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ЗА ТОЗИ СБОРНИК

На 27.11.2020 г. в Американския център на Столичната биб-
лиотека се проведе Националната кръгла маса „Астрид Линд-
грен: свободата на духа – кауза и приключение“. Тя се състоя по 
повод 75 години от появата на легендарната героиня Пипи Дъл-
гото чорапче и в памет на проф. д-р Вера Ганчева (1943–2020), 
скандинавист, общественик и преводач на Пипи в България. 

Кръглата маса беше организирана от Инициативен коми-
тет със съдействието на Столична библиотека и Посолството 
на Кралство Швеция в България. В нейния научен дял онлайн 
се включиха проф. д-р Светлана Стойчева, НАТФИЗ; гл. ас. д-р 
Антония Господинова, гл. ас. д-р Надежда Михайлова, СУ; гл. 
ас. д-р Евгения Тетимова, СУ; доц. д-р Борис Минков, НАТФИЗ; 
доц. д-р Тони Манасиева, СУ; Жюстин Томс, НБУ; д-р Георги 
Господинов, БАН; гл. ас. д-р Даниела Рачева, СУ; ас. д-р Дани-
ел Полихронов, СУ, доц. д-р Велина Тодорова, член на Коми-
тета по правата на детето на ООН; адв. Миглена Балджиева; 
проф. дпн Нели Иванова, СУ; Анет Маринова, училищен психо-
лог и преподавател, НБУ; Снежана Тодорова, председател на 
Съюза на българските журналисти; проф. д-р Лилия Райчева; 
д-р Иван Ланджев, носител на наградата „Владимир Башев“, 
2019; Панайот Стефанов, носител на наградата „Васа Ганчева“; 
Неда Узунколева, носител на наградата „Васа Ганчева“; Зелма 
Алмалех, журналист, „Въпреки“. 

В настоящия сборник са включени някои от текстовете, 
представени на Кръглата маса.

Доц. д-р Марин Бодаков, Инициативен комитет

Кръглата маса беше една от последните инициативи на 
проф. Вера Ганчева. Съдбата обаче реши в този форум да се при-
бави и панел в нейна памет. Проф. Ганчева не искаше форумът 
да се ограничи само на терена на литературата. Тя настояваше 
той да се фокусира върху правата на децата и против насилието 
върху тях. Вера призоваваше да видим Пипи като детски омбуд-
сман. В подготовката на кръглата маса се опитахме да следваме 
нейните идеи (бел. ред.).
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Астрид Линдгрен пред пишещата си машина. Статуя на Мари-Луиз Екман. 
Снимка: Borjanne, CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staty_av_Astrid_Lindgren.jpg?fbclid=IwAR1UF-
hqMGrZ8K6BWthakWJae2uCTtPZWr-G_J-_V_vGGoZwgeof3JDjW8Ow)
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и изказвания
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Н. Пр. г-жа Катарина Рангнит
Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция 

за Република България

За мен е истинска чест да взема участие в откриването 
на тази кръгла маса и изложба, посветени на Пипи Дългото 
чорапче. Разбира се, бих предпочела да присъствам на живо 
в Столична библиотека, за да мога по-отблизо да участвам в 
това честване на 75-годишнината на Пипи. Много се гордея и 
съм впечатлена от Столична библиотека за това, че успяхте да 
организирате събитието с толкова забележителни участници в 
дискусията и съпътстващи интересни дейности, за което благо-
даря на доц. Бодаков и Юлия Цинзова.

Бих искала да изразя своите съболезнования на прияте-
лите и семейството на проф. Вера Ганчева. Вера Ганчева е 
първият български преводач на „Пипи Дългото чорапче“, пре-
водната книга е публикувана през 1968 г. Нямах честта да се 
срещна с нея на живо, но съм чувала от толкова много хора, 
че е била изключителна културна и обществена фигура в Бъл-
гария, широко известен и уважаван скандинавист и преводач и 
съм сигурна, че тя би оценила високо организирането на това 
събитие, ако беше все още сред нас.

Пипи Дългото чорапче е изключителен герой и 75 години е 
забележителна възраст за един такъв герой, който все още има 
какво да каже на съвременните деца по целия свят. Поласкана 
съм, че „Пипи“ е любима книга на няколко поколения български 
деца.

Докато мислех какво да включа в своето изложение ми 
беше много трудно да преценя от какъв ъгъл да погледна на не-
щата. В продължение на 75 години героинята на Астрид Линд-
грен, Пипи Дългото чорапче, забавлява всички ни, впечатлява 
ни, задава въпроси и ни провокира. Пипи е силно обичана от 
децата и хората от всяка една възраст я смятат за ролеви мо-
дел и символ на независимост и анти-авторитаризъм и до ден 
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днешен. Въпреки че е разглеждана като неподходяща от опре-
делени кръгове от обществото, нейният свободолюбив харак-
тер е оставил отпечатъка си отвъд света на детската литерату-
ра. Пипи е била част от проекти, например „Днешната Пипи“ на 
„Спасете децата“, в подкрепа на момичета, които са принудени 
да емигрират.

Чудя се дали това е било намерението на Астрид Лин-
дгрен, когато тя е писала книгата за Пипи през 40-те години 
като сборник от разкази, с които е приспивала дъщеря си. 
Смятам, че тя изобщо не е знаела в какво ще се превърне 
тази героиня.

Но самата Астрид Линдгрен е вдъхновяващ човек. Тя е 
поддръжник на справедливостта в обществото, на правата на 
децата, на премахването на насилието и на разбиране на мал-
цинствата, както и на любовта и грижата за природата. Тя гово-
ри против физическите наказания над децата. Тя вярва, че де-
цата имат право на детство без насилие и да бъдат отглеждани 
с любов. Въображението на децата и игрите счита за основна 
ценност. Но създала ли е тя Пипи като политически герой? Не 
ми се вярва.

Астрид Линдгрен притежава уникалната способност от 
нещо лично и частно да създаде герой, който е универсален 
и който докосва хората по целия свят, независимо от възраст, 
език и културни бариери. Пипи Дългото чорапче е революцион-
на – не толкова като герой, а като литературно произведение. 
Децата по света заслужават добри книги, добри истории и за-
служават ние, възрастните, да взимаме насериозно техните 
страхове и техните мечти.

И това е голямото постижение на Астрид Линдгрен и на 
книгата „Пипи Дългото чорапче“.

Пипи Дългото чорапче е необикновено момиче, което оби-
ча да се налага, което не вярва в авторитетите и има свръхчо-
вешка сила – модел за подражание на момичетата и момчетата 
по целия свят. Астрид Линдгрен би одобрила това.
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Взимайки участие в това събитие, се надявам да мога да 
допринеса поне малко за правото на всяко дете да има достъп 
до книги, театър и култура. Благодаря на Столична библиотека, 
че още веднъж ни дава повод да празнуваме героинята Пипи.

В заключение бих искала да споделя собственото си 
мото – по-добре да бъдем нещо, което е прекалено, отколкото 
нещо, което е недостатъчно. Това не е цитат от Пипи, но би 
могло да бъде. И вярвам, че разказите за Пипи, които са ока-
зали влияние върху мен, влияят и на много други хора.

Благодаря за вниманието
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Д-р Джейн Муита
Представител на УНИЦЕФ в България

Уважаема г-жо Катарина Рангнит, посланик на Швеция в 
България, 

Бих искала искрено да Ви благодаря за отправената към 
УНИЦЕФ покана да се включи в тази кръгла маса по случай 
75-тата годишнина от появата на легендарната героиня Пипи 
Дългото чорапче и в памет на проф. Вера Ганчева – писател, 
преводач и публицист, превела „Пипи“ на български език, да-
вайки възможност на поколения български деца да се запозна-
ят с героинята на романа.

Уважаеми участници, също така бих искала да изразя ува-
жението към всеки един от вас за това, че сте тук днес и че сте 
ангажирани с духа на творчеството на Астрид Линдгрен.

Ще започна с едно съвпадение – през 2020 г. своята 75-та 
годишнина отбелязва и ООН – организацията, създадена през 
1945 г., непосредствено след Втората Световна война, с цел да 
поддържа международния мир и сигурност, да насърчава на-
предъка, по-високи стандарти на живот и спазването на права-
та на човека.

УНИЦЕФ, организацията, за която работя и представлявам 
в България, е създадена една година по-късно – през 1946 г., 
като идеята е да се подкрепят децата в държавите, опустошени 
от Втората Световна война. С времето УНИЦЕФ се превръща в 
организацията, която не само подкрепя децата в кризисни ситу-
ации, но също така създава условия и настоява за спазването 
на всички права на децата по целия свят.

Участието ми в днешната дискусия с толкова разнород-
на аудитория, е както интригуващо, така и предизвикател-
ство, но не се чувствам некомфортно, тъй като творчество-
то на Астрид Линдгрен е повлияло на обществото до голяма 
степен да разбере и осъзнае на практика правата на детето, 
използвайки доста иновативен подход чрез нестандартната 
героиня Пипи.
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Признавам си, че приех поканата и от любопитство. За да 
се подготвя, направих проучване за Астрид Линдгрен и Пипи 
Дългото чорапче, като поговорих с българските си колеги в 
УНИЦЕФ и установих, че повечето от тях силно са се повлия-
ли от вдъхновяващите и удивителни творби на Астрид. Дори 
приех това като несправедливост, тъй като през детството ми, 
в родината ми, не съм имала достъп до нейните книги! Обаче 
сега с радост мога да съобщя, че книгите на Астрид Линдгрен 
са преведени и на родния ми език – суахили, както и на доста 
други африкански езици.

Желанието ми да се присъединя към дискусията е водено 
и от интереса ми да науча повече за тази изключително смела 
жена и бунтарка, за нейните постижения и възгледи от група 
професионалисти, с които по-рядко имам честта да общувам – 
писатели, литературоведи, журналисти.

Може би не съм най-подходящият човек за обсъждане на 
литературни творби, но вярвам, че бих могла да допринеса с 
информация защо са важни правата на детето и как обществе-
ните нагласи относно ролята на децата са свързани с техните 
шансове за развитие в живота и с бъдещето им като възраст-
ни. Тази дискусия вероятно ще ни даде възможност да оценим 
приноса на литературата и в частност как тя може да повлияе 
на  обществото да  осигури достойно място на децата по отно-
шение на техните решения и действия.

Дами и господа, 
На децата винаги се е гледало по различен начин през 

различните исторически епохи. И в тази част на света, през раз-
личните периоди, се вижда, че децата и детството са възпри-
емани по различни начини – в римско време като незавършени 
възрастни, а през Средновековието като създания без право 
на глас и без дори бегло понятие за притежаване на каквито и 
да е права. През ХVI в. се е смятало, че децата са недоразвито 
копие на родителите си (като повечето примери се отнасят за 
синове и техните бащи), утвърждавайки, че детето не е отделен 
индивид преди достигането на зряла възраст. През Ренесанса 
в културата на Западна Европа настъпват големи промени – 
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на детето започва постепенно да се гледа като на индивид, в 
който е необходимо да се инвестира, за да се образова със 
знания, а не само да усвои добри маниери.

Не е необходимо да навлизам в повече подробности, 
но бих искала да подчертая, че през различните исторически 
епохи, както и в различните части на света, мястото и роля-
та на детето се променят динамично, отразявайки религиите, 
философията и социално-политическия ред. Но това, което 
обединява всички и не се променя през вековете, е, че 
детският свят бива представян от гледната точка на 
възрастните.

Точно поради тази причина това, което ме впечатли в кни-
гата на Астрид Линдгрен, е главната ѝ героиня Пипи – дете, 
по-точно 9-годишно момиче, и за да съм още по-точна – 9-го-
дишно момиче без родители, живеещо и управляващо живота 
си само. Паралел на това днес директно би могло да се опре-
дели като дете в риск!

Това, което бих искала да подчертая, е начинът, по който 
Пипи е представена – не като жертва, не като беззащитно 
същество, а като силна и свободна личност, изпълнена 
с радост и любопитство, която може да взима обосно-
вани решения за собственото си съществуване и дори 
подкрепя и помага на другите и защитава правата им – 
през очите на детето това е, което ние наричаме овластява-
не! И смятам, че това е изключително важно.

През 40-те години на миналия век, когато все още няма 
дневен ред за правата на детето, Астрид Линдгрен, чрез Пипи 
(и чрез останалите си произведения), по буквално приказен на-
чин, формулира концепцията за правата на детето, провъз-
гласени почти пет десетилетия по-късно.

В историите на „Пипи Дългото чорапче“ може да открием 
редица примери за ключовите права на детето, формулирани в 
Конвенцията на ООН за правата на детето, приета чак през 1989 г. 
Очаквам, че в следобедния панел днес ще им се обърне специал-
но внимание, но все пак ще спомена някои от тези права:
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Подчертаването на основните принципи и права – този за 
недискриминация: независимо дали става въпрос за момиче 
или момче, независимо от цвета на косата, дали имаш лунички, 
дали си беден или не; винаги се съобразявай с най-добрия ин-
терес на всяко едно дете; право на име и идентичност, право на 
свобода на мисълта, свобода на съвестта, свобода на изразя-
ване; защита на личния живот в нейната „Вила Вилекула“, дос-
тъп до информация, закрила от насилие, от тормоз; достъп до 
храна и здравословна околна среда, достъп до здравеопазване 
и т.н. Всички тези важни права са залегнали в Конвенцията за 
правата на детето.

Съществено при правните норми е тяхното тълкование. 
В „Пипи Дългото чорапче“ Астрид Линдгрен представя много 
от тези права чрез различни забавни истории и така помага 
те да бъдат разбрани не само от децата, но, надявам се, и от 
възрастните. Например ролята на училището и образованието 
не като самоцел, а чрез стремежа им да са полезни и да по-
магат за оформянето на смислени личности (или както днес е 
определено от изследването PISA „функционална грамотност“) 
и много други.

Да не забравяме и постигането на баланс между правото на 
почивка и игри, съвместяването им с домакинските задължения, 
грижата както за хората, така и за домашните любимци. И както 
казва Пипи „Най-важното за малките деца е да знаят ред. Особе-
но, ако сами си го определят.“ – да не се пречи на независимостта 
на детето и да се уважават неговите възприятия и мнение.

Смятам, че всеки от нас ще открие любими цитати от кни-
гата, които илюстрират правата на децата.

В света на Пипи преобладава въображението и невероят-
ните ѝ случки от различни точки на земното кълбо. Но така тя 
изпраща силно послание за ролята на лъжата и последствията 
от нея, тъй като нейното въображение не води до негативни 
последици, което  за съжаление не е валидно към днешна дата, 
специално по отношение на фалшивите новини, които се раз-
пространяват главоломно ... 
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Астрид Линдгрен е оказала влияние не само върху начина, 
по който се възприема детето, но също набляга на това колко 
важно е уважението и зачитането на достойнството на децата 
независимо от тяхната възраст, и как доброто отношение към 
децата дава благотворно отражение върху цялото общество.

Много силни са и посланията, отнасящи се до свободата на 
Пипи и нейната борба за опазването ѝ, за правото на децата да 
бъдат чути, както и колко важно е да се уважават хората с разли-
чен произход и култура и да се зачита гледната точка на другия.

Но сред най-големите постижения, както знаете, е борба-
та на писателката срещу насилието и телесното наказание. Си-
гурна съм, че останалите участници в дискусията ще се спрат 
на въздействащите послания и невероятното влияние на речта 
на Астрид Линдгрен „Никога повече насилие“, както и на успеха 
по отношение на постигнатата промяна в политиките и практи-
ките в много части на света.

Днес тази книга се радва на всеобщото ни одобрение,  но 
разбирам, че малко сред излизането ѝ от печат е имало и дви-
жение за забрана на историята на Пипи Дългото чорапче. Това 
че главната героиня е била прекалено свободомислеща и не-
зависима, прекалено смела и дръзка, е възприето като запла-
ха за консервативното родителство и като противоречащо на 
ценностите на общество, отглеждащо „възпитани“ и „благопри-
лични“ деца в патриархалните си семейства. Нещо което, за 
съжаление, ми напомни за скорошните процеси за блокиране 
на реформите и политиките, касаещи правата на детето. Въл-
ната от движения против правата на детето ни предупреждава, 
че все още има нужда да се обяснява защо е важно да се ува-
жават децата, защо интересът на децата трябва винаги да е на 
първо място, защо трябва да подкрепяме различните, уязвими-
те, бедните и изоставените.

Тъй като целта на тази Кръгла маса е да се изгради мост 
между литературата и реалния живот, в заключение бих искала 
да отдам дължимото на таланта на Астрид Линдгрен, която чрез 
въображението си намира изключително мощен инструмент да 
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повлияе не само на децата, но и на възрастните, включително 
на родителите и на политиците. Това още веднъж показва, че 
литературата и изкуството са важен инструмент за промяна на 
убежденията и културните норми, за забрана и изкореняване 
на вредни практики и за борба със стереотипите.

И историите, и законите се пишат на „хартия“, но истори-
ите са тези, които одухотворяват сухите законови разпоредби 
и договори. Дори най-ратифицираната в световен мащаб кон-
венция – Конвенцията на ООН за правата на детето – едва ли 
ще има реално въздействие върху живота на децата, ако не се 
разбира и прилага в най-добрия интерес на всяко дете. А за 
това е от изключителна важност самата гледна точка на детето. 
Затова и толкова се гордеем с Астрид Линдгрен, че е такъв се-
риозен защитник на децата, а книгите ѝ са преведени на много, 
наистина много езици и са достигнали до милиони хора. 

Разбирам, че през цялата година са планирани поредица 
събития и бих ви насърчила да се организира още една кръг-
ла маса, но този път съвместно с деца – не само защото те 
най-вероятно са по-добри експерти по книгите на Астрид Линд-
грен от голяма част от нас, но и защото тяхното мнение е също 
толкова важно.
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Елизабет Далин
Омбудсман за децата на Кралство Швеция

Благодаря, че ме поканихте на тази Кръгла маса, посве-
тена на посланието на шведската писателка Астрид Линдгрен 
„Никога повече насилие“.

Казвам се Елизабет Далин, Омбудсман за децата на Крал-
ство Швеция. Омбудсманът е независим държавен орган по 
правата на детето. От 1993 г. работим въз основа на Парижките 
принципи за независимост и представляваме правата на де-
цата в Швеция, съобразно Конвенцията на ООН за правата на 
детето. Упражняваме контрол върху спазването на Конвенция-
та в Швеция, при нужда предлагаме законови или процедурни 
промени. Извършваме застъпническа дейност, участваме в об-
ществения дебат и, разбира се, в международното сътрудни-
чество в областта на правата на детето. Изготвяме и доклади 
до Комитета по правата на детето в Женева. Има и неща, с 
които не се занимаваме: не можем да се намесваме в инди-
видуални случаи, не извършваме проверки или надзор, обаче 
имаме право да се консултираме с обществените институции 
на всички нива, а това означава, че можем да се намесваме в 
случай на системно неспазване на правата на детето.

От 2020 г. Конвенцията за правата на детето вече е нацио-
нален закон. Депутатите взеха това решение, защото, макар 
много от шведските закони да са в съответствие с Конвенцията, 
прилагането ѝ не е на нужното ниво. И това беше огромен скок 
по отношение прилагането на законодателството, касаещо пра-
вата на детето от всички държавни институции.

Астрид Линдгрен вероятно е най-четената детска писател-
ка по света, поне от шведска гледна точка. Тя започва работа 
по проекта „Никога повече насилие“ с прочутата си реч, в която 
казва: „Мисля, че трябва да започнем от самото начало – от 
децата!“. И тя реално е в основата на начина, по който ние, 
шведите, възприемаме децата.
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Нека да се обърнем към някои от героите ѝ. Пипи Дългото 
чорапче – момиченцето, което живее само в къщата си, с от-
състващ баща и без майка, но посочва много от проблемите в 
обществото. Или „Братята с лъвски сърца“ – от времената, ко-
гато Швеция е много бедна страна, в която върлува туберкуло-
зата, тук темите са самотата, смъртта, обичта между братята. 
В „Немирницата Мег“ срещаме смело момиченце, което често 
прави неща, считани за крайно неподходящи по онова време, 
поне в Швеция. Или пък Роня, дъщерята на Разбойника, моми-
чето, което живее в гората с баща си – разбойник.

Много от героите на Астрид Линдгрен са деца, които се 
сблъскват с трудности, не получават грижите и закрилата, по-
лагащи се на всяко дете. Смятам, че Астрид Линдгрен прокар-
ва пътя на шведския закон против телесните наказания.

Насилието над деца е огромен проблем в целия свят. И сега 
за пръв път борбата с насилието над деца залегна в глобалните 
цели на хилядолетието, цел 16.2. Това е така, защото насилие-
то е препятствие пред развитието и бих искала да подчертая: 
няма приемливо насилие над деца, всяко насилие може да бъде 
предотвратено. Всички ние можем да допринесем за прекратя-
ване на насилието. Ако разгледаме статистиката на глобално 
ниво, ще видим колко деца по света са жертва на тежки форми 
на насилие – за период от една година става дума за общ брой 
от един милиард, т.е. половината от децата на Земята. Само в 
Южна Африка ежедневно 5 деца умират заради домашно наси-
лие. Тези резултати се базират на данни от 96 страни.

Нещо друго ни тревожи, това, което наблюдаваме във 
връзка с пандемията от Ковид-19. Тъй като много семейства 
са в стресова ситуация, децата са изолирани у дома, не ходят 
на училище, не се срещат с други възрастни, които биха могли 
да им помогнат, ако са жертви на насилие. Затова смятаме, че 
статистиката може да се окаже много по-тревожна през идните 
години. Бих искала да подчертая, че насилието е препятствие 
пред развитието на детето и, за съжаление, може да се прояви 
във всяко общество, във всяко едно семейство.
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Швеция е първата държава, която забранява телесното на-
казание и това е огромен скок, подпомогнат от Астрид Линдгрен, 
от религиозни организации, от гражданското общество и от мно-
го смелите парламентаристи. Законът влиза в сила през 1979 г., 
когато по-голямата част от населението смята, че телесното на-
казание е приемливо. През 60-те години повече от половината 
родители считат, че физическото наказание е правилен начин за 
възпитание на децата. Дори имаме поговорка: „Когото обичаш, 
него пердашиш.“ Но нашите решителни законотворци взимат 
това решение и това и пример, илюстриращ как законът може 
да промени поведението. Подобно на предпазните колани в ав-
томобилите – много хора бяха против, но се променихме. Или 
пък пушенето в заведенията: в Швеция, както и в други държави, 
то едва ли не беше възприето като основно човешко право, но 
много страни наложиха забрана и поведението се промени. Сле-
дователно законът определено може да промени традиционните 
нагласи в обществото.

През 1982 г. телесното наказание на деца става предмет 
и на наказателно преследване – през 1981 г. 90% от шведските 
семейства вече знаят за забраната. На снимката видяхте опа-
ковки с прясно мляко – един любим продукт на шведската маса. 
Става дума за период, когато имахме един телевизионен ка-
нал – черно-бял, нямаше смартфони, нито социални медии, но 

Източник: Омбудсман за децата на Кралство Швеция
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комуникационната кампания се провеждаше върху опаковките 
с прясно мляко в продължение на цели 3 години. Така започна-
ха да се засягат много важни теми и то точно на семейната тра-
пеза – как да се избегне насилието, кое е добро за децата, как 
да ги възпитаваме, как да обсъждаме с тях и да ги включваме.

Когато, през 1979 г. Швеция взима решението за забрана 
на телесните наказания, голяма част от света ни се присмива 
– ама как ще възпитаваме децата си без да ги пердашим, ние 
сме отгледани по този начин, родителите ни – също ... Днес 
обаче виждаме, че вече 76 държави са въвели пълна забрана. 
Наскоро и Япония, и Уелс се присъединиха, а през ноември и 
Шотландия.

Това не означава, че в Швеция вече няма никакво наси-
лие. Само за миналата година са подадени 11 000 оплаквания 
в полицията, като почти 14% са довели до присъди. Но тези 
полицейски доклади не показват, че има повече насилие, а 
по-скоро, че хората сигнализират в полицията. Ако разговаряш 
с деца от предучилищна или училищна възраст, ще разбереш 
за колко странен намират те боя, тъй като ще споделят с учител 

Източник: Асоциация „Спасете децата“, Швеция
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или друг възрастен – промяната в нагласите не е продиктувана 
единствено от нормативните разпоредби. Едва ли има родител, 
който на приятелско събиране или семейно тържество, би на-
мекнал дори, че пошляпва детето си – това просто не се прави. 
Тази промяна отне години, но е факт. Важното е децата да зна-
ят, че не могат да бъдат бити. И това е доста бързо развитие. 
На стр. 20 е дадена детската карта на света на организацията 
„Save the Children“, от която се вижда че много държави все 
още не са наложили забрана, нямат такъв закон, но моментът 
е назрял и съм убедена, че все повече страни ще предприемат 
решителната стъпка да сложат край на насилието над деца.

Каква всъщност е голямата цел и визия на забраната? Тя 
не е да хвърляме родителите в затвора, а просто да променим 
нагласите, да спрем телесните наказания. Идеята не е да се 
криминализира родителското поведение, а по-скоро то да бъде 
променено. Важно бе провеждането на информационна кампа-
ния, като всяко едно поколение има нужда от такава, тъй като 
промяната не настъпва веднъж и завинаги, а е продължителен 
процес, който не се случва от само себе си. Всички слоеве на 
обществото трябва да бъдат ангажирани. Предучилищните и 
училищни заведения имат съществена роля, там може да се 
обсъжда насилието, как то да бъде предотвратено, темата да 
е включена в учебните програми за предучилищна и училищ-
на възраст, а повечето шведски деца започват предучилищно-
то си образование на 1 или 2 годишна възраст. Следва да е 
включено и обучение на родители, например след раждане на 
дете или при обсъждания с млади родители. Здравните служби 
също трябва да бъдат включени, тъй като те се срещат с роди-
тели и деца, задават им се въпроси. Ако някъде има признаци 
на насилие, веднага трябва да се докладва, за да се подпомог-
нат родителите. Друго важно нещо е принципът „Осмели се да 
питаш“, защото, ако имаш подозрение, питай – като учител или 
роднина, като медицинско лице. Питай, защото понякога роди-
телите бият децата си поради разочарование от нещо свое или 
поради психологически проблеми. Така че питай, за да помог-
неш, защото става дума за бъдещето на детето.



22

Друг важен партньор са медиите. Например в Япония, която 
прие това историческо решение миналата година, всичко започ-
на с медийна кампания, заради малки деца, пребити до смърт, в 
дома им. Медиите стартираха мащабна кампания, предизвикаха 
и обсъждане в парламента и в гражданското общество и всичко 
се случи много бързо. Така медиите не са само за отразяване на 
драматични случаи, а и за образователни цели.

В крайна сметка повечето родители искат да са най-до-
брите родители на децата си, така че важно е да знаят пове-
че за това как да ги възпитават. Темата трябва да е и част от 
обучението на лекари и учители, на психолози и социални ра-
ботници, за да се знае какво е насилие, каква е превенцията, 
какъв подход да се предприеме. Нещо, което виждаме в Шве-
ция и на още много места по света, е значимостта на ролята 
на гражданското общество за предотвратяване на насилието. 
И накрая, но не и по важност, са религиозните организации – 
много такива организации участват активно в дебата за това 
какво е щастливо семейство, дали е семейство, в което има 
насилие между партньорите и над децата или в което има ко-
муникация и грижа. Много разчитам на тези организации, а и те 
активно участват в международното партньорство по линия на 

Източник: Омбудсман за децата на Кралство Швеция

Тенденции в нагласите към телесното наказание и неговото 
прилагане в Швеция

 Телесно наказание  Положителни нагласи
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ООН, подпомагайки работата за постигане на глобалната цел 
16.2. В крайна сметка в обществата, където нивата на насилие 
намаляват, това се случва, защото много се говори по темата 
за възпитанието на децата. Нали всички искаме да сме най-до-
брите родители, искаме най-доброто за децата си – значи е не-
обходимо да обсъждаме тази тема.

Да се спрем на последствията от телесните наказания. 
Макар че винаги предпочитам да говоря за положителните 
страни, когато няма насилие, необходимо е да обърнем вни-
мание и на последиците от телесното наказание. Става дума 
за поведенчески проблеми, за посттравматичен синдром при 
децата, които са жертви на насилие, престъпно поведение и 
затлъстяване. Те имат тясна връзка с насилието. Има и някои 
други взаимозависимости като по-ниско ниво на образование, 
например скорошните изследвания на Университета в Мани-
тоба сочат, че децата, жертви на домашно насилие, получават 
мозъчни увреждания.

Промяната в поведението на родителите е изключително 
важна за това как да гледаме на детето като на компетентен ин-
дивид, когато го възпитаваме, да се вслушваме в думите му, да 
му обясняваме. Така се променя цялостното взаимодействие 
между членовете на семейството.

И накрая бих искала да покажа, че промяната е възмож-
на, въпреки че не е лесна. Винаги ще има случаи на насилие, 
ще има родители насилници поради най-различни причини. Но 
обичам да показвам този слайд защото илюстрира отношението 
към телесното наказание преди гласуването на закона и след 
приемането му през 1979 г. Виждаме промяната в отношението, 
виждаме, че тя е възможна, но трябва всички да си сътрудничим 
и ето как законът може да повлияе на начина, по който мислим и 
се държим. Много харесвам следния цитат на Астрид Линдгрен: 
„Дете, което е заобиколено от любов и което обича родителите 
си, се учи как да се отнася с любов към цялото си обкръжение и 
запазва това отношение през целия си живот.“

Благодаря!



24
© The Astrid Lindgren CompanyTM/ Jakob Forsell/ TT



25

Посланията на 
Астрид Линдгрен –
в Швеция, България 

и по света



26

„Пипи Дългото чорапче“ на Астрид Линдгрен – 
отново вглеждане във феномена

Светлана Стойчева
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

„Пипи Дългото чорапче“ е книгата, която прави Астрид 
Линдгрен световноизвестна авторка. Това не става толкова 
лесно при условие, че е написана още през 1941, a е публику-
вана едва през 1945 г. Трудно се намира издателство за ръко-
пис на все още безизвестната писателка, без значение, че тя 
отдавна пробва с приказни истории за деца предимно в жанра 
„истории за момичета“1. Оригиналният текст е предназначен 
първоначално за домашно ползване (подарък за дъщерята на 
Линдгрен, историята е многократно разказвана). Може би тък-
мо това предопределя свободата в създаването на тази тол-
кова „анти“ героиня. Критиците са категорични, че този първи 
ръкопис в сравнение с редактирания и издаден четири години 
по-късно, е по-груб и още по-освободен от зачитане на въз-
растни и авторитети2.

Провокацията обаче е запазена. Още с появата си книга-
та изглежда като написана въпреки историческите обстоятел-
ства – разгара на Втората световна война, въпреки политиката 
на социалните структури, занимаващи се със социализацията 
на детето (семейството, училището и детските домове), срещу 
традиционните възпитателни стандарти, утвърдени още през 
Просвещението3. Пипи изобщо не може да бъде наречена 
„възпитаник“, т.е. „обект на възпитание“. Ефектът от появата 
на този оригинален персонаж се засилва и от факта, че той се 
оказва в талвега на вече възникналия дебат през 30-те и 40-те 

1 Цялата история на перипетиите около издаването на „Пипи Дългото чорапче“ 
е разказана от Ева-Мария Меткалф в: Eva-Maria Metcalf and the Swedish Institute. 
Astrid Lindgren. Lund: BTJ Tryck, 2000, 9-10.

2 Пак там.
3 Поради това и романът „Емил от Льонеберя“ на Линдгрен ще изглежда на свет-

линни години далеч от „Емил или за възпитанието“.



27

години в Швеция за детското възпитание и образование. Кни-
гата веднага е разпозната като заредена с концептуалност, а 
авторката ѝ неминуемо заема страната на поддръжниците на 
новото отношение към детето, съобразено с психиката и све-
тогледа му – ангажимент, „обслужван“ не само от следващите 
ѝ книги, но и определящ все по-нарастващата ѝ социална ак-
тивност.

Срещу образцовото „безгласно“ дете, репетиращо въз-
растните модели, докато стане … възрастен (Томи и Аника 
в романа), Линдгрен изправя колоритната си героиня, не-
побираща се в никакви стандарти нито за пола си, нито за 
възрастта си (в текста изрично е подчертано, че е деветго-
дишна). Белезите на нейната „непомерност“ са в изобилие: 
незабравимият ѝ вид с луничките, които много си харесва (а 
не „страда“, както гласи рекламата на едно от магазинчетата 
в близкото градче), импровизираното ѝ облекло с различни-
те по цвят чорапи и с преголемите обувки (защото са пода-
рък от баща ѝ и защото е намерила особена „полезност“ във 
възможността да си движи свободно пръстите на краката); 
собствените ѝ странни ритуали (като ходенето заднешком, 
защото: „Не живеем ли в свободна страна? Човек не може 
ли да върви както си иска? Освен това ще ти кажа, че в Еги-
пет всички си вървят така и никой не го смята за странно“.4); 
„патентованата“ ѝ логика на мислене5; културната ѝ чуждес-
транна, а още по-точно – свое-странна и … пиратска памет 
(позоваванията на измислената смешна география заедно с 
измислената култура на екзотични народи са обичайният из-
точник за аргументация на небивалиците ѝ, в които тя сама-

4 Всички цитати са от: https://chitanka.info/text/3162-pipi-dylgoto-chorapche, по 
първото издание на книгата от 1968 г. в превод на Вера Ганчева.

5 – А сега по-добре си идете у дома – каза им Пипи, – за да може утре пак да 
дойдете. Защото ако не си отидете, няма как да дойдете пак, нали? А това би 
било жалко. Подобна е логиката на желанието ѝ да тръгне на училище: за да има 
и тя като всички деца ваканция. Пререканията ѝ с аптекаря също произтичат от 
логиката (нейната).
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та невинаги вярва6).

С една дума, и във външния си вид, и в маниерите си, и в ези-
ка си Пипи се е опазила от коректива на възрастните. Израснала е 
на кораб сред пирати, буквално като извънземна, не е имало кой 
да ѝ вменява „земни“ социални норми7. Не е докосната от абсур-
дите на училищното образователно съдържание8. Свободен (а не 
освободен) дух и ум, прави всичко „на своя глава“, не може да бъде 
контролирана, във всякакъв смисъл Пипи е субект на себе си.

6 – Какво ли би казал, ако ме беше видял да ходя на ръце, както правят в Индо-
китай?
– Сега вече излъга – заяви Томи.
Пипи се замисли за миг.
– Имаш право. Излъгах – промълви тя печално.
– Грозно е да се лъже! – каза Аника, която чак сега посмя да отвори уста.
– Да, много е грозно да се лъже – съгласи се Пипи още по-печално. – Но понякога 
забравям това, разбираш ли? Пък и как ще искаш от едно дете, чиято майка е 
ангел, а татко му – негърски крал, да казва винаги истината? Освен това –про-
дължи Пипи и луничавото ѝ лице се озари – ще ви кажа, че в Белгийско Конго няма 
нито един човек, който да говори истината. Там по цял ден лъжат. Започват в 
седем часа сутринта и продължават до залез-слънце. Тъй че ако някой път се слу-
чи да излъжа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че съм живяла повечко 
време в Белгийско Конго. 
Друг пример:
– Питам те дали наистина си виждала човек с такива големи уши?
– Не, няма такъв човек – отвърна Пипи. – Би било твърде странно. Как ли би 
изглеждал? Човек просто не може да има такива уши. Поне у нас не – продължи 
Пипи, след като поразмисли малко. – В Китай е по-друго. Веднъж в Шанхай видях 
един китаец с толкова големи уши, че ги използваше като наметка. Когато вале-
ше, се свиваше под тях и му беше много топло и хубаво. Е, разбира се, за самите 
уши не ще е било много приятно. А когато времето биваше особено лошо, той 
канеше приятелите си да се подслонят под ушите му. Те се настаняваха там и 
пееха своите тъжни песни, докато дъждът престанеше. Всички много го обичаха 
заради ушите му. Този човек се наричаше Хай Шан. Да можехте само да го видите 
как тичаше сутрин рано на работа!

7 – Така си и мислех – отрони тя, – че не мога да се държа, както трябва. Няма 
и смисъл да опитвам, така и не ще се науча. 

