широко контекстуално поле (напр. в работната среда, интергруповите и 
интеркултурните връзки, средствата за масово осведомяване и здравните 
заведения). Целта на настоящия текст e да изследва комуникативната 
акомодация като събития, реакция на събития или комплекс от фактори. 



Секция III: Събитие-Сингуларност-Безсмъртие 
13 май, 14:00 ч., Център по руски език, 124 ауд. 
Mодератор: Дарин Тенев 

 
 
1. Светлана Събева 
Извънредното положение и извънредният език 
 
Полисното наследство на публично-политически живот предполага, че 
политическото действие е на равни основания действие и апелиращо 
слово, т.е. слово, говорещо не само относно нещо, а и на някого. „Само 
голото насилие – казва Хана Арент – е безсловесно”. Безсловесността на 
насилието обаче не означава ненасилственост на функционирането на 
езика. Същестува (сингуларна) точка, в която езикът и насилието се срещат 
– като насилие на езиковото събитие или езиково събитие на насилието. И 
в тази точка може изобщо да не се говори директно за насилие. Езикът на 
насилието би могъл да функционира там, където езикът – както всяко 
насилие – е способен да изобретява „сфера на ранимост” (Валденфелс) в 
опита, запазен за мълчанието, а насилието – както всеки език – е способно 
да напусне сферата на голите средства и да се превърне, по определението 
на Бенямин, в „манифестация” (на същестуване, сила) или „съобщимост” 
на духовна същност. 
Както правният ред създава своя юридическа фикция за ‚извънредното 
положение’ като индиферентна зона между право и насилие, в която 
‚решава суверенът’ (в Агамбеновата интепретацията на Шмит), така и 
полицейският апарат – институция, действаща по логиката на 
перманентното ‚извънредно положение’ – изобретява лингвистичната 
фикция на извън-редния език като специфичен език на насилието. 
Докладът ще проблематизира тази лингвистична фикция върху примера на 
„Декларацията за сътрудничество” с бившите тайни служби на 
комунистическите режими.  
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2. Мария Калинова 
    Камелия Спасова 
    Ламела: органът на безсмъртното 

 
Лакан в своя XI семинар Четирите основни концепта на психоанализата 
предлага мита за ламелата, за да обясни начина, по който развива 
Фройдовото понятие нагон. Този мит е противопоставен на мита за 
андрогините на Аристофан от Пир на Платон. Ламелата е мислена като 
нереален орган, и все пак орган, на безсмъртното. Двата авторски 
философски мита са поставени като две решетки при осмисляне на 
проблема за двойниците. И ако при Платон сдвоените части еротично се 
въздигат по пътя към постигане на Едното, то при Лакан ламелата е органът, 
който ражда двойниците. В разработките на М. Николчина и А. Зупанчич е 
потърсен отговорът на въпросите: защо точно бащата на комедията – 
Аристофан – е избран за глас, който да представи идеята за човека-
андрогин и как римската комедия и по-специално Менехмовци на Плавт 
поражда проблемът за двойниците като средство за комично сюжетиране. 
Събитието е мислено като изскачащо помежду единия и другия двойник, 
помежду Платон и Лакан, помежду безсмъртното и реалното. 
 
 
3. Деян Деянов 
Сингуларна точка и временеустойчива вечност 
 
Сингуларната точка, противопоставена от Мамадашвили на 
„безразмерната, мигновена, идеална точка”, е, тъй да се каже, бременна с 
отклонение. Затова, преди в тази сингуларна точка да се случи 
наблюдението, интерпретацията и т. н. като събитие, не е определено как и 
в каква посока тe ще се случат. Би могло да се обобщи и така: тя е 
екстатична точка, в която временеенето на практиката, натъквайки се на т. 
нар. неподатлива материя, бива развременено и в която би могло 
евентуално да се случи ново овременяване. Тъкмо сингуларната точка по 
Мамардашвили дава шансове да се разбере какво имам предвид под  
временеустойчива вечност – вечността като спрял образ на времето (а не, 
както е в Платоновия „Тимей”, „времето като подвижен образ на 
вечността”). Така вечността – като проекция на времето – също се оказва 
екстатична; вечност, която може да вечностее, да бъде развечностена и да 
се овечности отново. Това дава шанс да си дадем сметка за 
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временеустойчивата вечност – „безсмъртието” – на едно произведение на 
изкуството, на един научен трактат и т. н., разграничавайки възможностите, 
които има в тях, от възможностите, които имаме чрез тях (напр. 
джазирането на „Малка нощна музика” не е собствена възможност на 
Моцартовото произведение, а възможност чрез него). Такова разбиране на 
сингуларнитите точки и на временеустойчивите вечности, дава шанс да 
разграничим две съвсем различни форми на интерпретация (които иначе 
няма как да бъдат разграничени). 
 
4. Еньо Стоянов 
Събитието на литературата: продължение на дельозианското 
преобръщане на платонизма 
 
Докладът се стреми да подложи на критичен анализ определени аспекти на 
„преобръщането на платонизма” във философския проект на Жил Дельоз в 
посока подчертаване на недовършеността на това преобръщане. Докато 
първоначалното схващане на Дельоз за продължаващ процес на 
преобръщане на платонизма, наченат от самия Платон, предполага 
преобръщане на йерархията между идентичност и различие в полза на 
последното, в написаното в края на живота му съчиниение (в съавторство с 
Феликс Гатари) „Що е философия?” сякаш се съхранява съотношението и 
субординацията на позициите между (нормативно разграничените) 
философия, наука и изкуство в същия ред, в който ги откриваме в 
Платоновата „Държава”. Докладът ще се опита да покаже, че би било далеч 
по-продуктивно да разгледаме специфичните позиции в платоническата 
йерархия (идея, подражание, симулакрум) и в далеч по-гъвкавата, но 
въпреки това строго регламентирана,  подялба на производството на 
концепти, функтиви/проспекти и перцепти/афекти, предложена от Дельоз и 
Гатари в Що е философия?, като прагове на един виртуален процес, чиято 
актуализация протича нелинейно и който може да бъде осмислен на базата 
на твърдението, че преобръщането на процеса (чиито „моменти” или 
прагове биха били, например, самотъждественост, мимезис и инвенция) е 
само част от и дори продължение на процеса. Съответно прагът на 
преобръщането – поезията в йерархията на Платон, литературната 
инвенция – може да се разгледа като продължаващо разтваряне, 
иманентно и необратимо преобръщане на самотъждествеността и 
мимезиса. 
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16:15 ч., Център по руски език, 124 ауд. 
Модератор: Миглена Николчина  

 
 
5. Димитър Божков 
Трагедия и суверенност 
 
Текстът се занимава с интерпретацията на Карл Шмит на Хамлет от гледна 
точка на политическата философия. Тази интерпретация влиза в пряк 
диалог с Валтер Бенямин и неговата книга за немската барокова драма 
като измества някои акценти, които мислят теологията на историята. 
Извънредното положение е такъв тип събитие, което утвърждава 
суверенността, но в същото време може да има и трагически измерения. 
Така основното политическо събитие може да бъде  свързано с едно 
трагично решение, което прави от историята катастрофа и трагедия. На 
фона на историята на датския принц Карл Шмит показва връзката между 
политическа философия и литература като определен тип осмисляне на 
извънредното събитие и гражданската война. 
 