8 Линдгрен възприема гледната точка на героинята си, за го иронизира: „Стойте 
тук и учете [към Томи и Аника], пък дано и по мен се закачат малко знания. Не бих 
рекла, че имам кой знае каква нужда от тях, но вероятно не може да се стане Ис-
тинска фина Дама, ако човек не научи колко хотентоти има в Австралия. Макар 
че, я си представете – каза Пипи и замислено натисна носа си с пръст, – че тъкмо 
когато научи колко хотентоти има, един от тях хване пнеумония и вземе че умре 
– тогава всичко е било напразно и аз няма да съм никаква Истинска фина Дама.“
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Можем да наречем „Пипи Дългото чорапче“ екзистенциал-
на книга за деца, припомняща най-важните модуси на същест-
вуване на детето: самотата, страхът, зависимостта (физическа, 
материална, психическа). Едва ли някой ще възрази, че те са в 
основата на потенциалните детски травми: има ли дете, което 
да не се е чувствало самотно, беззащитно и уплашено?  Цен-
тралните герои на Линдгрен по принцип изпитват реални липси 
(най-често са сираци, самотни и болни деца). По схемата на 
фолклорната приказка, след куп драматични препятствия тех-
ните липси би трябвало в края да бъдат заслужено компенсира-
ни. Знаем, че в авторската приказка (от Андерсен насам) това 
невинаги се случва (или краят не е абсолютен „край“, или пък 
избягва от прилагателните „щастлив“ или „нещастен“). В рома-
ните за деца на Линдгрен още в началото казусът с „липсите“ е 
решен чрез и във детската фантазия, така че щастливият фи-
нал е осъществен в самата темпоралност на романа, в самия 
процес на четене.

Пипи не само че не носи травмичните оттенъци на самота-
та, сирачеството и заплахите от външния свят, но и, така да се 
каже, ги преработва и даже оценностява9. Подробностите зна-
ем: живее като „малката стопанка на голямата къща“, но си има 
екзотичен спътник – маймунка с достопочтеното име Господин 
Нилсон, чието споменаване пред крадците здраво ги заблуж-
дава, че той трябва да е господарят на къщата; има си и кон на 
верандата, показателен за необикновената ѝ физическа сила, 
тъй като може да го вдигне само с едната си ръка (впрочем тази 
даденост не един път ще я спасява от агресията на възрастни-
те, доказвайки, че единствено по-голямата физическа сила им 
осигурява надмощие над по-малките). Независимостта на Пипи 
е пребогато подплатена с материална обезпеченост – разпола-
га с несметно количество златни парички, които влизат в упо-
треба само за детски удоволствия. След физическата уязви-
мост, героинята компенсира и другата слаба страна на децата 
– материалната им немощ или зависимост от възрастните. Ще-

9 – Съвсем самичка ли живееш тук?
– Ами! – отговори Пипи. – Та нали Господин Нилсон и конят също живеят тук.
– Да, но аз питам дали нямаш мама и татко?
– Не, нямам – отвърна доволно [подч. мое, С. С.] Пипи.
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дростта ѝ към децата от градчето, нямащи с какво да си купят 
дори бонбони (социален полъх), няма граници: 36 кг бонбони и 
на всекиго играчка по избор (докато се опразни магазинът). За-
бележително е, че при даряването не прави разделение между 
приятели и непознати, а за себе си не взема нищо – перфект-
ният дарител по всички правила.

Непрекъснато осмисля позитивите на това, че живее 
сама и че няма кой да ѝ напомня и да ѝ се кара (затова поня-
кога ѝ се „налага“ доста смешно да се смъмря сама, че и да се 
потупва); не проявява каквито и да са признаци на „самотност“ 
или „изоставеност“: винаги може да се обърне към майка си, 
погледне ли към небето, убедена е, че баща ѝ не е изчезнал 
в дълбините на океана, а е станал негърски крал на далечен 
остров и един ден ще я потърси (и той наистина пристига, ся-
каш за да опровергае съмненията, че е една от измислиците 
на дъщеря си).

Неслучайно девизът на Пипи е „Все някак ще се оправя!“ 
и действително историите в книгата дават доказателства за 
справянето ѝ в най-различни ситуации, от които най-вълну-
ващите и забавните са тези, в които възрастните (учителката, 
полицаите, крадците) безуспешно се опитват да се „справят“ 
с нея. Успехът ѝ отново се дължи на изненадващия ѝ подход: 
преди всичко без какъвто и да е страх (нали няма кой да ѝ го е 
вселил) и с нейната игрова логика, спрямо която противниците 
ѝ се оказват напълно безпомощни. Вместо класическото проти-
воборство между доброто и злото имаме париране на агресия-
та на изглеждащия по-силен (физически или властово), като от 
своя страна Пипи никога на превръща собствените си качества 
в заплашителна власт и сила.

Всяко дете притежава силно въображение, но въображе-
нието на Пипи е с изключителен диапазон: между най-висока 
проба креативност и откровено лъготене (цитираните примери 
в бел. No 6). Диалектиката между измислицата и лъжата е из-
яснена в книгата и то пак през детския поглед: Пипи не лъже 
истински, а само наужким. „Тя просто си измисля, не разбираш 
ли, глупаче?“ – реплика на все по-свободно  размислящия Томи 
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към все още конвенциално мислещата Аника: „Мама казва, че 
е грозно да се лъже“. Самата Пипи се самоизобличава, осо-
бено ако усети, че я вземат насериозно: „Така лъжа, че езикът 
ми почернява, чуваш ли? Наистина ли вярваш, че едно дете 
може да живее от май до октомври, без да яде? Естествено, 
зная, че може да се мине без храна три-четири месеца, но от 
май до октомври – що за глупост. Не разбираш ли, че това е 
лъжа! Не бива да оставяш да те заблуждават с какво ли не.“ В 
крайна сметка заблуденият остава заблуден, тъй като лъжата 
само мнимо се разобличава чрез … нова заблуда, в която оба-
че Пипи вече напълно вярва. Това са едни от най-забавните 
езикови етюди.

Езикът на Пипи е едното огледало на нейното въоб-
ражение. Тук се крие най-вече езиковата забава на автора 
и предизвикателството на преводача: словотворчество10; 
„сбъркани“ думи11; „крилати“ отговори по подобие на тези на 
Мечо Пух12; буквализирани клиширани метафори13; заигра-
ване дори с библейски фразеологизми14; пародии на учи-

10 – Спунк! – произнесе тържествено Пипи.
– Спунк? Какво значи? – попита Томи.
– Ех, да знаех – каза Пипи. – Сигурна съм в едно: че не значи прахосмукачка. 
Надали ще се намери по-корабокрушен човек от мен.

11 „Хайде, хапчета чудесни, никога да не поресна.“, „люкарство за подсилване“, 
„таблици за уморение“

12 – Ти ли си момичето, което се е настанило във Вила Вилекула? – попита 
единият полицай.

– Напротив – отвърна Пипи. – Аз съм една мъничка лелка, която живее на 
третия етаж в другия край на града.

13 – Да не искаш да кажеш, че си видяла тук да върви човек с такива големи 
уши? 
– Никога не съм виждала човек да върви с ушите си – отвърна Пипи. – Всички, 
които познавам, ходят с крака.
Или: – Може ли да ядем с ръце?
– Както обичаш – заяви Пипи, – но лично аз смятам да се придържам към старата 
хитрост и да ям с уста.

14  – Това за мен е тъй невъзможно, както за една камила да се провре през 
иглено ухо. 
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лищните текстове15.

Игрите са другото отражение на въображението на Пипи – 
може би най-действеният модус на детското съществуване. 
Игрите на Пипи като магнит привличат братчето и сестричето: 
„Дори не мога да си спомня на какво си играехме, преди тя 
да дойде. А ти помниш ли?“. Въпросът „А сега на какво ще 
играем?“ е заменен от същностния въпрос: „А сега какво ще 
правим?“ (Томи) – и веднага след това Пипи предлага неза-
бравимата игра на нещотърсачество (неслучайно породена 
като реплика на „възрастната“ игра – златотърсачество). „Не-
щотърсачката“ Пипи се е погрижила нейните „нещотърсачи“ 
да не останат разочаровани, като предварително е заложила 
„нещата“ за намиране. Усъмняването им е краткотрайно: иг-
рата за играта е по-важна.16

Участието на самата Пипи в игрите е комплексно: тя е ед-
новременно „автор“, режисьор и играч: „Понякога разиграва-
ше весели спектакли пред прозореца и играеше сама всички 
роли.“ Към края на играта „корабокрушение“ тя сама признава, 
че е скрила лодката съвсем не за да я предпази от намокряне, 
каквото приемливо обяснение първоначално дава на Томи и 
Аника, а за да направи приключението по-интересно (да го 
подчини на много по-интересната игрова логика). Понякога в 
игрите ѝ могат да се разпознаят навеи от други книги: „Остро-

15 Училищната песен, която пеят Томи и Аника:Паралелната песен на Пипи:
През дните на слънчево лято   През дните на слънчево лято
вървим през горите, полята.   вървя през горите, полята.
Не жалим на пътя теглата,   С ината си аз съм позната
а пеем ний навред: привет, привет!  и с мократа пола си шляпам, шляп.
Ако си млад,     Обувката
пей с нас, крилат,    ми за беда
не стой дома си ти нерад!   е цяла пълна със вода.
А дружно с нас     Бика голям
запей тозчас     за негов срам
из планината с буен глас.   сразих, сутляш защото ям.
През дните на слънчево лято   През дните на слънчево лято
си пеем ний навред: привет, привет!  със мократа пола си шляпам, шляп.

16 – Все пак колко странно… – каза тя. – Томи, не мислиш ли… не мислиш ли, че 
Пипи е оставила тези неща предварително?
– Кой знае – отговори Томи. – Щом се отнася до Пипи, всъщност нищо не се знае.
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вът на съкровищата“17, „Мечо Пух“18, приказката „Свинарят“ на 
Андерсен19 (можем да ги наречем Линдгренови диалози).

Игрите на Пипи могат да изпълнят ролята и на терапия. 
Нейното безстрашие е вън от съмнение, но тя става истинска 
„лечителка“ на страховете на приятелите си Томи и Аника. Ако 
се попитаме от какво типично се боят децата, отговорът през 
„Пипи Дългото чорапче“ ще ни припомни: от крадците, полицаи-
те, тъмното, високото, но най-много от скуката. Измислената от 
Пипи игра на духове, в която самата тя се дегизира като дух, 
изиграва лечебния си ефект срещу втълпения още от приказки-
те страх от духове: Аника се страхува повече, очевидно замис-
лена като традиционното, по-плахо и по-разумно в сравнение с 
момчетата (Томи) момиче. Терапията срещу страха от тъмното 
се увенчава също с успех, след като децата се престрашават 
да влязат в дълбоката хралупа и т.н.

Обобщено казано, срещата с енергията, любопитство-
то, непослушанието20, смелостта, остроумието, изостреното 
чувство за справедливост и грижовността (казват, че това са 
черти на самата Астрид Линдгрен) имат преобразяваща сила. 
Вече стана дума как Пипи превръща живота на малкото град-
че (с морално-консервативна атмосфера, напомняща на тази, 
в която е израснала Линдгрен преди да се премести в Сток-

17 … Петнайсет призрака в ковчега на мъртвеца.
Йохо-хо-хо — и бутилка с ром… – запя тя с дрезгав глас.
Аника се разтрепера още повече.
– Тази песен е от една друга книга – оживи се Томи. – Една пиратска книга…

18 По време на играта на нещотърсачество:
– Каква находка, каква находка! Човек винаги има нужда от кутии.
Томи погледна малко недоверчиво находката и попита:
– За какво ще ти послужи?
– О, за толкова много неща! – отвърна Пипи. – Първо, в нея може да се слагат 
сладкиши. И тогава ще стане чудесна Кутия Със Сладкиши. Второ, в нея може да 
не се слагат сладкиши. Тогава пък ще стане Кутия Без Сладкиши. Вярно, няма да е 
толкова чудесна, но все ще върши работа. (Алюзия за разсъжденията на Мечо Пух 
по повод изпразненото току-що от него гърненце с мед, предназначено за Йори.)

19 От нея се разнесе мелодия, която напомняше на „Ах, мой мили Августин!“.
20 В прекрасната си статия за Линдгрен Тази непослушна писателка Астрид Лин-

дгрен Юлиян Йорданов подчертава тъкмо тази „личностна добродетел“ у героиня-
та: Йорданов, Ю. Портрети от книжната лавица: Литературнокрит. очерци. София: 
Отечество, 1988, 51.
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холм) в незабравим празник за децата. По-важно е вътреш-
ното преобразяване, което първо усещаме по метаморфозата 
на Томи и Аника. Срещата им с Пипи не само проявява и ко-
ригира скучния и недотам „детски“ живот, който водят преди 
това, не само ги излекува от страховете им, но им придава и 
ново самочувствие на деца, които нямат нужда от постоянно 
наглеждане и външен контрол21. Това е инициация, постигната 
отвътре, със събуждане на собствените живителни и градивни 
ресурси на детското Аз.

Краят е недвусмислен: „Пипи не иска да порасне“: Нае-
сен навършвам десет години и това означава, че най-хубави-
те ми години са минали. Много противоречиви разсъждения са 
предизвикали тези думи, но това, което можем да потвърдим, 
е, че интуицията на Пипи е вярна, а естетизацията на детето и 
детското намират един от класическите си изрази тъкмо в тази 
книга (нека си спомним и за една друга унила раздяла на героя, 
тръгващ на училище с любимата му играчка, описана в друга 
незабравима книга, „Мечо Пух“).

* * *
През 1945 г. за превод на „Пипи Дългото чорапче“ на бъл-

гарски не може и да се мечтае. От тази точно година докъм 
края на 50-те българското дете е „ангажирано“ с твърде голе-
ми задачи: със строителството на новия строй и поставянето 
на основите на „светлото бъдеще“. Литературата (и родна, и 
преводна) има за цел да кодира в паметта му новите социалис-
тически митологеми, знаци и ритуали, и най-вече – да насади 
новия социалистически светоглед, в който послушанието (а не 
непослушанието) е търсената добродетел.

Книгата е преведена през 1968 г. от Вера Ганчева. 1968 
е знакова година, наситена с важни международни политиче-
ски събития, от които най-важното за България е Пражката 
пролет. Българската литературна 1968 е също толкова зна-

21 В края на романа Томи се обръща към бавачката си: 
– Всъщност няма защо да ни наглеждаш, Ела, тъй като през цялото време ще 
бъдем у Пипи.
– А освен това можем и сами да се наглеждаме – добави Аника. – Да не би някой 
да наглежда Пипи! Защо тогава не оставят и нас на мира поне за два дни?
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кова и предвещава по-добри (автономни) времена за българ-
ските писатели (в някои случаи тези предвещания се оказват 
„замразени“ за три десетилетия). През същата година изли-
за една от считащите се днес най-добри български книги за 
деца, „Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков. Разликата меж-
ду „Пипи Дългото чорапче“ и „Ние, врабчетата“ обаче е съ-
ществена: срещу свободната Пипи – метафоричната свобо-
да на новоизлюпените (излезлите от черупчестия си затвор) 
врабчета. Срещу нейните словесни каламбури, базирани на 
детската логика – словесната игра на Радичковия разказвач с 
код, насочен преди всичко към възрастните. По-скоро страхът 
от декодираното послание на книгата я „изпраща“ в литерату-
рата за деца, отколкото тя да е била първично предназначена 
за детския читател. Българската авторска приказка по време-
то на социализма по правило практикува езоповския език, за 
да успее по безопасен (за автора) начин да изкаже истини за 
Системата и за човека в нея.

Обратно, книгата „Пипи Дългото чорапче“ (както и всич-
ките следващи книги на Линдгрен) е насочена изначално 
към децата (въпреки че и възрастните има какво да научат 
за децата от нея). Възрастните се появяват единствено в со-
циалните си роли, но без да могат да употребят социалната 
си сила спрямо едно находчиво и свободно по дух дете. Мо-
жем да си представим каква ваканция за социалистическото 
дете, двойно впримчено от училището и от съответната детска 
организация („Чавдарче“ и от трети клас „Септемврийче“), е 
предлагало обетованото място вила Вилекула. Истината е, че 
в каквито и системи да живеят децата, тази книга винаги ще 
отговаря на копнежа им по сила и независимост, по автоно-
мен, много по-справедлив и в същото време по-забавен свят. 
По разбираеми причини конкретно в България не се повтаря 
феминистичният отклик на книгата в Швеция. При социалис-
тическото мъжко-женско „равноправие“ и силно разклатени-
те, но все пак живи патриархални нагласи, феминизмът много 
по-късно прониква в българската култура.

Накрая не ми се иска да избегна въпроса за днешната ре-
цепция на романа. Някои ще кажат, че вълната „Хари Потър“ 
е изместила „Пипи Дългото чорапче“. Единият отговор се крие 
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именно във „вълната“, в модата. Около последното краевековие 
сме свидетели на избухналия интерес към паралелни светове, 
магии и магьосници, надвишаващи по „умения“ фолклорните 
си прототипи; към конфликти, които заплашват цялото чове-
чеството (а не само детската му половина), и появата на дете-
то избраник, което ще се изправи срещу глобалната заплаха. 
Джоан Роулинг буквално абсорбира тези интереси в серията си 
романи, в които нейният герой все пак израства (за разлика от 
Пипи), за да може да се изправи „подготвен“ срещу антагони-
ста си (но не и срещу нормите на средата, която го възпитава 
и образова). Рекламната стратегия на налагането на книгата 
също няма нищо общо със спонтанния „бум“ на „Пипи Дългото 
чорапче“. Другият отговор е в променената днешна среда на 
детството. Ако мислим тази среда в 4D и 4D измерения, едва 
ли биха могли децата да преживеят приключенията и игрите на 
Томи, Аника и Пипи като свои приключения. Предтехнологични-
те време-пространствени параметри на книгата има опасност 
днес да се сторят старомодни или пък обратно – „модерни“ с 
„еко“ привкус. Все пак и все още Пипи продължава да е люби-
мата героиня, но на по-малките (не и на 9-годишните ѝ връстни-
ци), особено на тези, които ценят играта „нещотърсачество“ във 
физически, а не във виртуален формат.

Pippi Longstocking by Astrid Lindgren – 
Another Look at the Phenomenon  

 
Svetlana Stoycheva 

NATFA “Krastyo Sarafov”

Abstract: We are used to seeing Pippi Longstocking as one 
of the myths of childhood, like Pinocchio, Winnie the Pooh, Peter 
Pan. What does this myth tell us today? Don‘t we need it even 
more today, more than half a century after the birth of the еternal‘ 
Pippi? These are the questions upon which the new insight into 
the phenomenon is based. 
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За рецепцията и превода на 
„Пипи Дългото чорапче“ в България

Евгения Тетимова
СУ „Св. Климент Охридски“

Началото на цялостната синхронна и интензивна рецеп-
ция, характерна за творчеството на шведската писателка Ас-
трид Линдгрен в България, се поставя през 1959 г., когато „На-
родна младеж“ издава „Дребосъчето и Карлсон, който живее 
на покрива“ в превод от руски на Ран Босилек. Мaкар и непряк, 
този превод се отличава с изключителна точност, увлекател-
ност и вярност спрямо атмосферата и стила на оригинала. До-
стойнствата му се посочват от доайена на българска сканди-
навистика Вера Ганчева в нейна статия върху творчеството и 
рецепцията на Астрид Линдгрен у нас, поместена в пети том на 
поредицата „Преводна рецепция на европейските литератури 
в България – скандинавски литератури“:

„Независимо, че не е правен от оригинала, този превод на 
известния наш писател за деца не е изгубил нищо от свежестта 
и находчивостта му и не е наложил необходимостта от ново 
пресъздване на това произведение, вече от шведски език, от 
който нейните творби се превеждат непрекъснато от 1968 г.“ 
(Ганчева 2003:127, 128)

Самата Вера Ганчева е автор на голяма част от горепосо-
чените преводи на произведения на Астрид Линдгрен от швед-
ски език. Активната ѝ преводаческа и редакторска дейност се 
характеризира с пионерски устрем и стремеж да се представи 
многообразието не само на шведската, а и на другите сканди-
навски литератури, вече в директни преводи от скандинавски 
езици. По време на следването си в Швеция и в годините след 
това, Вера Ганчева опознава, анализира и превежда на българ-
ски език произведения, емблематични за шведската, норвежка-
та, датската и исландската литература. Сред представяните от 
нея автори на български език са Аугуст Стриндберг, Кнут Хам-
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сун, Юхан Борген, Тумас Транстрьомер и Астрид Линдгрен (вж. 
Михайлова 2013: 358).

Преводът на книгата „Пипи Дългото чорапче“ е един от 
първите професионални директни преводи от шведски език 
в българската култура. В момента на появата му българската 
четяща аудитория вече познава добре шведската, а и другите 
скандинавски литератури, тъй като от края на XIX век в Бълга-
рия са представени вече големи писатели от Дания, Норвегия, 
Швеция и техни ключови творби, но това рядко се случва от 
оригиналния език, а чрез език-посредник. 

От друга страна, с този превод Вера Ганчева дебютира 
като преводач от шведски, както тя сама споделя в интервю 
с журналиста Любомир Русанов от месец май 2020 г., прове-
дено във връзка със 75-годишнината на книжката за Пипи и 
отпечатано в електронното списание „Оф Нюз“. Работата над 
„Пипи Дългото чорапче“ е първото сериозно занимание за нея 
в областта на превода и рецепцията, както и на популяризи-
рането на добилата вече световна слава по това време Ас-
трид Линдгрен. Вера Гачева тогава окачествява начинанието 
си като „голямо изпитание“, „неочаквано трудна задача“, „по-
емане на отговорност“ и дори „авантюра“. Тя отделя много 
време и усилия, за да проучи знаменитата авторка, нейния 
стил, както и езика и стойността на самото произведение Pippi 
Långstrump („Пипи Дългото чорапче“), което начеващата тога-
ва преводачка първоначално счита за „книжка с лековато за-
главие“, но в последствие се уверява в неговите достойнства. 
(вж. Русанов 2020)

Триумфалната поява и дългото битуване на книжката 
в българската култура е доказателство, че Вера Ганчева се 
справя блестящо с тази т.нар. от нея „авантюра“ и с безспор-
ното „предизвикателство“. Преводът изпълнява достойно по-
ставените задачи – той не само представя у нас шведската пи-
сателка от световна величина, но и я утвърждава и превръща 
в неделима част от живота на поколения български читатели 
– малки и големи. Бихме могли да кажем, че преводът на Вера 
Ганчева поставя началото на цялостна традиция в издаването 
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на Астрид Линдгрен на български език. Книжката е преиздава-
на многократно след първата си поява у нас – през 1972, 1978, 
1985, 1991, 1998. Откъс от нея е поместен в учебниците по бъл-
гарски език за трети клас, той се възприема леко и с интерес 
от поколения български деца, което говори за безспорните му 
достойнства, потвърдени и от международното отличие, което 
получава – награда на името на Ханс Кристиан Андерсен.

Популярността на „Пипи Дългото чорапче“ и на другите 
преведени книги от Астрид Линдгрен у нас – „Братята с лъвски 
сърца“, „Децата от улица Шумотевица“, „Мио, мой Мио“ и др. 
допринасят за опознаването на писателката, а и за отпечат-
ването на редица статии върху творчеството ѝ на страници-
те на различни периодични издания – „Литературен вестник“, 
„Европа 2001“, „Словото днес“, „Сега“. В тях Астрид Линдгрен 
е сравнена със „Сократ, с Андерсен на нашето време“, наре-
чена е още „най-силната писателка на света“, тази, която „...
не ни дава да пораснем“.  Всички тези статии разкриват любо-
питни моменти от живота на шведската писателка, анализират 
основните моменти, теми и образи от цялостното ѝ творчест-
во. Отделни публикации се фокусират върху образа на Пипи 
Дългото чорапче. Те определят героинята на Астрид Линдгрен 
като „шведския модел на бунтарка и феминистка“ или „суперге-
роинята на Швеция“ (вж. напр. Димитрова 2002:21). През 2016 
година в България се издава превод на дневника на Астрид 
Линдгрен от Втората Световна война със заглавие „Ако светът 
не беше лудница“, преведен от Живка Колева и редактиран от 
Вера Ганчева. На страниците на „Литературен вестник“ тогава 
е публикуван блестящ отзив за книгата, който я окачествява и 
като особено приносна за българска култура:

„В резултат на много доброто познаване на материята от 
страна на преводача и редактора, българското издание на днев-
ника е допълнено с многобройни бележки и пояснения, помага-
щи на родния читател да се ориентира относно събития, реалии 
и личности от шведската действителност.“ (Господинова 2016: 7).

Отношение към превода на книгата за Пипи има статията 
„Заглавието на художествена творба – проблеми при прево-
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да“. В нея авторката на статията подчертава благозвучието и 
умелия избор на Вера Ганчева при предаването на заглавието 
„Pippi Långstrump“ като „Пипи Дългото чорапче“ на български 
език, и отбелязва също, че това е много важен компонент за 
успешното функциониране на книгата и образа на Пипи в бъл-
гарската култура.

Всички възприемат и запомнят Пипи Дългото чорапче като 
необикновено дете, което се опълчва срещу общоустановените 
правила и норми, истински бунтар. Това необикновено моми-
ченце се нанася във Вила Вилекула и не след дълго се запоз-
нава със съседските деца Томи и Аника. През първите дни от 
запознанството им Пипи прави палачинки, поднася им подаръ-
ци и разказва за приключенията си в далечната Бразилия, с 
което печели изумлението, симпатиите и приятелството им. В 
следващите дни трите деца се впускат в търсене на съкровища 
и Пипи заявява, че с право би могла да се нарече „нещотърсач“ 
(шв. sakletare). Думи като тази не бихме могли да открием в 
шведските речници, но те са неделима част от начина на изра-
зяване на малката героиня и допринасят за нейната игривост, 
чудатост и обаятелност.

Самата Астрид Линдгрен е новатор по отношение на ези-
ка, определят я като истински „нещотърсач“ в тази област. По 
този начин изследователите на нейното творчество в контекста 
на издаваната в Швеция детска литература (Хелднер 1989; Ед-
стрьом 1992, 2004; Франсон 2001) подчертават приноса на зна-
менитата шведска писателка за модернизирането на шведския 
език през 50-те години на XX в., когато твори тя. Годината, в 
която се издава „Пипи Дългото Чорапче“ в Швеция, 1945, се оп-
ределя като особено плодотворна за развитието на шведския 
език. Наред с Астрид Линдгрен, за това обновяване допринасят 
и други писатели – най-вече Туве Янсон в известната поредица 
за живота на муминтроловете.

В произведенията си Астрид Линдгрен също създава 
собствен свят, но и собствен език. Нейните малки герои чес-
то си служат с измислени от тях думи: nuffreri, russinskrynklare, 
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åskvädersbarn22. Наред с това Астрид Линдгрен вмъква диа-
лектни изрази в репликите на някои от образите – най-вече в 
тези на Емил от Льонеберя – söppe, mysse, barna, за да подчер-
тае произхода му от областта Смоланд в Южна Швеция, а и за 
да бъде създаденият от нея образ жив, пластичен, будещ смях 
и веселие у читателите. В „Братята с лъвски сърца“ авторката 
си служи с разговорни думи и изрази, които изписва така, както 
се произнасят в ежедневната детска реч, а не според устано-
вения правопис – dom, lessen, varann. Така всъщност говори 
малкият разказвач в това произведение – Шушулко, който след 
смъртта си заживява с любимия си брат в приказната страна 
Нангиала. Чрез този образ и чрез начина му на изразяване Ас-
трид Линдгрен умело представя света през погледа на болно 
и бедно дете от нейната съвременност и му придава особена 
важност, значимост, роля на истински герой. В друго произве-
дение – „Роня, дъщерята на разбойника“, също гъмжи от езико-
ви иновации, които бележат начина на изразяване на необик-
новената главна героиня в тази книжка. Тя живее в гората и в 
противовес на всички установени обществени правила, служи 
си с думи като pipsvängen, vårskrik, pintjockt.

Преводачките от шведски език на цитираните произве-
дения – Вера Ганчева, Теодора Джебарова, Светла Стоилова 
успяват да доловят разговорната маркираност и умишленото 
нарушаване на езиковите норми като основни стилови характе-
ристики, белязали творчеството на Астрид Линдгрен. Те умело 
предават нейния свят, като в преводите си също пробягват към 
разговорност, диалектна маркираност, макар и не точно при по-
сочените по-горе цитати и доколкото българската стилистика 
позволява това: „Привет – мривет!“ (Линдгрен 1998: 37), „Искъм 
я шапкътъ!“ (Линдгрен 1980: 10), „... дете на гръмотевичната 
буря, дребно и грозно ще да е, хо-хо!“ (Линдгрен 1985: 8).

Пипи Дългото чорапче също е необикновено дете, тя е ис-
тински бунтар, включително и по отношение на езика. Пипи се 

22 Всички примери на шведски език в статията са цитирани от сборник с избрани 
произведения на Астрид Линдгрен, озаглавен „Още приказки, истории и приключе-
ния“, издаден през 2018 г. (Mera sagor, hyss & äventyr)
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опълчва срещу света на възрастните, но не само с действията 
си, а и с думите, с които си служи. Тя нарушава общоприетите 
норми за общуване като се обръща на „ти“ към по-възрастните. 
Освен това Пипи произнася дълги, дръзки монолози, без някой 
да я моли за това, разказва истории, измисля си, поправя се, 
понякога се извинява, но без особено смущение или разкаяние. 
Това се случва и в един от най-запомнящите се откъси от книж-
ката – диалога на Пипи Дългото чорапче с учителката в главата 
„Пипи тръгва на училище“:

– Е, Пипи, можеш ли да ми кажеш колко прави седем и пет?

– Хм, като не знаеш, да не мислиш, че смятам да ти го кажа. 

Децата впериха ужасени очи в Пипи. Учителкта ѝ обясни, 
че в училище не се отговаря така. Освен това на учителката не 
се говори на „ти“, а се казва „госпожице“.

– Извинявам се много, промълви разкаяно Пипи, – но не 
знаех това. Вече няма да правя така.

– Надявам се – каза учителката, – а сега знай, че седем и 
пет прави дванайсет.

– Ето на! – каза Пипи. – Ето че си го знаела! А тогава защо 
ме питаш? Ах, каква съм, пак ти говоря на „ти“. Извинявай! – и 
Пипи се ощипа силно по ухото. (Линдгрен 1998:38)

Обръщението „ти“ между непознати и в официалната сфе-
ра е неделима част от живота в съвременна Швеция и, както 
личи от откъса, Пипи има голям принос в налагането на тази 
езикова особеност. Неофициалното общуване започва да на-
влиза в Швеция още през 40-те години на XX век, но употребата 
на „ти“ от дете към учители, държавни служители, по-възраст-
ни е необичайно, шокиращо, разбунващо духовете, какъвто е 
и тонът на Пипи. Нейните реплики на български звучат също 
толкова дръзко и възмутително, както и на шведски, т.е. прево-
дачката Вера Ганчева успява да предаде тази основна речева 
характеристика на малката героиня така:

„– Слушай какво, леличко, започваш да прекаляваш. Та 
нали току-що ми каза, че седем и пет прави дванайсет. В края 
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на краищата дори и в едно училище трябва да има известен 
ред. А всъщност щом си се увлякла като дете по тия глупости, 
върви в няко ъгъл да си смяташ, пък ни остави на мира и да си 
играем на гоненица! Ох, пак казах „ти“ – извика ужасена Пипи. 
– Моля те, прости ми още този път, а занапред ще се старая да 
не забравям.“ (Линдгрен, 39)

Макар и постоянно да се противопоставя на възрастните, 
Пипи „заема“ думи и изрази от техния език, но изопачава сми-
съла на казаното от тях. Тя разчупва конвенционалните кодове 
за общуване:

„– Да, но аз питам дали нямаш майка и татко?

– Не, нямам – отвърна доволно Пипи.

– Ами тогава кой ти казва вечер кога да си лягаш и изобщо 
какво да правиш – попита Аника

– Аз сама – обясни Пипи. – Първо си го казвам много лю-
безно, ако не послушам, го повтарям рязко и ако пак не слушам, 
следва тупа-лупа, разбирате ли?“ (Линдгрен 1998:13)

Речта на Пипи се характеризира още с игривост, пластич-
ност, много рими и игри на думи, умело предадени на българ-
ски език.

„Сега тука ще се бъркат палачинки.
Сега тука ще се пекат милинки.
Сега тука ще се правят курабийки.“ (Линдгрен 1998:14)
„През дните на слънчевото лято
Вървя през горите, полята.
С ината си аз съм позната.
И с мократа пола си шляпам, шляп!“ (Линдгрен 1998: 66)
„Кой чука в този късен час
на моята врата?
Дали е призрак, питам аз,
или е котарак?“ (Линдгрен 1998: 78)
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Пипи не само измисля нови думи, а и се подчинява на 
собствени правописни и правоговорни правила. Когато пише, тя 
винаги допуска правописни грешки – изпуска букви, слива думи: 
„Са Тми и Аника. Тми и Аника да дойдът у Пипи на роштен ден 
удре слет опет. Оплекло: квото искъти“ (Линдгрен 1998: 175), 
вместо „За Томи и Аника...“, „Морзкъболез“ (Линдгрен 1998: 179), 
вместо „морска болест“. Тук преводът на Вера Ганчева успява да 
произведе и комичен ефект, да ни накара да се разсмеем. Умело 
са предадени и грешно произнасяните от Пипи думи. 

Пипи е толкова уверена в своята непогрешимост, че е 
готова да поправи правописния речник. Тя държи на собстве-
ните си думи, например „люкарство“ (шв. medusin) „уморение“ 
(шв.pluttifikation), които според нея със сигурност са по-пра-
вилни от „лекарство“ и „умножение“, независимо какво смятат 
възрастните.

Видно е, че чрез репликите на своята героиня Астрид 
Линдгрен се обявява за равнопоставеност, спазване на чо-
вешките права на всички, зачитане достойснтвото на децата и 
тяхната идентичност, за налагане на идеята, че децата са рав-
ноправни на възрастните. От посочените примери и цитати от 
оригинала и преводния текст личи, че Вера Ганчева отлично 
опознава стила на авторката. Тя предава много добре начина 
на изразяване на Пипи, измислените от нея думи, цялостния ѝ 
стил на поведение и изразяване. Преводачката умело се при-
държа към оригинала, но и постига близост спрямо възприяти-
ята на света на българските деца. По всичко личи, че е успяла 
да вникне в детския свят и да опознае детския език, по думите 
ѝ, като слуша как си общуват децата, играещи под прозореца 
на нейната стаята. 

Така с превода на Пипи Дългото чорапче, Вера Ганчева 
поставя началото на цялостна традиция в превеждането на 
класическа и съвременна шведска литература от оригиналния 
език. Тази традиция продължава и до днес, допринася за опоз-
наването на Скандинавския Север и за обогатяването на бъл-
гарската култура.
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of Pippi Longstocking in Bulgaria 
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SU “St. Kliment Ohridski”

Abstract: This article aims to present and analyse the recep-
tion and the particularities of the translation of the Swedish well 
known children’s novel Pippi Longstocking into Bulgarian as seen 
from the standpoint of sociocultural and translation studies. The 
paper highlights the extraordinary linguistic awareness of Astrid 
Lindgren, some aspects of Pippi Longstocking‘s language which is 
a difficult task for every translator, who has set the goal to recon-
struct and transfer it into another culture and make it accessible and 
understandable for both children and adults, while preserving the 
specific Swedish spirit. The article focuses on the great work of the 
translator Vera Gancheva into Bulgarian, her knowledge of Astrid 
Lindgren‘s world and style, expressed in her masterful translation 
choices made in the book.
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Просоциалното и асоциалното 
при Пипи Дългото чорапче

Тони Манасиева
СУ „Св. Климент Охридски“

Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова 
Дългото чорапче или просто Пипи. Момичето, което раздава по-
даръци за рождения си ден. Момичето, което вдига с една ръка 
цял кон и дори „вразумява“ акула. Момичето, което се справя 
само̀ с възрастните и с живота на възрастните. Момичето, кое-
то учи другите деца на справяне. С широка усмивка и широка 
душа. Говорещо със звездите и със себе си – там, където е ви-
наги, ако я потърсят, както и когато не са я търсили1. В живота 
на пораснали деца, като „детето в тях“.

Определяна като „освободителка на децата“, застъпничка 
„за слабите и потиснатите“, „антиавторитарна“ и предизвиква-
ща „гнева на възрастните“, поставяща „нови искания към мо-
мичетата“, които „се чувстват поощрени да се забавляват, да 
бъдат малко по-дръзки и да вярват в собствените си способ-
ности“, превърнала се „в извор на вдъхновение в битката за ра-
венство между половете“, „насърчавала поколения момичета 
по целия свят“ и „правеща чудеса за равенството между поло-
вете“ – „едно необикновено малко момиче“, „противоречивата 
героиня от книгата на Астрид Линдгрен“ (Мери 2005: 26).

За Пипилота Виктуалия Транспаранта Дългото чорапче 
сега и от една превантивно-педагогическа позиция:

Образът на Пипи поставя по особен начин въпроса за нор-
мата и отклонението, за спазването на правилата и тяхното на-
рушаване. Има една симпатичност в нейната девиантност и тя 
идва от начина, по който създателката на образа ѝ я представя.

1 „Ако ви трябвам, да знаете, че съм на същото място, където бях и когато не ви 
трябвах“.
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И други въпроси са интересни в превантивно-педагогиче-
ски план:

– за детето, което е надрастнало детската си възраст в 
социално отношение – макар че според възрастните да живее 
само̀ и се справя с бита едно деветгодишно момиченце „е съв-
сем неуместно“, защото „всички деца трябва да си имат някого, 
който да ги поучава“, и затова „трябва веднага да се изпрати в 
детски дом“, „в истински детски дом, където ще се грижат за“ 
нея. Но тя е категорична в своята логика: „Аз съм дете, това 
е моят дом и следователно е детски дом“, а и впоследствие 
полицаите признават, че „Пипи не била особено подходяща за 
детски дом“ (Линдгрен 1978: 18, 21);

– за детето, което вдъхновява другите деца да рискуват, 
макар и предпазливо, излизайки от рамките на обичайно оч-
акваното от тях послушание, и учудено да вдишват и вкусват 
глътките сладко-кисела свобода;

– детето, което ги учи „приобщаващо“ на разбиране и 
приемане на различните, приемане дори с интерес към раз-
личията им;

– но и детето, което само̀ ответно приема различието на 
по-„обичайните“ и социално приемани деца и се учи от тях – 
чрез образите на нейните своеобразни „коректори“ Томи и Ани-
ка – тези „много мили, възпитани и послушни деца“, към които 
по признанието на майка им „никой не е тъй нежен към тях как-
то тя“ – Пипи (Линдгрен 1978: 6, 133);

– от тук и – за децата, които се учат взаимно; и за взаимно-
то учене, което формира чувството на общностност, и е толкова 
социално необходимо;

– накрая, възрастово-йерархично се подрежда и въпросът 
за Детето, което провокира възрастните да зачитат децата като 
мислещи същества, да са по-толерантни и не така строги и съ-
дещи, да не губят самите те детското в себе си, защото дет-
ското у човека прави човека човек;
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– и като цяло – за детето, което има своето своеобразно 
възпитателно въздействие върху онези, които трябва да го въз-
питават, Веченедецата; и тук отново за взаимното учене.

Благодаря за човешките уроци на Пипи, любимата ми 
приказна героиня! Пипи, с чието влияние все повече се обяс-
няват някои особености, нагласи, постъпки в годините и след 
порастването, сега с нов поглед, тълкувание, удивление от от-
криваното в тях…

Пипи отразява мечтите на всяко дете да е всесилно – в 
една фантазийна компенсация на детската немощ спрямо мо-
гъществото на възрастните. Дете, постигащо всичко, което си 
пожелае, играе докато му се играе, независимо е от възрастни-
те, съобразява се със собствения си ритъм, само̀ си определя 
правилата, режима, наградите и наказанията („– Кой ти казва 
вечер кога да си лягаш и изобщо какво да правиш? … – Аз сама – 
обясни Пипи – Първо си го казвам много любезно, ако не послу-
шам, го повтарям рязко и ако пак не слушам, следва тупа-лупа“; 
Най-важното за малките деца е да знаят ред. Особено ако сами 
си го определят“ (Лингрен 1978: 9, 104).

Пипи съчетава по интересен начин и мечтите, отразени в 
игрите: на момиченцата – да са принцеси, на момчетата – да са 
пирати. Тя е принцеса и иска да стане пират, а може и да остане 
завинаги на острова на баща си – което е напълно възможно, 
защото той е там негърски крал и странства из моретата.

Образът ѝ е като един луна-парк, където се срещат човеш-
ките духовни с неодушевените материални условия: смелостта 
и силата, очарованието и блясъкът, жизнерадостта и веселие-
то: деветгодишно „забележително дете“, „изумително силна“ и 
в същото време – „малка и крехка, с щръкнали червени плитчи-
ци“, „с рижите си плитчици, с луничките, с веселата усмивка и с 
големите черни обувки“. Очите ѝ излъчват „опасен блясък“, тя е 
любопитен „нещотърсач“, но и „работлива по природа“. Моми-
че-смелчага, което „невинаги се държи изтънчено, но има до-
бро сърце“ (Линдгрен 1978: 6, 154, 96, 12, 161, 133).
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Трябва обаче да признаем, все пак за постигането на же-
ланията с лекота при Пипи има две съществени условия – мно-
го е силна и богата. Тя го осъзнава: „аз съм най-силното моми-
че в света“, „аз съм богата като вълшебник“ (Линдгрен 1978: 48, 
43). Но без горделивост и високомерие, само като констатация 
сякаш просто го „подхвърля“. Богатството ѝ помага да е щедра, 
макар и понякога твърде.

Освен че „не се взима насериозно“, Пипи има множество 
положителни качества, някои от които обаче в известно про-
тиворечие с начините за изява – подобно на автономния морал 
на децата с девиантно поведение, където хуманна цел се по-
стига с не съвсем хуманни средства. „Не съвсем“, защото при 
нея Астрид Линдгрен ги поднася с незлоблив хумор. Примери:

– непримиримост към несправедливостите. Най-по-
казателен е случаят със защитата на Виле от побойниците: 
„Страхливци! Нахвърляте се петима срещу един. Това е под-
ло. А освен това блъскате едно малко, беззащитно момиче. Фу, 
колко грозно!“. Но упрека си „подсилва“, като ги „преметва“ вър-
ху клони, „стоварва“ върху порта, „запраща“ през ограда (Лин-
дгрен 1978: 14). С хумор – негодуванието ѝ, че нямала коледна 
ваканция и затова идва на училище: „Справедливостта преди 
всичко!“ (пак там: 23);

– смелост – спасяването на Томи от акулата, справянето 
с крадците в дома й и на острова (първото все пак невъзможно 
без необичайната ѝ сила, второто – не само възможно с хи-
тростта, но и срещано по-късно като мотив в други произведе-
ния – напр. филма „Сам в къщи“);

– жизненост, енергичност, креативност, опти-
мизъм. Пипи е неизчерпаем извор на интересни идеи, с нея 
е забавно, тя непрекъснато измисля нещо, все е в движение, 
приключенският й дух твори куп весели случки – устройва пиро-
ве, излети, „корабокрушение“, лимонадено дърво, Коледа през 
януари и пр. В част от тях прозира и риск от превратно възпри-
емане и копиране, но за това по-късно. Пипи сякаш никога не 
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унива, или поне не за дълго: „Все някак ще се оправя!“ (Линд-
грен 1978: 5, 6 и др.);

– благородство, състрадание, чувствителност. 
Пипи е жалостива: примерът с нападнатия Виле, с децата пред 
сладкарницата, с Томи и Аника на сбогуването: „Не мога да гле-
дам как някой на зелената Божия земя плаче и тъгува заради 
мен“ (Линдгрен 1978: 104). И приятелите ѝ отвръщат със съща-
та топлина и тъга от загуба: „Аника чувстваше нещо като буца, 
заседнала в гърлото ѝ. Когато видя как Пипи пренесе коня на 
кораба, буцата се стопи и тя заплака“, „Стори ѝ се, че сякаш 
някаква студена ръка обгръща сърцето ѝ“ (Линдгрен 1978: 104, 
101, 99). Пипи е щедра: примерът с билетите в цирка; с нагос-
тяването с бонбони на тълпата дечурлига, гледащи жално ви-
трината на сладкарницата, „потънали в съзерцание на всички-
те лакомства, които се виждаха през стъклото… и от време на 
време“ тежко въздишащи. След което ги повежда към магазина 
към играчки, за да купи на всеки „какво му е най-необходимо“ и 
да се разотидат „весели и доволни“. А „за себе си Пипи не купи 
нищичко“ (Линдгрен 1978: 44, 68-69, 70-71).

И негативните примери:

Много често е неспазването на етикета:

– в нахалното отговаряне на учителката и неустойчивост-
та в поправянето: „Хм, като не знаеш, да не мислиш, че смятам 
да ти го кажа“, след забележката веднага: „Извинявам се мно-
го, но не знаех това. Вече няма да правя така“, но много скоро 
отново: „Слушай какво, леличко, започваш да прекаляваш“ и 
после пак: „Моля те, прости ми още този път, а занапред ще 
се старая да не забравям“. Също: в прекъсването на учителка-
та, намесването в часа като „шумно и досадно дете“ (Линдгрен 
1978: с. 24, 25);

– в стряскането на двете дами през прозореца, покатерила 
се по водосточната тръба, в ядосването на госпожица Розенб-
лум (самата тя обаче също държаща се неприемливо), която 
кипва: „Ти си най-невежото и противно дете, което съм вижда-
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ла. Върви незабавно в оная редица и се срамувай!“ и добавя, 
че „след малко ще яде здравата пердах“ (Линдгрен 1978: 110 
– 111, 114 – 116).

Пипи все пак осъзнава разминаването си с „добрия тон“. 
Притеснена е при поканата на кафе при майката на Томи и Ани-
ка: „Ами ако не се държа както трябва?... Във всеки случай ще 
се опитам, можеш да ми вярваш, но както толкова пъти съм 
забелязвала, каквито и усилия да полагам, хората просто не 
са убедени, че мога да се държа добре…Обещавам обаче, че 
днес я̀ката ще се напъна, за да не се срамувате от мене“. После 
се държи безобразно дотолкова, че на иначе благоразположе-
ната им към нея майка търпението се изчерпва: „– Повече няма 
да идваш тук, щом така лошо се държиш – каза ѝ тя. Пипи я 
погледна учудено и очите й постепенно се напълниха със съл-
зи. – Така си и мислех – отрони тя, – че не мога да се държа, 
както трябва. Няма и смисъл да опитвам, така и не ще се науча. 
Трябваше да си остана в морето.“ А накрая „Пипи притича до 
нея и прошепна: – Извинявай, че не можах да се държа добре“ 
(Линдгрен 1978: 119, 124 – 125).

Обяснение на поведението ѝ: наред с незнанието на де-
тайли в спазването на етикета, причина е и смущението в не-
обходимостта да се придържа към него и несигурността в начи-
ните как да прави това, особено при майката на приятелите ѝ. 
Затова и отреагира нервността и притеснението си с неуместна 
приповдигнатост и шум, или поне така го обяснява: „Всъщност 
аз съм много срамежлива и ако не нахлуя с команди, така и ще 
се мотая в антрето без да посмея да вляза“ (Линдгрен 1978: 
119 – 120).

На следващо място, една от най-дискутираните за Пипи е 
склонността ѝ да лъже (заради което и Бък се ядосва: „мал-
ка червенокоса напаст такава, ти си най-лъжливото дете“ – вж. 
Линдгрен 1978: 148). При нея обаче има едно особено смесва-
не на лъжа и фантазия, което придава известна безобидност 
на лъжите й – особено когато са съпроводени с признаване-
то им: „Туй накрая беше лъжа, разбира се – добави тя след 
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кратка пауза“; „та това нали беше лъжа, да си кажа истината!“ 
(Линдгрен 1978: 39, 41). Почти навсякъде в книгата тя измис-
ля или доукрасява истории, при което „луничавото й лице се 
озарява“, особено от „опасните приключения от времето, когато 
е кръстосвала моретата“ (пак там: 8, 75), и завоалира лъжите 
си с примери-аргументи за тяхната нормалност в различните 
обичаи в страните, които е посещавала – за да се стигне до 
цяла глава, посветена на измишльотините ѝ („Пипи разказва 
историята за големите уши“: 29 – 35). Но все пак предупреж-
дава: „Знаеш ли, аз невинаги лъжа“, накланяйки „миловидно 
глава встрани“, и моли за снизхождение: „ако някой път се слу-
чи да излъжа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че 
съм живяла повечко време“ другаде (Линдгрен 1978: 149, 8). А 
Томи сякаш допълнително я извинява с констатацията, с коя-
то вероятно и повечето деца възприемат лъжите ѝ – противно 
на мнителността на възрастните, че те ги „развращават“: „Пипи 
не лъже истински, а само наужким. Тя просто си измисля“ (пак 
там, с. 93). Така акцентът при тълкуването на тази склонност на 
Пипи клони повече към разграничаването между лъжа и фанта-
зиране, с възможното обяснение за желание да е така, както си 
го представя или както го представя пред другите.

При Пипи безспорно има някои видими смущаващи и про-
тиворечиви нагласи и действия, от педагогическа гледна точка: 
подигравката с полицаите в играта на гоненица, нежеланието да 
ходи на училище, разстройването на възрастните с непристой-
но държание. Те се вписват в общата тема за възпитателната 
стойност на художествените произведения за деца – интерес-
на тема, която днес дискутираме с друг поглед, вкл. на про-
фесионално обременените възрастни, с мнителност към eвен-
туалните внушения за нарушаването на нормите (като идея и 
начини за реализирането й). И въпреки че има вече достатъчно 
натрупани изследвания и мнения относно преноса на поведен-
чески модели от изкуството към действителността, установя-
ваме с удивление, че като деца те повече са ни забавлявали, 
отколкото насочвали към нарушения в поведението, или него-
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ви откъслечни прояви са били по-скоро в сферата на детските 
възприятия за героика, вкл. с благородни мотиви за наруша-
ване на нормата, „поради фантастната склонност и засилващ 
се стремеж към необикновени изживявания“ при децата (Шиш-
ков 1983: 84 – 85). Вероятно влиянието им се е ограничило в 
рамките на обяснителните модели на катарзисната теория. И 
както заключава Тина Мери в статията си „Пипи Дългото чо-
рапче – шведският модел на бунтарка и феминистка“: „Навярно 
критиците и цензорите, бидейки възрастни хора, приеха Пипи 
прекалено сериозно“ (Мери 2005: 26).

Все пак не бива да се пренебрегва важният педагогиче-
ски въпрос за евентуален отрицателен пример за следване. За 
някои от постъпките ѝ е ясно, че е невъзможно да бъдат пов-
торени точно: начинът, по който надвива петимата нападатели 
на Виле, мятането по дърветата, върху гардероба – крадците в 
къщата й: „Пипи леко ги докосна с показалеца си и двамата се 
намериха в различни ъгли на стаята“; „хвана го през кръста и го 
метна три метра нагоре във въздуха“ – крадеца на бисери (Лин-
дгрен 1978: 53, 154). За други постъпки наистина съществува 
опасност. И възможно, и опасно е копирането на катеренето по 
водосточния улук и по покрива на къщата, спускането с бъчва 
по реката, смесването на лекарства и изпиването им. Послед-
ното е проблематично и с невинното му представяне при лошо 
развитие: „Ще проличи най-късно до утре сутринта. Ако дото-
гава съм още жива, значи, че не е отровно“ – а „ако все пак е 
отровно“, тогава Томи и Аника да вземат „каквото е останало в 
шишето“ и да полират „мебелите в столовата. Отровно или не, 
това лекарство няма да отиде на вятъра“ (Линдгрен 1978: 157, 
72 – 73).

И така, по-обобщено за просоциалното и асоциалното у 
Пипи. Има ясни нейни постъпки, които са просоциални, а асо-
циалното при други е повече в средствата за постигането. Това 
също ясно се дължи на начина, по който е била възпитавана. 
От трите етапа и съотв. критерии за овладяност на нравстве-
ните ценности (познание, признание, изява – вж. Манасиева 
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2010: 9) при нея се забелязва дефицит основно в първия. Той 
дава своето отражение и върху следващите, но чрез падането 
на тежестта върху него е видим и по-лекият корекционен под-
ход – за компенсация чрез знание, просвета. Това съответства 
на първата задача на нравственото възпитание: „овладяване 
на основните знания за моралните норми и принципи“, което е 
база за последващото формиране на нравствени убеждения, 
чувства, ценности, мотиви за поведение, качества, потребност 
от изява (Рангелова 2016: 249). А определящи мотивацията, 
нравствената позиция, поведение, оценката и самооценката на 
личността са нравствените ценности – и личността ги избира в 
зависимост от това дали и доколко ги познава, признава, прие-
ма като потребност да ги притежава и да ги изявява в поведе-
нието си (Манасиева 2010: 9).

Пипи сама признава: „Лошо ли се държах? – Пипи беше 
смаяна. – Дори не подозирах – каза тя с много тъжен вид.“, 
„Извинявам се много – промълви разкаяно Пипи, – но не знаех 
това. Вече няма да правя така“ (Линдгрен 1978: 26, 24). Естест-
вено, след това отново го повтаря, защото не е завършен про-
цесът със следващите етапи – на формиране на убеждения, 
качества, навици за действие, които се закрепват в упражне-
нията.

Но тя все пак има ориентация в морала – иначе не би реа-
гирала с негодувание при несправедливостите и не би се спра-
вяла с хитрост или сила с тях. Има го и другото при нея: „Много 
детски постъпки, определени от възрастните като осъдителни, 
често биват подбуждани от благородни пориви“, по думите на 
Сухомлински (по Манасиева 2010: 34).

Причината за наличие на дефицити в различни етапи на 
нравственото възпитание при Пипи е повече от ясна, теоре-
тично погледнато: „неадекватно въвеждане в системата от 
нормативни отношения“ от страна на структурно нарушеното 
ѝ семейство, както и свързаното отношение на родителите 
„към спазването или нарушаването от децата им на тези нор-
ми“ (Манасиева 2003: 85). Починалата майка, странстващият 
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баща, който признава примирено: „Както искаш… Винаги си 
правила каквото искаш“. И Пипи признава – с думи, които би 
могъл да изрече всеки възрастен в коментар на причините и 
условията за поведението й: „когато имаш майка, която е ан-
гел, и баща, който е негърски крал, а самата цял живот си 
обикаляла моретата, не можеш да знаеш как да се държиш“ 
(Линдгрен 1978: 104, 27).

Във функционално отношение обаче нещата не стоят така 
черно-бели; а функционалните характеристики на семейството 
са по-важни от структурните. И майката, и бащата са непрекъс-
нато с Пипи като макар и отдалечен морален ориентир с про-
менливи граници. Смайващо е зрялото й отношение към тяхна-
та липса и умилителен е топлият и спокоен начин, по които си 
общува с техните образи, а с бащата – възторгът и непринуде-
ността при редките им срещи.

И един запомнящ се момент на съвпадение в мненията на 
двете поколения по отношение на педагогически въпрос: „каза 
Пипи – но за едно дете като че ли е най-добре да си има при-
личен дом, вместо да кръстосва моретата и да живее в глинена 
негърска колиба. Какво ще кажеш? – Както винаги, имаш право, 
дъще моя — каза капитан Дългия чорап. — Вярно, че във Вила 
Вилекула водиш по-редовен живот. А за малки деца това наис-
тина е най-важното“ (Линдгрен 1978: 104). 

Пъстрата палитра от образи в книгата на Астрид Линд-
грен позволява на децата да се припознаят – себе си или други 
деца от обкръжението, с реални или въображаеми качества, 
преживявания, случки. В някои от думите на Пипи могат да се 
припознаят и възрастни – без нужда от коментар можем да из-
броим някои нейни удивителни прозрения-мъдрости (Линдгрен 
1978: 71, 93, 159):

– „Каквото не е, може да стане“ (че може да се пострада, 
ако не се вземат мерки, макар и понякога абсурдни);

– „Седя си в моята самота и така се надлъгвам със себе 
си, че да ти е драго да ме слушаш“;
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– „Щом сърцето е топло и бие както трябва, на човек не му 
става студено.“

И сега, след „възрастния у детето“, в заключение отново 
за детето, оставащо у възрастния. И не защото „наистина не си 
заслужава“ да станеш голям – „Големите хора никога не се за-
бавляват. Имат само купища неприятни работи и глупави дре-
хи, и мазоли, и данък общоход… Освен това ги прихващат раз-
ни суеверия и щуротии“ (Линдгрен 1978: 162). А за да запазиш 
детските жизненост и жизнерадост, енергичност, оптимизъм, 
креативност, мечтателност, приключенски дух – като едни свое-
образни „хапчета чудесни“ против „поресване“, с които по-леко 
се преживяват грижите в света на възрастните. И с които въз-
растните по-леко могат да общуват с децата си – следващите 
възрастни, които също ще срещнат Пипи, дано.

А тя? „Тя седеше до масата, подпряла глава на ръцете 
си, и гледаше замечтано трепкащото пламъче на една све-
щичка. Тя… тя изглежда някак самотна… Над покрива на Вила 
Вилекула блестяха звездите. Там беше Пипи. Винаги щеше 
да бъде там. Тази мисъл беше чудесна… Ще идват нови про-
лети и лета, и есени, и зими, а игрите им ще продължават. 
… Да, това беше прекрасна, успокояваща мисъл — Пипи ще 
остане завинаги във Вила Вилекула“ – къщата ѝ, прилична 
на „рисунка от коледна картичка“ (Линдгрен 1978: 165, 160). 
За да можем все да се връщаме, щом доскучее и дотежи – в 
къщата на детството ни.
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The Prosocial and Antisocial in 
Pippi Longstocking
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Abstract: The article examines the issue of the prosocial 
and antisocial in Pippi‘s image and behaviour from a pedagogical 
point of view. Both her positive qualities and negative examples 
are considered, although some contradict the ways of expression. 
They are associated with relevant causes and consequences, 
which are analysed from a moral perspective. They are connected 
with statements from the theory of education and references are 
made to specific descriptions in the book, for example, to projects 
outside of it.
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Пипи в интернет

Жюстин Томс
Нов български университет

В епохата на високите технологии и интернет е любо-
питно да погледнем как Пипи, всеобща любимка и символ на 
детство, изпълнено с игри и приключения, приятелство и спо-
деляния в реалния свят, живее и би живяла в днешния ден. 
Текстът по-долу е опит за импровизация в тази посока и, без 
да има претенция за достоверност или изчерпателност, показ-
ва възможна гледна точка, по-скоро е една игра и приключе-
ние сам по себе си.

Как интернет вижда Пипи?

Нека първо да се огледаме и поразтърсим за това как през 
2021-ва в българоезичния интернет присъства Пипи – като ге-
роиня, като история и като представяне в различните дигитал-
ни канали.

Търсене в Гугъл. Много ясно, както и самата Пипи би каза-
ла – по всяка тема първо започваме с търсене в най-голямата 
търсачка, търсачката на търсачките онлайн – Гугъл. Така прави 
и всеки човек, който има да търси каквото и да било.

Първите резултати са показателни и отговарят на търсени-
ята на хората – „Пипи Дългото чорапче – песен“, „Пипи Дългото 
чорапче – текст“, „Пипи Дългото чорапче – имена“, „Пипи Дълго-
то чорапче – цитати, „Пипи Дългото чорапче – бг аудио“. Това е 
само при изписване на „Пипи“. При цялостно търсене резултати-
те са цели 2 200 000 на брой! Гугъл ги намира за 0,45 секунди. 

На първо място излиза текстът на книгата на български 
език, поместен в „Читанка“, а след това и двете статии – за ге-
роинята и за романа в Уикипедия на български език. Но преди 
да отидем нататък, нека разгледаме още малко резултати от 
това търсене:
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• Гугъл намира 24 000 видеа с и за Пипи!

• Новините за „Пипи“ са 2 680

• А локациите в цяла България, които носят нейното име, 
са десетки – детски центрове, сладкарници и други.

Какво ни казват тези данни? Да, Пипи е любимка на всич-
ки и до днес. Хората търсят информация за нея в различни 
формати и на различни платформи, кръщават на нея, искат 
да знаят повече за нея, вълнуват се, споделят я и я разказват 
още и още. Та кой би си и помислил, че Пипилота Виктуалия 
Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото чорапче, макар 
и само на 9 и родена през далечната 1945 г. е актуална и мно-
го влиятелна и в днешния ден за хората по целия свят.

Уикипедия на български език. В най-голямата енциклопе-
дия, тази, създавана от хиляди потребители напълно добро-

Резултати от търсене в Гугъл.
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волно по цял свят – Уикипедия, нашата любимка Пипи при-
съства също, разбира се. Няма как да не отбележим факта, че 
статията е създадена още през 2006 г., т.е. това е една от много 
ранните статии на енциклопедията на български език. Общо на 
55 езика съществува статия за Пипи в Уикипедия.

В Общомедия, мултимедийното хранилище на Уикипедия, 
съществуват още 41 файла и 33 обекта със статус на свободно 
ползване, свързани с Пипи.

Каква би била Пипи в интернет?

Пипи е хакер. От добрите. Тя познава добре опасностите 
онлайн, има нюх да открива хора с не добри помисли и лесно 
да се справя с тях и е винаги готова да защити беззащитните и 
да помогне на нуждаещите се във виртуалното пространство.

Пипи има електронна поща и в нея очаква писма от своя 
любим баща и всички свои приятели. Тя знае правилата за 
безопасен интернет и никога не дава мейла си на непознати. 
Освен това с имейла си винаги може да узнае нещо ново, да 
попита и да получи отговор.

„Щом като толкова ти се е приискало да узнаеш коя е сто-
лицата на Португалия, съветвам те да напишеш едно писмо до 
Португалия и да попиташ!“ (Линдгрен 1972: 32)

Пипи се рови в търсачките и прави виртуални разходки, 
защото обича да знае, да разглежда, да пътува, а и „светът е 
пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси 
и намери. Именно това правят нещотърсачите.“ (Лингрен 1972: 
21). А то се знае „няма нищо по-хубаво от това, да бъдеш не-
щотърсач. Просто да се чудиш, че с тази работа не се занима-
ват повече хора.“ (Линдгрен 1972: 27)

Пипи помага на деца, подложени на кибер тормоз, защо-
то няма никаква търпимост към неправдата. Тя знае доста за 
дигиталното пространство, ориентира се лесно и хваща прес-
тъпници и злодеи с лекота. Така помага на Явор Колев и служ-
бите, за да има по-малко деца под риск и пострадали от кибер 
тормоз. И има доста опит в това, трупан много години.
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Пипи е уикипедианка, защото обича да помага, любопитна 
е и иска да знае за далечни краища, смели хора и всички чуда-
ти традиции от близо и далеч. А в ерата на интернет да пишеш 
статии в Уикипедия е един великолепен начин да научаваш в 
детайли още и още.

Пипи е ютюбър. Записва видеа с песни и приключения и 
ги качва онлайн, за да могат да ги гледат и други деца. И да 
заспиват, ако няма кой да им попее преди лягане.

„Можете ли да заспите без приспивна песен? Аз винаги тряб-
ва да си попея малко, иначе не мога да мигна.“ (Линдгрен 1972: 29)

Пипи в инстаграм. Като всеки млад човек тя има свой про-
фил и тук и споделя снимки на своя кон на верандата. Защо на 
верандата ли? Много ясно:

„– Защо държиш кон на верандата си? – попита Томи. 
Всички коне, които знаеше, живееха в конюшни.

– Хм – отговори замислено Пипи. – В кухнята само ще ми 
се пречка, а пък в гостната не го свърта.“ (Линдгрен 1972: 14)

Пипи като активист онлайн. Всички знаем – Пипи има ясни 
позиции по много въпроси и е готова войнствено да ги отстоява. 
Затова и в съвременния свят тя е активист и използва неуморно 
пространството, за да защитава важните каузи за човешките права.

„Защо вървя заднишком ли? – възкликна Пипи. – Не живе-
ем ли в свободна страна? Човек не може ли да живее, както си 
иска?“ (Линдгрен 1972: 13)

Пипи в борба с фалшивите новини. В епохата на дезин-
формацията детето с голяма фантазия и способно на умели 
лъжи, знае че фалшивите новини са бедствие, особено поста-
вяни, за да защитават нечии политически или икономически ин-
тереси. Тя смело влиза в битка с тях, като учи своите приятели, 
младите хора да разпознават явлението и да не се поддават на 
подобни манипулации и пропаганда.

„Седя си в моята самота и така се надлъгвам със себе си, 
че да ти е драго да ме слушаш. Онази вечер, когато си легнах, 
скалъпих една опашата лъжа за някакво теле, което умее да пле-
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те дантела и да се катери по дърветата, и знаете ли, вярвах си 
на всяка дума! Това се вика добра лъжа.“ (Линдгрен 1972: 154)

Пипи е геймър, от истинските, като всяко дете, разбира се. 
Обича да играе и с Томи и Аника, и със своята маймунка Гос-
подин Нилсон. Но, откакто разполага с устройство, тя обича и 
електронните игри. И в това няма нищо лошо. Само „големите 
хора“ никога не играят:

„То наистина не си заслужава – каза Пипи. – Големите хора 
никога не се забавляват. Имат само купища неприятни работи и 
глупави дрехи, и мазоли, и данък общоход.“ (Линдгрен 1972: 255)

Пък и „от много учене и най-здравият може да се съсипе.“ 
(Линдгрен 1972: 45)

Пипи е онлайн един час на ден. Това е най-сложното за из-
пълнение правило за голяма част от децата по света, но за Пипи 
няма невъзможни и трудни неща, затова тя го изпълнява с жела-
ние и дава светъл пример на всички свои последователи, фенове 
и приятели. Защото „най-важното за малките деца е да знаят ред. 
Особено, ако сами си го определят.“ (Линдгрен 1972: 172)

Пожелавам да имаме повече Пипи в живота ни днес!

БИБЛИОГРАФИЯ

Линдгрен, А. (1972): Пипи Дългото чорапче. София: Народна 
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Pippi on the Internet 
 

Justin Thoms 
New Bulgarian University

Abstract: The article explores how Pipi is presented online to-
day (search results, videos, images, even locations with her name) 
and how Pipi would live in the Internet world. This is a short over-
view with shared toughts on her exciting possible journey online in 
the digital age as Gen Z representative – from Google, social me-
dia, Wikipedia and more. 
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Децата от шамарената фабрика

Георги Господинов
Институт за литература, БАН

Още в началото искам да кажа, че връзката между го-
дишнината от излизането на „Пипи Дългото чорапче“, памет-
та на нейната преводачка на български език професор Вера 
Ганчева и проблемът за правата на детето са свързани по 
хубав и естествен начин. Доколкото знам, преди да почине, 
самата Вера Ганчева е настояла да се говори за правата на 
детето на тази кръгла маса. Намирам го за светло завещание 
от нейна страна.

В центъра на моя текст стои един социален видео-про-
ект, който направих през юни 2016 г. в галерия „Кредо бонум“. 
Наричаше се „Шамарената фабрика“. За децата от няколко 
поколения това странно име всъщност никак не беше странно. 
(Докато представях текста си по време на нашата зуум кон-
ференция, попитах колко от участниците знаят тази фраза. 
Всички вдигнаха ръце.) Самият проект се състоеше в това 
да изгледам почти всички детски филми от десетилетията на 
така наречения зрял социализъм (1960–80) и да извадя онези 
сцени, в които уж невинно се явяват шамари, опъване на ухо, 
удряне по дупето и пр. Прибавих и няколко филма за възраст-
ни, където подобни сцени с „минимално насилие над деца“, 
както психологията нарича този тип тормоз. След това монти-
рах тези секундни сцени една след друга, като конвейер и се 
получи около минута и половина истинска шамарена фабрика 
с шамари на конвейер. Видеото се прожектираше в затъмне-
ната зала на галерия „Кредо бонум“1 на две противоположни 
стени, с редуващи се кадри ту на лявата, ту на дясната сте-
на. Идеята е, че посетителят, застанал в средата на галерия-

1 За реализирането на този проект благодаря специлно на Весела Ножарова, га-
лерист и куратор в „Кредо Бонум“, за техническата реализация на видеото – на 
Калин Серапионов и Досьо Амуджев.
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та, следейки сцените, е по неволя принуден да върти глава в 
двете посоки, с усещането че подлага собственото си лице на 
тези прожектирани шамари.

Защо направих тази видеоинсталация? Най-напред за-
ради децата на шамарената фабрика, които са предимно 
от моето и съседните поколения. Или поне така си мислех, 
докато работех по проекта. Оказа се, че според направено 
проучване през 2012 г. за „минималното домашно насилие 
над деца“ в българските семейства, близо 70% от днешните 
родители одобряват удрянето на шамари, опъването на ухо 
и пр. Дадох си сметка, че тези родители сме ние, децата от 
шамарената фабрика, които бяха шамаросвани и сега със 
същата непосилна лекота са готови да „възпитават“ по съ-
щия начин.

Има и нещо друго, което самото видео прави видимо чрез 
изваждането и монтирането на тези сцени, и това е доста обил-
ното присъствие на доста жестоки шамари. В някои сцени те 
съвсем не са маркирани и симулирани. Когато сме гледали ве-
селите детски сериали като „Таралежите се раждат без бодли“ 
или „Войната на таралежите“ отделните шамари са били така 
да се каже потопени в контекста на някаква сцена, отдалече-
ни в епизодите и са минавали почти незабележимо. Детето е 
направило беля, набили са го, това е част от сюжета на живо-
та. Когато обаче се „сгъстят“ и тръгнат на конвейер шамари-
те (видеото се превърта в „loop“ многократно, за да уподоби 
конвейера и непрекъснатия производствен процес на шамари), 
се вижда цялата жестокост на действието. Някои от сцените 
изглеждат непоносими, особено в очите на наблюдатели извън 
България.

С други думи идеята на този проект беше да „острани“ ако 
ползваме понятието на Шкловски, онова действие или насилие, 
което тук сме престанали да забелязваме.

Проблемът с „Шамарената фабрика“ е част от една по-го-
ляма тема, с която съм се занимавал последните години в кни-
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ги и текстове. Това е, най-общо казано, невидимото или винов-
ното дете на социализма. Странно на пръв поглед е, че тъкмо 
идологията, която залага на бъдещето като концепт и хоризонт, 
системата, в която вождовете на революцията и пост-револю-
ционните генерални секретари непрекъснато се снимат с деца, 
тъкмо тази система поставяше детето най-често в невидима 
или виновна позиция. Това може да се види включително и в 
детските филми от онова време, които изгледах покрай видео 
инсталацията. Изследвал съм го през присъствието и отсъст-
вието на детето в българското изобразително изкуство от зре-
лия социализъм.

Тук давам за пример само две от картините, които с мно-
го талант и разбиране рисуват тъкмо това дете – едната е 
виновното, смъкнало рамене „Дете в гръб“ на Юри Буков, а 
другата „Час пик“ на Румен Гашаров с притиснатото до задно-
то стъкло на трамвая дете, обърнато към нас и невидимо за 
блъскащите се възрастни. Всъщност детето през социализма 
никога не е било просто дете, от ранна възраст институции-
те са се погрижили да дисциплинират и сложат в униформа 
различните му възрасти. От влизането в училище то е чавдар-
че (1. – 3. клас), пионер (ДПО „Септемврийче“, 4. – 7. клас) 
и комсомолец (ДКМС, 8. – 11. клас и нататък). Класическото 
„правилно по природа“ деление детство–юношество–младост 
тук е сменено с идеологически вярното чавдарство–пионер-
ство–комсомолство.

Да се върнем на шамарената фабрика. Всъщност самата 
Астрид Линдгрен е пряко свързана с тази тема. Известна е ис-
торията, която тя разказва във Франкфурт през 1978 г., получа-
вайки наградата на немските книгоиздатели. Историята за на-
казаното момче, което трябвало да донесе пръчка на майка си, 
а то донесло камък. Всъщност цялата реч е посветена тъкмо на 
жестоките методи на възпитание. Година по-късно Швеция ста-
ва първата страна категорично забранила телесните наказа-
ния над деца.  Удивително е колко късно светът се събужда за 
тези законови промени. Германия например ратифицира едва 
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през 1992 г. конвенцията на ООН за децата, където е включена 
забраната за насилие над децата. Истината е, че едва през 
2000 г. Бундестагът приема закон, който влиза в сила същата 
есен, за пълна забрана на всякакво насилие над децата, фи-
зическо и психическо, като метод за възпитание. Разбира се, 
законите не променят автоматично нагласите и поведението 
на родителите. 