 
6. Любомир Терзиев 
Употреби на безсмъртието: личността на Лок и субектът на 
Бадиу 
 
В този доклад ще се опитам да установя определени точки на близост 
между понятието личност на Джон Лок и понятието субект на Ален Бадиу. 
Според Лок „съзнанието прави личната идентичност” (Опит върху човешкия 
разум). Наличието на една и съща материална или нематериална 
субстанция не конституира същата личност. Идентичността намира своите 
основания в определена последователност в опита, която съзнанието прави 
налична. По този начин Лок, за разлика от картезианците, приема, че всяка 
версия за бесмъртието, която стъпва върху допускането за отделността на 
душата, би била частична и неточна. Единствено през нексуса съзнание-
идентичност може адекватно да се мисли за безсмъртието: „Тялото, както и 
душата, участва в направата на един човек.  В този смисъл бихме били в 
състояние, без никакви затруднения, да въобразим същата личност в 
момента на възкресението, макар и с тяло, което няма да е със същата 
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направа и части, но със същото съзнание, което върви заедно с 
населяващата го душа.” (Лок, Опит върху човешкия разум). Можем да 
заключим, че за Лок съзнанието, като компонент на безсмъртната душа, 
обвързва живота след смъртта с историчността на смъртното 
съществование.  
Субектът на Бадиу изглежда съвсем различен от личността на Лок. Според 
Бадиу субектът не се свежда до инидивида и възниква в резултат на 
верността към събитието, което на свой ред размества порядъка на 
множествата на ситуацията. Безсмъртното начало в човека животно се 
изявява точно в тази точка. Безсмъртната човешкост се налага върху 
смъртната животинскост. С други думи, индивидът постига своето 
безсмъртие преди смъртта благодарение на прекъсване на 
последователността, вместо да запазва идентичността си в отвъдния живот 
благодарение на същото съзнание, както е при Лок. 
В този смисъл съществува огромна разлика между революционния субект 
на Бадиу и идентаристката личност на Лок. 
Въпреки тази разлика обаче, безсмъртието e фигура, призована да изяви и 
личността, и субекта. Именно това инструментално родство ще се опитам 
да проследя. 
 
 
7. Миряна Янакиева 
Квадривиумът на истината 
 
Целта на доклада е да коментира две ключови твърдения на Ален Бадиу. 
Първото е, че всяка истина е пост-събитийна; второто – че съществуват 
само четири области, които имат привилегията да произвеждат истини: 
математиката, поезията, политиката и любовта. Въз основа на тези 
твърдения френският философ предефинира философията като мислене за 
хетерогенността на пространствата, в които пребивава истината. 
Вземайки неговите тези за отправна точка, докладът се опитва да мисли 
отношението между литература и истина, както и да защитава 
възможността на литературата като един от елементите от квадривиума на 
Бадиу да интегрира в себе си останалите. 
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8. Тодор Христов 
Събитие на истина: Wikileaks и изкуството да се казва 
истината 
 
Истината рядко може да бъде сведена до изказвания, съответстващи на 
състоянието на нещата. Изказванията често се отнасят до неясни, спорни 
или дори фикционални състояния на неща. В такива случаи истината не 
възниква спонтанно, като че от късо съединение на езика и референцията, 
тя по-скоро се произвежда. В доклада си ще опитам да опиша специфичен 
режим на производството й. Специфичността му произтича от това, че той е 
фокусиран не върху изказванията, а върху акта на изказване или по-точно 
върху позицията, от която се говори. Той има за цел да произведе 
специфична позиция на говорене, която, следвайки късния Фуко, ще 
нарека място на казване на истината. Ще опитам да илюстрирам 
произвеждането на места на казване на истината, като представя 
резултатите от един анализ на семантичната онтология на серия 
информации за медиите, публикувани от  Wikileaks в края на 2010 и 
началото на 2011 г. Очаквам анализът да покаже, че в случая с Wikileaks 
такова място на казване на истината възниква от изграждането на 
специфична констелация от тайна, опозиция и разкриване, устроена не 
просто да казва публично истини, а да превръща истината в публично 
събитие, достатъчно мощно, че да позволи впрягането на политическия 
активизъм и конспиративните теории в производството на хегемония, и да 
превърне в истина дори банални мнения. 
 
 



Пленарна сесия, 14 май, 9:00 ч. 
Нова Конферентна зала 
Модератор: Шон Хомър  

 
 
1. Миглена Николчина 
Залозите на дискретността: фикционалното като превърната 
теория в романите на Юлия Кръстева 
 
Романите на Юлия Кръстева могат да бъдат четени като превърната 
теория: т.е. като преобръщане на изреченото и неизреченото, като смяна 
на караула (казано с думите на Дерида по повод превода му на Хегеловия 
термин Aufhebung) на мистерията и дискретността. Това, което в романите 
на Кръстева се случва под формата на криминална загадка, е практически 
изплуване на повърхността на теоретичната тайна - изплуване въпреки 
възхвалите, които авторката експлицитно отправя към опакото на езика и 
към неизреченото. Подобни преобръщания неизбежно водят до изненади. 
В случая те ни водят, отвъд историята на Ана Комнина, византийската 
принцеса и интелектуалка, към една симптоматична среща. 
 
Миглена Николчина е ръководител на Катедра по теория и история на литературата 
в СУ „Св. Климент Охридски”. Сред научните й книги са Matricide in Language: 
Writing Theory in Kristeva and Woolf (New York, Other Press, 2004) и Heterotopias of 
the Seminar: the Lost Unicorns of East European Revolutions (Fordham UP, 
forthcoming). В момента работи върху теоретичните и художествени аспекти на 
проблема за изкуственото и квазичовешко същество. 
 
 
2. Кимура Саеко 
Ритуали на прераждане и безсмъртие 
 
Този текст ще разгледа третирането на смъртта в японските ритуали, така 
както е описано в японски литературни произведения. Будистката мисъл, 
първоначално внесена през VІ век в Япония през Корея, истински 
разцъфтяла през ХІІ век в хедонистичните дворцови общности, където 
аристократите виждали будистките практики като средство да си подсигурят 
място в живота след смъртта. Както при всяка религия, страхът от смъртта и 

 38



надеждата за по-добър живот след смъртта гарантирали появата на 
страстно вярващи. Разбирането за прераждане в будистката мисъл било 
свързвано с образи на страдание и връщане под формата на куче, 
насекомо или друго по-нисше създание. Съответно и идеалът бил да се 
прекъсне цикълът от прераждания и човек никога да не се върне към 
отсамния живот, а по-скоро да постигне безсмъртие чрез достигане на 
Чистата земя. С други думи, целта била човек да се откъсне завинаги от 
отсамния свят. 
Обратно на това, народните традиции, практикувани извън будизма, 
изявяват различен тип вяра в безсмъртието. В рамките на тези практики 
безсмъртието не било приравнявано с неуспеха да умреш. Умирането, 
прераждането и връщането към живота били виждани като форми на 
безсмъртие. Така смъртта можела да се случи редица пъти и ритуалите 
празнували живота не като единичен жизнен период, а като период от 
редица последователни животи. 
 