Затова направих този видео-проект, който неизбежно се 
превърна в социален. По време на изложбата имаше едно 
събитие, което споделям тук като идея с продължение. Пока-
нихме един следобед посетителите на малка дискусия за на-
силието над деца, присъстваха и хора от неправителствения 
сектор, които се занимават с проблема. Помолих хората да 
си спомнят и разкажат, ако имат, история за първия шамар, 
който са получили. Или за този, който ще помнят винаги. Ока-
за се, почти всеки има история за такъв шамар. Тази памет 
не е изчезнала. Защото проблемът с шамара не е в болката, 
тя отминава. Проблемът е с унижението, паметта за което 
остава завинаги. Интересно беше да се видят стратегиите за 
справяне с тази пост-травма. Опитът да оневиниш родителя, 
да се самообвиниш за причината, която е довела до този ша-
мар и пр. Все едно, на тази първа среща беше важно самото 
проговаряне, което никак не е лесно. Много от хората, които 
искаха да разкажат своята история, просто не можаха, раз-
плакваха се и т.н. Вторият ми въпрос беше може би по-жес-
ток от първия: А помните ли шамара, който сте ударили на 
детето си? Няколкото осмелили се човека признаваха, че за 
първи път разказват своята история.

Всъщност скритият замисъл и мечта на тази инсталация 
беше да започнем да забелязваме и говорим за това съвсем 
не „минимално насилие“. За шамарите, които сме понесли, и 
тези, които самите ние сме нанесли. За да не се превръщаме 
ние, децата от шамарената фабрика, в шамарена фабрика за 
децата си.
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П.П.
Прилагам тук и краткия текст, с който завършваше 

този видеопроект:
Трае по-малко от секунда. После сълзите ще изсъхнат, 

плачът ще спре, детето ще порасне, ръката, която удря, ще ос-
тарее. Ще остане само паметта за шамара. И паметта на опъ-
натото ухо. Детето с опънато ухо, което гледа нагоре. Към нас. 
Децата ни гледат.

Беж в мазето за кисели краставички! Айде в другата стая 
да си играете, че си говорим с гостите! Марш оттука, че имам 
работа сега! Като ти шибна един... Да не пусна шамарената фа-
брика...

Шамарената фабрика. Какво трябваше да е това? Шама-
ри на конвейер. Фабрика за шамари. Патриархат и индустриа-
лизация.

Шамарите не са открити от соца. Бащите на тези деца са 
синове на други шамарени фабрики, те пък – синове на други и 
т.н. Една дълга поточна линия. Шамаросаните деца от късния 
соц ще станат бащи и майки на деца след това. През 2012 г. 
близо 70% от тях (от нас!) ще кажат в едно национално проуч-
ване (на НЦИОМ), че одобряват шамарите, дърпането на уши, 
напляскването – така нареченото „минимално насилие“ (какъв 
деликатен израз). Ошамарените искат да шамарят. Пораснали 
са. Минали са от другата страна на шамара.

Нека постоим сега няколко секунди в тъмното, като заклю-
чени в мазето деца, минотаври за малко, между лютеницата и 
компотите. Невидимите деца на онова време. Хлапета (лáпе-
та), които се мотаят в краката на възрастните. Подготвяни за 
живота, без да са част от него. 

Преди да сме станали шамарени фабрики. 
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The Children from the Slap Factory 

Georgi Gospodinov 
Institute of Literature, BAS

Abstract: The text describes and analyzes my experience 
based on the social video project The Slap Factory (2016) which 
shows scenes with violence towards children cut from Bulgarian 
movies from the 1960s to the1980s. “The Slap Factory” is a popular 
colloquial expression of threat meaning “you’ll be punished”. It is 
familiar to several generations of Bulgarian children from the time 
of communism. The very name is a combination of patriarchate and 
industrial revolution. Slaps in the face and other mild forms of vio-
lence were part of children upbringing before 1989 and, as it turned 
out, after that, too. According to statistics from 2012, almost 70% of 
the Bulgarian parents approve slapping on the face. In fact, we, the 
children of the Slap Factory, are these parents. Along with the ex-
hibition (video projection), I initiated a discussion with the audience 
about their first memory of being slapped in the face but also about 
the first time they had slapped their own children. So that we would 
not turn into Slap Factories ourselves.



72

Превантивни и педагогически аспекти 
през призмата на детето в книгата на 

Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“

Даниел Полихронов
СУ „Св. Климент Охридски“

Произведенията на изкуството са отражение на реалния 
живот, пречупени през призмата на художественото пресъзда-
ване на творците. Едно от емблематичните литературни произ-
ведения, с които се запознава всяко дете при постъпването си 
в училище, е романът „Пипи Дългото чорапче“. Както всяко ли-
тературно произведение, така и творбата на Астрид Линдгрен, 
може да бъде четена и интерпретирана в различни аспекти, 
един от които е през призмата на превантивната педагогика.

Въплъщение на типичното нестандартно дете, Пипи Дъл-
гото чорапче е противоречив герой, чието поведение би могло 
да бъде определено като девиантно съобразно съвременните 
условия. При характеристика на образа ѝ следва да се имат 
предвид:

- място на героинята в авторовата концепция за образ-
ната система на творбата и в нейния основен конфликт, 
чрез която се реализира основната идея на творбата, а 
именно да разкрие своята представа за духовната сила 
на човека, изправен пред избор, и да оформи послание 
за човешкия живот и неговия избор; 

- същност на епическия характер, показан в статичност 
от началото до края на творбата или в динамика;

- биографични данни;

- портретна характеристика;

- пряка авторова характеристика или самохарактеристика;

- душевно състояние (размисли, чувства, мечти, цели, 
ценностна йерархия, на която героят се подчинява);
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- речева характеристика (монолози, диалози, самораз-
криване на героя чрез изповед);

- поведение (мотивация на постъпките му съобразно 
нравствения закон, който го оправдава);

- взаимоотношения с другите герои (изследване на кон-
тактите на героя, които обясняват характера му и на 
най-ценната и продуктивна връзка, определяща него-
вото преображение и духовно състояние);

- самооценка според променената ѝ ценностна система.

Художествените похвати за изображение на героиня-
та дават възможност за съвременна оценка според универ-
салните представи за добро и зло, красиво и грозно и за 
връзката между тях. Всички елементи от изграждането на 
образа на Пипи насочват към различното, нестандартното, 
девиантното.

В широк смисъл девиантното поведение е отклоняващо 
се от обществените норми поведение. То може да бъде по-
ложително или отрицателно, като в контекста на превантив-
ната педагогика фокусът е върху отрицателното отклонение 
от моралните, културните, религиозните и други обществени 
норми.

Поставя се въпросът за оценката на действията, кои-
то съобразно времевите характеристики са стигнали няка-
къв предел на проявлението си, за да бъдат видени и чути. 
Ако вътрешното противоречие не бъде разчетено, оценено, 
разбрано и не получи реакция от околния свят, то градира и 
понякога в очите на другите, „заспали“ в нормата, се явява като 
деградирано поведение, което времето и епохите опровергават 
и преоценяват, за да коригират и променят. А често пъти в тази 
корекция, в това преоценяване, се стига до ново задълбочава-
не, до грешки в това поведение.

В „Пипи Дългото чорапче“ (1945) можем да открием ре-
дица съвременни психологически проблеми, водещи права и 
теми в литературата с актуално звучене. Според естетиче-
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ските категории разминаването между баланса и хармония-
та, между взаимовръзката на двойките категории, се стига 
до отклонения и деформация на представата и съдържа-
нието им. В този смисъл разминаването между представите 
на героинята за добро, прилично, истинно/ вярно и красиво с 
тези представи на обществото – и във външен вид, и в проя-
вите ѝ, я прави различна съобразно модела на поведенчески 
прояви. По същия начин е и с „трудните деца“, които прекрач-
ват границите на общоприетото изискване за тези категории 
на поведение в обществото, без да се посочват причините за 
това, което е въпрос на изследване.

Второто, с което живее и впечатлява тази творба, е 
еволюцията, промяната на ценностната система. И при 
„трудните деца“ е така – те имат различна ценностна сис-
тема. Какво отключва промяната, разликата, деформацията, 
илюзията и битката с реалността също е проблем на изслед-
ване в обществото. Основните причини за подобни проявле-
ния – както при Пипи, така и при „трудните деца“, така и при 
търсене на темите в литературата са несъответствието меж-
ду категориите и представите за тях и ценностната система. 
Представите на съвременното дете за значимо и ценностно 
често не се покриват и се разминават с тези на обществото. 
Влиянието на изкуството (в това число и на литературата) 
върху формирането на представите и на естетическите кате-
гории също се променя.

Неизбежна е закономерната промяна в ценностната 
система и в грешките на обществото в този забързан ход. 
Себезатварянето води до деформация в нравствените и 
естетически категории у тези, у които трябва да се фор-
мират. В основата е общуването като процес на комуникация, 
интеракция и перцепция. От значение са не само възрастните 
като модел на поведението, но и връстниците. Детето копира, 
повтаря и тогава нещата често стават неуправляеми. А Пипи 
е сама. Тя общува предимно с животните. С никого не влиза в 
конфликт и я обичат и ценят себеподобните, защото за тях това 
е модел на волност и подражание.
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Пипи е особен модел на поведенчески реакции, в който 
децата неусетно се припознават. Тя е неподправена, искре-
на, истинска. Липсва елементът на приповдигнатост и изкуст-
веност. Директното и искреното общуване, чистотата е не само 
приоритет на детството, но и препоръка, тенденция за големия. 
Когато учителката я пита (защото тя закъснява) колко е 7 и 5, тя 
отговаря „Хм, като не знаеш, да не мислиш, че смятам да ти го 
кажа“ (Линдгрен 1978: 42). Не всеки може да си го позволи това, 
ако не е чист в душата си.

Отношението на възрастните определя поведението 
на децата. Докато учителката на Пипи подхожда със спокой-
ствие, което провокира саморефлексия, осмисляне на собстве-
ното поведение, полицаите провокират Пипи да действа с не-
спокойствие – подскача, бяга, катери се, скача. Всеки проблем 
при децата се усложнява от обвинения, наказания и физическа 
агресия. И всеки проблем се решава трайно и осъзнато с при-
ятелски разговор, търпение и разбиране. „Неизбежно стигаме 
до истината, че детето е такова, какъвто е животът му. Ако то 
живее сред постоянните упреци, не може да се научи на от-
говорност. Научава се да осъжда себе си и да кори другите. 
Научава се да се съмнява в своите преценки, да омаловажава 
способностите си и да проявява недоверие към чуждите наме-
рения. Научава се най-вече да живее в постоянно очакване на 
неизбежностите на съдбата“ (Гинът 1988: 57-58).

Ключовата роля на възрастния е ролята на спокоен и то-
лерантен посредник във взаимоотношенията. Когато едно дете 
проявява агресия, е важно да се открие причината за нейната 
проява. В повечето случаи конкретният повод не е причината. 
Поводът е на повърхността, причината е някъде по-дълбоко – 
изисква време и наблюдение, за да бъде конкретизирана. Си-
гурно е обаче, че за да се овладее агресията сред децата, е 
нужно преди всичко възрастните да не проявяват агресивни 
поведенчески реакции в общуването с децата.

Пипи може да се определи и като „трудно дете“ – „ли-
чността до 18 години, която среща и с която срещаме опреде-
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лени затруднения в образованието, възпитанието, обучението 
като пътища към пълноценното развитие, т.е. това дете всъщ-
ност е не просто „трудно“, а „трудновъзпитаемо“ или „трудноо-
бучаемо“ (Манасиева 2003: 95). Окачествяването на едно дете 
като трудно според Т. Манасиева граничи с етикетиране, защо-
то е въпрос на „субективна преценка – така, както нормите са 
изменчиви и за ненормално може да се счита онова „поведе-
ние, което е необичайно за дадена популация“ (Речник по пси-
хология. С., 1989, с. 325) в определен период от време, така и 
понятието е функция на вътрешното възприемане от отделните 
личности“ (пак там: 97). Затова всъщност всяко дете е уни-
кално и различно, нестандартно и трудно.

Една от девиантните прояви на героинята е лъжата. 
Санкцията за измислените от Пипи истории Астрид Линдгрен 
въвежда чрез думите на Аника – „Грозно е да се лъже!“ (Линд-
грен 1978: 13). Оправданието на героинята е свързано с фор-
мираните в семейството ценности и модели на поведение – „Но 
понякога забравям това, разбираш ли? Пък и как ще искаш от 
едно дете, чиято майка е ангел, а татко му – негърски крал, да 
казва винаги истината?“ (пак там: 14).

Пипи има особено отношение към всяка своя девиантна 
проява. Обяснява я като обществено приемлива в друго кътче 
на света, което в педагогически аспект кореспондира с измен-
чивостта на нормите в техния социокултурен контекст (Рътър 
1990: 22, Бекер; по Манасиева 2003: 18).

- „Защо вървя заднишком ли? – възкликна Пипи. – Не жи-
веем ли в свободна страна? Човек не може ли да върви 
както си иска? Освен това ще ти кажа, че в Египет (мой 
курсив) всички си вървят така и никой не го смята за 
странно“ (Линдгрен 1978: 13).

- „Обиколила съм цялото земно кълбо и съм виждала 
много по-особени неща от хора, които вървят задниш-
ком. Какво ли би казал, ако ме беше видял да ходя на 
ръце, както правят в Индокитай?“ (мой курсив) (Линд-
грен 1978: 14).
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- „Освен това […] ще ви кажа, че в Белгийско Конго (мой 
курсив) няма нито един човек, който да говори истината. 
Там по цял ден лъжат. Започват в седем часа сутринта 
и продължават до залез-слънце“ (Линдгрен 1978: 14).

- „В Бразилия (мой курсив) например всички се разхождат 
с размазани по косите яйца. Но затова пък там няма 
плешиви хора“ (Линдгрен 1978: 16).

- „Така спят в Гватемала (мой курсив) – увери ги тя – и 
това е единственият правилен начин да се спи“ (Линд-
грен 1978: 29).

- „В Аржентина (мой курсив) е строго забранено да се 
учат уроци. Понякога се случва някое малко аржентин-
че да се вмъкне в гардероба и да учи тайно, но горко му, 
ако майка му го усети“ (Линдгрен 1978: 47).

Оправдаването на девиантните прояви като обществено 
приемливи в различни екзотични държави е израз на желание-
то, мечтата, порива към освобождаване и волност. В същото 
време, обобщаването (всички в тази държава) е унифици-
ране на негативното (чрез отъждествяване на определена 
девиация с конкретна държава). Възприема се изцяло като 
социално, тъй като то оказва влияние. Подражателството е 
силно, а дори като негативно, ако няма кой да му въздейства, 
да го промени, атакува, то става стил, което означава, че не 
следва да се допуска универсализирането на девиантните 
прояви да достигне до национален стил, защото се свързва 
с процесите на етикетиране и стигматизация, което в съвре-
менното глобализиращо се общество крие опасността от со-
циално изключване.

В „Пипи Дългото чорапче“ се наблюдава и „нееднород-
ността на моралните норми и конкуренция на моралните норми 
помежду им и с другите социални норми…“ (Бородин 1990: 106, 
по Манасиева 2003: 21). Мотивацията определя поведението. 
Тя може да се приеме като девиантно поведение, но и като бунт 
срещу нормите. Поведението е против обществените норми, но 
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самите те са нарушение на обществените потребности и права, 
срещу които Пипи се противопоставя в защита на детето в за-
кономерно възрастовата беззащитност.

Чрез образа на Пипи се възражда занемарената тема 
за признаването, усещането и обгрижването на детско-
то у нас във всички възрасти, защото то всъщност е чис-
тотата, чудното, истинското, неподправеното, неогрубеното. 
„Отговорността се подхранва от правото на детето на глас и, 
където е необходимо, на избор по касаещи го въпроси. […] 
Децата трябва преднамерено да се поставят в множество си-
туации, изискващи от тях да правят избор“ (Гинът 1988: 60-
61). Пипи е изразител на ненасилствения бунт за заявяване 
и огласяване на детското, на човешкото. Тя е олицетворе-
нието, моделът, бъдещето, бунтарят на защитата на детство-
то – на ограбеното детство, на изкривената правда на това 
детство, което би се оценило и тогава, и сега като девиантно. 
Такава оценка се дава, защото не се търсят причините, а се 
оценява резултатът.

Когато говорим за поведенческите отклонения, е необ-
ходимо да се откроят и диференцират причините за тяхната 
проява. Съвремието създаде нови поколения различни деца, 
нови поколения родители и нови възпитатели. Неограничени-
ят достъп до информация, липсата на духовен живот, непре-
цизираните примери от медиите, зачестилата колебливост и 
неустойчивост на семейството, материалната задоволеност и 
материалните интереси, ангажираността на родителите и не-
достатъчно време за общуване, невинаги приложимите фор-
ми за превенция и липсата на регламентирана отговорност за 
контрол в условията на училищната и семейна среда обусла-
вят в голяма степен формирането на представите у децата за 
модел на поведение в съвременното общество. Динамиката 
на социалните процеси предполага както развитието на тези 
проявления, непредвидимите изяви и задълбочаването им, 
така и методите и формите за въздействие.
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Трудно се определят причините за девиантното поведе-
ние в променените условия на съвременния свят – къде да 
ги търсим, в какво да ги търсим, кой би могъл да бъде на-
товарен с вина или пасивността също е вина, породена от 
липсата на общуване. Дистанцията, наложена за превенция 
от коронавируса, също нарушава процеса на общуване. Тези 
ограничения, затварянето, онлайн обучението водят до агре-
сия, липса на социализиране, намаляване на капацитета на 
духовния живот.

Ограничаването на пространството засилва вътрешните 
пориви към агресия. Вярно е, че Пипи не иска да ходи на учили-
ще, но тя живее извън ограниченото пространство. В топоса 
тя търси височините – нагоре; на покрива; там, където същест-
вува друга волност, друга свобода, друго извисяване в прос-
транствено обусловената среда и което не е бягство, а антипод, 
извисяване над земната реалност и закостенелите представи в 
обществото, в които тя живее. По същия начин другите търсят 
начини за освобождаване (дори от живота си), защото това е 
друг свят, с други измерения.

Натрупването на причините също е атакуване на чо-
вешкото, а детството е всичко – светът престана да се 
среща, хората не си общуват. Да, има социални мрежи, но не 
гласът на родителите е отсреща. Общуването с екраните прави 
децата изгубени в хронотопа. Пипи също расте сама – баща ѝ 
го няма. Като се върне, има общуване, но то не е това, което ѝ 
е нужно, и той не умее да ѝ го даде. Опитва се да се приземи до 
детството ѝ, но не е естествено и в разтегливостта на времето 
на растежа ѝ. „На детето са му нужни не подаръците, не сладо-
ледът и не разните залъгалки с картинки“, а неговите родители 
– „и то не като биологическо-юридическа единица“, а в тяхна-
та „душа в чист вид […], неизменна същност, […] изначалност, 
[…] събитиè“ (Леви 1988: 187-188). Има моменти в развитието/в 
детството, които са единствени, не се повтарят и не бива да се 
пропускат. Те са ключови, определящи както за едната страна, 
така и за другата.
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У Пипи се формира и проявява емпатия, която я променя 
от интровертна към екстравертна. Тя често се смее, като ре-
акция на раздвижената си вътрешна емоционалност; разгръ-
ща общуванията с околните; става по-любопитни в посока на 
опознаване на света; по-бързо се привързва към хората (и към 
непознатите); проявява стремеж към центъра на общуване; ре-
агира емоционално на заобикалящия свят; по особен начин от-
стоява самостоятелността си.

Въпросите, които поставя чрез романа си Астрид Линд-
грен, са актуални и днес. Те оживяват във всяка епоха и защи-
тават човешките права. Образът на Пипи е вдъхновяващ със 
своята еманципираност. Нейната нестандартност разчупва об-
ществените стереотипи и категорично заявява хуманизма.
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Preventive and Pedagogical Aspects 
through the Prism of the Child in 

Astrid Lindgren‘s Book Pippi Longstocking 
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Abstract: The article presents a contemporary comparative 
analysis of leading psychopedagogical, legal and literary problems 
with a modern sound through the prism of the child in Astrid Lind-
gren‘s novel Pippi Longstocking. Conceptual preventive pedagog-
ical aspects are interpreted according to moral and aesthetic cat-
egories such as the topic of “difficult children”; the theme of social 
acceptance, the notion of the inner child and its preservation; the 
volatility of the norms in their socio-cultural context, the competition 
of moral norms among themselves and with other social norms, the 
labeling and the stigmatization. Pippi‘s character is inspiring in its 
emancipation. Her unconventional personality breaks social stereo-
types and emphatically proclaims humanism. 
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Правата на детето, представени през историята 
и приключенията на Пипи Дългото чорапче 

Миглена Балджиева,
адвокат по семейно право

„Пипи Дългото чорапче“ е любимата ми книга от детските 
години, която препрочитах всяко лято. Това, което най-много 
харесвах в Пипи, е нейната свобода, независимост и най-вече 
нейното нестандартно отношение към всичко, което я заобика-
ля. През всичките тези години – от детството ми до сега, тя е 
литературният герой, който е оказал най-голямо влияние върху 
мен и по-специално върху начина на моето мислене, поведе-
ние и възприемане на света. 

През 1998 г. завърших обучението си по право и започнах 
задължителен стаж в съда, който продължи цяла година. Бях 
много ентусиазирана и реших да специализирам в Швеция. 
По това време там имаше много интересни курсове за млади 
юристи. Единствената пречка беше езикът. Обадих се на бли-
зък приятел от Стокхолм и го помолих да ми изпрати учебник 
по шведски език. Много скоро получих цял обучителен ком-
плект, който включваше английско-шведски учебник, по който 
да уча, и аудиокасета за начален курс по шведски език. Още 
помня някои фрази: jag är svenska flicka или jag talar lite grann 
Svenska. Но не това е най-важното. По-интересното в случая 
е, че заедно с учебника той ми изпрати и книгата за Пипи Дъл-
гото чорапче на шведски език, с помощта на която да практи-
кувам наученото.

Тази книга обаче, освен че ми помагаше в усилията да уча 
езика, се превърна в нещо много по-важно. Тя предизвика у 
мен желанието да започна да събирам книгата за Пипи на раз-
лични езици. До този момент аз я имах на български, английски 
и шведски език.

Един ден, ровейки се из интернет, попаднах на имейла 
на асистентката на Астрид Линдгрен – Керстин Квинт, на коя-
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то реших да напиша писмо. Разказах ѝ накратко за себе си. 
Споделих ѝ, че събирам „Пипи Дългото чорапче“ на различни 
езици и че ще се радвам, ако тя може да ми помогне с инфор-
мация за преводите на книгата. Когато изпратих писмото, не 
бях сигурна дали Керстин Квинт ще ми отговори. Затова, когато 
получих отговор от нея след няколко дни, аз много се зарадвах. 
Нещо повече, към своя отговор госпожа Квинт ми беше изпра-
тила списък на всички преводи на „Пипи Дългото чорапче“, кой-
то включваше заглавието на книгата на съответния език, името 
на издателството и годината на издаване. Така беше поставено 
началото на моята колекция от Пипи-та.

Тъй като аз обичам да пътувам и пътувам много по света, 
не пропускам да си купувам книгите за Пипи на различни ези-
ци. Не само това, всички мои приятели, както в България, така 
и в чужбина, знаят за моята страст към Пипи и ми носят, както 
книги, така и сувенири, свързани с Пипи, от най-различни части 
на света.

През 2006 г. с мен се свързаха представители на шведско-
то посолство в България и ме поканиха да участвам в събитие, 
организирано от тях, по повод творчеството на Астрид Линд-
грен. Тогава исках да направя нещо много интересно. Мислих, 
мислих, и се чудих дали да не се опитам да направя съпоставка 
и да представя правата на детето, регламентирани в конвен-
цията на ООН за правата на детето от 1989 г. (по-нататък кон-
венцията), през историята и приключенията на Пипи, описани 
в книгата. Започнах да работя усърдно по тази задача, като че-
тях конвенцията текст по текст и търсих съответната история в 
книгата, която по някакъв начин да кореспондира на конкретно 
право. През цялото време докато работих по тази задача, се 
забавлявах много. В крайна сметка резултатът беше доста ин-
тересен и той показа, че огромна част от правата, да не кажа 
всички, при едно по широко тълкуване на текстовете на конвен-
цията,  всъщност са залегнали и отразени в книгата на Астрид 
Линдгрен за Пипи Дългото чорапче, написана цели 45 години 
преди приемането на конвенцията. Следват доказателствата 
за това твърдение.
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Още в самото начало конвенцията разпорежда, че от рож-
дението си, всяко дете има право на име. Това право е осигу-
рено на Пипи още през 1945 г. от нейната създателка Астрид 
Линдгрен, когато за първи път излиза от печат книгата за Пипи 
Дългото чорапче:

„Името ми е Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментол-
ка Ефраимова Дългото чорапче, дъщеря на капитан Ефраим 
Дългия чорап, някога страшилище на моретата, а понастоящем 
негърски крал. Всъщност Пипи е галеното ми име, защото татко 
смяташе, че Пипилота е много дълго.“ (Линдгрен 1978: 42)

Всяко дете, доколкото е възможно, има правото да позна-
ва своите родители. Пипи познава баща си, не помни майка си, 
но вярва, че тя е ангел:

„Някога Пипи имаше татко, когото много, много обичаше; 
имала си е и майка, но тъй отдавна, че изобщо не я помнеше. 
Майка ѝ умряла, когато Пипи била съвсем мъничко бебе и така 
врещяла в люлката, че никой не можел да се доближи. Пипи 
вярваше, че сега майка ѝ е на небето и надзърта през някоя 
дупчица за своето момиче, затова често махаше нагоре с ръка 
и се провикваше: 

– Не се тревожи! Все някак ще се оправя!“ (Линдгрен 
1978: 7-8)

Всяко дете има право да не бъде разделяно от родителите 
си против тяхната воля. Като малка Пипи пътува с баща си на 
неговия кораб, но по време на силна буря вятърът го отнася и 
той изчезва. Докато го чака да се върне, Пипи решава да отиде 
в къщата, осигурена от баща ѝ:

„Бащата на Пипи беше купил старата къща с градината 
преди много години. Беше решил да живее тук с Пипи, когато 
остарее и вече няма да може да кръстосва моретата. Но стана 
така, че той изчезна в морето и докато го чакаше да се върне, 
Пипи реши да отиде във Вила Вилекула. Тъй се казваше къ-
щата, която стоеше готова, обзаведена и очакваше обитатели. 
Една хубава лятна вечер Пипи се сбогува с всички моряци от 
кораба на баща си. Те много я обичаха, а и Пипи беше силно 
привързана към тях. 
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– Сбогом момчета – каза Пипи и целуна всички по ред по 
челата. – Не се тревожете за мене. Все някак ще се оправя!

От кораба Пипи отнесе две неща. Една малка маймунка 
на име господин Нилсон и една голяма чанта, пълна със златни 
парички. Моряците стояха на палубата и гледаха подир Пипи, 
докато се изгуби от погледите им…

– Забележително дете! – каза единият от моряците с про-
сълзени очи, когато Пипи изчезна в далечината.“ (Линдгрен 
1978: 8-9)

В същото време всяко дете, което е отделено от своите 
родители, има право да поддържа лични отношения и преки 
контакти с тях. Пипи не живее с баща си, който е негърски крал 
на един остров, но тя поддържа контакт с него, като от време на 
време те се срещат. Той дори веднъж ѝ пише писмо:

„Скъпа моя Пипилота, когато получиш това  писмо, слез 
когато и да е на пристанището и чакай „Лудетина“. Защото сега 
съм решил твърдо да те взема за известно време на остров 
Корекоредут. Ти поне трябва да видиш страната, където баща 
ти е такъв могъщ крал. Тук е много приятно и вярвам, че ще ти 
хареса. Моите  верни поданици също жадуват да видят принце-
са Пипилота, за която толкова много са слушали. Тъй че – няма 
какво повече да говорим. Ти ще дойдеш – това е моята бащина 
и кралска воля. Звучна целувка и много сърдечни поздрави от 
твоя стар татко: Крал Ефраим І Дългия чорап, Всемогъщ владе-
тел на остров Корекоредут“. (Линдгрен 1978: 200-201)

Разбира се, и двамата родители споделят отговорността 
за отглеждането на детето и винаги трябва да се съобразяват с 
това, което е най-добро за него. Но конвенцията регламентира 
правото на детето на специална закрила и помощ, оказвана от 
държавата, когато детето е лишено временно или постоянно от 
неговата семейна среда или на което с оглед на неговите ви-
сши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази сре-
да. Тъй като Пипи живее сама, без своите родители във Вила 
Вилекула, добри хора в града са уредили място за нея в детски 
дом. Но тя има друго разбиране по въпроса за детския дом:
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„– Аз вече си имам място в детски дом – каза Пипи. 

– Така ли, уредили ли са вече? – попита единият полицай. 
– Къде е този детски дом? 

– Тук! – отвърна гордо Пипи. – Аз съм дете, това е моят 
дом и следователно е детски дом. В него имам място, и то мно-
го място. 

– Мило дете, – усмихна се полицаят. – Не можеш да раз-
береш. Ти трябва да идеш в истински детски дом, където ще се 
грижат за теб.

– Може ли човек да си заведе кон във вашия детски дом? 
– попита Пипи.

– Не, разбира се, – отвърна полицаят.

– Така си и мислех, – каза мрачно Пипи. – А маймуна?

– Ами! Как може!

– Аха – каза Пипи, – тогава си търсете другаде деца за 
вашия детски дом. Аз там няма да ида.“ (Линдгрен 1978: 31-32)

Едно от най-широко застъпените права в книгата за Пипи 
е правото на детето, което може да формира свои собствени 
възгледи, да изразява тези възгледи свободно по всички въ-
проси, отнасящи се до него. Освен него, детето има право и 
на свобода на изразяване на мнението си. Това право включва 
свободата да търси, получава и предава информация и идеи 
от всякакъв вид, независимо от границите, в устна, писмена, 
печатна форма или под формата на изкуство, или чрез каквито 
и да са други информационни средства по избор на детето, в 
което Пипи е много добра. Тя има и постоянно изразява мне-
нието по въпроси от най-различно естество. 

Пипи знае какво е най-важно за децата:

„– Както и да е, татко Ефраим – каза Пипи, – но за едно 
дете като че ли е най-добре да си има приличен дом, вместо 
да кръстосва моретата и да живее в глинена негърска колиба. 
Какво ще кажеш?
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– Както винаги, имаш право, дъще моя – каза капитан Дъл-
гия чорап. – Вярно, че във Вила Вилекула водиш по-редовен 
живот. А за малки деца това наистина е най-важното.

– Точно така – съгласи се Пипи. – Най-важното за малките 
деца е да знаят ред. Особено ако сами си го определят. (Линд-
грен 1978: 172)

Пипи има своя теория за думите:

„– Всъщност кой пръв е измислил какво ще означават ду-
мите? – попита Томи.

– Вероятно цял куп стари професори, – предположи Пипи. 
– И тогава как да не кажеш, че хората са странни! Помисле-
те само какви думи измислят! „Корито“, „тапа“, „връв“ и такива 
едни, дето никой не може да проумее отде са се взели. А изоб-
що не им минава и през ума да измислят такава действително 
хубава дума като „спунк“. Какво щастие, че ми хрумна! Сигурно 
ще успея да разбира и какво означава.“ (Линдгрен 1978: 176)

Пипи обича много да говори и затова разказва интересни 
истории на своите приятели Томи и Аника от времето, когато е 
кръстосвала моретата със своя баща, капитан Дългия чорап. 
Ето защо тя не харесва мълчанието: 

„– Какво, по дяволите, става с вас? – ядоса се Пипи. – Ще 
ви кажа, че е опасно да се мълчи дълго време. Езикът изсъхва, 
ако не се използва. На времето познавах един майстор на ка-
хлени печки в Калкута, който все мълчеше. После стана каквото 
стана. Веднъж поиска да ми каже: „Сбогом, мила Пипи, добър 
път и благодаря за хубавите дни, които прекарахме заедно“. 
Можете ли да отгатнете какво стана? Най-напред направи ня-
колко ужасни гримаси, защото пантите на устата му бяха ръж-
дясали, та се наложи да му ги смажа с масло за шевна машина. 
После изрече: „У буй уйе муй“. Тогава надзърнах в устата му и, 
представете си, езикът му бе заприличал на изсъхнал лист! До 
края на живота си тоя майстор на кахлени печки не би могъл да 
каже друго освен „У буй уйе муй“. Колко ужасно, ако и с вас се 
случи такова нещо. Я да чуем дали можете да кажете по-добре 
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от майстора на кахлени печки: „Добър път, мила Пипи, и благо-
даря за хубавите дни“. Опитайте, да видим. 

„Добър път, мила Пипи, и благодаря за хубавите дни“ – 
повториха послушно Томи и Аника.“ (Линдгрен 1978: 167)

Когато Томи и Аника трябва да се възстановят, след като 
са били болни, Пипи ги насърчава да изядат вкусната каша, 
като по този начин изразява своето мнение и за яденето:

„– Много е ясно защо трябва да изядеш тази вкусна каша. 
Защото, ако не изядеш вкусната каша, няма да пораснеш и 
да станеш голяма и силна. Ако пък не станеш голяма и силна, 
няма да имаш сила да накараш своите деца да изядат тяхната 
вкусна каша. Не, Аника, така не бива. Ако всички разсъждават 
като тебе, в яденето на каша в тази страна ще настъпи ужасен 
хаос.“ (Линдгрен 1978: 197-198) 

Държавите зачитат правото на детето на свобода на ми-
сълта и съвестта, което Пипи прави постоянно и непрекъснато. 
Така например, Пипи не знае дали може да свири на пиано, тъй 
като никога не е опитвала, но обяснява следното на Томи:

„… за да се научиш да свириш на пиано без пиано, са не-
обходими страшно много упражнения.“ (Линдгрен 1978: 110)

Пипи много добре борави с езика и за всяка конкретна си-
туация подбира правилните думи. Затова тя не се притеснява 
ясно да изразява мнението си, когато други хора неправилно са 
употребили някоя дума. Ето защо Пипи не се стърпява когато 
вижда на витрината един буркан с надпис „Страдате ли от лу-
нички?“. Веднага влиза в магазина за парфюмерия и обяснява 
на продавачката, че независимо, че цялото ѝ лице е обсипано 
с лунички, тя не страда от тях, а си ги харесва!

Държавите признават и правото на всяко дете на свобода 
на сдружаване и на мирни събрания, което Пипи прави без ни-
какви усилия, когато събира на главната улица всички деца от 
града, в който живее, и им купува подаръци:

„На главната улица се вдигна такава врява, че един поли-
цай дойде да види какво става.
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– Каква е тая какафония? – развика се той. 

– Това е парадният марш на Крунбергския полк – обясни 
Пипи. – Но не съм сигурна дали всички деца са наясно с това. 
Някои като че ли мислят, че свирим „Гласът ни да кънти като 
гръмотевица, братя!“

– Престанете веднага! – кресна полицаят и си запуши 
ушите. 

Пипи го потупа съчувствено по гърба.

– Бъди доволен, че не си купихме тромбони – каза му тя.

Лека-полека свирките замлъкнаха една подир друга. На-
края само Томи от време на време надуваше своята. Полицаят 
заяви много строго, че на Главната улица не бива да стават 
митинги и че децата трябва да се приберат по домовете си. 
На това никой не се възпротиви, защото всяко дете искаше да 
изпробва новото си влакче, да покара автомобилчето си или да 
сложи хубавата си кукла да спи.“ (Линдгрен 1978: 117)

Всяко дете има право да ползва здравни услуги за лече-
ние и за възстановяване на здравето, на чиста вода, здраво-
словна храна и чиста среда, за да бъде здраво. Разбира се, 
Пипи взема превантивни мерки, за да бъде здрава и за да се 
предпази от различни болести:

„– Бих искала да купя 4 литра люкарство – каза Пипи.

– Какво лекарство? – нетърпеливо попита аптекарят.

– Предпочитам такова, дето лекува болести.

– Какви болести? – попита аптекарят още по-нетърпеливо.

– Хм, ами да помага срещу коклюш, мехури по краката, 
болки в корема, червен вятър и ако случайно си напъхаш бобе-
но зърно в носа и ей такива работи. Би било добре, ако с него 
може да се полират и мебели. Изобщо да бъде едно превъзход-
но люкарство.“ (Линдгрен 1978: 118)

Също така, Пипи обяснява на приятелите си какво правят 
децата в Америка, за да бъдат здрави и не се притеснява да 
прави същото като тях.
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„– Пипи, цялата си мокра! – разтревожи се Аника.

– Че какво от това? – отвърна Пипи. – Кой е казал, че де-
цата непременно трябва да са сухи? Чувала съм, че студени 
разтривки каляват човека. Само тук у нас хората са си внуши-
ли, че децата не трябва да влизат в канавките. В Америка на-
пример канавките са така претъпкани с деца, че няма място 
за водата. Там ги държат цялата година. През зимата, естест-
вено, замръзват в леда и само главите им се подават отгоре. 
Майките идват да им носят супа и кюфтета, тъй като децата не 
могат да се върнат за вечеря. Затова пък са здрави като камъ-
чета. Честна дума!“ (Линдгрен 1978: 108-109)

Всяко дете има право на образование, като образование-
то трябва да развива личността и таланта на детето. Пипи оба-
че има специално отношение към образованието:

„– Де такива училища като в Аржентина – каза важно Пипи 
и гледаше децата отгоре. – Там трябва да идете. Великденска-
та ваканция започва три дни след коледната, а лятната – три 
дни след великденската. Лятната ваканция свършва на 1 ноем-
ври и после наистина следва доста тежко време до коледната 
ваканция, която започва на 11 ноември. Но човек се примиря-
ва, защото не дават уроци за в къщи. В Аржентина е строго 
забранено да се учат уроци. Понякога се случва някое малко 
аржентинче да се вмъкне в гардероба и да учи тайно, но горко 
му, ако майка му го усети. В училище изобщо нямат смятане 
и когато някое дете знае колко прави седем и пет, наказват го 
цял ден да стои в ъгъла, ако е било толкова глупаво да каже 
това на учителката си. Четене имат единствено в петък, и то 
само ако се намерят книги, които да четат. Но никога не се на-
мират.“ (Линдгрен 1978: 47) 

Тъй като Пипи никога не е ходила на училище, Томи и Ани-
ка се опитват да убедят Пипи да се запише в тяхното училище. 
Но след като прекарва само един единствен ден в училището 
им, Пипи се отказва и заключава, че от много учене и най-здра-
вият може да се съсипе.
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Всяко дете има право на отдих и почивка, на участие в 
игри и дейности за отмора, подходящи за възрастта му, и на 
свободно участие в културния живот и изкуствата. Освен, че ус-
тройва излети с приятелите си и ходи на цирк с тях, Пипи играе 
на гоненица с полицаите, както и на въпроси с децата, които 
не могат да отговорят на въпросите на госпожица Розенблум,  
богатата и възрастна дама от градчето, в което живеят Пипи, 
Томи и Аника:

„– Сега идва най-трудното! – обяви Пипи. – Сега ще проли-
чи дали сте учили прилежно уроците си.

Тя се обърна към едно дребно слабичко момче в синя ризка.

– Ей, ти – каза тя, – знаеш ли да е умрял някой?

Момчето я погледна изненадано, но после каза:

– Старата госпожа Петершон от номер петдесет и седем 
на нашата улица. 

– Я гледай ти – каза Пипи. – А да знаеш още някой?

Не, момченцето не знаеше. Тогава Пипи сложи дланите си 
като фуния пред устата и прошепна високо:

– Ами Карл XII?

След това тя попита всички деца поред дали знаят някой, 
който е умрял, и всички отговориха:

– Старата госпожа Петершон от номер петдесет и седем и 
Карл XII.

– Този изпит надмина очакванията ми – каза Пипи. – А сега 
ще ви задам само един въпрос. Ако Пер и Пол си делят тортата 
и Пер решително откаже да има нещо общо с тая работа, ами 
се завре в ъгъла да си чопли някаква малка суха четвърт, кой 
тогава ще бъде принуден да се жертвува и да погълне цялата 
торта?

– Пол – извикаха всички деца.

– Не вярвам някъде да има по-умни деца от вас – каза 
Пипи. – Но затова ще получите награда.
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Тя извади от джобовете си цяла шепа златни парички и 
даде по една на всяко дете. Освен това им раздаде и по един 
плик с бонбони, които извади от раницата си.“ (Линдгрен 1978: 
192-193)

И така нататък, и така нататък …
Когато за първи път през 2006 г. направих тази съпостав-

ка, разбира се в по-кратък вариант, по време на тогавашната 
инициатива на шведското посолство в България, ми беше пре-
доставена възможността да изложа и своята колекция от книги 
за Пипи, която тогава също беше по-скромна от сега. В знак на 
благодарност по-късно от шведското посолство ми изпратиха 
книгата за Пипи Дългото чорапче на японски език със специ-
ално послание. Към днешна дата моята колекция от книги за 
Пипи Дългото чорапче продължава да расте и в момента имам 
75 книги на 39 езика.

Най-накрая бих искала да споделя, че макар и за малко, 
аз имах честта и удоволствието да срещна лично проф. д-р 
Вера Ганчева – жената, благодарение на която познавам Пипи 
Дългото чорапче. Това се случи пак през 2006 г., когато бях по-
канена за интервю в приемната на един от най-четените тогава 
и тиражирани български ежедневници, която се намираше в по-
лиграфическия комбинат в София. Когато отидох там, в коридо-
ра беше и проф. д-р Вера Ганчева. Тя беше поканена от журна-
листите, за да сподели историята и за да разкаже за времето, 
когато е превеждала книгата за Пипи Дългото чорапче. Точно 
тогава се запознахме и имахме възможност да поговорим дори 
и за малко. За което съм истински благодарна и никога няма да 
забравя тази среща. 

Благодаря и сега за поканата да участвам в този изклю-
чително интересен за мен форум и за възможността да бъда 
с всички вас, които по някакъв начин сте свързани с проф. д-р 
Вера Ганчева, с Астрид Линдгрен и нейната най-известна геро-
иня Пипи Дългото чорапче, както и с правата на децата.

БИБЛИОГРАФИЯ
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младеж
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The Rights of the Child Presented through the Story 
and the Adventures of Pippi Longstocking 

 
Miglena Baldzhieva 
Family Law Attorney

Abstract: The novel Pippi Longstocking by Astrid Lindgren 
was published in 1945. The UN Convention on the Rights of the 
Child was adopted in 1989. Regardless of this fact, the children’s 
rights can be seen throughout the adventures of Pippi, described 
in the book. The comparison between the two shows that a large 
part of the children’s rights, not to say all, in the context of a broader 
interpretation of the provisions of the Convention, are actually laid 
down and reflected by Astrid Lindgren in her book about Pippi Long-
stocking, written 45 years before the adoption of the Convention. 
The article gives evidence in this respect. 
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Мястото на произведенията на 
Астрид Линдгрен в учебното съдържание по 

български език и литература в 1. – 4. клас

Нели Иванова,
СУ „Св. Климент Охридски“

Какво би било учебното съдържание по български език и 
литература в 1. – 4. клас без произведенията на Астрид Лин-
дгрен?! Едва ли ще видим читанка или христоматия, в която 
да не е поместен откъс от нейни произведения, независимо от 
това кой е авторският колектив или издателството. 

Дали това ще е фрагмент от „Пипи Дългото чорапче“, 
„Емил от Льонеберя“, „Карлсон, който живее на покрива“, 
„Братята с лъвски сърца“ и др., редица поколения читатели 
в начална училищна възраст с удоволствие четат откъси от 
нейни произведения в уроците по литература или целите про-
изведения – самостоятелно вкъщи.

Образите на героите ѝ провокират и активизират мислене-
то и въображението на учениците в начална училищна възраст.

Резултатите от проведени анкетни проучвания на чита-
телските интереси на децата в 1. – 4. клас показват, че техен 
любим литературен герой най-често е Пипи. Те с удоволствие 
преразказват вълнуващи епизоди, свързани с нейни постъпки 
и преживявания.

Интерпретацията на образите на героите от произве-
денията на Астрид Линдгрен съдейства за формирането на 
литературни компетентности, за литературното развитие на 
децата. Същевременно възприемането и осмислянето на ху-
дожествената образност на произведенията ѝ съдейства за 
формирането на социокултурни и социолингвистични компе-
тентности у учениците, на комуникативноречеви и езикови 
компетентности.
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Консервативното мислене и нагласи, ползването на 
клишета при интерпретацията на образите на героите на Ас-
трид Линдгрен и конкретно на Пипи, налагането на готови из-
води и нравствени поуки би навредило на съпреживяването 
на децата.

Не би следвало да се налагат и методически доктрини, и 
да се прилагат готови методически „рецепти“ при интерпрета-
цията на образа на Пипи и на други образи на герои на Астрид 
Линдгрен в урока по литература в 1. – 4. клас.

Учителят си служи с методическите похвати и форми от 
методическия инструментариум, с който обикновено работи, 
но в съответствие със спецификата на образната система. 
При интерпретацията на съдържанието на произведенията 
на Астрид Линдгрен и създадените от нея образи на герои 
най-често намират приложения методи и похвати като:

	Интерактивни методи, например:

– Асоциативен облак – за определяне качествата на 
Пипи на основата на асоциациите, възникващи в мисленето и 
въображението на учениците във връзка с нейния образ.

– Пирамида – метод за събиране на информация, ре-
зултат от индивидуална работа, работа в двойка, четворка, 
осмица... Броят на членовете на групите нараства в гео-
метрична прогресия. Целта е да се осмисли информацията 
и да се достигне до конкретни обобщения чрез обединяване 
около приемливо за всички мнение. Първо, самостоятелно 
отбелязване на характеристиките, които всеки ученик преце-
нява като важни. Второ, обсъждане в двойки и обединяване 
около общо мнение. Трето, обсъждане в четворки и търсе-
не на общото за всяка четворка мнение. Говорител огласява 
общото мнение. Четвърто, обсъждане в осмици. Говорител 
огласява общото мнение пред всички. Пето, формиране на 
две големи групи и огласяване на мнението им. Последен 
етап, сравняване на записаните мнения на двете подгрупи и 
обобщаването им.



96

– Светкавица – използва се като метод/техника за за-
познанство, за разсънване на класа, за бърза проверка на 
знанията или отношението на учениците към разглеждания 
проблем. Необходим е подходящ предмет – лек, мек и удо-
бен за хвърляне. Предметът се връща всеки път към воде-
щия или участниците може да го подхвърлят помежду си. С 
учебна цел учителят внезапно хвърля предмета към ученик, 
задавайки въпрос, който изисква кратък и бърз отговор. При 
интерпретацията на характерното за образите на героите на 
Астрид Линдгрен този интерактивен метод би съдействал за 
по-задълбоченото им възприемане и осмисляне.

– Мозъчна атака (брейнсторминг) – метод за намиране 
на решение чрез безкритично представяне на различни мне-
ния – „генериране на идеи“. Като техника мозъчната атака 
може да се използва за бързо провокиране на асоциации по 
дадена тема за кратко време – от 1 до 5 минути. Учителят 
записва асоциациите на дъската или на флипчарт. След това 
думите асоциации може да се използват за различни цели: 
за обобщаване мнението на класа; като опорни думи за на-
писване или устно създаване на съчинение, за създаване на 
мисловни карти.

– Записване на идеи (брейнрайтинг) – вариант на мо-
зъчна атака. Основна цел е активното включване на всички 
ученици в учебния процес, чрез което се постига учене от 
опита на другите. Обмисля се въпрос за всеки ученик. Запис-
ват се отговорите от всеки ученик, представят се и се обсъж-
дат отговорите. Прави се коментар обобщение от учителя. 
Подходящ е и за обобщение при провеждане на преговорни 
уроци.

– Лавина (снежна топка) – метод/техника за събиране 
на информация чрез „натрупване“. Може да се приложи устно 
или писмено. При писмената форма въпросът се написва на 
лист. Листът преминава през всички ученици и те написват 
мнението си, отговора си. Може листът да се сгъва след всеки 
отговор. Накрая учителят прочита всички мнения и те се об-
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съждат. При устната форма всеки участник изказва мнението 
си по въпроса, като не се повтарят вече казани неща. Лавина 
е и подходящ метод за интерпретацията на характерното за 
образите на героите на Астрид Линдгрен.

– Завъртане/кръг – може да се приеме като вариант за 
устно проведена лавина. В случая всеки участник изразява 
мнението си. Подходящ е за бърза проверка на знанията, как-
то и за обобщаване на спецификата на различни явления.

– Съчинения – много често думите асоциации от мозъч-
ната атака се ползват като основа за различни устни/писмени 
съчинения: Съчинения по опорни думи – думите от мозъчната 
атака стават опорни думи за съчинение, като се свързват в 
текст; метод на сюжетните линии – подходящ за писане на съ-
чинения от учениците. Определят се сюжетните линии, дейст-
ващите лица, времето на събитията и пр.

– Панелна дискусия – метод за обмен на мнения и тър-
сене на решения на сложен (комплексен) проблем. Работи се 
в подгрупи, като всяка от тях получава специфична задача 
– част от общия проблем. Провежда се дискусия в подгрупи-
те. Решението на комплексния проблем е сбор от отделните 
решения на проблемите в подгрупите. Крайният резултат се 
обобщава на дъската или на постер.

– Светофар – Метод за разпределяне и групиране на 
информацията, предварително зададена или предложена от 
учителя и учениците. Водещо е насочването на вниманието 
към конкретни действия, обусловени от трите цвята на све-
тофара. Може да се изработят правила в зависимост от ин-
формацията („Забранено е...“) и послания („Разрешено е...“) в 
съответствие с цветовете на светофара.

– Аквариум – метод за постигане на общо решение, 
чрез консенсус. Ограничено пространство в центъра на учеб-
ната зала, в което сядат група ученици – експерти („риби“), 
за да дискутират по даден проблем. Като техника може да се 
използва и за наблюдаване и коментиране на ролева игра, 
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интервю или симулирана консултация. Два варианта: при 
единия учителят определя няколко ученици, които формират 
аквариума, а останалите са наблюдатели. При втория вариант 
проблемът може да се дискутира в подгрупи. Всяка подгрупа 
излъчва експерт. Експертите сядат в аквариума и представят 
мнението на собствената си група. Останалите ученици на-
блюдават и си водят бележки относно съдържанието и проце-
са на дискутиране, междуличностната динамика, стратегиите 
за вземане на решения, възникнали въпроси и пр. Когато ня-
кой експерт изпитва затруднение, наблюдател отвън може да 
влезе в аквариума и да му помогне.

– Мисловни карти – мисловната карта е опростено гра-
фично изображение. При нея се съчетават графични символи 
с текст, за да се съхранят и отразят логическите връзки в те-
кста и да се улесни разбирането и запаметяването на основ-
ните идеи. Текстът предварително се възприема, открояват 
се основните моменти в него и се избира подходящ модел 
за графично представяне. Използват се различни видове ви-
зуални изображения: паяк-диаграми, спрей-диаграми, стили-
зирани художествени образи (рибена кост, дърво, животни, 
растения), линейни диаграми и др. Изборът зависи от съдър-
жанието на информацията, която се представя, от въображе-
нието и умението на учениците за творческо представяне на 
текста чрез образи. Предварителната дискусия се отнася до 
избора на графичен образ и доколко той отразява в пълнота 
информацията от текста). Ползват се хартия формат А4 или 
А3, флумастери, маркери, моливи и пр. Работи се по групи 
или в екипи. Обсъждат се предложенията на всеки екип. На-
края се прави обобщение на учителя.

– Рисуване на идея – методът дава възможност за 
провокиране на въображението и асоциациите  на ученици-
те по дадена тема (Напр. Моята представа за Космоса). Из-
исква доста време (20–30 мин). Подходящ е за въвеждане 
на нова тема, по която учениците нямат достатъчно инфор-
мация. Избира се тема и се задава за рисуване. Определя 
се време за изпълнение на задачата. Формират се подгрупи 



99

за групова работа. Представят се идеите в рисунките от го-
ворител на групата. Коментар и въпроси от класа. Обобще-
ние от учителя.

– Ролеви игри – учениците изразяват в малка група 
собственото си мнение и отношение към определен проблем с 
учебна цел. Ролевата игра изисква някой да бъде „някой друг“ 
в една въображаема ситуация. Учениците свободно споделят 
това, което мислят и чувстват в ролята на някой друг. Полу-
чават веднага обратна информация за мнението на другите 
за представянето си. Видове ролеви игри: симулационни – 
действието се развива по въображаем (симулиран) сюжет или 
възпроизвежда реална ситуация, отличаваща се с повишена 
степен на опасност за здравето и живота; ситуационни (про-
играване на случай) – използват се аспекти от реалния живот 
в образователна среда, целта е да се проиграе решението в 
трудна ситуация; драматизации – възпроизвежда се опреде-
лен сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима. 
Драматизира се конкретен текст. Разпределят се ролите, ор-
ганизира се пространството, реализира се играта. Запозна-
ването с ролевите игри при образите на героите на Астрид 
Линдгрен съдействат за по-задълбоченото им възприемане и 
осмисляне. (Например драматизация и сценично предста-
вяне.) Драматизацията като метод, с помощта на който се ин-
терпретира художественият текст със средствата на театрал-
ното изкуство, предполага текстът да се възприеме и осмисли 
от ученика чрез подборното четене. Трансформирането на ху-
дожествения текст и подготовката му за сценично представя-
не чрез драматизация изисква на основата на литературното 
произведение и с откриването на авторското послание учени-
кът да може да обмисли адекватно какви ще бъдат костюмите 
на героите, декорите, сценичното поведение на героите, ре-
марките.

– Техника на разделения постер – подходяща е за об-
общаване на основните моменти в края на урока или при 
завършване на определен раздел от учебния материал. Раз-
деля се голям постерен лист на 2 части по дължина, като се 
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оставят 10 см отгоре за записване на проблема. В едната 
половина се записват научни обосновки на проблема или ос-
новни елементи, а другата част се оставя празна. Закрива се 
текстът (прегъва се изписаната половина от листа, прилепва 
се 2 см под заглавието; закрива се с друг лист хартия). Про-
вежда се мозъчна атака с учениците по поставения проблем 
и се записват думите върху празната половина на листа. 
Сравнява се текстът от двете половини на листа и се откро-
яват общите моменти. Прави се обобщение. Тази техника е 
подходяща при обсъждане на героите от произведенията на 
Астрид Линдгрен.

– Техника „Трите (четирите, петте...) важни неща“ – тя 
има многостранно приложение: като техника за запознанство 
(„Кажи най-важните неща за себе си“); като елемент от друг 
метод (например SWOT анализ); като техника за обобщение в 
края на урока. и др. (Вж. по-подробно същността на интерак-
тивните методи: Гюрова, В. и колектив. Интерактивността в 
учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова), С., Аген-
ция Европрес, 2006.)

	Методически похвати и форми, характерни за 
литературното обучение в 1. – 4. клас

– Устно словесно обрисуване на портрета на героите – 
колоритни и запомнящи се образи на герои (каквито са създа-
дените от Астрид Линдгрен образи). Устното словесно обри-
суване е свързано с интерпретацията на описанието като тип 
художествен текст и на художествената изобразителна функ-
ция на авторовия език. Ученикът с думи обрисува описание на 
природни картини (пейзажи), нарисувани с думи от автора на 
литературното произведение, както и портретни описания на 
герои и описание на обстановка, в която се развива действи-
ето, без да допуска извънконтекстови асоциации. С помощта 
на опорни думи от текста на автора ученикът обрисува с думи 
картините, нарисувани с изобразителната магия на авторово-
то слово. Четенето с разбиране предполага чрез подборното 
четене в хода на беседата в урока по литература ученикът да 
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е открил и осмислил художествената функция на авторовото 
слово, неговата изобразителна сила. При словесното обрису-
ване на авторовите картини ученикът задълбочава читател-
ските си представи за художественото майсторство на автора, 
осмисля мястото на описанието като тип текст в литературно-
то произведение.

– Илюстрирането предполага със средствата на изоб-
разителното изкуство да се интерпретират епизоди и карти-
ни от литературното произведение. За да може да се изо-
брази даден епизод или картина от художествения текст, 
е необходимо ученикът предварително чрез подборното 
четене да е открил мястото и художествената функция на 
този епизод в хронологията на събитията или на картината в 
цялостната тъкан на литературното произведение. Четене-
то с разбиране предполага осмислянето на литературното 
произведение като художествена цялост, съставена от хро-
нологическа последователност на епизодите, от картини, от 
образна система – герои, думи, образи. Подборът на подхо-
дящи цветове, композирането на илюстрацията на ученика 
при изобразяването на фрагменти от художествения текст 
изискват адекватна на текста интерпретация със средствата 
на изобразителното изкуство. Вълнуващите събития, разка-
зани в произведенията на Астрид Линдгрен, взаимоотноше-
нията между героите и постъпките им са подходящи за ин-
терпретация чрез илюстриране.

– Четенето по роли на диалозите между героите на Ас-
трид Линдгрен съдейства за възприемане и осмисляне на ре-
чевата характеристика при цялостното им изграждане. Чете-
нето по роли изисква осмисляне на мястото на даден герой в 
литературното произведение, откриване на отношението на 
автора към героя, взаимоотношенията на литературните ге-
рои. При четенето по роли на диалога в литературното про-
изведение се изразява позицията на даден герой. А тя обик-
новено е различна от тази на автора. Четенето с разбиране 
предполага ученикът чрез подборното четене да се ориенти-
ра при възприемането и осмислянето на художествения текст 
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в позицията на героя и тази на автора, за да може адекватно 
да ги изрази. Позицията на героя се изразява чрез четене по 
роли, а позицията на автора – чрез изразително четене. Уче-
никът, който чете репликите на даден герой, изразява него-
вата позиция, а четецът на авторската реч чете изразително 
и изразява позицията на автора. Изпъстрената с оригинални 
думи реч на Пипи, например, предполага прилагане на мето-
дическия похват четене по роли за по-задълбоченото възпри-
емане на образа на героя.

– Преразказът на епизод, свързан с даден герой от про-
изведенията на Астрид Линдгрен, направил силно впечат-
ление на учениците, съдейства за осмислянето на сюжета и 
поведението на героите. Преразказването на художествения 
текст на литературното произведение изисква интерпретация 
на развитието на действието в хронологична последовател-
ност, като се изразява несвидетелско отношение от ученика. 
Четенето с разбиране предполага предварително чрез под-
борното четене ученикът да се е ориентирал в съдържание-
то и да е осмислил последователната смяна на епизодите, 
съставящи случката. При преразказването близко до текста 
ученикът не пропуска и не размества епизодите, не допуска 
извънконтекстови асоциации, използва минали свършени де-
ятелни причастия на емпирично равнище. Така читателското 
му възприемане се задълбочава, защото преразказвайки, още 
веднъж се връща към художествения текст и хронологията на 
събитията. Децата в начална училищна възраст с удоволст-
вие преразказват вълнуващи епизоди от произведенията на 
Астрид Линдгрен, което съдейства за задълбочаване на чита-
телското им възприемане и осмислянето на художествената 
им образност.

– Дообрисуването на преживяванията на героите на 
Астрид Линдгрен допринася за задълбочаване на читател-
ските представи на учениците за вълнуващите моменти, по-
раждащи определени преживявания у Пипи, Емил и други ге-
рои от произведенията ѝ. Дообрисуването като методически 
похват изисква предварително чрез подборното четене уче-
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никът да е възприел и осмислил задълбочено психологиче-
ската характеристика на героите, която авторът е направил 
в литературното произведение. С думи ученикът обрисува 
какво преживява героят, как се чувства в дадена ситуация, 
без да се допускат извънконтекстови асоциации. Четенето с 
разбиране предполага откриването на характерното за пре-
живяванията на героите, за да може да се обрисуват те с 
думи от ученика. Неповторимите преживявания на Пипи про-
вокират мисленето и въображението на децата, предизвик-
ват емпатия и те с лекота интерпретират чувствата и настро-
енията ѝ чрез дообрисуване.

–  Изразителното четене на художествен текст предполага 
откриване и осмисляне на отношението на автора към изобра-
зеното в литературното произведение, както и изразяване на 
авторовото отношение със средствата на логическата изрази-
телност. За да се изрази позицията на автора и отношението 
му към изобразеното, е необходимо предварително чрез под-
борно четене да е възприет и осмислен художественият текст. 
Спазването на логическите паузи и адекватното поставяне на 
логическите ударения, постигането на вярна интонация изис-
кват текстът да е възприет и осмислен от ученика чрез похвата 
подборно четене. Изразителното четене съдейства за задъл-
бочаване на читателските представи, предполага четене с раз-
биране и осмисляне на художествения текст. Отношението на 
Астрид Линдгрен към разказаните от нея случки и изобразени-
те герои в произведенията ѝ се интерпретира резултатно чрез 
изразително четене.

– Изпълнението на творчески задачи за съчинява-
не на собствен текст с включване на един от героите от 
изучаваното произведение на Астрид Линдгрен, например, 
е подходящо в процеса на литературното обучение в 1. – 
4. клас. Словотворчеството на Пипи провокира творческо-
то въображение на децата и те с удоволствие съчиняват 
собствен текст.

– Препоръката на книга на Астрид Линдгрен от ученик 
е задача, която учителят обикновено поставя в урока по из-
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вънкласно четене. Децата в начална училищна възраст са 
развълнувани в резултат на самостоятелното прочитане на 
произведение на Астрид Линдгрен и имат желание да споде-
лят прочетеното със съучениците си, като по този начин им 
препоръчват да прочетат това произведение. Така, правейки 
отзив за самостоятелно прочетено произведение на Астрид 
Линдгрен, ученикът същевременно го препоръчва на съуче-
ниците си за четене.

– Задачите за работа в малки групи също са подходя-
щи при изучаването на произведенията на Астрид Линдгрен. 
Дали това ще са задачи, свързани с подготовката на сценич-
ното изпълнение на предварително драматизирания текст на 
произведението (изработването на костюми, маски, декори, 
афиш за представлението и пр.), или ще е подготовка за чете-
не по роли на диалога в произведението, или в изпълнение на 
задачи, свързани с интерактивни методи и техники – това пре-
ценява учителят в зависимост от спецификата на художестве-
ната образност в изучаваното произведение и от конкретната 
учебна ситуация, от потребностите на учениците.

Независимо от това какъв методически похват или фор-
ма ще избере учителят за интерпретацията на художествена-
та образност в произведенията на Астрид Линдгрен, важно е 
да се съдейства за по-задълбоченото им възприемане и ос-
мисляне от учениците в начална училищна възраст. Методи-
ческото творчество на учителя е продиктувано от неповтори-
мите оригинални образи, създадени от Астрид Линдгрен и от 
свързаните с тях преживявания.

БИБЛИОГРАФИЯ

Гюрова, В. и колектив. (2006) Интерактивността в учебния про-
цес (или за рибаря, рибките и риболова), София: Агенция 
Европрес.
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Astrid Lingren’s Works as a part of the Bulgarian Language 
and Literature Primary Curriculum Content 

Nelly Ivanova
SU “St. Kliment Ohridski”

Abstract: The article discusses the specifics of the primary 
teacher’s methodical approach to the interpretation of the con-
tent included in the curriculum or Astrid Lindgren’s works read 
independently by the pupils. The focus is on the significance of 
Astrid Lindgren’s works for the learning and teaching of literature 
in grades 1 to 4, as well as on the pupils’ interests and preferences 
in the characters created by the author.

The article discusses the issue of the prosocial and antiso-
cial in the image and behavior of Pippi – from a pedagogical point 
of view.
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Двете сестри Васа и Вера Ганчеви през 60-те години. 

© Фондация „Слово и дух“
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В памет на 
проф. Вера Ганчева – 

преводач на Пипи Дългото 
чорапче, скандинавист и 

общественик
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Проф. Вера Ганчева – меценатът на младите 
журналисти на културна тематика и на преводачите 

от скандинавски езици

Лилия Райчева
СУ „Св. Климент Охридски“

Малцина са българите, живеещи в България, лауреати на 
престижни чуждестранни отличия за своята дейност. Обикно-
вено това са хора, дългогодишно и разноаспектно отдадени на 
кауза. Такава е и проф. Вера Ганчева (литературен изследова-
тел, критик и есеист, университетски преподавател, преводач, 
издател) с нейната многоаспектна пристрастеност към култура-
та на Скандинавския Север. От 1993 г. тя е председател на дру-
жеството за приятелство „България – Швеция“. Председател-
ства и журито, което присъжда на всеки две години награда на 
преводач от български на шведски или от шведски на български 
език от фонда, дарен от шведския писател Артур Лундквист и 
от съпругата му, поетесата Мария Вине. Повече от четвърт век 
проф. Ганчева вдъхновено преподава история на скандинав-
ските литератури, староскандинавска митология и културна ис-
тория на Скандинавския север в специалността „Скандинавис-
тика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Самата тя с богат опит на белетрист (автор е на шест 
книги), на издател като главен редактор и директор на изда-
телство „Народна култура“ (1978–1989 г.), основател на из-
дателство  „Хемус“ (1991–2001) и управител на „Хемус Груп“ 
(2002–2020), проф. Вера Ганчева е и неуморен преводач на 
художествена литература от скандинавски езици. Именно тя 
открива на българските читатели прелестта на много творби 
на Астрид Линдгрен, Артур Лундквист, Аугуст Стриндберг, Кнут 
Хамсун, Ларш Гюстафсон, Ролф Якобсен, Тумас Транстрьо-
мер, Юхан Борген и много други. Списъкът с преведени от нея 
книги обхваща 15 световноизвестни заглавия. Признанието за 
тази дейност е постоянно. За превода си на „Пипи Дългото чо-
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рапче“ (1968 г.) получава Международното отличие за превод 
на името на Ханс Кристиян Андерсен. За своята работа като 
литературовед и преводач е удостоена с наградата на Съюза 
на шведските писатели през 1993 г., както и на Шведската ака-
демия (1983, 2000, 2013 г.). Но не само това. През 2001 г. тя 
получава датския орден „Рицарски кръст на Данеброг“ за при-
нос в сътрудничеството между Кралство Дания и Република 
България, през 2008 г. – кралския орден „Северна звезда“ за 
съществен принос към разпространението на шведската кул-
тура у нас, а през 2012 г. – норвежкия Кралски орден за заслу-
ги към Норвегия.

Нейната професионална биография включва десетиле-
тие на работа (1966–1976), където е последователно репортер 
в „Международна информация“, редактор, зам. гл. редактор и 
гл. редактор на седмичника за култура ЛИК. След това става 
зам. гл. редактор на списание „Отечество“, а от 1978 до 1990 г. 
е съответно главен редактор и (от 1980 г.) – директор на изда-
телство „Народна култура“. В редица статии, рецензии, пред-
говори и послеслови, било с информативен, било със студиен 

Момент от работното всекидневие в издателство „Народна култура“. 
© Фондация „Слово и дух“
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характер, Вера Ганчева анализира личностите и делото на бе-
летристи, поети и драматурзи от различни страни, публикува 
в печата пътеписи, интервюта и други материали, посветени 
на фигури, явления и събития в литературите на Швеция, Да-
ния, Норвегия, Исландия, САЩ, Великобритания, Франция и 
др. През 1996–1997 г. е директор на Националната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“. След редица специализации в 
чужбина през 1993 г. тя защитава дисертация „Към проблема 
за общоевропейските координати в развитието на шведска-
та литература“ в Института за литература при БАН. Веднага 
е поканена да преподава (от 1993 г.) в специалността „Скан-
динавистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Следват десетки 
публични лекции у нас и в чужбина по покана на авторитетни 
научно-образователни и културни институции.

У нас проф. Вера Ганчева е носител на орден „Кирил и Ме-
тодий I степен“ (1985), почетната грамота на Министерството на 
културата (1997), почетния знак на Софийския университет със 
синя лента (2013), почетната грамота на Съюза на българските 
писатели за принос към българската литература (2015) и др.

Израснала в семейството на видния деец на БЗНС и ди-
пломат Лалю Ганчев, и журналистката Надя Ганчева, Вера 
отрано е възпитана в уважение към културните ценности. Не-
лепата ранна кончина на нейния съпруг – поета Владимир 
Башев вероятно отключва постоянния порив към подкрепата 
на млади поети. Тя влиза в състава на журито на учредената 
през 1969 г. Национална литературна награда „Владимир Ба-
шев“, присъждана на всеки две години през декември в дните 
на Панаира на книгата за издадена стихосбирка на автор до 
32-годишна възраст – възрастта, на която при катастрофа за-
гива Башев.

През 2012 г. – няколко месеца след като без време си оти-
ва от този свят нейната сестра Васа (талантлива режисьорка и 
водеща на телевизионни предавания, медийна анализаторка 
и преводачка на книги от шведски език), проф. Вера Ганчева 
създава фондация в нейна памет. Членове на Управителния 
съвет са: проф. Вера Ганчева – председател, Снежана Трен-
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дафилова – заместник-председател, Михаил Белчев, Георги 
Ангелов (БНТ) и проф. Лилия Райчева (СУ „Св. Климент Ох-
ридски“). Сред главните цели на Фондацията са широко да 
популяризира добрите практики в сферата на телевизионната 
режисура и критика, на публицистиката на културна тематика 
и на художествения превод; да подпомага съпротивата срещу 
посредствеността, безвкусицата, вулгарността, невежество-
то; да насърчава професионалното развитие на млади и та-
лантливи хора.

Като че ли творческата съдба на Васа Ганчева се свърз-
ва повече с Българската национална телевизия, където тя ра-
боти близо четири десетилетия. Нейната професионална ка-
риера там започва в редакция „Информация и публицистика“ 
като режисьор на предаванията „Всяка неделя“, „Панорама“, 
„Екран“, „Младост“ и др. Впоследствие седем години работи 
над обзорното седмично предаване за култура „Журнал ЛИК“. 
Създадени от нея телевизионни портрети на именити българ-
ски творци, развлекателни програми, публицистични програ-
ми са част от Златния фонд на БНТ.

Вера Ганчева на церемония при връчване на наградата за поезия 
на името на Владимир Башев. © Стефан Джамбазов
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В продължение на две години и половина тя води пре-
даването „С вас е Васа“ в телевизия ББТ, където осъществя-
ва една отдавнашна своя мечта – да представя на зрителите 
най-достойни българи, в диалог с които да изтъква национал-
ните ценности и да налага морално-етични критерии, да при-
влича вниманието на зрителите към духовното и стойностно-
то, да способства за тяхното извисяване.

През 2006 г. БНТ я привлича отново с предложение, на 
което е трудно да се устои: да направи своя програма със спе-
цифична тематика и насоченост към хората от „третата въз-
раст“. Така се ражда „Вкусът на живота“. Целта е в по-интимен 
тон да се обърне към тези зрители, да участва в битието им, 
да повдига духа и самочувствието на онези, които някак ос-
тават пренебрегнати от обществото в условията на прехода. 
За петте години на съществуването на предаването през Сту-
дио 3 на БНТ, откъдето то се излъчва всеки петък, преминават 
близо 150 истински „звезди“ на българския небосклон, мисли-
тели, творци, строители на съвременното ни общество. 

Васа и Вера Ганчеви. © Фондация „Слово и дух“
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Тя съживява телевизионната критика чрез няколкогодиш-
ната си рубрика във в. „Труд“ „Телевизионни мистерии“ с ней-
ния котарак Хохо.

Освен като телевизионна водеща и режисьор, като меди-
ен анализатор, критик и публицист, Васа Ганчева придобива не 
по-малка известност и като преводачка, пресъздала на българ-
ски език близо трийсет книги предимно от шведски автори. С 
особен успех продължават да се ползват нейните преводи на 
драматургични творби от такива забележителни шведски писа-
тели като Аугуст Стриндберг и Ингмар Бергман, поставени на 
театрални сцени в София и в други градове на страната.

Заедно със сестра си Вера тя се включва и в издателска 
дейност – от 2001 г. двете правят неголямото, но изискано „бу-
тиково“ издателство „Хемус Груп“, което поднася на българ-
ската читателска публика произведения на големи мислите-
ли и писатели от Скандинавския север като Киркегор, Ибсен, 
Стриндберг, Бергман, Енквист и др.