Доц. Кимура Саеко е защитила докторска дисертация в Токийския университет, сега 
преподава в Университета Цуда, Токио. През 2009 година публикува две книги: Чии 
са гърдите? Пол и власт в средновековната японска литература, изд. Шин-йоша; 
Хомосексуалността на любещото повествование, изд. Сейдоша. През 2010 
публикува първата си книга на английски: A Brief History of Sexuality in Premodern 
Japan, TLU Press, 2010. Най-обещаващото име в японския феминизъм от 
последните години. 
 
 
3. Дарин Тенев 
Ефекти на събитието: Отвъд крайността с Бадиу и Дерида 
 
В своята Етика Бадиу твърди, че верността към истинната процедура, 
предизвикана от едно събитие, предполага безсмъртие. Човекът не е 
просто живо същество, доколкото той трансцендира своята ситуация, а като 
става субект, достига определен вид безсмъртие. Дерида, от друга страна, 
също отнася събитието към нещо несводимо до крайността. В неговия 
случай тази специфична критика на крайността е била вече вписана в 
някои от ранните му работи по феноменология, а по-късно е развита като 
мисъл за онова, което нарича надживяване. В настоящия текст ще 
изследвам съответните понятия безсмъртие и надживяване и ще се опитам 
да покажа как различието произтича от концептуализирането на събитието, 
като твърдя, че настояването на Дерида върху разлачието като нещо, което 
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не е нито крайно, нито безкрайно, му помага да намери по-добро решение 
на проблемите, повдигнати от природата на събитието. Ходът на 
размишлението предполага сравнителен анализ на концепциите за време 
и субект при двамата автори, както и критика на начина, по който Бадиу 
изключва животното от полето на субекта и събитието. 
Теоретичната цел на текста ще е да предложи скица на отношението между 
събитие и невъзможност, което би превърнало всяка онтология в 
призракология. 
 
Дарин Тенев е главен асистент по теория на литературата във Факултета по 
славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Той 
преподава и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и е член на Института 
за критически социални изследвания. Работил е върху модернистична англоезична, 
японска и българска литература, както и върху проблематиката на 
фикционалността, образа и деконструкцията. Първата му книга (Фикция и образ. 
Модели) предстои да излезе тази година от УИ „Св. Климент Охридски”. 
 
 
4. Филица Софиану-Мълън 
Космическо събитие и смърт в Книга на Юризън на Уилям 
Блейк 
 
В Книга на Юризън Уилям Блейк се заема с парадоксите, свързани с 
празното, което ражда сътворение, и с осмисления през смъртта и 
разделението живот. Ужасяващата фигура на Юризън, „хоризонтът” (т.е. 
онова, което поставя граници и определя правила) изниква от Хаоса като 
желание за битие. Но точно когато това желание бива изразено, то трябва 
да бъде удовлетворено и дефинирано през отделянето си от другите 
елементи в материалния и духовен не-космос, или в космоса преди 
сътворението. В този смисъл желанието на Юризън е Събитието, което 
отприщва отделянето, като по този начин дава начало на идентичността, на 
сексуалното желание, милостта, любовта, живота и смъртта. Моментът на 
сътворението е моментът на първото движение от стазиса към онзи 
творчески водовъртеж, разграждащ потенциала за живот до истинско 
живеене, което има своите съставни части. За разлика от други митологии 
на сътворението, Блейковата версия извежда желанието като епицентър на 
разпаднатото сътворение и обвързва Юризън с човешкото, с божественото 
и с разума след грехопадението. Подобна многопластова структура на аза в 
крайна сметка ни отправя към човека и разделението вътре в него, които 
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следва да мислим като творческата сила и като движението от пред-
космическото безсмъртие към физическата и духовна смърт. Може да се 
каже, че разкъсването на битието е причина за събитието, от което зависят 
всички следващи събития, включително и финалното (или константно) 
събитие на смъртта. В тази плътна символистична творба Блейк разсъждава 
върху онтологията, върху природата на биването и ставането, и гледа 
напред към мислители като Фройд, Лакан и Бадиу. 
 
Филица Софиану-Мълън е магистър по англицистика от Държавния университет в 
Кент, бакалавър по англицистика от Солунския Аристотелов университет и в 
момента завършва докторската си дисертация по стара английска литература в 
Лайденския университет, Холандия. Понастоящем преподава литература и писане 
на есе в Американския университет в България. През последните двайсет и седем 
години е поддържала интереса си към преподаването на писане на есе, стара 
английска литература и език, средновековна литература, британска романтическа 
поезия, съвременна балканска литература и творческо писане. Тя е член на борда 
на EWCA (Асоциацията на европейските центрове по писане на есе). Работи върху 
стихосбирка и върху първата си прозаична творба, След Ева: мемоар. 
 
 
5. Офелия Николова 
Изоставяне на идентичността в романа Любовта на Маргьорит 
Дюрас 
 
Изследването интерпретира романа на Маргьорит Дюрас Любовта като 
поетична ре-презентация на напрежението в триадата празнота - събитие - 
безсмъртие от гледна точка на изоставянето на самоличността. С кръговата 
си композиция, с ефирната лекота на изказа, граничещ с поезия, и с 
лишените от идентичност персонажи, настроени кьм едно сякаш осмотично 
общуване с другия, Любовта е един от типичните романи на Дюрас. В 
епохата на постмодернизма, когато метанаративът се разпада, Маргьорит 
Дюрас създава метатекст, изпьлнен с лудост, алиенация, любов и смьрт; 
свят населен с просяци, побъркани, воайори и жени, изпаднали в екстаз. 
Героите на Дюрас са обсебени от мисълта за събитие, което не могат да си 
спомнят, но и което не са в състояние да забравят. Това събитие е 
едновременно живот и смърт, Сътворение и Апокалипсис, знание и 
незнание, едно изплъзващо се първично случване, обясняващо и 
обхващащо всичко. Писателката и нейните персонажи са в непрестанно 
търсене на le mot-trou, думата-бездна, която да го назове. Но 
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наименуването на събитието разрушава крехкостта му и го ограничава, 
отричайки по този начин неговата трансцендентна сила. Tака се създава 
напрежение между празнотата, флуидния характер на събитието и 
постоянно пропадащите опити за неговото с/об-хващане и именуване. 
Априорният провал на всяко търсене и невъзможността да бъде унищожен 
лишения от идентичност Аз осъжда героите на Дюрас на безсмъртие - 
присъда, която те пренасят със себе си от роман в роман, появявайки се, 
изчезвайки и връщайки се отново, оплетени в мрежа от фантазми. 
 
Офелия Николова е професор по френски език в университета във Валдоста, щата 
Джорджия. Завършила е френска филология в Софийския Университет и има 
магистерска степен по френски и докторска по учебни програми от 
Южноилинойскийя Университет в Карбондейл, щата Илиной. Нейните научни 
интереси включват чуждоезиково усвоявяне, културни изследвания на САЩ и 
Франция и френската писателка Маргьорит Дюрас. 
 