Благодарение на Васа за пръв път на български (през 
1995 г.) излиза знаменитата автобиографична книга на Ингмар 
Бергман (1918–2007) „Латерна магика“ (1987), предхождана от 
сборника „Лице срещу лице“, излязъл у нас през 1984 г. и съ-
държащ Бергмановите киноповести (или филмодрами) „Сцени 
от един брачен живот“, „Лице срещу лице“ и „Из живота на ма-
рионетките“. Последва го преводът на  „Есенна соната“, чиято 
постановка, дело на режисьора Младен Киселов (1943–2012), 
се превръща в един от хитовете на българския театър през 
последните две десетилетия, а през 2004 г. на български е из-
дадена и творческата автобиография на Ингмар Бергман „Об-
рази“ (1990), отново преведена от Васа Ганчева. Тя е известна 
и с преводите си на драми от Аугуст Стриндберг (1849–1912), 
повечето от които са поставяни на театрални сцени в София 
и страната („Госпожица Юлия“, „Бащата“, „Кредитори“, „Сона-
тата на призраците“, „Последното предупреждение“, „По-сил-
ната“…). За постиженията си в областта на преводаческото 
изкуство Васа Ганчева е удостоена с българо-шведската ли-
тературна награда „Артур Лундквист“.
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Наградите „Васа Ганчева“ се връчват в навечерието на 
нейния рожден ден – 29. 04. в продължение на седем годи-
ни – от 2013 до 2019 г. Насочени към подкрепа на културата, 
тържествената церемония за присъждането им още от самото 
начало се превръща във важен акцент в пролетния културен 
афиш на столицата. Американският център на Столичната 
библиотека, Литературният клуб „Перото“, Галерия „Сан Сте-
фано“ бележат топографията на събитието, събиращо десетки 
почитатели и приятели на Васа Ганчева. Списъкът на удосто-
ените с първата награда, носеща нейното име (художествено 
изработена от Ива Велинова грамота и 1000 лв.) млади жур-
налисти, работещи в сферата на публицистиката на културна 
тематика и на млади преводачи на художествена литература 
от скандинавски езици, постепенно набъбва. С поощрение 
(парични и предметни награди – книги, произведения на из-
куството, билети за театрални постановки) се отличават за 
своето творчество и други млади хора, работещи в сферата 
на културата.

Датският посланик в София Кристиан Фабер-Род току-що е наградил 
Вера Ганчева с Кралския орден „Рицарски кръст на Данеброг“. 

© Фондация „Слово и дух“
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В архива на Фондацията и на нейната официална стра-
ница се съхранява подробна информация за критериите за 
подбора и списъка с наградените през годините:

2013 година 
Награда за публикации в областта на публицистиката на 
културна тематика:

– Евилина Швидченко – докторантка от Факултета по журналис-
тика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“

– Полина Спартянова – студентка по журналистика в СУ 
„Св. Климент Охридски“.

Специално отличие и предметна награда: 

– Далия Костадинова – репортер в Българската национал-
на телевизия.

2014 година 
Награда за преводи от норвежки, датски, фински, шведски 
и за активна дейност за популяризиране и представяне на 
автори от Скандинавския север:

– Росица Цветанова – докторант по скандинавистика в СУ 
„Св. Климент Охридски“.

Награда за изяви на обещаващ талант в електронните и 
печатните медии:

– Костадин Костов – студент по журналистика във СУ „Св. 
Климент Охридски“.

Специално отличие и предметна на града за активна и ка-
чествена работа като водещ, репортер и редактор в реди-
ца телевизионни предавания с културна тематика: 

– Весела Кръстева от Българската национална телевизия.

2015 година
Награда за публицистика на културна тематика в печатни-
те и електронните медии:
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– Божидар Николов – студент по журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“

– Наталия Иванова – студентка по журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“.

Награда за превод от скандинавски езици: 
– Ева Стойчева-Кънева – спечелила и държавна награда 

на Норвегия за превод от норвежки на чужд език и за 
най-хубава и най-земна българка.

Поощрения за обещаващ талант:
– Златина Коцева, Елена-Антоанета Сергова и Константин 

Мравов – студенти по журналистика в СУ „Св. Климент 
Охридски“.

Специално отличие и предметна награда за творческа актив-
ност като репортер и редактор в „Денят започва с култура“:

– Надежда Московска от БНТ.

2016 година
Награда за продукция в областта на публицистиката на 
културна тематика и за иновативни търсения в сферата 
на взаимното общуване между медии и публика:

– Елена Райнова – бакалавър по публична администрация 
и магистър по културна антропология в СУ „Св. Климент 
Охридски“, деен участник в организирането и провежда-
нето на младежки културни инициативи: дискусии, твор-
чески форуми, конференции, фестивали.

Награда за плодотворна дейност в областта на художест-
вения превод от скандинавски езици и за високо качество на 
творчески изяви:

– Стела Джелепова – бакалавър по скандинавистика и ма-
гистър по превод в СУ „Св. Климент Охридски“. Сред пре-
водите от нея на редица произведения на шведски и нор-
вежки автори особено изпъква интерпретацията (в мерена 
реч) на знаменитатата драматическа поема „Пер Гюнт“ на 
Хенрик Ибсен.
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Специално отличие и предметна награда за активна рабо-
та като репортер и координатор в предаванията на БНТ 
„Денят започва с култура“ и „Библиотеката“:

– Елизабета Зайкова – бакалавър в специалност „Културо-
логия“ и магистър по „Литература, кино и визуална култу-
ра“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поощрение за обещаващ талант в художествения превод 
от скандинавски езици и за първи стъпки като литерату-
рен критик и изследовател в тази област:

– Илия Точев – студент по скандинавистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“.

2017 година
Награда за оригинален подход към обществените и есте-
тическите явления днес:

– Панайот Стефанов – студент по журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и главен редактор на списание „НУЛА32“.

Вера Ганчева при връчването на наградите за млади журналисти 
и преводачи на фондация „Васа Ганчева“, учредена от нея. 

© Стефан Джамбазов
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Награда за многобройни и високо оценени репортажи на ак-
туални теми от съвременната ни действителност, пре-
димно с културна насоченост:

– Владислав Севов – журналист в БНТ, Пловдив.
Награда за активни изяви в областта на превода и популя-
ризирането на произведения от шведски автори:

– Любомир Гиздов – бакалавър по скандинавистика на СУ 
„Св. Климент Охридски“.

Специално отличие и предметна награда:
– Неда Узунколева – студентка по журналистика в СУ „Св. 

Климент Охридски“;
– Даяна Маринова – студентка по журналистика в СУ „Св. 

Климент Охридски“;
– Емилия Илиева – театровед, театрален критик и абсол-

вентка в НАТФИЗ;
– Ирена Петрова – бакалавър по социална педагогика и магис-

тър по онлайн журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“.

2018 година
Награда за обществена ангажираност при отразяването 
на актуални теми:

– Теодор Спасов – магистър по журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“.

Награда за художествен превод от скандинавски езици:

– Мария Змийчарова – преводачка, пресъздала на българ-
ски език поезията на Ханс Кристиан Андерсен, на Тумас 
Транстрьомер и на други шведски поети, на романи от 
съвременни датски писатели и др.

Специално отличие и предметна награда:

– Елица Кънчева – репортер в „Денят започва с култура“ 
на БНТ, за активна дейност в областта на оперативната 
културна журналистика.
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2019 година 
Награда за творческо съпричастие с проблемите и вълне-
нията на съвременния човек, както и за убедителен принос 
в книгоиздаването, осмислящ по нов начин традицията на 
приемствеността в българската култура:

– Йордан Димитров Радичков – писател и издател.

Награда за нови идейни и художествени хоризонти пред 
българската журналистика и публицистика:

– Илия Димитров и Борислава Лозанова – списание „НУЛА 32“.

И още за дейността на Фондация „Васа Ганчева“: тя участ-
ва активно в културния живот на страната ни като под различни 
форми подпомага финансово или логистично театрални поста-
новки, медии, творчески индивидуалности. Така през послед-
ните години финансово са подкрепени от нея театрални поста-
новки на драматически произведения в превод на Васа Ганчева 
в театри в София (Театър „199“, Театър „Българска армия“, теа-
тър „Възраждане“, Младежки театър „Николай Бинев“), а също 
и на театри в Пловдив, Пазарджик, Бургас... Със сумата от 1000 
лв. е подпомогнато и излизането на първия брой на седмични-
ка за култура „К“. Фондацията допринася също за издаването 
на сборника с киноповести на Ингмар Бергман на издателство 
„Лист“ през 2018 г., както и за книгата с интимна лирика на Вла-
димир Башев „Искам да те нарисувам“ на издателство „Хемус 
Груп“, излязла от печат в края на 2019 г.

По установена традиция фондация „Васа Ганчева“ осъ-
ществява и дарения, сред които по-съществени са на: Амери-
канския център на Столичната библиотека и на Литературен 
клуб „Перото“: специални подборки от книги на български и 
чужди езици, които несъмнено ще представляват интерес за 
многобройните почитатели на словото и знанието.

Тъжно е, че полетът на проф. Вера Ганчева към много-
странна подкрепа на културата бе прекъснат внезапно през 
лятото на 2020 г. Приживе тя се бе погрижила нейният артис-
тичен дом да бъде наследен от Шведската академия, а Фонда-
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цията „Васа Ганчева“ да продължи и разшири своята дейност 
като Фондация „Слово и дух“. Макар съдбата да прекратява 
не навреме нейния житейски път, Вера оставя светла диря със 
своята креативност и енергия, смислени мащабни проекти и 
визионерство, с ненатрапчивото подпомагане на млади хора, 
действащи в областта на публицистиката на културна темати-
ка и в разпространението на скандинавската култура. Истин-
ски меценат на младите хора!

БИБЛИОГРАФИЯ
Фондация „Васа Ганчева“ (2021): https://foundation.

vassagancheva.org/
Вера Ганчева. Литературен, изследовател, критик и есеист, 

университетски преподавател, преводач, издател (2021): 
https://www.veragancheva.com/biografiya

Prof. Vera Gancheva – the Patron of Young 
Cultural Journalists and Translators 

from Scandinavian Languages 
 

Lilia Raycheva 
SU “St. Kliment Ohridski”

Abstract: Among the various cultural and academic activi-
ties of Prof. Vera Gancheva is the establishment of a foundation in 
memory of her sister Vasa – a talented director and TV presenter, 
media analyst and translator of books from Swedish. Among the 
main goals of the Foundation were to widely promote good prac-
tices in the field of TV directing and criticism, cultural journalism 
and literary translation; to support the resistance against mediocrity, 
tastelessness, vulgarity, ignorance; to promote the professional de-
velopment of young and talented people. For seven years (2013 – 
2019) about 30 young creative people received the Vasa Gancheva 
Awards. The Foundation also participated actively in the cultural life 
by supporting financially or logistically theatrical productions, me-
dia, creative individuals as well as by donating special selections of 
books to libraries. 
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ВИНАГИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ
Спомен за проф. Вера Ганчева

Панайот Стефанов,
главен редактор на „Нула32“

Преди всичко благодаря за поканата и поздравления за 
организацията – сигурен съм, че кръгла маса като днешната и 
то на тази тема е най-подходящият начин да почетем паметта 
на проф. Ганчева. 

Ще си призная, че първоначално не бях сигурен дали да 
приема поканата от доц. д-р Бодаков. Срещите ми с проф. 
Ганчева не са много, мислех си, че няма с какво толкова да 
допринеса в дискусиите за нея, освен чрез личния си опит и 
спомени. Затова няма да говоря биографично, а ще се опи-
там да си спомня за нея от позицията на човек, на когото е 
протегнала ръка. Или както се изрази проф. Райчева – за спо-
собността ѝ да дава, което, струва ми се, трябва да поставим 
наравно с преводите ѝ.

Ако трябваше да избера една дума, с която да опиша 
проф. Ганчева, то тя би била „приятел“. Проф. Ганчева беше 
преди всичко приятел на „Нула32“ – списанието, което изда-
ваме с шепа приятели в Пловдив и което беше поводът за 
нашата среща. Проф. Ганчева ни подкрепяше, както можеше, 
винаги беше насреща и истински се радваше на успехите ни. 
Без, разбира се, да иска иска нищо в замяна. Такива, каквито 
са чистите приятелства. Но проф. Ганчева не беше само наш 
приятел. Тя беше приятел на всички кадърни млади хора, кои-
то си позволяваха да мечтаят, да създават нещо тук, да имат 
мнение и принципи. Тя се родееше с тях и им подаряваше 
най-ценното, което притежаваше – името и достойнството на 
сестра си. И тук далеч нямам предвид само екипа на списа-
нието, не ме разбирайте погрешно. Най-добре говори списъ-
кът с лауреатите на Фондацията през годините. Ярка поредица 
от имена, с чийто постижения биха се гордели по целия свят. 
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Същинска привилегия е да сме в тяхната компания, да бъдем 
посветени в тяхния кръг, благодарение на проф. Ганчева.

Покрай награждаването ни няколко пъти имах възмож-
ността да пия кафе с нея насаме и малко от малко да се поо-
познаем. Втрещяваше ме фактът, че един напълно непознат 
човек оценяваше труда ни толкова високо и му придаваше 
такава важност. Един напълно непознат човек, от друг град, 
с други теми, които съвсем не чувствахме близки към онзи 
момент. Втрещява ме още повече и сега, когато от дистанция-
та на времето, имам по-ясната представа за случилото се. Тя 
ни осмисляше. Проправяше път на „Нула32“ там, където спи-
санието не можеше самичко. В столични галерии, кафенета, 
телевизии, радиа, в университета, в библиотеката на сканди-
навистика дори.

Зашеметяваше ме и идеята, че срещу мен стои превода-
чът на Пипи, че човекът срещу мен е разговарял лично със са-
мата Астрид Линдгрен. Зашеметяваше ме мостът във времето 
и цялото знание, което проф. Ганчева отключваше на българ-
ски. Честно казано, не знаех как да се държа. Стъписан, просто 
се оставях на историите ѝ. Едно нещо обаче трайно ми направи 

Кабинетът на Вера Ганчева в дома ѝ. © Стефан Джамбазов
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впечатление. Без да губи вяра в бъдещето, тъгуваше по едни 
отминали времена. Някакво дълбоко аристократично пламъче 
гореше в нея осветяваше тъмнината наоколо. Държеше духа 
си високо и предаваше по частица от непреклонността си пред 
безвкусицата на всички, с които общуваше. Заставаше срещу 
фалша, неграмотността и невежеството, както пишеше в про-
грамата на Фондацията. Мисля си, че в настоящите озверели 
времена повече от всякога си струва да продължим битката ѝ и 
да съхраним добродетелите, които я водеха. Които водят и нас 
към тази среща.

След това не сме се виждали толкова често, повече общу-
вахме по пощата. Подчертавам – по истинската поща, онази на 
апартамента ѝ на „Оборище“ №1. Миналата седмица минах от-
там и видях, че на табелката на пощенската кутия все още е 
изписано името ѝ и това на издателство „Хемус“. В тази поща на 
всеки три месеца, когато излизаше нов брой на „Нула32“, мина-
вах и пусках по копие от тиража. През процепа, освен рекламни-
те брошури, винаги стърчеше и се виждаше и зеленият цвят на 
вестник „Култура“, а по-късно и на неговия наследник – вестник 
„К“. По-късно разбрах, че тя е помогнала и на изданието в труд-
ните му моменти, когато то търсеше новото си лице. След поща-
льонската ми работа винаги намираше време да ми благодари 
по мейла, че не съм я забравил. Споделяше впечатленията си от 
прочетеното, питаше за още списания за приятелите си. По-къс-
но спрях да ходя толкова често до София и лека-полека загу-
бихме контакт. Научавам обаче, че ако сега реша да продължа 
традицията, отново ще има кой да провери пощата, да обърне 
внимание на пратката и изобщо, че списанието ще бъде в добри 
ръце. Жестът ѝ да завещае имота си на Кралската шведска ака-
демия на науките е поредният белег на нейното благородство, 
но освен добро медийно заглавие, това едва ли изненадва ня-
кой от близките ѝ хора. Подобна е съдбата ѝ на апартамента на 
съпруга ѝ – поетът Владимир Башев, за когото стана дума преди 
малко. Жилището е дарено на Националния литературен музей. 
Вратите му са отворени за всичките ви идеи, казваше проф. Ган-
чева, и сигурен съм, че все още продължават да са.
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Както са отворени и вратите на нашата редакция – за все-
ки млад човек, който не се страхува да мечтае. Мисля, че тък-
мо това е и част от големия ѝ завет – желанието да помага, 
да окрилява, да дава думата на тези, които идват след нея. Тя 
имаше усет за тези неща. Проф. Ганчева направи всичко това 
за нас, но ако трябва отново да избера дума – тя просто ни по-
вярва. Благодарен съм, че имах шанса да си го припомня, да го 
припомня и на вас.

DOORS ALWAYS OPEN 
A Memory of Prof. Vera Gancheva

Panayot Stefanov
Publisher of Nula32 Magazine

 
Abstract: The essay of Panayot Stefanov, holder of the Vassa 

Gancheva Award for journalism on cultural topics, aims to express 
the personal gratitude of the author to prof. Vera Gancheva for her 
lasting support and friendship. Through the impressions from his 
short but memorable talks with prof. Gancheva, Stefanov under-
lines her noble nature and values of opennes towards the ideas and 
causes of the youth.
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За проф. Вера Ганчева – лично

Зелма Алмалех и Стефан Джамбазов,
фондация „Въпреки“

Трудно ни е да говорим за проф. Вера Ганчева в минало 
време, не можем да махнем номера ѝ от телефоните ни. Пред-
полагаме, че за повечето от нейните приятели е така… 

Съдбата даде шанса на близките ми и на мен да я по-
знавам отдавна. Родителите ми бяха близки с майка ѝ и със 
съпруга ѝ прекрасния поет Владко Башев, който загина в ка-
тастрофа твърде млад. Тогава и Вера беше в колата. По сте-
чение на тъжните обстоятелства майка ми Недялка Алмалех 
беше свидетел на катастрофата на Цариградско шосе, тогава 
бул. „Ленин“, пред Полиграфическия комбинат. На връщане 
от дежурство в Радио София пред очите ѝ става катастрофа-
та и тя се прибра вкъщи, плачейки разказа какво се е случило. 
Помня този ден, бях ученичка в гимназията. Вера в целия си 
живот след това прие като своя лична кауза да не се забра-
вя името на Владко като поет и прекрасен преводач. Заед-
но с майка му, прекрасната леля Катя, създадоха музея на 
негово име и място за срещи и оценка на млади български 
поети. Вера беше невероятно щедър човек – апартаментът 
им с Владко стана част от Литературния музей, много години 
по-късно, след кончината на сестра ѝ Васа, създаде фондация 
на нейно име за подкрепа на млади журналисти и преводачи. 
Даряваше, даряваше и винаги с мисъл и любов към младите. 
Няма да говоря за изключителния ѝ принос като учен и изсле-
довател на Скандинавската литература, изкуство и култура, 
създател на специалността Скандинавистика в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. И вече сред нейните 
студенти и на колегите ѝ имаме поколение авторитетни уче-
ни и преводачи. Тя „отгледа“ и подготви издатели, редактори 
като ръководител на знаменитото издателство „Народна кул-
тура“, не малко от тях са сред днешните радетели за издава-
нето на добра чуждестранна литература.
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Тя беше от първите ярки личности, които ни подкрепиха 
в нашата интернет платформа за култура и изкуство „Въпреки.
com“, и от първите ни събеседници, които ни повярваха от са-
мото начало преди седем години. Наричаше себе си скромно 
„труженик“ през различните периоди от живота си и казваше:

„Всяко начало е било за мене мъчително, което е било 
предшествано от раздели, лични или обществени, от нещо, 
схващано от мен като болезнен край, като поражение, всъщ-
ност се оказва успешно и става продуктивен старт на нов етап, 
житейски и професионален … Внезапно се случва така (по ня-
какво странно правило на всеки десет години), че цялата пи-
рамида, която съм изграждала с египетски труд и много амби-
ция, рухва, откривайки обаче пространство за нови търсения, 
за нови постижения и надежди. Между другото много хора не 
си дават отчет, че и с тях е така“. (Алмалех, З. (29 май 2014 г.) 
„Проф. Вера Ганчева: Нещата не са извън България, те са при 
нас и вътре в нас“, https://въпреки.com/post/87182979601).

Често сме говорили с нея за годините, през които е пре-
минавал животът ѝ, преди всичко като интелектуалец (тя не 
казваше това за себе си), както и за максимализма в работата 
ѝ, за личните и професионалните ѝ радости, за загубите ѝ на 
най-близки хора. И тъй като поводът да пишем за нея е фо-
румът, посветен на Пипи, ще цитираме Вера Ганчева за тази 
знаменита книга и работата ѝ над нея.

„Познавах се с Астрид Линдгрен. Аз съм от хората, които 
обичат да създават контакти с превежданите от мен автори и не 
пропускам възможности за това. Самата история около превода 
на „Пипи Дългото чорапче“ беше интересна. Аз изучавах три го-
дини шведски език в Стокхолмския университет, но вече се бях 
дипломирала тук, в „Славянска филология“ на Софийския уни-
верситет. След няколкогодишното си пребиваване в Стокхолм 
започнах работа в БТА, без обаче да си прекъсвам пътуванията 
и връзките с Швеция. Имах си набелязани автори за проучване 
и превод, но все още не се чувствах силна в езиково отноше-
ние, за да мога да представя на български език произведенията, 
които ми харесваха, подготвях се обаче, четях много. Един ден 
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съпругът ми Владимир Башев, ми каза: „Знаеш ли, на руски език 
е излязла една страхотна шведска книга, озаглавена „Пипи Дъл-
гото чорапче“. Имала грандиозен успех в много страни на света. 
Защо не се поинтересуваш, може да излезе нещо интересно?“. 
Не обърнах особено внимание на този факт, но при следващото 
си пътуване в Швеция моят приятелски кръг там – млади писа-
тели и критици, от които черпех информация за литературните 
събития в Швеция, потвърдиха: „Това е наистина невероятна 
книга, гениална, шедьовър.“ Прочетох я, хареса ми, но все още 
не бях ентусиазирана да я преведа. После разбрах, че дълбоко 
съм грешала, защото това е творба за всички възрасти. Вече бях 
предлагала няколко шведски автори за превод в издателства у 
нас, самата аз все още бях начинаеща във всяко отношение, пра-
вех първите си стъпки в културната журналистика с плахи статии 
на такава тематика, печатани във в. „Народна младеж“ и които 
бяха много критично преценявани от Владимир Башев и от мо-
ето семейство. С изключение на баща ми, който се радваше на 
всичко, независимо дали е реално сполучливо или не. Емоцията 
му от изявата на някоя от дъщерите му беше съвсем спонтанна 
и окуражаваща, докато майка ми беше охлаждащо взискателна 
в своите коментари. Това не ми вдъхваше чувството, че съм осъ-

Вера с баща си в един от честите моменти, в които ѝ дава ценен съвет 
или компетентно мнение за неин текст или за предстоящ проект. 

© Фондация „Слово и дух“
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ществила някакъв свой пробив, а и в издателствата тук отначало 
ме посрещаха доста резервирано – „какво? Шведски писатели?!“ 
През смях разказваше Вера за този свой опит. „Колебаех се, но 
реших да се срещна с Астрид Линдгрен. Тя ме прие, вероятно 
екзотично ѝ се бе видяло, че българка, при това напълно неиз-
вестна, иска да разговаря с нея. Прие ме в издателството, в кое-
то тя работеше тогава. Беше редактор, при това на половин щат 
в издателството „Рабен&Шьогрен“ (Rabèn&Sjögren), което беше 
издало и „Пипи“, и книги от много други детски автори от голяма 
класа. Тя беше редактор за детската литература там. Много пре-
силено би било да твърдя, че ме е харесала веднага, но между 
нас се получи някакъв контакт. Вероятно е била учудена от мо-
ята смелост, аз нямах и някаква особена тема за разговора ни, 
освен личния ми интерес към „Пипи“. Тогава получих от Астрид и 
други нейни книги, например повестите за Карлсон, който живее 
на покрива, две от които по-късно също преведох. По-нататък 
излезе в мой превод и „Братята с лъвски сърца“, всъщност лю-

Семейна снимка от дома на Вера Ганчева. От ляво надясно майка ѝ Надя 
Ганчева, сестра ѝ Васа Ганчева, съпругът ѝ Владимир Башев, Вера, 

баща ѝ Лалю Ганчев. © Стефан Джамбазов
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бимата ми книга от нейните произведения, поне от тези, които аз 
съм превеждала. От срещите си с нея, а те бяха няколко и вина-
ги много сърдечни, аз се връщах, заредена с дълбока симпатия 
и огромно уважение към голямата писателка. Благодарение на 
разговорите си с нея разбрах дълбокия смисъл на тази книга, на 
истинската революция, предизвикана от бунтарката Пипи още в 
края на 40-те години в Швеция, а след това и в други страни. Тази 
революция въздейства по няколко посоки: първо демонстраци-
ята на освободената личност, особено след Втората световна 
война – тогава хората са били потиснати, свръхобременени от 
всякакви грижи, от нерешими проблеми, а ето появява се една 
личност, за която няма прегради. И второ и трето – тя е дете, 
което е  още по-необичайно и въздействащо, а също и момиче, 
а това е пък още по-добре. И изведнъж Пипи става емблема на 
една цяла епоха. Започнах със страст да работя над превода. 
Като млад преводач се заблуждавах, че морето ми е до колене. 
Преведох книгата и имах един много голям шанс – казвам го на 
всички мои млади колеги, които сега се хвърлят да превеждат 
така страстно и без опит, без да са усвоили основните принципи 
на тази сложна дейност. Имам впечатления от преводите главно 
на скандинавска литература. Всяка литература е трудна за пре-
вод, но скандинавската има специфични особености и за прено-
са ѝ на български език е необходим ключ, без който богатството 
ѝ остава скрито за „непосветените“. От издателство „Народна 
младеж“, което прие идеята ми за „Пипи“ и ми възложи превода, 
препоръчаха за редактор Теодора Джебарова, която вече беше 
превеждала от шведски. Името ми беше познато, но все още не 
се бяхме срещали. Теодора Джебарова взе моя ръкопис, натра-
кан най-съвестно на пишеща машинка „Марица“ и го разкрити-
кува много остро, което никак не очаквах. Аз си мислех, че съм 
направила прекрасен превод, понеже наистина се старах. Тя ми 
показа редица похвати, от които зависи творческото пренасяне 
на оригинала на  български, особено когато става дума за тол-
кова сложна книга със свой особен и силно идиоматичен език. 
Език, който разбират децата и не само те, а и възрастните, на-
дарени с богата душевност и въображение, с тънка чувствител-
ност. Убедих се и на практика, че такъв слог, а и всякакъв впро-
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чем, може да се предаде сполучливо на български, на нашия 
прекрасен пластичен и свръхекспресивен език. Колко жалко, че 
през последните години някак си закърнява. Аз и по себе си усе-
щам как ми се губят думи и стилови обрати, все по-често ми се 
налага да посягам към многотомния речник на българския език, 
който много ми помага. Непрекъснато се консултирам с него за 
разни думи и понятия, защото те са дадени там не откъснато, а в 
контекста на експертно подбрани фрази от живата българската 
литература, класическа и модерна. Теодора Джебарова ме на-
учи, че да превеждаш е приятно, но и много трудно, че да пре-
тълкуваш на български такова знаково произведение, каквото е 
„Пипи Дългото чорапче“ е освен това и много отговорно. Двете 
работихме дълго време, почти всеки ден, защото тя също харес-
ваше книгата. От нея научих много и в своята работа като редак-
тор се стремя да внуша подобна взискателност и педантизъм у 
младите колеги, над чиито преводи обикновено се потя. За мен 
казват, че редакторски претърсвам преводите им така, както со-
фийските клошари разравят боклука – „до дупка“. Сигурно не ми 
вярват, когато твърдя, че преводът „става“ от четвъртия или дори 
от петия път. Сверяване, неуморно преписване, нееднократно 
изчитане след „отлежаване“ на текста…“. (Алмалех, З. (29 май 
2014 г.) „Проф. Вера Ганчева: Нещата не са извън България, те 
са при нас и вътре в нас“, https://въпреки.com/post/87182979601).

Вера винаги говореше самоиронично за себе си и отдава-
ше изключителна почит към хората, които са ѝ помогнали да се 
развива професионално, да бъде безжалостно придирчива към 
себе си и след време самата тя да изисква същото от хората, с 
които работи, от студентите, на които преподава.

„Много навреме се появи Теодора Джебарова в моя жи-
вот, имам един превод за Профиздат, много, много отдавнашен, 
сборниче разкази от иначе известен шведски автор, но дори не 
го вадя от библиотеката си, не го препрочитам, защото дати-
ра от епохата преди Джебарова и ми се струва, че някои неща 
там съм подценявала. Аз ѝ го „върнах“ по някакъв начин, за-
щото след време редактирах нейния превод на „Червения са-
лон“ от Аугуст Стриндберг, моя любим Стриндберг… На нея 
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отначало този писател не ѝ беше толкова любим, но в крайна 
степен отстъпи на моите молби да го преведе, защото нямаше 
кой друг да се справи с тази задача… Това е първият модерен 
шведски роман, великолепен, от края на 70-те години на 19-ти 
век и аз знаех, че Теодора ще го представи прекрасно, както 
и стана. Това бяха справки до полуда, тя беше заживяла с те-
кста и тогава, в качеството си на редактор, вече аз коригирах 
и уточнявах, тя нямаше как да възрази и аз все ѝ казвах: „Ето 
сега сме квит, сега съм удовлетворена!“. Много се смеехме. Тя 
беше един много интелигентен човек, който се интересуваше и 
от младите преводачи, подготвяни в Софийския университет. 
Беше изразила желание да остави богатата си книжна сбирка 
на скандинавистичната ни библиотека в университета, но не-
добросъвестни ръце присвоиха това богатство и го прибраха 
в частен дом, където то е недостъпно за студентите. Печал-
на българска история… А нейният превод на романа на Селма 
Лагерльоф „Сага за Йоста Берлинг“ е виртуозна демонстрация 
на преводаческо изкуство, на майсторство от най-висока класа. 
То е постижимо само за онези, които наред със задължителна-
та дарба, притежават и също тъй задължителната способност 

При получаване на почетния знак на Софийския университет 
със синя лента, 2013 г. © Стефан Джамбазов
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да се трудят денонощно.“ (Алмалех, З. (29 май 2014 г.) „Проф. 
Вера Ганчева: Нещата не са извън България, те са при нас и 
вътре в нас“, https://въпреки.com/post/87182979601).

В годините Вера Ганчева беше набрала много мъдрост не 
само от изключителния си и разностранен опит, от постоянна-
та работа преди всичко над себеизграждането си. Искреността 
на Вера Ганчева, самооценката ѝ респектираха по специален 
начин. Държеше на позициите си, но уважаваше и тези на дру-
гите, стига да са искрени и стойностни: „Сега вече, когато се 
пенсионирах, аз съм изправена пред петото ми начало на нещо 
ново, което посрещам с любопитство, но и с опасения. Питам 
се с какъв смисъл да го изпълня, дали ще съм в достатъчно 
добра форма, физическа и умствена, за да не го свеждам само 
до някакво живеене. Регистрирам промените, настанали в мен 
през всичките тези години „на възход и падение“ и съм благо-
дарна за всяка една от тях, дори за онези, с които не би след-
вало особено да се гордея. Убедено твърдя, обаче, че човеш-
кото съществуване не е просто низ от случайности, а напротив, 
релефно отражение на една висша закономерност, система от 
изпитания и шансове, която ни тласка към нещо, което без риск 
от преувеличение бих нарекла себеусъвършенстване. Сега бих 
желала това разбиране за този висш смисъл, вложен в нас, 
което постигнах в резултат от много богат житейски опит, да си 
проличи по някакъв начин, да слага отпечатъка си върху вся-
ко нещо, което правя. Поставила съм си определени задачи, 
смятам, че трябва да преработя някои неща, които съм прави-
ла досега, защото сега съм в състояние да ги подобря, надя-
вам се да продължа да работя в моята си област. Но всъщност 
ми е приятно това социално маргинализиране, по-скоро при-
нудително в моя случай, защото аз съм, иначе, активен човек 
и обществено любопитен, обществено деен. Винаги съм била 
такава, но в крайна сметка има си естествени закони. В тази 
периферия, където, така или иначе, трябва да се разгърне това 
ново начало в последната третина от живота ми. Отпада под-
чинението на каквито и да било задачи, на твърде конкретните 
ситуации. Вече нищо не ме задължава да влизам в отношения, 
които не са ми нужни, а това само по себе си е голяма свобода. 
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Освен това смятам, че е дошло времето, когато трябва да тър-
ся отговорите в самите въпроси. Досега съм ги търсила другаде  
– било в книги, било в разговори с много хора, не са ми липсва-
ли такива. А сега ми се иска, в края на краищата да ги намирам 
там, където малцина предполагат, че ги има, и да се забавля-
вам с тази малка главоблъсканица, колкото приятна, толкова и 
полезно тренировъчна. Въобще искам най-сетне да живея, как-
то на мен ми се иска, без никой да ми налага някакви принуди. 
Когато човек влиза в някакви взаимоотношения  служебни или 
всякакви други с външния свят, той трябва да се съобразява с 
тях. Аз съм дисциплиниран човек и съм се съобразявала за до-
бро или за лошо, смятала съм, че след като съм се хванала на 
някаква игра, длъжна съм да се придържам към нейните прави-
ла. Сега няма игра, няма правила. Оголено изпъква предопре-
делеността, в която вярвам абсолютно. Но също и в силите на 
всекиго от нас да я нагаждаме и насочваме според собствените 
си цели и очаквания. Аз не съм някаква изключителна личност, 
но и в моя скромен живот не е имало нищо случайно. Всяко 
нещо е следвало от предишното. Обстоятелствата нерядко са 
ме побеждавали, но въпреки всичко е имало знаци, които са ме 
предупреждавали да не се съпротивлявам, защото и в пораже-
нията се съдържа ценна поука, и крачката назад не винаги е 
отстъпление, а може би и спасително отдалечаване от ръба на 
някаква опасна пропаст.“ (Алмалех, З. (29 май 2014 г.) „Проф. 
Вера Ганчева: Нещата не са извън България, те са при нас и 
вътре в нас“, https://въпреки.com/post/87182979601).

Може би последното важно събитие, на което присъства 
Вера и като негов инициатор, беше на 19 ноември 2019 г., кога-
то беше връчена традиционната награда за поезия на поети до 
32 години на името на съпруга ѝ, прекрасния поет и преводач 
Владимир Башев. Тържеството беше по-специално, защото по-
чете и 50 години от учредяването на наградата. Защо до 32 го-
дини – защото на този ден през 1967 г. загина Владко, ненавър-
шил Христовата възраст. Тогава Вера е на 26 години. Наградата 
е учредена две години по-късно, през 1969 г., от седмичника 
„Пулс“, чийто главен редактор беше Владимир приживе. От по-
гледа на изминалите десетилетия, в които наградата се утвърди 
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и като един от най-вдъхновяващите стимули за младите поети, 
проф. Вера Ганчева сподели пред присъстващите на юбилейно-
то тържество, че почти без изключение младите творци, полу-
чили престижното отличие в началото на творческия си път, са 
били обсипвани с множество награди. И допълни, че критериите 
за присъждането на наградата на името на Владимир Башев са 
били достатъчно високи и безпристрастни, за да служи тя като 
надежден и плодоносен маркер на възходящ и плодоносен път 
в литературата, в най-високата, истинската литература.