6. Илеана Орлич 
Смърт и духове във Вишнева градина, продължение 
 
Пиесата на Ник Улару Вишнева Градина, продължение се връща към 
Чеховия шедьовър като сякаш предчувствие за пришестващата идеология 
на болшевизма: сталинистката тактика, дървения партиен език, 
погрешната политика, представяна като класова борба. 
Рамкиращият похват на пиесата на Улару предоставя както добре 
познатата структура на отношения, така и самите герои от Вишнева 
градина, някои от които тук присъстват като призраци; взаимодействието 
между тези герои и новите персонажи на продължението заплита 
сценичната взаимосвързаност на едно литературно, художествено и 
интелектуално пространство, разделено поравно или превърнато в между-
текст не само буквално, но също и посредством появите и проявите на 
любов и смърт. 
Но ако пиесата на Улару на пръв поглед не изглежда да е повече от 
театрална вехтория, където старите мощи на великия й руски модел просто 
възкресяват призраци, аз ще покажа, че в същото време тя предрича един 
нов политически и социален ред в прекъснатото препредаване по бащина 
линия (на социален и политически авторитет, на геройна идентичност) – 
накратко, че тя представя един прекъснат свят и повредени герои, които са 
свързани изцяло с възникването на новия съветски ред, на свой ред 
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положен под смъртен покров от един драматург, свидетел на разпада на 
комунизма в страните на някогашния Източен блок. 
 
Проф. Илеана Александра Орлич от Аризонския държавен университет, специалист 
по сравнителни литератури, декан на факултета по германски, румънски и 
славянски изследвания, а също директор на летния университет за Румъния и 
Централна Европа и на Централноевропейската културна инициатива за 
сътрудничество, и двете под егидата на Аризонския държавен университет. Книги: 
Silent Bodies: (Re)Discovering the Women of Romanian Short Fiction (2002); 
Articulating Gender, Narrating the Nation: Allegorical Femininity in Romanian Fiction 
(2005); Myth and Modernity in the Twentieth-Century Romanian Novel (2009); 
Avantgardism, Politics, and the Limits of Interpretation: Reading Gellu Naum’s Zenobia 
(2010). 
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Секция IV: Събития и истории 
14 май, 14.00 ч., I зала  
Модератор: Мария Калинова 

 
 
1. Николай Чернокожев 
Събитие и съ-битиé - Национални автолегитимирания и 
ценностния ред на разказаното и показано минало: История 
славянобълрарска от Паисий Хилендарски  
 
„Може ли човек да познае миналото, ако не разбира настоящето? И кой ще вземе 
от настоящето правилни понятия, без да знае бъдещето? Бъдещето определя 
настоящето, то пък определя миналото.“ 
Йохан Георг Хаман 
 
Предлаганите разсъждения са свързани с конфигурирането на исторически 
разказ, с поставянето на акценти върху определени моменти, на които е 
придаден статут на събития. А събитието е мислено като отговарящо на 
определена потребност, но и като възможно за произвеждане на основата 
на налични знания, на определена степен на масова информираност. 
Словесността намира своите (безпроблемни) опори в оформилия се 
събитиен гръбнак, но остава въпросът дали събитията стабилизират 
представа за битие.  Въпросът – отнесен към базисния текст на „История 
славянобългарска“ – има важни разполагания в сектора на превода (дори 
още на самото заглавие), в очертаването на обема и съдържанието на 
ключови понятия и т.н. 
 
 
2. Надежда П. Александрова 
Събитията по време на едно пътуване. Разходка до Цариград 
от Евгения Марс 
 
Когато Иван Вазов убеждава Евгения Марс да опише пътните си 
впечатления от съвместната им разходка до Цариград през 1907 г., той 
настоява, че пътеписът ще произведе събитие, защото ще е първото такова 
произведение в българската литература, дело на жена. И до днес остават 
обаче сенките върху самостоятелността в писането на текста. Те се 
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подклаждат както от обвиненията за писателска слабост, така и от 
избледняването на критическото внимание към текстовете на Марс за 
сметка на пикантериите около аферата й с народния поет.  
Този доклад ще преразгледа пътните впечатления на Евгения Марс от 
гледна точка на мястото им сред наличните дотогава български пътеписи за 
Османската столица. Пътеписът е особено значим, тъй като описва ритъма 
на града и привичките на османския владетел година преди детронирането 
му от младотурците. Освен неизбежното историческо заговаряне за 
значимостта на някои български места в Цариград за нашата история и 
култура, пътеписът предлага ценна етнографска гледна точка към женската 
мода и облекло, към културата на храненето и забавленията в града. 
Разходка до Цариград регистрира изместването на погледа на разказвача 
от националисткото вторачване в османската изостаналост към 
безгрижието на градския тип турист, стандартизиращ посетените места 
според скалата на удобството.  
 
 
3. Надежда Стоянова 
Събитие и всекидневие в разказите на Константин 
Константинов 
 
През 30-те години на ХХ век българската литература поставя акцент върху 
забавеното време на всекидневието. В много от разказите си от това 
десетилетие Константин Константинов се насочва към тази проблематика. 
Обект на доклада ще бъдат произведения от сборниците „По земята” 
(1930), „Трета класа” (1936), „Ден по ден” (1938) и „Седем  часът заранта” 
(1940), в които събитието се явява мяра както за житейското време на 
персонажите, така и за повествователното време на текста. Същественото 
за събитието не е обстоятелственият му характер, а потенциалът му да 
провокира рефлексията на героите, да доведе до внезапното съзнаване на 
предвидимия, на изпразнения в действителност от събития свят. 
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4. Инна Пелева 
Събитието смърт и безсмъртието като текст, или за какво служи 
(тук и сега) биографичният разказ: Георги Тенев, Веселин 
Стоянов, Александър Томов 
 
През 2010 г. излязоха „Господин М.” на Георги Тенев, „Моделът и неговият 
художник” на Веселин Стоянов, „Ангел или демон…” на Александър Томов. 
Трите книги боравят с абсолютно различни наративни техники, 
проповядват различни образи на света и принадлежат на автори от 
различни поколения. Обаче има нещо, което ги връзва в общ сюжет – и 
трите текста искат да разкажат-покажат действителна личност  (писателя 
Георги Марков, художника Иван Милев, политика Стефан Стамболов), да 
реконструират реално случили се животи, придобиващи принаден смисъл и 
заради смъртите, които ги приключват. Дали тези текстове разпознават 
себе си като версии на проекта за безсмъртие „и певци песни за него 
пеят”, или не? Дали повтарят ходове, изиграни още от Захари Стоянов в, 
примерно, „Христо Ботьов. Опит за биография”, или им е важно да не 
помнят тази „матрица” за увековечаване? Дали изобщо вярват, че 
„житието” потвърждава присъствието на „героя” във вечността? Защо точно 
2010-а сбъдва тази странна настойчивост в една национална литература, 
която по принцип има проблем с жанра „биографичен роман” (или 
„романизирана биография”)? Около тези въпроси е построена работата 
„Събитието смърт и безсмъртието като текст, или за какво служи (тук и сега) 
биографичният разказ”.     
 
 

16:15 ч. 
Събитие и съвременност 
Модератор Милена Кирова  

 
5. Биляна Курташева 
Събитие и емпатия: Силвия Плат 
 
Текстът ще предложи прочит на едно стихотворение на Силвия Плат през 
идеята за събитие и, обратно, ще интерпретира понятието за събитие през 
текста на Плат. Стихотворението е антологичното „Лейди Лазар”, което 
проиграва самоубийството, възкресението и Холокоста - три гранични 
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казуса от различен порядък, през които се проблематизира идеята за 
събитие. Същевременно Плат „разпъва” събитието между болезнена 
емпатия и инсценирана повторимост, което усилва потенциала на текста й 
спрямо темата.   
 
 
6. Амелия Личева  
Събитието днес: Паоло Джордано и Самотата на простите числа 
 
Този текст нямаше да бъде замислен, ако не се беше появил един 
необичаен дебют – става дума за романа на италианския писател Паоло 
Джордано Самотата на простите числа. Младият автор, роден през 1982 г., 
удари в десятката с него не само в Италия, но и по света. Този успех до 
голяма степен се обяснява с пренасянето на системата на простите числа 
към човешкото битие. Както простите числа се делят само на себе си и на 
единица, но понякога имат и „близнаци” - число, от което ги дели само едно 
число (например 3 и 5, 17 и 19), така и главните герои в романа се оказват 
нарицателни за самота, но и странен вид близнаци, които изпробват 
„операции” като сбор, делене, свързване, удвояване и пр. 
В малко по-общ план текстът ще се постарае да отговори на въпроса каква 
действителност именува Паоло Джордано, какво е събитието днес според 
„Самотата на простите числа”, как този роман провокира аналогии с 
„Елементарните частици” на Мишел Уелбек и защо днешната литературата 
поглежда към математиката и физиката, когато иска да дефинира 
човешкото състояние. 
 
 
7. Румяна Кифер  
Каноничност и безсмъртие в романа на Кристин Димитрова 
Сабазий 
 
„Митовете са универсални и безсмърни разкази, отразявщи формата на 
нашия живот -  те изследват желанията ни, страховете ни, копнежите ни, и 
изкристализират в истории, които ни напомнят, че сме човешки същества. 
Серията Митивете събира едни от най-добрите писатели на света, всеки от 
които е преразказал по един мит по съвременен и запомящ се начин.” 
[Превод – Р. И.-К.] (http://www.themyths.co.uk/) 
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За литературоведа, имал удоволствието да изследва разказите на Кристин 
Димитрова, посветени на мита Иван Вазов („Иде ли?“) или мита Пейо 
Яворов („Демонът-любовник”) в българската литература, успехът на 
Сабазий не е изненада. За читателя на остроумните й статии (напр. „За 
битката между мене и писането и как то побеждава”) дебютният й 
künstlerroman е повече от логичен. 
Сабазий е събитие в съвременната литература, което настоящият доклад 
ще изследва на четири равнища: 
1. С оглед на каноничните изображения на персоната на човека на 
изкуството в роман; 
2. Като фикционална инсценировка на архетипната литературна теория; 
3. Като игра с международната традиция на преразказване на 
класическите митове (напр. Р. Грейвз, Г. Шваб); 
4. В сравнение с други автори от поредицата Митовете, създаващи 
съвременен канон на класическото разказваческо изкуство. 
В този смисъл считаме българската творба за събитие в мащабния проект 
на 30-те международни издателства, наречен неслучайно „херкулесов 
подвиг”. 
 
 
8. Ани Бурова 
Литературното събитие – възможно ли е днес? 
 
Текстът се съсредоточава върху българската литература от последното 
десетилетие, за да потърси отговор на въпроса възможно ли е днес да се 
произведе събитие в литературата. Проследяват се механизмите, по които 
фактите в литературния контекст биват номинирани като събития, тяхната 
трайност като такива, анализира се има ли консенсус в литературната 
среда около това кои са събитията в съвременната българска литература. 
За да стигне до изводи в тези посоки, текстът анализира осъществени в 
последното десетилетие литературни анкети и класации, годишни прегледи, 
награди и номинации, критически текстове. 



Секция V: Събитие и литературни факти 
14 май, от 14:00 ч., Нова конферентна зала 
Mодератор: Ани Бурова 

 
 
1. Бойко Пенчев 
Събития, нуждаещи се от вечност: Николай Хайтов, Йордан 
Радичков и рецепцията на 60-те 
 
Докладът изследва критическата рецепция на ключовите творби на 
Николай Хайтов и Йордан Радичков през 60-те години на ХХ век и 
реторическите механизми, стоящи зад тяхната “канонизация”. Според 
догмите на социалистическия реализъм литературата е до такава степен 
обусловена от социалния живот, че всъщност “събития” са невъзможни. 
Въпреки това обаче книгите на Хайтов и Радичков са посрещнати с 
неподправено вълнение и тревога. Техните книги изискват нов 
интерпретативен модел – и критиката намира такъв модел, късащ обаче с 
прогресистката темпорална рамка на официалния марксизъм. Може да се 
каже, че именно специфичното понятие за вечност е онова, което им 
придава статуса на “събития”. В случая с “Диви разкази” на Хайтов това е 
“вечността” на патриархалния българин - тема, наложена в българската 
култура от “десните” интелектуалци от ме ждувоенния период. В случая 
с Радичковите разкази “вечността” е артикулирана по по-сложен начин – в 
пряка обвързаност с идеите на Бахтин за “колективния смях”. И в двата 
случая “събитието” на придобиване на каноничен статут е обвързано с 
понятието за патриархалното минало, разглеждано като морален 
контрапункт на съвременността. Доста парадоксално, генеалогическото 
изследване на социалистическата “класика” разкрива нейната положеност 
в дискурс, роден в консервативната, пост-Ницшеанска интелектуална среда 
на 30-те години. В същото време преоткриването на патриархалността като 
коректив е  отговор на някои от новите напрежения на “мекия” 
социализъм – плод на нарастващия индивидуализъм и консумативизъм. 
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2. Надежда Цочева  
Концептът декоративност и езикът на модерността в 
Септември на Гео Милев в движението от събитие към съ-
битие 
 
В контекста на Хайдегерианското разбиране за събитието като съ-битие, 
критически осмислено от Гадамер, в настоящето изледване се разглеждат 
текстове на Гео Милев (свързаността на “Септември” с “Експресионистично 
календарче за 1921 г.”, “Грозни прози, “Ад”,“Ден на гнева”, визиращи 
пътищата на модерната душа) през призмата на категории като синтез, 
декоративност, фрагментарност, автоцитатност и т. н., в контекста на 
естетическите търсения на 20-те г. на 20 век. Целта на настоящия текст е да 
проследи: 
●как автентичното събитие променя хода на живота, 
●как поемата Септември се превръща в сложен конгломерат от различни 
фрагменти - образни светове - митология, фолклор, история, живопис…, 
включени във философски обемни метафори, за да изразят сложното 
чувство за битието - живеенето в кризата на настоящето и промяната на 
едно съзнание в контекста на т. нар. “философия на живота”. 
 