От 1969 г. с нея се удостояват поети до 32-годишна въз-
раст за издадени техни стихосбирки. През различните години 
изтъкнати български художници, приятели на поета, даряват 
свои картини на младите таланти. Досега носители са 30 бъл-
гарски поети. Сред тях са Росен Карамфилов, Бойко Ламбов-
ски, Ясен Устренски, Златомир Златанов, Димитър Христов, 
Надя Попова, Добромир Тонев, Александър Томов, Паруш Па-
рушев, Георги Борисов, Виктор Самуилов, Драгомир Шопов, 
Калин Донков, Воймир Асенов (първи носител през 1969 г., да 
е светла паметта му!) и други. Юбилейното издание на еднои-
менния конкурс за млади автори до 32 години се организира от 

Протоколна, но сърдечна среща с шведската кронпринцеса Виктория.
© Фондация „Слово и дух“
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Националния литературен музей с подкрепата на Национален 
дарителски фонд „13 века България“. През 2019 г. с наградата 
беше удостоен Иван Ланджев. Част от тържествената церемо-
ния беше представянето на книгата „Искам да те нарисувам“ 
от Владимир Башев с рисунки на Румен Скорчев, издадена от 
издателство „Хемус груп“, представена от проф. Вера Ганчева. 
Тя представи новото издание на любовната лирика на поета по 
начин, по който можем само да се възхитим и преклоним към 
нейния прочит не само като интимно споделяне, но и като сила 
на духа: „Моята задача е да представя току-що излязлата от 
печат книга, в която са събрани повечето и наистина все хубави 
(които са не хубави, а прекрасни!) стихотворения за любовта, 
отредили на Владимир Башев най-видно място сред творците 
на българска поезия, наред, разбира се, с неговите наситени 
философски и обществено ангажирани творби, чието мажорно 
звучене обаче не заглушава деликатността и дълбоката емо-
ционалност на интимната му лирика. Сега го казвам и действи-
телно го мисля, но преди няколко години известният наш лите-
ратуровед и издател (на „Кралица Маб“) проф. Николай Аретов 
сподели с мен намерението си да издаде тази книга отделно 
от цялостния корпус на Башевата поезия, отдавна възприет и 
оценен по достойнство от широка читателска публика не само у 
нас. Аз не реагирах с особена отзивчивост, а дори и не прикрих 
своя откровен скептицизъм. Отделянето на интимната поезия 
от цялостното творчество и наследство на поета ми се струва-
ше рисковано. Зададох си въпроса дали днешните поколения 
притежават необходимия вкус и чувствителност, за да се от-
ворят те за изтънчените вибрации на тази поезия и за нейния 
изтънчен език, дали схващат любовта като дар и саможертва, 
подобно на Владимир Башев, и няма ли неговите творчески ин-
терпретации на този най-висш дар на човечеството да събудят 
у тях по-скоро ирония, отколкото разбиране и възторг. Николай 
и Мариана Аретови ми възразиха по възможно най-убедител-
ния начин – с книга, която почти веднага се превърна в хит, и 
беше активно отразена в медиите и приета от публика, и то 
главно младежка. Това ме стимулира и изненада. Пътят към 
повторно издание на Башевата интимна лирика беше за мен 
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вече не само открит, а и задължителен. Съставителството е от-
ново на д-р Мариана Кирова (за онези, които не знаят, днес тя 
е и движещата сила в Литературния кабинет, носещ неговото 
име и който все повече се превръща в активен литературен 
център и творчески клуб), но стихосбирката, която всеки от вас 
тук може да вземе в ръце, има сега друга и неповторима ви-
зия. Съчетанието на тази силно въздействаща и духовно обо-
гатяваща поезия с таланта и изяществото на рисунъка на друг 
виден представител на българската култура – Румен Скорчев, 
ѝ придава допълнителна стойност и обаяние“. (Алмалех, З. (21 
ноември 2019 г.) „РЕФЛЕКСИИ: Иван Ланджев взе Национал-
ната награда за поезия „Владимир Башев“, https://въпреки.com/
post/189249674676/).

След това ѝ бяхме на гости в дните между Коледа и Нова 
година заедно със Стефан Джамбазов. В годините ни беше ста-
нало традиция да го правим в тези дни на празничност и очак-
вания. Никой от нас не подозираше, че това ще е последната 
среща. Както винаги говорихме много, споделяхме, смяхме се. 
Вера разказа за плановете и идеите си за отбелязването на 
годишнината от излизането на „Пипи Дългото чорапче“. С въз-
торг споделяше как го обмислят с Марин Бодаков и Зорница 
Христова, които ценеше и обичаше много. Обмисляхме заедно 
и като медия „Въпреки.com“ как да включим знаменателното 
събитие в наши публикации. Както винаги споменаваше и близ-
ки и обичани хора, които не са сред нас, но тя винаги говореше 
за красивите и вълнуващи моменти с тях. Тъжните и трагични 
изпитания оставаше единствено в себе си.

А завинаги остават не само за нас бляскавите ѝ изяви на 
Международния литературен фестивал „Скандинавският Се-
вер“ през 2014 г. и представянето на Скандинавското изобра-
зително изкуство на 17 март 2017 г. в зала 19 в Квадрат 500 в 
лекцията ѝ с презентация „Светлината на Севера“. Вера откри-
ваше светове с щедрост, познание и любов.

Благодарим на Вера за приятелството, за доверието, за 
много наученото от нея. За нея винаги ще бъде невъзможно да 
се говори в минало време. Поклон!
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About Prof. Vera Gancheva – Personally 
 

Zelma Almaleh and Stefan Dzhambazov 
Despite Foundation

Abstract: It is challenging to speak about Vera Gancheva in 
the past tense; it is hard to remove her phone number from our con-
tacts. We believe it is probably the same with many of her friends.

Fate was kind enough to give me and those close to me the 
chance to have known her long. My parents were close to her moth-
er and her husband, the brilliant poet Vladimir Bashev, who died 
tragically in a car accident too young. Throughout her entire life, 
Vera took up the cause for Vladimir to never be forgotten as a poet 
and an excellent translator. Together with his wonderful mother Kat-
ya, they created the museum in his name, a place for gatherings 
and evaluation of young poets.

Vera was an incredibly generous person. She kept on giving 
and giving, with thought and love for the young. I will not even men-
tion her incredible contribution as a scientist and explorer of Scan-
dinavian literature, art and culture. Vera founded the Scandinavian 
Studies Programme at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Vera 
“raised” and prepared publishers and editors of the illustrious pub-
lishing house “Folk Culture”. Many of them are today’s guardians of 
the foreign literature publishing quality.
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Вера Ганчева през 60-те години. 

© Фондация „Слово и дух“
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Приложение:

Три интервюта
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Изстрели от флейта
Интервю на Вера Ганчева с Астрид Линдгрен

Не ми е нужно много време, за да предположа, че на ве-
рандата тук няма кон. И че е съвсем невероятно от някой ъгъл 
на гостната да изскочи макак с бяла сламена шапка. Вместо 
очаквания скрин-съкровищница с безчет чекмеджета – библи-
отечен шкаф. Прозаична холова гарнитура на едри цветя. И 
маса с шест стола, бюфет, кристален полилей, лавица със су-
венири от цял свят, картини... Но в обстановката на това жили-
ще, стъкмено като кутийка и „облицовано“ с аромата на грижли-
во поливани стайни цветя, не откривам нищо, наистина нищо, 
което да ми припомня за безпорядъка във вила Вилекула, въ-
дворяван с такъв замах от прочутата ѝ обитателка. Но Пипи 
Дългото чорапче днес би била на 40 години и догадката, че 
плетивото на канапето е нейно или че полилеят искри, понеже 
тя най-старателно почиства висулките му, вместо да се цели в 
тях с прашка, не е дотам абсурдна: контраатаката на общопри-
етото е обикновено толкова по-неудържима и успешна, колкото 
по-дръзко е било незачитането му. Тъй че за Пипи двоякостта 

Вера Ганчева в кабинета си в нейния дом, 2014 г. © Стефан Джамбазов



141

на житейското предопределение положително се е заключава-
ла в избора дали да бърше прах в центъра на Стокхолм, или да 
остане завинаги на остров Корекоредут, което в крайна сметка 
е почти същото.

– Пипи обаче е пощадена от неизбежността да порасне и 
следователно никога не е имала подобни дилеми – обажда се 
Астрид Лидгрен, доловила мислите ми с телепатичната антена, 
каквато притежават писателите за деца. – Тя се ползва с онова 
предимство, за което понякога завиждам на блажено малолет-
ното население на моите книги, недосегаемо за корозията на 
възрастта, на умората на думите.

– На думите?

– Тоест на отношенията, изразявани все по-често не с чув-
ства, а с думи. Нашите злоупотреби с тях и емоционалното ни 
лентяйство ни разхайтват, те клинчат и своеволничат до сте-
пента на анархизъм: говорим едно, мислим друго, разбира се 
трето. Такива отклонения от същността на нещата са непонят-
ни за децата, които изискват опознаваемото да е тъждествено 
на буквалното и действителността – на реалността.

Дали наистина виждаме по-добре, като увеличаваме с 
толкова допълнителни диоптри неопушената лула на сетив-
ността, на непосредствените възприятия и представи? Един 
обичай например, разпространен сред аборигените в Ав-
стралия, не насърчава прибързаното „да“: щом някой от тях 
умре, тамошните хора премахват по една дума от езика си и 
по този начин хем го правят синоним на съществуването, хем 
потвърждават своята власт над него… Нима символиката на 
уж простичката траурна церемония не е знаменателна и не 
подсеща ли, че има „зони“, където технотронният напредък е 
доста условен.

– А речникът вероятно се попълва също тъй естествено, 
както и племето. На мястото на погребаните думи се раждат 
нови. Езикът се е слял с живота, станал е късче от природата 
и кръговратът ѝ му обезпечава онази нетленност, която ние 
тук дори не приемаме за допустима. Сигурно поради гузност, 
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че от тайнство сме го превърнали в система. Но вие не за-
писвате нищо. Не смогвате ли? – въпросително ме поглежда 
писателката.

Белотата на листа, защипан върху подложка (модата ме 
подведе да изоставя бележника с дискретни корици), е наисти-
на очебийна и аз я санкционирам с едно полуизписано изрече-
ние: изгл. пораз. мл. Въпроса за езика в детската литература 
решавам да оставя за по-нататък, след като узная кое вътреш-
но свойство или външен фактор упражняват такъв „женшенов“ 
ефект, та видът на писателката съответства не на нейните 75 
години (и седем внучета), а на двайсетте, на които тя се чув-
ства. Творческият темперамент? Хуморът? Онова дълго време, 
което според Пикасо е необходимо, за да станеш млад? Въз-
торгът, който ѝ засвидетелства постоянно най-придирчивата 
публика? Славата? Славата, разбира се.

– Съвсем не. И понеже не ме питате над какво работя, 
бързам да ви изпреваря с отговора – над нищо. Налага се да 
пътувам почти непрекъснато, да получавам и връчвам награди, 
да обикалям снимачни площадки, да обяснявам на журнали-
сти и критици как съм писала, когато… и как бих писала, ако… 
Нерядко дори губя представа кое ме угнетява повече: умората 
или раздразнението, че не мога да си я спестя. Но славата и 
признанието не са равнозначни понятия. И пред всички грамо-
ти на света аз винаги ще предпочитам онова смачкано лист-
че, което нечия ръка ми пъхна след литературно четене, тук, в 
Стокхолм – върху него, под кратък списък на продукти от първа 
необходимост (хляб, мляко, картофи, яйца) беше надраскано: 
„Благодаря Ви, че подсладихте едно горчиво детство“.

Толкова за славата и признанието. През лятото възнаме-
рявам да се усамотя, за да пиша, и ако наесен ме посетите, си-
гурно ще има за какво. Боя се обаче, че сега-засега интересът 
не е оправдан от актуален повод.

Но пък от една безспорна даденост. Книгите на Астрид 
Линдгрен я нареждат на дванадесето място между най-чете-
ните автори на всички времена, преведени са на над 40 езика, 
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търси ги публика с възрастов регистър „от 1 до 99 години“. „Ние 
от Булербю“, „Мио, мой Мио“, „Дребосъчето и Карлсон, който 
живее на покрива“, „Емил от Льонеберя“, „Братята с лъвски 
сърца“, „Роня, дъщерята на разбойника“ – изданията им зае-
мат няколко „етажа“ в домашната библиотека на писателката и 
различните азбуки изпъкват с удвоена отчетливост върху почти 
еднаквите им корици, възпроизвеждащи шведските прототипи. 
Естествено, вавилонската колона на червенокосите Пипита е 
най-дълга и сред чуждоезичните варианти на името-заглавие 
(измислено всъщност от Карин, дъщерята на Астрид) като Лина 
Лонгсокур (исландски), или Биби Мариялонга (италиански), 
френският изпъква с впечатляващата си „самобитност“: маде-
моазел Брендасие… Без съмнение Пипи е мадемоазел толко-
ва, колкото нейното любимо нещотърсачество е ценз, но пък 
струва ли си да изпадаме в дребнавости, щом чудесната книга, 
на която тя е героиня, опровергава тъкмо педантизма като кате-
гория с нормативна стой-
ност, противопоставяйки 
му широтата и екстаза на 
толерантността. (Сините 
слонове на въображение-
то срещу ремаркетата на 
ограничеността. Зелените 
хоризонти на свободолю-
бието срещу саксийната 
теснотия на еснафство-
то. Приключенията сре-
щу благоразумието. Ока-
рината срещу клаксона.)  
Астрид Линдгрен посоч-
ва също, че ако в „гората 
на приказките се случват 
много, много неща“, в 
джунглата на града те са 
хем повече, хем по-опас-
ни, като бие тревога и за 
анахронизма на „дотеле-

Корицата на „Телескоп, път и 
две сиамски котки“ (1984 г.)
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визионната“ педагогическа традиция, окопала се в траншеите 
на отживели митове и предразсъдъци. Нейната Пипи е истин-
ско дете на модерната цивилизация, еманципирано, будно и 
осведомено, но самотно и емоционално недохранено, ориен-
тирано в действителността, но неприспособено към климата ѝ, 
на чиято хладина и резки промени реагира ту с предизвика-
телство, ту с бягство към топлите плажове на фантазията. Със 
снайперистка точност Астрид Линдгрен повали не едно или две 
табу, наложени от възпитател, изпуснали ракетата на време-
то, и показа какво ефикасно оръжие може да бъде сребърната 
флейта на приказките, създадена уж само за звучни мелодии.

– Бихте ли приели едно сравнение на книгите ви с огледа-
ла? – питам писателката. – Но не вълшебни, а най-обикновени, 
каквито ги има във всеки дом. Реалността, която детето-читател 
вижда отразена в тях, не се различава по същество от окръжа-
ващата го среда и улеснява идентифицирането му с литератур-
ните герои, чиято сила, въображение, ловкост, остроумие стават 
и негови качества. Такава „магия на всекидневието“ е особено 
резултатна, ако заклинанията ѝ се произнасят без повишаване 
на гласа, но вероятно не само поради това вие нямате мното съ-
перници. Химикалка ли държите в ръка или чудодейна пръчица?

– Флумастер за автографи.

– Изследователи като например известния психолог Бруно 
Бетелхайм твърдят, че страшните приказки са най-полезни, че 
те имат направо терапевтично въздействие, че „социализират“ 
съзнанието на децата и ги държат на безопасно разстояние от 
техните фобии. Ако споделяте този възглед, считате ли, че е 
валиден и за „Братята с лъвски сърца“?

– Приказките са един вид…

– ... психодрами?

– Не, „подготвителни курсове“ за живота. Във всяка от тях е 
кодирана поне частица от вековен опит, който детето интуитивно 
разтълкува. Опасностите и премеждията, макар и косвено изжи-
вени, го каляват, а обичайната щастлива развръзка всъщност 
е окуражаване да посреща и надвива трудностите, а не да ги 
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заобикаля. Що се отнася до „Братята с лъвски сърца“, това е 
наистина моята „най-приказна“ книга, но действието ѝ е всъщ-
ност центрирано в съвремието. Проблемът за неминуемия страх 
на децата от смъртта и за неврозите, с които мисълта за „края“ 
уврежда тяхната крехка душевност, е наистина много важен – 
както у нас, в Швеция, така и навсякъде, където беше издадена, 
книгата предизвика дискусии, потвърждаващи неговата актуал-
ност. Някои педагози и психолози ме упрекнаха, че го човъркам 
като рана, други ме заподозряха в едва ли не метафизични ук-
лони, трети… Повестта обаче се посрещна добре от едно кате-
горично мнозинство и преди всичко от децата, чиито писма ме 
убедиха, че съм постигнала целта си да им разкрия една истина: 
ако смъртта погубва човека, представата за нея го спасява, да ги 
накарам да я осъзнаят в нейната житейска простота и философ-
ска сложност. Те ме разбраха напълно.

* * *
Зимният ден в Скандинавия си отива внезапно, сякаш ня-

кой го е обидил, и през захлопнатата от него врата се промъква 
здрачът, който за броени минути обезформя предметите до не-
узнаваемост. Мъртвата птица от литографията на Шагал посте-
пенно се слива със силуетите на влюбените, които се взират в 
нея, висулките на полилея мътнеят като окадени, а плетивото 
на канапето се оказва сивожълта шапка, подарена от бабата на 
скиора Стенмарк. Прехвърлям наум въпросите, които не успях 
да задам, и си мисля дали синият слон на верандата няма да 
простине.

Вера Ганчева. Телескоп, път и две сиамски котки. 
Критика и публицистика. София: 
Народна младеж,  1984, с. 105-110.
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Астрид Линдгрен, бележки в ръката
Разговор на Нева Мичева и Марин Бодаков с Вера Ганчева

– Кои са „вашите“ книги на Линдгрен и вие ли им пропра-
вихте път на български, или ви бяха възложени?

– Започнах с „Пипи Дългото чорапче“, която беше и първа-
та творба на Астрид Линдгрен, представена у нас. Предложих 
я на издателство „Народна младеж“, чийто тогавашен директор 
Дамян Дамев поощряваше дебютантите с доверие и готовност 
да им даде шанс за изява. Последваха две от трите „Повести 
за Карлсон“ (първата от тях е преведена от Ран Босилек – от 
руски, но независимо от някои отклонения и неточности, отстра-
нени при сверяване с шведския оригинал, текстът ѝ на българ-
ски и до днес не е загубил своята свежест), както и „Братята 
с лъвски сърца“, която особено ми допада. Превеждала съм 
и разкази на Астрид Линдгрен, както и нейни по-необичайни 
„експромти“. Например публицистичната притча „Помперипоса 
в Монисмания“ (1976), насочена срещу бюрократичния апарат 
и данъчната политика на тогавашното социалдемократическо 
правителство на страната, обвинено от нея, че е закостеняло 
в неприязнен спрямо народа режим, и предизвикала оставката 
на неговия инак могъщ министър на финансите. (Важно е да 
се посочи, смятам, че Астрид Линдгрен беше убедена привър-
женичка на социалдемократическата партия в Швеция, което 
придава допълнителна горчивина и подтекст на тази статия, 
препечатана и коментирана далеч не само в Скандинавия.) 
Издала съм обаче само една нейна книга – „Моите измишльо-
тини“, сборник, съставен и коментиран от нея самата, в която 
наред с мен и с други утвърдени преводачи участваха и съвсем 
млади специалисти по шведски език, мои студенти от специал-
ност „Скандинавистика“ на Софийския университет. 

Всичко, което съм превеждала от Астрид Линдгрен, е под-
брано от мен самата. От „Народна младеж“, а впоследствие и 
от други издателства, които започнаха да я публикуват, невед-
нъж ми предлагаха нейни книги, но аз обикновено ги насочвах 
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към други преводачи. Радостен е фактът, че най-често това 
бяха подготвени и талантливи хора, така че равнището на ней-
ните преводи у нас си остана без съмнение високо. 

– На какво се дължи слабостта ви точно по „Братята с 
лъвски сърца“?

– По повод на смъртта на писателката през 2002 г. в швед-
ския печат се появи интересен рейтинг на произведенията ѝ 
в нейната родина, а и другаде. От тях излиза, че за най-но-
вите поколения в Швеция например „Братята с лъвски сърца“ 
е предпочитана книга, докато „Пипи Дългото чорапче“ държи 
първо място в класациите на най-обичаните творби на Астрид 
Линдгрен в Източна Европа, Великобритания, САЩ, Япония... 
Това критиците и психолозите обясняваха с доказваното и при 
други поводи ново отношение към смъртта у подрастващите 
шведи – психологически по-нюансирано, лишено от паника и 
страх, обагрено с мистицизма, характерен за северната душев-
ност и т. нар. „ню ейдж“, един вид романтизъм на технотронната 
ера. Безпогрешно доловена от писателката, тази потребност от 
вътрешно спокойствие и емоционално равновесие на младе-

Ръкостискане с шведския крал Карл XVI Густав. 
© Фондация „Слово и дух“
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жите от ХХІ в. се открива като основен мотив и в предишни 
нейни произведения като „Мио, мой Мио“ или „В страната на 
здрача“, но в „Братята с лъвски сърца“ тя не само го поднася, 
но и разработва с философска дълбочина и меланхолия, ка-
квито по начало липсват в детската литература. Днес книгите ѝ 
са преведени общо на 71 езика в цял свят, а само „Пипи Дъл-
гото чорапче“ – на 56, докато преизданията им наистина нямат 
чет. Ако някому е хрумнало да прави съпоставки с комерсиал-
но-медийни продукти от рода на книгите за Хари Потър, добре 
би било да знае, че в една малка Дания, да речем, само тези за 
Пипи имат общ тираж над 3,5 милиона екземпляра. 

– Историите на Астрид Линдгрен са дръзки в темите и 
често в езика си – сблъсквали ли сте се при вашата работа по 
тях с неразбиране или опити за изкривяващ същността им кон-
трол? Дали самата писателка някога се е автоцензурирала?

– При превода и редакторската работа по него нямаше ни-
каква цензура, а нормален творчески процес, насочен към подо-
бряването му във възможно най-висока степен и без накърня-
ване на достоверността му. За мен сътрудничеството с опитни 
и добронамерени професионалисти беше от голямо значение и 
ме научи на тънкости, демонстрира ми отговорността на прево-
даческото поприще. Впоследствие обаче, когато „Пипи Дългото 
чорапче“ се превърна в страхотен бестселър и у нас, новото ръ-
ководство на „Народна младеж“ (имам предвид началото на 70-
те) не прояви ентусиазъм за преиздаване на книгата с мотива, 
че не била възпитателна... Имах известни проблеми и с финала 
на „Братята с лъвски сърца“, който се стори на редакторката там 
прекалено „религиозен“. По принцип съм се справяла с такива 
ситуации без особени затруднения, предприемайки обоснова-
на защита на оригинала и разчитайки на съдействието на ви-
дни наши творци, които винаги са ми го оказвали. В моята дълга 
практика на редактор и издател обаче решаването на подобни 
проблеми с други произведения далеч не винаги е било така ес-
тествено постижимо. Категорично мога да заявя все пак, че не то 
е давало тон в нея и всъщност се е налагало твърде рядко. Що 
се отнася до изданията на Астрид Линдгрен в Швеция, не бих 
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допуснала, че някога писателката е прибягвала до автоцензура. 
Тя в никакъв случай не би го направила, а и цялостната общест-
вена система и атмосфера там категорично изключват подобни 
подходи. Вярно е обаче, че пробивът ѝ е бил труден – прекалено 
необичайна е нейната героиня за момента, в който се появява за 
пръв път (1945 г.) в една провинциална и еснафски ограничена 
среда, прекалено драстичен е ефектът от сриването на не едно 
или две табу в привидно идиличната реалност на неутрална и 
бързо просперираща Швеция. Пипи ги поваля със снайперист-
ка точност, с „изстрели от флейта“, както се бях изразила в мой 
текст за Астрид Линдгрен, публикуван след една от срещите ми 
с писателката в нейния дом.

– Кажете за контакта си с нея: имаше ли нещо в нейна-
та личност, което да не сте подозирали вече от стила ѝ?

– Имала съм с нея няколко паметни срещи, които само 
потвърждават колко забележителен, отзивчив и толерантен чо-
век беше тя. Вече световна знаменитост, Астрид Линдгрен живо 
се интересуваше от работата ми над преводите на нейни книги 
и от възприемането им в България, страна, която искаше да по-
сети някой ден. Гостувала съм в дома ѝ в центъра на Стокхолм, 
допусната бях в нейната светая светих на творец, разговаряла 
съм с нея на различни теми и винаги – с неловкото чувство, че 
я лишавам от ценно време, че нарушавам нейния суров гра-
фик на живот и работа. Помня с какво съжаление ми каза, че 
си го е наложила по принуда: „Иначе ще заменя писалката си с 
фулмастер за автографи“... От тези разговори у мен се наслои 
впечатлението за сложна и интересна индивидуалност, която 
дълбоко под характерната външна сила и безкомпромисна пря-
мота крие сърдечност и вероятно уязвима душевна мекота. С 
много прочувственост ми разказваше за родителите си, за свое-
то детство в смоландското градче Вимербю, толкова весело и 
хармонично, че израстването си усещала като драма – също 
както Пипи и други нейни герои. 

– Доколко текстовете на Астрид Линдгрен предполага-
ха да бъдете постоянен „нещотърсач“ на български, за да ги 
предадете адекватно?
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– Може би именно специфичната трудност на произведе-
нията ѝ ме възпираше да преведа повече от тях, а и най-много 
ми допадат именно тези, които лично предпочетох да предста-
вя на български. Словотворчеството е обаче колкото увлека-
телна, толкова и опасна игра, в която обикновено разчиташ на 
другите за мнение и оценка, защото съмненията в правилните 
художествени решения, в точността на пресъздадените вари-
анти най-често надделяват над удовлетворението от него. Но 
Пипи е истинска рожба на модерната цивилизация от втората 
половина на ХХ в., еманципирана и осведомена, вече личност, 
която предизвиква тесногърдието и конформизма с ексцен-
тричността и иронията, познати ни от доста значими персона-
жи в световната литература, далеч не само за деца. (За неин 
прототип изследователите считат малката негърска принцеса 
– своенравна и обаятелна – от приказката на Х. К. Андерсен 
„Бълхата и професорът“.) Оттук и езикът на книгите за нея (те 
са няколко, обикновено събирани в представително издание, 
каквото е и българското) не предполага сякаш неизбежното 
„вдетиняване“ на преводача на литература от този вид. Едно-
временно се забавлявах и немирствах при пресъздаването им 
на български, съблюдавайки обаче правилото, валидно според 

Норвежката посланичка Тове Скарстейн удостоява Вера Ганчева 
с Кралския орден за заслуги към Норвегия. © Фондация „Слово и дух“
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мен и за превода на поезия – съхраняване в максимална сте-
пен на образите и понятията, изковани от автора, без да се тър-
си непременно тяхното побългаряване. Майсторството личи в 
отсъствието на каквото и да било насилие върху българския 
език и в естетическата органика на превода. Тъй като „Пипи“ се 
преиздава често и у нас, почти винаги държа да изчитам текста 
и през четири-пет години да правя някои актуални поправки – 
не смислови, а по-скоро за стилов колорит, който би се харесал 
повече на нейните читатели тук сега, на българчетата с проме-
нени представи и вкус.

– Защо Линдгрен така и не взе Нобеловата награда (и 
може би тази за мир щеше да ѝ отива повече от тази за ли-
тература) – никой не е пророк в родината си? 

– Според съвременните тълкуватели на завещанието на 
Алфред Нобел, в него липсва основание учредената по силата 
му награда за литература да се присъжда и за постижения в 
областта на детската книга. Имаше идеи с нея Астрид Линд-
грен да бъде отличена посмъртно, но всяко създаване на пре-
цеденти явно се избягва от Нобеловия комитет на Шведската 
академия. Подобни съображения обаче, валидни впрочем и за 
наградата за мир, не се приемат от обществеността в Швеция 
и преобладаващото там мнение е, че за тази прочута писател-
ка, тъй любима на хората от всички възрасти, е следвало да 
се направи изключение. Иначе шведски творци са получавали 
Нобеловата награда за литература, националността не пречи. 
Всъщност Астрид Линдгрен е носител на най-престижни меж-
дународни награди – още през 1958 г. е удостоена с медала 
на името на Ханс Кристиан Андерсен, считан за равностоен по 
престиж на Нобеловата награда за литература в областта на 
тази за деца, обявена е за личност на Швеция за ХХ в., носи-
телка е на много ордени и медали като този на името на Алберт 
Швайцер, получен за позициите и дейността й на хуманист. (С 
лични средства например тя построи голяма клиника за лекува-
не на детски болести, една от най-добрите в света.)

Малко се знае у нас за голямата награда за принос в раз-
витието на съвременната детска литература, която носи името 



152

на Астрид Линдгрен и се присъжда всяка година през месец 
май в Стокхолм. Това е извънредно престижно отличие, с което 
са удостоени вече няколко писатели от различни страни, за жа-
лост неизвестни тук.

– Популярността на Пипи, Карлсон, Емил от Льонеберя, 
Роня и другите не знае граници, но тяхното „териториално 
разпределение“ сякаш е много неравно?

– Според библиографията на изданията ѝ извън Швеция, 
Астрид Линдгрен е еднакво широко популярна в цяла Европа, 
не само в Скандинавския север или в източните ѝ и южни ре-
гиони, но и в Германия, Великобритания, Франция, Испания, 
Португалия, Италия, Холандия, а също и на други континенти, 
в САЩ, Китай, Япония, Южна Корея, ЮАР, Израел и прочие. 
Наистина учудващ е фактът, че в Латинска Америка (като се из-
ключат преводите ѝ в Бразилия) или в арабския свят предста-
вянето на творчеството ѝ е по-скоро частично и не се поддържа 
от постоянни преиздания, както е навсякъде другаде. Имам из-
вестни предположения за причините, но би било самоуверено 
да ги споделям – не познавам в необходимата степен мантали-
тета и потребностите на читателите в тези части на света или 
традициите в детската литература там.

Данните черпя от една полезна книга, написана от ли-
тературната агентка на Астрид Линдгрен, шведката Шерщин 
Квинт, която беше извънредно близка на писателката, не 
само професионално, но също в чисто човешки план и на-
прави много за разпространението на нейното творчество в 
планетарен мащаб. Позволявам си да отбележа, че в тази 
книга, озаглавена „Астрид по широкия свят“ и издадена през 
1997 г., авторката дава положителна оценка на моя принос 
за въвеждането му и в българското социокултурно простран-
ство, както и на упоритостта, с която винаги съм отстоявала 
необходимостта от издаването на нейните книги с не по-мал-
ко прочутите илюстрации към тях на Илун Виклунд и Бьорн 
Берг. Сред най-ценните награди, които съм получавала, е 
вписването през 1979 г. на моя превод на „Пипи Дългото чо-
рапче“ в Почетния Андерсенов списък на Международната 
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асоциация на детската книга (IBBY), за което дължа бла-
годарност на нейната българска секция и на тогавашния ѝ 
председател, писателя Асен Босев.

– Линдгрен и Туве Янсон са сякаш единствените съвре-
менни автори на детски книги, които познаваме от Сканди-
навия. А кого не познаваме?

– Вярно е, че те са най-известни и смея да твърдя, засега 
ненадминати по решаващи показатели. Но на български са из-
лизали и книги на други видни детски писатели от Швеция като 
Мария Грипе, вече дойаен на тази литература в страната, или 
Улф Старк, неведнаж номиниран за наградата „Астрид Линд-
грен“, който посети България през май 2006 г., за да участва в 
семинара-дискусия, посветен на най-новите имена и явления в 
творчеството за деца там. Така или иначе, в преводната ни про-
дукция днес, подчинена на принципа на стихийността и бързата 
търговска реализация, липсват произведения на поетесата Брит 
Халквист, на Барбру Линдгрен, Хенинг Манкел (по-известен като 
автор и на криминални романи), Аника Тор или Матс Вал – все от 

Вера Ганчева. Честване на 50 години от учредяване на наградата 
за млади поети до 32 г. на името на Владимир Башев. 

© Фондация „Слово и дух“
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Швеция, както впрочем и на норвежците Юстайн Гордер (напра-
вил силно впечатление и тук с необикновения си роман „Светът 
на Софи“), Турмуд Хауген, Клаус Хагеруп, на датчанката Сесил 
Бьодкер (май превеждана някога у нас) и на Матс Летен, Егон 
Матиесен, Ким Окесон, Ане-Грете Дамс, пак от Дания. Бих откро-
ила също книгата за подрастващи на голямата датска писателка 
Сузане Брьогер „Моят свят в орехова черупка“ – увлекателен и 
духовит разказ за историята на човечеството през вековете.

Това, което бих могла да посоча като обща тенденция в 
скандинавската литература за млади читатели днес, е стреме-
жът да се обхванат тревогите и вълненията на тийнейджъри-
те, техният сблъсък с реалността, подлагаща нерядко на поч-
ти непреодолими изпитания опасно крехката им душевност, 
тяхната емоционална и интелектуална издържливост, форми-
рането им на пълноценни личности. Препоръчвам произведе-
нията ѝ на българските издатели, на които сигнализирам, че 
от няколко години насам в нашата култура се влива приток 
на добре подготвени и будни специалисти по скандинавски 
езици, възпитаници на Софийския университет. Те имат нуж-
да от изява, но и от опитни редактори, които да ги въведат в 
особеностите на преводаческото изкуство, а и в богатството 
на българския изказ, печално неоползотворявано от повечето. 
Не само от тях обаче, а и от преводачи от по-зрели поколения, 
чиято дейност следва, разбира се, да бъде поощрявана, но 
също така и насочвана с веща редакторска ръка, взискател-
но оценявана според обективните критерии за достоверност 
и художествено качество, за адекватен смислов и пластичен 
пренос на оригинала.

Въпросите зададоха Нева Мичева и Марин Бодаков. 
в. „Култура“, бр. 40 (2744), 23 ноември 2007 г.
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Вера Ганчева – издател с вътрешно горене
Разговор на Марин Бодаков с Вера Ганчева

Доц. д-р Вера Ганчева (23 февруари 1943, София) след 
завършване на славянска филология в Софийския универси-
тет (1965) изучава шведски език и литература в университета в 
Стокхолм (1965–1968). Била е последователно репортер, зам. 
главен редактор и главен редактор на сп. ЛИК (1966–1976) 
в БТА, главен редактор и директор на издателство „Народна 
култура“ (1978–1989), основател и управител на издателство 
„Хемус“ ООД (1991–2001), директор на Народната библиоте-
ка „Св. св. Кирил и Методий“ (1996–97), съсобственик и упра-
вител на ИК „Хемус Груп“ ООД. Преподава културна история 
на Скандинавския север, нордска литература и митология в 
специалност „Скандинавистика“ на Софийския университет 
(от 1993).

Авторка е на книги, посветени на личности, проблеми и 
явления в световната литература и култура: „Телескоп, път и 
две сиамски котки“ (1984), „Гладът като хляб“ (1988), „Синьо + 
жълто = зелено“ (1992), „Амалгама“ (1993), „Швеция – страна-
та и хората“ (2001). Превеждала е и е представяла (повечето 
за пръв път у нас) автори от Скандинавския север като Аугуст 
Стриндберг, Кнут Хамсун, Артур Лундквист, Тумас Транстрьо-
мер, Астрид Линдгрен, Аксел Сандемусе, Таряй Весос, Юхан 
Борген, Ролф Якобсен и много други.

За работата си като литературовед и преводач е удосто-
явана с български и чуждестранни отличия, сред които изпъкват 
златна значка на Националния конвент на експертите (2006), 
високият датски орден „Рицарски кръст на Данеброг“ (2002), 
шведския „Кралски орден на полярната звезда“ – първа степен 
(2008), наградите на Шведската академия (1983 и 2000), на Съ-
юза на шведските писатели (1994), Международното отличие (за 
превод) на името на Ханс К. Андерсен (1979) и др. Председател 
на Клуба „Приятели на Швеция в България“ (от 1993).
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– Безспорно за повечето професионални читатели вие 
сте свещеното „чудовище“ на българското книгоиздаване. 
Ние сме възпитани през книгите на издателство „Народна 
култура“, а и от неговия ръкав след 1989 г. изскочиха качест-
вените съвременни издателства у нас. Как обаче се появи 
феноменът „Народна култура“?

– Това, което аз и моите колеги от „Народна култура“ съ-
умяхме да извършим за период от около десет години, пред-
ставляваше по същество надграждане на вече постигнатото 
в модерното българско книгоиздаване, чиито традиции се ко-
ренят в духовното и интелектуално раздвижване на прелеза 
между ХІХ и ХХ в. Благодарение на апостолските усилия и 
високата лична образованост на немалко наши творци тогава, 
културата на нова България сравнително бързо се приобщава 
към европейската, а между двете световни войни тя вече е 
неразривна част от нея. Конкретни сведения за този книжовен 
„бум“ и за литературното богатство, наследено от нас, предос-
тавя например едно ценно издание на Института за литерату-
ра при БАН и СПБ, в чиято подготовка взех участие и аз1. По-
добно на всяка дейност, и книгоиздаването е процес със свои 
етапи на развитие, а законът на еволюцията изисква всеки 
следващ да е качествено по-добър от предишния. Издатели-
те от моето поколение, сред които изпъква не една ярка лич-
ност – имам предвид, разбира се, ръководители, редактори, 
автори, преводачи: все съюзници в обща битка на фронта на 
Словото, поеха щафетата от хора, осъществили се професио-
нално и творчески в условията на по-трудно и сурово време, 
идеологически рестриктивно, силно охладено от атмосфера-
та на Студената война. Ние бяхме израснали и формирани с 
тяхната продукция, създавана и „консумирана“ в изолираност 
от голяма част от света, който опознавахме главно чрез нея. 
С благодарност си спомням за доста книги от поредиците „Из-
брани романи“ и „Световни образи“, за прекрасните издания 
на Омир, Данте, Есхил, Софокъл, Аристофан и пр., за първи-
те многотомници на Шекспир, Достоевски, Толстой, Тургенев, 

1 Преводна рецепция на европейските литератури в България в 8 тома, които 
излизат от 2000 г. – някои са все още предстоящи (бел.ред.)
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Юго, Чехов… – все на „Народна култура“. Трябва да им бъдем 
признателни в името тъкмо на еволюцията, за която споменах 
по-горе, да не ровим с дребнаво злорадство в доказателства-
та за техни грешки и компромиси, неизбежни тогава, а каквито 
допускахме също ние, без от тях да са пощадени и съдниците 
ни днес. Нихилизмът е вредоносната стихия на българина, на-
несла тежки поражения на духа и културата ни, която и днес ги 
опустошава като ураганен вятър.