 
3. Поли Муканова 
Фрагментът и разчитането на “литературния абсолют” 
 
Текстът е опит за едно „несвоевременно” разгръщане  на понятието 
фрагмент като особена жанрова структура, която изговаря логоса на 
границата на автентичното битие. Разглеждат се някои парадигматични 
линии по отношение на жанра му. Проследява се българската следа в 
представянето на жанра и измерението му в българския литературен 
канон.  
Как философската традиция чете фрагмента и какво законодателство за по-
нататъшното му разглеждане налага. Конструктите, които различните 
традиции предлагат, разгледани от Филип Лаку-Лабарт и Жан Люк Нанси 
(The literary absolute. Theory of Literature in German Romanticism). Важен 
аспект от изследването е средоточието върху жанра, което прави Камелия 
Елиас във The Fragment. Towards a History and Poetics of a Performative 
Genre в опита за очертанието на дефинивното поле на фрагмента.  
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Една от тезите, които ще разгърна, е как да бъде четен жанрово фрагмента 
предвид граничността на обитанието му в литературата. За целта ще бъдат 
използвани теориите на Волфганг Изер и Габриеле Шваб. Именно върху 
тази гранична среда ще бъде фокусът на изследването, където 
„литературното пространство“ (Бланшо) се заражда в чист вид и оттам може 
да говорим за наличие на литературност.  
 
 

Секция VI: Етика на събитието  
15:45 ч., Нова конферентна зала 
Модератор: Тодор Христов 

 
 
1. Росица Димчева 
Проблемът за духовната свобода през втората половина на 20 
век 
 
Към предисторията на проблема.  Борбата за духовна свобода през 
Възраждането и пробуждането на българското самосъзнание. Нравствените 
кризи на Паисий, Априлов, Селимински, Пърличев и др. Идеята за 
Отечеството като духовна общност.  
Критически наблюдения на Б.Пенев, С.Казанджиев и П.Мутафчиев върху 
духовните устои на живота след Освобождението: без освобождение на 
личността не може да има истинска социална общност. Въпросът за 
полуинтелигенцията. Духовните търсения на Яворов и Вутимски.  
Пораженията върху характерите и трудният път на еманципацията на 
личността от институциите през втората половина на 20 век. Диагнозите на 
Ц.Стоянов, Е.Манов, К.Павлов и Р.Ралин. Необщественият начин, по който 
се създава новото обществено мнение: идеите трябва да докажат 
основателността си пред индивидуалния разум. Дилемата духовна смърт 
или духовно раждане:  Паскаловият опит на И.Радоев и К.Павлов. Голямата 
задача: създаване на светоглед. Подмяна на потребността от духовна 
промяна с промяна на социалното положение: констатациите на Станислав 
Стратиев от 90-те години. 
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2. Ралица Георгиева 
Пол и безсмъртие в текста на Регине Колек Уязвимо кодиране 
– генетика и разбиране за тялото 
 
Този доклад се позовава на текст, който не е „събитие” във философската 
или феминистка литература – текста на Регине Колек Уязвимо кодиране - 
генетиката и разбирането за тялото.(Regine Kollek, „Fragile Kodierung” – 
Genetik und Körperverständnis, в: Kuhlmann Ellen, Kollek Regine (Hrsg.), 
Konfigurationen des Menschen. Biowissenschaften als Arena der 
Geschlechterpolitik, Lesk +Budrich, Opladen, 2002, S. 109-120.).. Толкова 
повече обаче той представя една тенденция във феминистките подходи в 
рамките на критиката на природните науки – да се настоява за адекватно 
отношение към границите на живото и тялото по начин, по който и „лоното 
на майката” го предполага. 
Текстът на Р. Колек е критично насочен към оня подход на генетиката, 
който интерпретира характеристиките на живото и така натоварва тази 
наука с хуманитарни задачи. Възраженията минават през няколоко 
вариращи прочита на „безсмъртието” (като фигура и задача), подменящо 
събитието или снабдяващо го с тревожни знаци: възражение срещу 
фасцинирането от представата за устойчивост и резистентност спрямо 
разпада в описанието на живото, срещу създаването на прекомерни 
очаквания и желания в посока на човешкото благополучие, срещу 
разширяването на индивидуалните етически задачи, срещу отнемането на 
територията на жените. 
Текстът има фоновото разбиране, че наблюдаването и назоваването на 
природата е другото средство в политическите борби на жените, достъп до 
производството на знание, обществено присъствие и събитийност. 
Ако обаче самата техника в производство на знание разполага с 
„мъжествените” средства на „духа”, отвъд крайното, смъртното, тялото, 
призовано като желана територия за всички, кой език е в състояние да 
изговори този призив? Ако се придвижваме към идеята за една друга, по-
скоро женска/женствена техника на научното изследване, поместваща 
„отсам” границите на тялото, ще станат ли видими жените в рамките на 
един вече работещ научен режим и събитийност? 
Този критичен прочит на текста на Р. Колек заостря питането и разсъждава 
по линията на въпроса доколко настояването на границите на живото има 
коригиращ потенциал спрямо представата за тяхното разширяване в 
определени визии на безсмъртието и какво носи разчитането на това 
съотнасяне в метафориката на отношенията между половете. 
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3. Андрей Бобев 
Вечна слава за Героя – насилието над Другия 
 
Докладът ще разглежда проблема за прилагането на насилие 
(структурирано или не) като своеобразна техника за постигане на 
самоличност и паметовост.  
Ритуалното, ритуализираното и неритуализираното насилие ще бъде 
изследвано като форма на изграждане на самоличност – индивидуална, 
социетарна или социална. Ще бъдат коментирани аспектите на насилието 
като митотворчество и като неизменен конституент на процеса на 
героизация. Жестокостта над Другия ще бъде разгледана като 
трансформационен агент и трансформационна фаза за фигурата на Героя  
– отново от социетарна или социална гледна точка. Ще се маркира образът 
на свещеното насилие като структуриран акт, откликващ на индивидуални и 
колективни потребности, без чието удовлетворяване личността 
(индивидуална или колективна) е изправена пред екзистенциална 
невъзможност. Ще бъдат отбелязани и механизмите, превръщащи 
озверяването и мутилацията (като две страни на едно цялостно събитие), 
включително автонасилието, също така в конституенти на времето, 
осигуряващи неговото протичане в желаната посока, респективно – 
гарантиращи своеобразно паметово безсмъртие. Ще се коментира 
знаковата (преди всичко социетарна и социална) функция на субпродуктите 
на насилието (тоест на анатомичните “трофеи”) и на мутилационния 
инструментариум.  
В заключение ще бъде направено обобщение за ролята на насилието 
(цензурирано в своите литературни проявления) като волеизява, 
утвърждаваща личностните права.  
Текстът ще има тезисен характер и ще бъде тематично ограничен, като в 
качеството на илюстративен и аргументативен материал ще бъдат 
приведени примери единствено от различни етапи от развоя на 
българското писмено слово. Собствено археологически, етнографски, 
социологически или психологически аргументи ще се привеждат само по 
изключение – за валидиране на разсъжденията, основани върху 
литературния материал. 
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4. Албена Хранова,  
    Димитър Вацов 
    Събитие и безсмъртие в две понятия, в два сюжета и два 
прочита 
 
Предложеното изследване се развива на две равнища, обвързани в 
проблемната рамка „събитие и безсмъртие” – културноисторическо 
(разработено от Албена Хранова) и философско-теоретическо (разработено 
от Димитър Вацов), и в четири тематично свързани помежду си фокуса, 
чийто предметен обхват последователно се стеснява. Първият е рефлексия 
върху състоянията на „Възраждане” във вида му на „епоха на Възраждането” 
в българската култура, интерпретирано през напреженията от битката между 
метафора и понятие; между цикъл и телеологична линия; между събитие и 
природа. Вторият е рефлексия върху радикализациите на понятието 
„робство” през ХІХ век (с акцент върху писането на Ботев и ефектите от това, 
че единствената мислима свобода за него е смъртта), интерпретирани 
отново в режима на битката между метафората и понятието в „робство” в 
перспективата на едно възможно „неопрагматистко” разбиране, свързано с 
политическата трайност на концепта. Третият фокус е върху траенето на 
Хаджи Димитър в българската литературна традиция и не по-малко силните и 
последователни жестове (от Вазов до Вапцаров) за „спирането” на 
стихотворението, чиято пределна метафоризация, гледано вече откъм 
живеещите след нея, принуждава към собственото си прекъсване, към 
нови/други буквализации, които да позволят по-нататъшната обикновена 
работа на дискурса, включително и по-нататъшна метафоризация на 
буквалностите (грубо казано, българската литература трябва да „спре” 
„събитието”, каквото е стихотворението Хаджи Димитър, за да осигури 
собственото си траене-„безсмъртие”). Четвъртият фокус се съсредоточава 
(облягайки се върху вече наличните литературоведски построения по 
въпроса) върху ефектите от това, че героят на Хаджи Димитър до края на 
текста е буквално жив, което дава възможност за следващи теоретически 
пренареждания в режима на отношенията между „събитие” и „безсмъртие”.  



Секция VII: Фигури на Безсмъртието  
14 май, 14:00 ч., II зала 
Модератор: Амелия Личева 

 
 
1. Ирен Александрова 
Душата и човешките колективи като израз на безсмъртието от 
несъзнаваното и Аза 
 
Изследването представя основни постановки на аналитичната психология 
на Карл Густав Юнг, в които анима е архетипов образ на живота. Въвеждат 
се критично възгледите му за безсмъртието, но на практика интересът е 
към моделите, в които поезията снема тази проблематика. Това е свързано 
с жанровите възможности на лириката. Интровертната и екстравертна 
ориентация активира различните образи на живота съответно през по-
активното посредничество на несъзнаваното и съзнаваното, Аза. 
Представата за колективното начало, в което безсмъртието е една 
психологическа истина, се обяснява през психологията, но се аргументира 
чрез анализи на лирически текстове от класици в българската литература – 
Яворов, Дебелянов, Вапцаров и др. 
 
 
2. Пламен Антов  
Калибриращата модерност: диалектика и авангард 
 
Двете основни понятия, предложени от организаторите, са поставени в 
констелация от проблеми и фактори, които терминологично назовавам 
“авангардна ситуация”, за да обознача един гигантски колапс, състоял се в 
края на ХІХ и първата половина на ХХ век – колапс, който бележи смъртта 
на стария хегелиански свят и раждането на съвременния.  
1. В креативния център на “авангардната ситуация” е войната като 
конституиращото събитие и в исторически, но още повече в символичен 
план. Войната като фигура на абсолютен релативитет между технология и 
природа. Тъкмо през нея се разисква централният проблем за смъртта и 
безсмъртието, по-точно проблематизира се самата граница “смърт–
безсмъртие”. Това става чрез фигурата на уробороса, към която ни 
насочва пророкът на ХХ век Ницше – войната като самата алегория на 
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онова спазматично състояние, чрез което модерният рационализъм 
постига абсолютния си максимум и едновременно се транссубстантивира в 
радикалното си “друго”, регресира в сферите на природното. 
2. В този смисъл войната е символно релевантна на модерния 
институционализъм изобщо – оголване на биологическия му субстрат, 
където се задейства същият уроборосен механизъм: Институцията като 
“буфер” между човека и природата (Хегел), като еманципиращ 
“инструмент” (Гелен) в процеса на своята хипертрофия реабилитира 
природния атавизъм, т.е. онова, което надмогва. 
3. Този диалектически и апоретичен сюжет е конкретизиран чрез 
антитезата “машина–животно”, снемаща отношението Култура–Природа; 
по-точно, чрез вътрешната релативизация на антитезата. Разгледана е по-
отблизо идеологическата и литературната употреба на уроборосни фигури 
като танка и трактора, чрез които е разискван проблемът за граничната 
позиция на машината – като метафора на самото състояние на граничност, 
конституиращо спазматичния модел. Място на самата граничност, където 
непрестанното набъбване на “същото” произвежда собственото си “друго”. 
Място на излишъка като недостиг. 
4. Накрая ситуацията е проектирана в мета-аспекта на собствената си 
снетост в езика на естетическия авангард, мислен като перформативна 
артикулация на централната апория на модерността. Авангардната творба 
е изследвана през антитезата “функционалност–орнаменталност”, за да 
бъде разкрит нейният двойствен статут, където в момента на 
радикализацията си модерното изкуство прекрачва отвъд естетическото, 
регресирайки към абсолютната функционалност на примитивното, пред-
естетическото изкуство. Уроборосният сюжет е видян през тъждеството 
“машина–животно”. 
В исторически план дистинкцията “смърт–безсмъртие” е възпроизведена – 
и перформативно разрешена – чрез диалектиката Модерност–
Постмодерност, чието генеративно ядро е тъкмо естетическият авангард, 
видян като мястото, където “високата” модерна култура, рационална и 
центрирана около субекта-Аз, умира-и-оцелява чрез своето “друго” – 
умирайки, тя постига своето безсмъртие в постмодернизма като 
диалектическа обединеност на модерно и контрамодерно. 
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3. Яница Радева 
Преодоляване на смъртта в поезията на Иван Теофилов 
 
Статията ще разгледа етапите и стратегиите за преодоляване на смъртта на 
различни нива на поетическото говорене на Иван Теофилов, тъй като това 
е поезия, за която пребиваването тук и сега е единствено възможно 
съществуване. Краят на битието поетът представя не като събитие за 
преминаване към друго съществуване, а като задействала се съпротивата 
на живота дори на нивото на предметите и вещите. Липсата на 
трансцендентно смирение, с което традиционно се представя смъртта, е 
заменено със стратегии за преодоляването й и оставане в максимална 
степен в пространството и времето на отсамното. Пред покоя на смъртта 
лирическия аз на Теофиловата поезия спира, той не вижда и не вярва в 
преминаването на човешкото в други форми. Тази характерна черта на 
поезията на Иван Теофилов ще се цели да бъде откроена в реализирането 
на темата. 
 
 
4. Елена Азманова 
Събитие и безсмъртие в ритуалните текстове на лириката 
 
Настоящият доклад проследява някои процеси в периода на българската 
лирика от Освобождението до края на Втората световна война. Обект на 
изследване са специфични лирически творби – химн, марш, молитва, 
клетва. Те се диференцират както по целта на написването си, така и въз 
основа на озаглавяването си. Такива творби принадлежат както на 
класически творци като Ив. Вазов, К. Величков, Ст. Михайловски, К. 
Христов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Ем. 
Попдимитров и др., така и на „неканонични” като Хр. Максимов, Хр. 
Силянов, Дим. Бабев, Д. Подвързачов, Ив. Грозев, Ив. Мирчев, Мара 
Белчева, Д. Габе, Люба Касърова, Христина Стоянова, Вл. Русалиев, М. 
Грубешлиева, Траян Тъмен, Иван Йончев и др. Конкретната задача е да се 
проследи присъствието на такъв тип творби като събитие в литературата, 
както и тяхното безсмъртие чрез възможността да продуцират 
метатекстове в различни културни пластове – от „високата” ритуална 
патетика до масовото изкуство и паралитература. Специфичният им 
характер ги определя двустранно – от една страна, те са творби, 
възникващи под влияние на конкретно историческо събитие, а от друга – 
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самите те се превръщат в литературно събитие. Като такива имат 
способността да обезсмъртяват както историческото, така и литературното 
събитие.  
 

16:15 ч., II зала 
Модератор Ренета Божанкова 

 
5. Елена Дараданова 
Безсмъртната любима в южнославянския поетически 
авангард 
 
Докладът заявява намерение да проследи как фигурата на “безсмъртната 
любима” се афишира в поезията на авангарда. Изхождайки от тезата на 
Барт, че във всяка фигура се съдържа друга, която е в пряко отношение на 
системата от значения на конкретния субект, изложението разпознава 
именно тези фигури, посредством които се проявява  спецификата на 
любовния дискурс в южнославянския експресионизъм и сюрреализъм. 
Интерес представляват отклоненията от традиционните появи на фигурата 
на “без/смъртната любима”, предвид очертаването на  авангардистката 
визия за света, и начинът, по който субектът в лириката на автори като Я. П. 
Камов, С. Пандурович, М. Ристич и др. артикулира представите си. 
Проследява се също начинът, по който се интерпретира в художествените 
текстове мотивът за мъртвата любима и отношението на тази 
интерпретация към познатите му презентации в романтическата поезия. 
Текстът анализира и превъплъщенията на женския образ /мъртвеца, 
кучката, вампира, циганката и др./, с цел представяне на авангардисткото 
разбиране на безсмъртието, респективно на “вечната любов”, и с оглед на 
извеждане на устойчив модел в рамките на  южнославянския еротичен 
лирически дискурс.     
 
 
6. Димитрина Хамзе 
Морталната мултипликация като безсмъртна събитийност в 
романа „Космос” на Витолд Гомбрович 
 
Гротесковите „екслибриси” в „Космос” – органична част от Универсалния 
ребус, кулминират в серия симетрични и ескалиращи смъртни събития, 
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„подсигурени” от антиципативната парадигматика на Вселенската 
структура. Акомпанирайки като „предчувствие” или „предсказание” (чиято 
неизбежност прозира в схемите на о-предметените и съответно о-
духотворените субстанции, симбиозиращи, благодарение на 
кометафоричния обмен) в съвършената космическа оркестрация, като 
танатична събитийност, те се превръщат в сублимати на човешката 
духовност – емблема на безсмъртието, в гаранция за осъзнато 
трансцендиране на адресата, в трансформатор на емоции, експресии, 
страсти…    
 
 
7. Катерина Кокинова 
Договореното безсмъртие: Кундера и Набоков 
 
Основен предмет на изследване в този доклад е авторефлексията като 
израз на стремежа към договорено безсмъртие. Милан Кундера и 
Владимир Набоков насочват четенето ни, за да издълбаят, увековечат 
желания прочит в съзнанието на поколения читатели. Оказва се, че 
„човекът е дете“, също както и писателят, който опитва да остане незрял, да 
играе, за да отложи смъртта или дори да постигне безсмъртие. До-
говореното четене, което представя литературата като игра и 
представление, е още един начин да се съберат homo ludens и homo 
legens. Това изглежда е основният въпрос, с който някои текстове на М. 
Кундера и Вл. Набоков се занимават. 
 
 
8. Радост Велева 
Мит и безсмъртие в съвременната руска проза 
 
В доклада се разглежда темата за обезсмъртяването на творчеството, на 
автора, на сюжета в съвременната (руска) проза чрез мита. Основания за 
това търсим във факта, че през последното десетилетие много писатели се 
връщат към митологичната тематика. Социалната несигурност, постоянните 
промени, както и самата динамика на живота носят със себе си тъгата по 
„изгубения Рай”, и един от възможните начини за преодоляването й е 
връщането към сигурната и вечна категория на мита. От друга страна, 
изминалото десетилетие носи отпечатъка на предшестващото го 
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краевековие, поредното, донесло апокалиптичните очаквания и страхове. 
Обръщането към различни духовни практики е своеобразно търсене на 
изход, начин да се „излъже смъртта”, напомняйки древните ритуали. 
Изпробването на нови форми на словесност, както и на различни 
творчески похвати от автори като Виктор Пелевин правят от едно 
произведение литературно събитие, но и изчезват в читателската памет със 
скоростта, с която са се появили. Митологичното, вплетено в тези бързо 
остаряващи текстове, носи своеобразен баланс, помирява модерното и 
вечното, но и разгръща нови полета на изява, както на митологията, така и 
на технологията.  
 
 
9. Валя Крумова 
Знаци на безсмъртието в художественото пространство на 
Людмила Улицкая 
 
Людмила Улицкая, биолог по образование, за която критиката твърди, че 
към своите персонажи се отнася обективно и с хладния интерес на 
естествоизпитател, избира полето на литературата, а не възможностите на 
биологията (вгледана отблизо в материята), за да потърси отговорите за 
безсмъртието на личността през историята на семейството и рода. 
Фокусирайки се върху семейната сага, нейната проза е организирана 
около пространството на дома, неизбежно свързано с рода и 
продължението му, осигуряващо своеобразна вечност на отделния човек. 
Пейзажът на дома е наситен със загадъчните силуети на предмети, носещи 
спомени, станали митологични (“легенди” - Бодрияр), които говорят дори 
след смъртта на своите притежатели. Тези артефакти са „семеен портрет”, 
артикулиращ истината за рода, които, идвайки от миналото, помагат да се 
организира бъдещето. Те препращат мисълта към разбирането за 
възвръщане към раждането, към детството и към факта, че си бил роден. 
Благодарение на къщата (дома) и старинните предмети паметта на 
поколенията е добре подслонена. Така те “обезсмъртяват” личността, 
продължават живота й, изграждат битието на другия, напомняйки му за 
миналото на притежателя им.  
Във време на безкрайни научни дирения на безсмъртието чрез 
технологиите Л. Улицкая демонстрира носталгия към корените. Това 
приближаване към предишни времена, към изворите ще се потърси в 
романите й Медея и нейните деца и Искрено Ваш, Шурик. 
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