– Фронт, война... Не прекаляваме ли с тази реторика?

– Сигурна бях, че ще ме упрекнете, че употребявам доста 
думи, войнствени и агресивни по съдържание – такъв семан-
тичен анализ би бил оправдан и изводите от него – досто-
верни. В случая обаче се отнася не толкова до личен тем-
перамент, колкото до борба и то твърде сурова, изпълнена с 
опасности, с риск от драматични обрати, които не подминаха и 
мен. Нашето време беше динамично, но и не по-малко трудно, 
опасността под формата на доноси и санкции идваше откъм 
хора и кръгове, които не можеха да се примирят с необрати-
мия подем в страните на т.нар. „източен блок“, намерил съот-
ветно отражение и в сферата на книгоиздаването. Окуражени 
от него, ние търсехме и внедрявахме у нас импулси и идеи от 
книгоиздаването в Полша, Унгария, Чехословакия и, разбира 
се, в Съветския съюз и ГДР, известни тогава с идеологическа-
та си ригидност и консерватизъм на управляващите. Именно 
от колегите си там се научихме да маневрираме – пускахме 
книги, които биха предизвикали, меко казано, спорове, но пък 
с предговори или послеслови от съветски автори. Без да от-
ричат съответното произведение, те умело обясняваха колко 
критично е то спрямо буржоазната действителност. Такива 
текстове осигурявахме и от наши специалисти с обществена 
тежест. Поднасям този похват малко лежерно в разговора ни, 
но в основата му беше залегнала тактика, прилагана и в други 
социалистически страни. Издателствата в ГДР например ни 
впечатляваха със своите програми и каталози, защото в мен-
гемето на държавния социализъм те трябваше да се справят с 
конкуренцията на онова, което излизаше в Западна Германия, 
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привлекателно и езиково достъпно за източногерманците. 
Ползвахме с „пълни шепи“ и завидната ерудиция на професо-
рите от знаменития институт за литература „Максим Горки“ в 
Москва, установявахме полезни контакти с издатели и писате-
ли от САЩ и Западна Европа, учехме се всекидневно, за да се 
изградим като професионалисти именно от европейски тип. 
Тук искам специално да откроя периода на духовен и културен 
прелом (думата не е силна), чийто инициатор и главна фигура 
беше Людмила Живкова. Спомням си за много мои пробле-
ми на издателския фронт (пак военна лексика…), които съм 
имала възможността да споделям лично с нея. Тя заявяваше 
категорично: „Няма защо да даваш обяснения в ЦК. Ти не се 
отчиташ там, а пред Комитета за култура и, в края на краища-
та, пред мен.“ Именно благодарение на тази развързаност, на 
такова доверие и свобода ние (не само в „Народна култура“ 
впрочем) наистина създадохме дело с трайна социално-кул-

турна стойност, доприне-
сохме за онова масово раз-
ширяване на съзнанието в 
България, което улесни в 
немалка степен прехода ни 
от една обществено-иконо-
мическа система в друга, 
противоположна ѝ в редица 
отношения.

– Хайде да влезем за-
едно в издателство „На-
родна култура“... 

– Хората, които зава-
рих при назначаването ми 
там – отначало като главен 
редактор, от 1980 г. – и като 
директор на издателството, 
бяха предимно по-възраст-
ни и поуморени, но към тях 
постепенно се присъеди-

С любимия си сиамски 
котарак Мерлин.

© Фондация „Слово и дух“
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ниха и млади редактори, талантливи преводачи и литерато-
ри, все още неизвестни, затова пък амбициозни и жадни за 
изява, а и езиково много добре подготвени. Сигурно не само 
аз помня буреносното (пак дума с характерна семантична на-
товареност) нахлуване в издателството на учения, критика и 
преводача Владимир Трендафилов, тогава още студент, по-
стъпил при нас на хонорар и с порива да спомогне за осъ-
временяването и качественото подобряване на издателските 
ни програми. Не очаквах обаче толкова бърз и пряк ефект от 
неговото присъствие в убогите стаички на издателството и от 
настойчивите му въпроси: „Защо не е превеждан този и този 
автор?“, „Ама тази книга не я ли знаете?“ и пр. Той не пестеше 
критичните си оценки за преводите на светила, някои от които 
влиятелни и със заемани високи постове, с мастити съпрузи 
и подходящи връзки, та ми създаде специфични грижи, но от 
друга страна като снегорин разчисти пътя ни към новите цели. 

Общуването с такива ерудити и майстори на Словото2 
като Петър Динеков, Валери Петров, Богомил Райнов, Любо-
мир Тенев, Боян Ничев, Здравко Петров, Тодор Нейков, Алек-
сандър Шурбанов, Иван Пауновски, Светозар Златаров, Богдан 
Богданов, Румен Стоянов и други беше решаващо за нашето 
съзряване – и като колектив, и индивидуално. В издателския 
съвет, в редколегиите на библиотеките и поредиците ни бяха 
включени творци и изследователи с модерен поглед върху ли-
тературните явления и процеси, с убеденост във важността на 
това, което правим, и още повече – на онова, което ни предсто-
еше да направим. 

– Да, интензивно и интересно време… 

– Помня например как при мен – бях още главен редак-
тор, дойде Венцеслав Константинов, за да ми съобщи, че не-
гов превод на Франц Кафка „втасва“ от години в някакъв сейф 
на издателството без изгледи да види бял свят. Направо не му 

2 Вера Ганчева настоява във всички журналистически, публицистични и есе-
истични текстове тази дума да се пише с главна буква, за да се внушава зримо и 
представа за значимостта на онова, което съдържа, и стремежът към опазването му 
от неговата застрашеност днес (бел.ред.)
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повярвах, но се оказа така. Естествено, издадохме един хубав 
том на Кафка, при това в поне стохиляден тираж и буквално 
разграбен за дни от трудно изброими множества, обсадили 
книжарниците в цялата страна… Тази знаково „революцион-
на“ стъпка беше последвана от други, още по-решителни. С 
упоритост направихме пробив в цитаделата на тогавашния 
Комитет за печата, където впрочем срещахме не само отпор, 
но и подкрепа, за да получим разрешение за издаването на 
все повече световни писатели, дотогава непознати или напра-
во „табу“ за българския читател. Това обаче не се извършваше 
стихийно, а организирано и стратегически промислено. Има-
ше върху какво да стъпим, с кого да се съветваме и продължи-
хме с ентусиазъм по-нататък.

– Склонна ли сте да се съгласите, че преводачите чес-
то са далеч по-интригуващи като личности от писателите, 
които самите те превеждат?

– Преводачите страдат в немалко случаи от комплекс 
за малоценност, породен и от подценяване на техния важен, 
сложен и необходим труд, и от характерни за гилдията заблу-
ди. Затова повечето от тях реагират с остро недоволство на 
редакторските корекции, оспорват ги с илюзията, че са нечии 
съавтори. Преводът е голямо изкуство, но не предполага са-
модостатъчност. Горе-долу като това на актьора, чиито изяви 
зависят от драматурга и режисьора. Ако преводачът не приеме 
и не осъзнае това, той се измъчва от своята двояка роля. Хем 
прави нещо, хем то не е негово в основата си. Но значимостта 
на надарените, осведомените, съсредоточените в своята мисия 
преводачи е огромна за всяка национална култура. България 
може да се похвали с преводаческа школа в областта на худо-
жествената литература и на философията, която е на завидна 
висота и заслужено вдъхва самочувствие не само на своите 
представители. Изниква обаче все по-актуалният въпрос за 
техните приемници. Разполагаме ли с потенциала, който е не-
обходим за препревод на основни произведения на световната 
класика – от античността до романтизма, да речем, чийто срок 
на годност е изтекъл или достига предела си от онези 30–40 го-
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дини, отреждани му от теоретиците на превода. (А къде са пък 
и те в днешната ни култура?)

В онези години определящ фактор да се издигне авторите-
тът на преводача като двигател на културата (може би не реак-
тивен, но пак с вътрешно горене) стана и основаването на Съ-
юза на преводачите, чийто член-учредител бях, и общественият 
престиж, който тази творческа организация си извоюва. Това 
даде големи възможности на нашата професионална общност, 
днес за жалост почти изгубени, както и облика на нейния съюз, 
чието съществуване понастоящем се поддържа с благородните 
усилия на шепа добронамерени ентусиасти, но без енергията 
на силни личности. Освен биологичния отлив (Кръстан Дянков, 
Георги Куфов, Никола Иванов, Пенка Пройкова – да спомена 
само някои), има и друг, причинен вероятно от невъзможността 
да се упражнява професията в напрежението на днешното вре-
ме. И жалко е, че въпреки хубавите си начинания, Съюзът на 
преводачите сега не е в състояние да ги реализира в широка 
скàла, не само национална, а и международна, както това беше 
„в епохата“ на Леда Милева.

Тържество по случай 70-годишнината на Вера Ганчева.
© Фондация „Слово и дух“
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– Как работехте с нея?

– С нея много сме спорили, имали сме остри конфронта-
ции, в дъното на които злорадстваха интриганти, дебнещи в 
своя угода и двете страни, но аз винаги съм се отнасяла с ува-
жение към желанието ѝ да работи активно в интерес на обще-
ството, загърбвайки своите собствени. Такива хора у нас никога 
не са достигали и техният дефицит се усеща все по-болезнено. 

Не мога да не се радвам, че доста от моите предишни ко-
леги се изявяват успешно като издатели, прилагайки в услови-
ята на съвременността опита и знанията, получени в „Народна 
култура“. Аз обаче съжалявам, че такива изключителни прево-
дачки, като Жечка Георгиева, Силвия Вагенщайн, Мариана Не-
делчева, Федя Филкова, Виолета Миланова и др., отдавна не 
превеждат. Те бяха и чудесни редактори, които от своя страна 
привлякоха и подготвиха много по-млади колеги. С голямо удо-
волствие, но и не без тъга, си спомням за тях, когато хвърлям 
поглед към книгите на Натали Сарот или Вирджиния Улф в мо-
ята домашна библиотека, към томовете в „Световна класика“ 
като този на Бърнард Шоу, да речем, поднесени с рядък усет за 
пластиката на българския език и с голяма литературна компе-
тентност. Благодарение на поета и преводача Иван Теофилов 
пък, но и на други с неговия талант и финес, осъществихме 
нещо много важно според мен – положителен поврат в отно-
шението на българската читателска публика към руската, а и в 
голяма степен към съветската поезия. 

– Аз помня и редактираната от него библиотека Пое-
тичен глобус, сред която имаше истински открития.

– Издаването ѝ по инициатива на поета Божидар Божи-
лов, директор на „Народна култура“ преди мен и на когото дъл-
жа самия шанс да стана издател, премина през няколко фази, 
но задържа популярността си. Всъщност това беше поредица 
от типа „уъркшоп“, евтина и непретенциозна, но отворена за 
всякакви автори и преводачески тълкувания. Далеч по-трудно 
беше обновяването или дори закриването поради тематичната 
ѝ изчерпаност на библиотека „Съветски поети“, която Христо 
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Радевски или Младен Исаев, да речем, също дългогодишни съ-
трудници на издателството, бранеха като последен рубеж. Но, 
така или иначе, и в нея поизвихме кормилото за друга посока и 
самите съветски писатели и поети, които често ни гостуваха, с 
приятно учудване констатираха, че ние издаваме автори, които 
там все още ги няма. Подобно „ходене по ръба“ ни доставяше 
удоволствие, не го крия. Особена слабост имах към редакция 
„Поезия“, ръководена от Федя Филкова: Иван Теофилов, Геор-
ги Белев, Кирил Кадийски, Владимир Левчев, преди тях Марко 
Ганчев, Александър Миланов, Пенчо Симов… Малцина, но в 
орбитата си бяха привлекли най-добрите ни поети и преводачи 
и заедно с тях постигнаха резултат, който до днес заслужено се 
цени. Помня с какво недоверие се отнасях към някои от техните 
идеи – например тази на Николай Кънчев да се повери превод 
на поезията на Анри Мишо. Тогава всъщност ме убедиха в пра-
вотата си не толкова те самите, колкото Светлозар Игов, който 
гарантира качеството на резултата. И наистина, този превод, 
както и други, които направи Николай, са извънредно сполуч-
ливи.

– Как дейността на „Народна култура“ променяше иде-
ята за литература в България? Промени ли се стилистика-
та, мисленето на българския писател? 

– Убедена съм в това, защото пускахме добри преводи на 
големи автори. И все повече разширявахме географския обсег 
на „вносната“ литература. Дори са ме упреквали, че издаваме 
доста африкански или азиатски писатели. Но тях ги превеждаха 
в цял свят, те получаваха най-престижни награди, включително 
и Нобеловата, а стремежът ни беше и да осведомяваме за све-
товните тенденции, да търсим неординерното, многобагрието. 
Но за малко ще се отклоня, за да припомня как нашите книги 
биваха сваляни от печатарските машини в Полиграфическия 
комбинат например, за да се даде предимство на тези от бъл-
гарски автори и тогавашното издателство „Български писател“ 
да се сдобие със заветните за времето премиални... Но това 
беше формален повод – някои просто създаваха изкуствено 
напрежение между родната и преводната литература, за да 
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си издействат идеологически дивиденти. Подобни проблеми 
имаше и издателство „Христо Г. Данов“ в Пловдив, където под-
бора на заглавията правеше Йордан Костурков, моят главен 
„съперник“, защото със своя точен критерий, модерно вижда-
не и смелост той пускаше една след друга стойностни творби 
предимно от европейската модерна класика. Йордан Костур-
ков е и превъзходен преводач от английски, а като издател той 
имаше не само шеф, а и съмишленик в лицето на поета Петър 
Анастасов, тогава директор на „Христо Г. Данов“, който с бла-
городство и такт превърна нашата конкуренция в плодоносно 
сътрудничество. Постепенно издателският живот в България се 
динамизира, „перестройката“ откри пред колегията нови въз-
можности и перспективи, стана още по-вълнуващо да се тър-
сят нови предизвикателства. Тази „тръпка“ обединяваше и нас 
в „Народна култура“, независимо от славата ми на деспот.

– Аз съм чувал страховити легенди за взискател-
ността ви... 

– Не се съмнявам. Но доказуемостта не е най-характер-
ната черта на легендите, нали? Е, не си поплювах, защото вся-
ка еволюционна промяна изисква радикални действия и всеки, 
който е бил ръководител на „низово ниво“ в България, добре 
знае каква неприязън вдъхват те на „нашенския кадър“. Изисква-
нията за точност, ред и дисциплина изглеждат естествени и са 
валидни в цял свят, но у нас се възприемат като лична обида от 
онези, спрямо които биват предявявани. Стихийният капитали-
зъм днес не коригира този манталитет, присъщ, за жалост, и на 
творческата интелигенция, която смяташе държавната служба 
за полагаема ѝ се по право синекура. Да „обезпокояваш“ с им-
перативи за графици, крайни срокове, детайлизирани справки 
по текстовете, упреци за пропуски и пр. редакторки и редакто-
ри, които си седяха главно у дома поради липса на достатъчно 
работни помещения или в обетованата зона на кафенето на 
Съюза на преводачите, увреждаше не само служебните, а и 
личните отношения, както следваше да се уверя с изненадата 
на кръгъл наивник. Малко преди голямата промяна през 1989 
година издателството ни получи голяма сграда на ул. „Ангел 
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Кънчев“ 3 и аз побързах да събера там „колектива“, за да очер-
тая с разбираем патос надвисналото над него (като дамоклев 
меч) прекрасно бъдеще, когато всички ще работим заедно от 9 
до 18 часа с обедна почивка според кодекса. Студеното мълча-
ние, с което мнозина посрещнаха тази „закана“ сигурно трябва-
ше да ми послужи като предупреждение… Така или иначе, не 
подир дълго пътищата ни с доста от моите колеги се разделиха, 
всеки отстояваше своите виждания и принципи, а нагнетената 
обстановка в края на 1989 и първата половина на 1990 г. при-
даде на тези различия остротата на дълбоки противоречия. Не 
непреодолими обаче, както ми се струва сега, от дистанцията 
на времето, която обикновено предлага и най-точната оптика за 
оценка и на близкото минало, и на настоящето. Иска ми се да 
се възползвам от случая и да благодаря на всички от „Народна 
култура“ за приноса им в нашето общо дело. Ускореността, с 
която го осъществявахме, сигурно е била мъчителна за някои 
от тях, но темпа задаваше и Людмила Живкова с усещането си, 
че е съдбовно задължена да избърза. Благодарение на стиму-

Вера Ганчева дари от личната си библиотека близо 90 тома научна и 
художествена литература, свързана с културите на Изтока, на ЦИЕК 

към Софийския университет, 2016 г. © Фондация „Слово и дух“
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лиращата толерантност, с която тя даваше тон в културата ни 
тогава, ние не се чувствувахме „проводници на буржоазно вли-
яние“ под прицел, а уважавани и полезни хора. Неповторими и 
до днес са библиотечните поредици, които стартирахме тогава 
– „Лотос“ за древноизточна култура, „Хермес“ за антична, „Ари-
ел“ за средновековна… След нейната смърт атаките срещу мен 
и „битовите“ интриги, клеветите, доносите зачестиха, но пък не 
ми липсваха и поддръжници, защитници на високи идеологи-
чески и административни позиции, които продължаваха да ме 
подкрепят. Стоян Михайлов, Лалю Димитров, Димитър Мето-
диев, Валентин Караманчев… И още, разбира се, но настъпи 
друга епоха и аз трябваше да потърся за себе си ново поприще, 
да поема от ново начало, между другото инстинктивно очаква-
но от мен с надеждата, че ще ме изтласка вън от онова, което 
вече започваше да се втвърдява в рутина. 

– И вие, и аз имаме много приятели културолози, фило-
софи на съвременността. Никой обаче не посмява да се зани-
мава с културната политика на Людмила Живкова.

– Жива е все още връзката с официалните кръгове, 
към които тя принадлежеше. За голямо съжаление, Людми-
ла нямаше време да демонстрира и други страни на своята 
личност, защото, както вече казах, беше сякаш принудена да 
бърза.... Упреквахме я за това, но тя нехаеше. Мисля, че от-
давна е изживяно предубеждението за нея като за дъщеря 
на Тодор Живков, като за едва ли не „червена принцеса“... То 
никога не е било справедливо. Людмила приличаше много 
на майка си, д-р Мара Малеева, умна и мъдра жена от добро 
учителско семейство. Като ученички се случваше да бягаме 
от часове и да прекарваме времето в разговори в уютната 
стая на Людмила на улица „Оборище“ 13, а майка ѝ сядаше 
при нас, за да ни поприказва за житейски неща, да ни даде 
съвети, понякога внимателно да ни критикува. Людмила но-
сеше нейната чувствителност, дискретност и интелигентност 
в гените си. Тя беше убедена комунистка – в този идеализи-
ран смисъл, че тогавашното ни общество ще прерасне в ня-
какъв „златен век“ за човечеството, когато хората ще се по-
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читат и обичат, ще създават непреходни ценности във всички 
области на живота. Тази илюзия споделяхме и ние около нея. 
Но тя общуваше и със забележителни интелектуалци като 
Александър Фол, вслушваше се в Богомил Райнов, получа-
ваше импулси от творци като Дечко Узунов, Светлин Русев, 
Любомир Левчев… Понякога се случваше да приема чинопо-
читанието за единомислие, защото подхождаше с доверие 
към всички и заплати за това най-високата цена. Последният 
ни разговор бе по телефона – обадих ѝ се, за да я информи-
рам, че от печат са излезли две книги, на които тя държеше: 
том с избрано на Николай Рьорих и „Играта на стъклени пер-
ли“ на Херман Хесе… Надявам се, че ще дойде момент за 
реалистична оценка на Людмила като определящо явление в 
условията на държавния социализъм с формат, съпоставим 
с този на Дубчек и Горбачов, и че внимателно, отговорно ще 
се пристъпи към издаване и коментиране на някои нейни тек-
стове, съдържащи истини с извечна стойност.

Що се отнася до мен, аз, без да се отказвам от своите 
убеждения, с удовлетвореност констатирам, че те са се проме-
нили в хода на годините, не из основи, но в посока към сканди-
навското схващане за съвременна държава с реална равнопос-
тавеност на всички в нея и с високо равнище на образованост, 
с практицизъм и прозрачност като ръководни принципи. Този 
модел на обществено устройство отдавна е възприет в най-раз-
витата част на Европа и аз се надявам, че след като политици-
те ни се налудуват за сметка на народа, те ще се постараят да 
го приложат и у нас, но дано историческото ни закъснение не се 
окаже прекалено голямо. 

– Говорите какво другите са издърпали напред. А вие 
какво не успяхте да издърпате по онова време? 

– Стремях се да не занемаря собствените си занимания 
с литературата. Доколкото моите скромни сили на автор и на 
преводач са ми позволявали, аз винаги съм превеждала и писа-
ла – тогава май повече по необходимост: например предгово-
ри, които трябваше да съпровождат определени издания. Впо-
следствие обаче, през 1993 г., събрах повечето от тях в книгата 
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си „Амалгама“ и мисля, че не им липсват известни достойнства 
и днес. Наскоро привърших голямо изследване за Емануел 
Сведенборг, шведски учен и теософ от ХVІІІ в., в процеса на 
което научих много нови неща, преминах сурова самопроверка, 
придобих апетит за още работа в тази област и дори нахвърлих 
нова книга, посветена на самотата в литературите на Сканди-
навския север. За нея съм избрала страхотна корица – не мно-
го известна картина на Едвард Мунк.

Странно е усещането за навлизане в нов период на живот 
и дейност след навършване на „библейската“ 65-годишна въз-
раст. То обаче ме кара да мисля, че съм всъщност любимка на 
орисниците си, които не ме пожалиха, но ми спестиха вътреш-
ната пустотата, външните вакууми, затвора на бездействието. 
И непрекъснато ме изправят пред необходимостта да продъл-
жавам да уча.

– Да преминем през огледалото. Какъв беше образът на 
България през 80-те, 90-те години по света и в какви пун-
ктове го променяхте като пътуващ интелектуалец? 

С исландския писател Тор Вилхялмсон в Рейкявик.
© Фондация „Слово и дух“
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– Много е важен този въпрос и, за голямо съжаление, не 
дотам приятен. У нас преди 1989 г. наистина всичко беше одър-
жавено, минаваше през официалните институции, но така или 
иначе, България правеше по-категорични, по-успешни стъпки 
да се включи не толкова в големия диалог между културите, 
колкото да разпространява и популяризира ценностите си, своя 
творчески потенциал. Сега уж имаме възможности да общува-
ме на кажи-речи равни начала със света, ала това пак не се по-
лучава. Не ни знаят, не ни търсят, не ни четат – това е истината. 
Липсва издание от типа на някогашното списание „Обзор“, кое-
то вършеше много добра работа, разпространяваше се в биб-
лиотеки, университети, културни институции в немалко страни. 
Ами преводите на български автори, които се осъществяваха 
във и чрез „София Прес“? Би ли оспорил днес някой тяхното 
значение, независимо от редица възражения по подбора на за-
главия и автори? Защо не се възползваме от свободата, с която 
разполагаме днес, а отново допускаме същите грешки или на-
право ги избягваме, защото не предприемаме нищо? И докато 
художниците, музикантите, изпълнителите изобщо, в известна 
степен и фолклорът, ако обаче не се прекалява с него, по-ус-
пешно се включват в международния културен живот – тяхното 
изкуство може да бъде веднага разбрано и оценено, без по-
средничество, Словото е ощетено, уязвимо. При това тъкмо 
сега, когато е най-необходимо. Големият мексикански писател 
Карлос Фуентес беше посочил: „Никога досега литературата 
не е била в тъй неизгодно положение и никога досега нейната 
роля не е била по-важна, отколкото днес“. По-рано функциони-
раше Агенция за авторско право, която, особено в последните 
години преди промяната, правеше много, за да пропагандира 
българската култура. Имаше и Център за българистика, чието 
закриване отъждествявам с национално предателство. У нас 
днес съществуват няколко литературни агенции, но те извън-
редно рядко се захващат с български автори за разлика от по-
добни фирми в други страни на света, които смятат това за своя 
главна задача. Не мога да си обясня защо се раздухва такава 
истерия около пиратските дискове с филми и музика (без съм-
нение – заради парите, които носят), а не се насочат усилия да 
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се предлага на света такава ценна интелектуална собственост, 
каквато е българската литература? Не твърдя, че не се прави 
нищо, напротив, налице е раздвижване за подпомагане на биб-
лиотечното дело, за стабилизиране на книжния пазар, но това 
не е достатъчно. Българските писатели нямат свои литератур-
ни агенти, което автоматично ги поставя в унизителната пози-
ция на парии в международните литературни среди. И от Антон 
Дончев, и от Георги Господинов знам, че това важи и за тях, не 
съм питала Теодора Димова, да речем, но съм 200% сигурна, 
че и тя няма агент.

– Ако не беше нейното топло приятелство с Мари Ври-
на в Париж… Но Мари прави всичко… 

– ... за Франция. Ето какво загубихме, без дори и да сме го 
имали в необходимата степен. Загубихме своето лоби. Среща-
ла съм се с много подготвени българисти в много страни – от 
Европа до Китай, Индия и Япония, но по най-неразумен начин 
отдавна се дистанцирахме от тях или престанахме да им бъдем 
нужни като извор на творчески възможности, информация, под-
крепа. Нека не се заблуждаваме – съвсем не сме станали част 
от международната литературна общност, независимо, че кни-
ги на наши писатели излизат тук-там спорадично и обикновено 
получават добри отзиви. Ние имаме нужда от пламенни души 
като Мари Врина, които могат да отстояват пред издателствата 
своите предложения за преводи на една или друга българска 
книга. Сериозни усилия положих, за да се стигне до издаване 
на „Родосто, Родосто“ от Севда Севан в Норвегия. Много ха-
ресвам тази книга, познавайки скандинавския вкус, реших, че 
там би имала успех и действително успях да заинтересовам 
едно от най-големите издателства в Осло, но там поискаха ре-
цензия за романа от норвежец. И тук ударих на камък, макар 
да се обърнах към известен българист, превеждал Радичков, 
посещавал България многократно, също като мен харесал тази 
книга. Така и не написа нужната рецензия, по всичко си личе-
ше, че е загубил интерес към превеждане и популяризиране 
на нашата литература, интерес, който преди се подхранваше и 
поддържаше, макар и институционално.
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Проблемът обхваща, разбира се, не само съвременната 
ни литература. Когато пишех труда си за Емануел Сведенб-
орг, често се сещах за Николай Райнов и за неговите неор-
тодоксални възгледи в сферата на духовното. Нима романът 
му „Между пустинята и живота“ не би представлявал интерес 
за читатели и извън България с нехарактерната светлина, в 
която обгръща образа на Иисус Христос? Навремето, когато 
основах второто издателство в живота си, „Хемус“, поисках 
от Богомил Райнов правата за публикуване на този роман 
и веднага ги получих, абсолютно безплатно. Научих, че Ед-
вин Сугарев имал все още непубликуван критически текст за 
романа, предложих на Богомил Райнов да го използваме за 
послеслов, натъкнах се на очакваната от мен съпротива, но 
в края на краищата той даде съгласието си. Когато книга-
та излезе от печат и аз попитах Богомил Райнов приема ли 
послеслова, той каза само „Да“, а това според мен означа-
ваше, че наистина му е допаднал. Искам да кажа, че бихме 
могли да пробиваме и с художествени произведения, и с мо-
дерните им критически интерпретации. Така правят норвеж-
ците с Ибсен, шведите със Стриндберг, исландците с Лакс-
нес – прилагат към новите им издания и преводи текстове 
на свои изследователи и критици, за да постигнат по-голям 
обем в рецепцията на класиката си навън, да въведат допъл-
нителни имена в световния ѝ контекст.

Та думата ми е, че у нас знаем например за Мел Гибсън 
и за неговата необичайна трактовка на образа на Иисус Хрис-
тос, не обаче и за синтетичността в обрисуването му като чове-
комит от големия ни писател Николай Райнов. А щом сами не 
познаваме своята литература, как ще я представяме на други? 

Въпросите зададе Марин Бодаков. 
в. „Култура“, бр. 24 (2772), 27 юни 2008 г.
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За авторите в сборника

Проф. д-р Светлана Стойчева е родена на 3 декември 
1959 г. в гр. Провадия, Варненска област. Завършила е Бъл-
гарска филология в Шуменския университет „Еп. Константин 
Преславски“ (1984) и редовна докторантура към Катедрата по 
българска литература в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (1986 – 1990). От 1989 до 1999 г. работи в Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ като редовен асис-
тент и доцент. От 2000 до 2004 г. и от 2009 до 2011 г. е лектор 
по българска литература и култура в Пекинския университет за 
чужди езици, Китай. През 2011 г. е избрана за редовен профе-
сор по теория и история на литературата в Националната ака-
демия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, 
където преподава История на българската литература, Исто-
рия на българската и на чуждестранната литература, Теория 
на мита. Научните ѝ интереси са в областта на модернизма, 
антропологията, литературата за деца, синтеза между различ-
ните култури и между различните изкуства. Има над сто научни 
публикации, между които монографиите „Приказките на Нико-
лай Райнов – между магиката и декорацията“. – София : УИ 
„Св. Климент Охридски“, 1995; „Приказката в българската ли-
тература през XIX век. Опит върху емпирията на приказката.“ 
– София : Карина – Мариана Тодорова, 2009; „Литературата 
за деца – промени в завещаното. Сборник статии.“ – София 
: Сонм, 2014; Боян Магесника; „Изследване на литературния 
мит.“ – София : Изток-Запад, 2017.

Евгения Тетимова е главен асистент и доктор по сканди-
навистика. Тя преподава норвежки език в специалност „Скан-
динавистика“ на Софийския университет. Нейните научни ин-
тереси са свързани с теорията и практиката на превода и с 
рецепцията на скандинавски автори в България.

Тони Манасиева е доцент по педагогика, теория и мето-
дика на превантивната и корекционно-възпитателната дейност 
във Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“.
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Завършва немската езикова гимназия в гр. Бургас със злат-
на значка на МНП; а в СУ – редовно обучение като магистър по 
„педагогика, преподавател и възпитател“, със специализация 
по Социална педагогика след защита на дипломна работа на 
тема „Проблеми на ресоциализацията на младежта в Герма-
ния“, втора специалност „Немски език“ и семестриално „Жур-
налистика“ към Свободния факултет; редовна аспирантура с 
докторат на тема „Педагогически функции на институционали-
зираните системи за деца с девиантно поведение“. От 1996 г. 
досега е последователно асистент, главен асистент и доцент в 
катедра „Теория на възпитанието“. Била е гост-преподавател 
в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и университети в Австрия, Германия, 
Литва, Люксембург, Швейцария.

Професионалните ѝ области са: педагогика, методика на 
възпитателната дейност, педагогика на девиантното и делин-
квентно поведение, детска престъпност, превантивна и коре-
кционна работа, педагогическа и социална работа с деца и 
младежи в риск, специализирани корекционни институции, се-
мейство и девиантно поведение.

Има у нас и в чужбина 80 публикации, участия в 17 про-
екта и в над 100 форума, програми, специализации, обучения, 
квалификационни курсове, учебни визити – като участник, обу-
чаем и водещ. Съставител, редактор, рецензент, преводач, во-
дещ научно-популярна рубрика в ежедневник. Председател и 
член на университетски и факултетски комисии, научни журита, 
експерт-оценител по акредитационни процедури, два мандата 
заместник-декан по учебната дейност в ОКС „магистър“ на Фа-
култета по педагогика на СУ.

Титуляр на учебни курсове в областта на превенцията и 
корекцията на отклоняващото се поведение, автор на учебни 
планове и програми; ръководител на магистърска програма 
„Социална работа с деца и семейства“ и съавтор на „Църковно 
социално дело“; ръководител на дипломанти, специализанти 
и докторанти, лектор в тренингови семинари по превенция на 
насилието в учебно-възпитателни заведения, социална педаго-
гика, превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца 
извършители на криминални прояви.
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Стипендиант на Германското федерално министерство на 
младежта през 2007 г. Член на Българската асоциация по кри-
минология; съдебен заседател.

Жюстин Томс (www.justinetoms.com) е сред пионерите на 
българския интернет. Тя се занимава с онлайн медии и кому-
никации, преподава дигитални комуникации в Нов български 
университет, публичен лектор и автор на множество книги. Ини-
циатор е на конкурса „Български награди за уеб“ и учредител на 
Фондация за активно развитие на уеб.

Любознателна е към човешките взаимодействия както 
офлайн, така и онлайн. Активист за социална промяна и зеле-
но бъдеще. 

Георги Господинов (1968) е поет, писател и драматург. Не-
говите книги са публикувани на повече от 25 езика. Сред стихо-
сбирките му са „Черешата на един народ“, антологията „Балади 
и разпади“ и „Там, където не сме“. Пробивът навън идва след 
публикуването на „Естествен роман“. Романът му „Физика на тъ-
гата“ печели Европейската награда Ангелус през 2019. Получава 
отзиви в издания като Ню Йоркър, Франкфуртер алгемайне цай-
тунг, Либерасион. „Дяволска книга“ – пише френският философ 
Жан-Люк Нанси. „Физика на тъгата“ е част от канона на европей-
ската литература, според Олга Токарчук. Чуждата критика срав-
нява писането на Господинов с това на писатели като Маркес, 
Орхан Памук, Милан Кундера. Книгите му се преподават в уни-
верситетите на Аржентина, САЩ, Европа и Великобритания. 

Заедно с дъщеря си Рая издават детската книга „Сватби 
на животни и неща“, писана и рисувана от двамата. Автор е на  
четири сборника с разкази, първият от които е „И други истории“ 
(2001), а последният – „Всичките наши тела“ (2018). По разказа 
„Сляпата Вайша“ е направен едноименният кратък анимацио-
нен филм на Теодор Ушев, номиниран за „Оскар“ през 2017 г. 

Господинов е доктор по нова българска литература, гла-
вен асистент в Института за литература. В ранната пролет на 
2020 г. по време на локдауна излиза третият му роман – „Вре-
меубежище“.



175

Даниел Полихронов е юрист и педагог. Завършил е пра-
во в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор е 
по професионално направление 1.3. Педагогика на обучение-
то. Асистент е по превантивна педагогика във Факултета по пе-
дагогика към Софийския университет. 

Автор е на 40 публикации – глава от книга, студия, статии 
в научни списания и в сборници от конференции в България и 
чужбина, както и на интервюта със съвременни автори на ли-
тература за деца. Научните му интереси са свързани с темите 
за ограмотяването в мултикултурна среда и за превенцията и 
корекцията на девиантното и делинквентното поведение.

Миглена Балджиева е практикуващ адвокат с повече от 
15 години опит в областта на детското и семейно право. Един 
от създателите на инициативата „Пътуващи семинари за съдии 
и социални работници“ заедно с гардиан Джил Тимис и съдия 
Ник Крайтън от Семейния съд в Лондон, благодарение на която 
през 2009 г. в Закона за закрила на детето са въведени крите-
рии за преценка на най-добрия интерес на детето. Участвала 
е в различни работни групи за промени в действащото зако-
нодателство по въпросите на децата, включително и за изра-
ботване на нов Семеен кодекс. Участвала е в 28-мата сесия на 
Комитета по правата на детето в Женева, като е докладвала 
напредъка на България по изпълнение на Конвенцията на ООН 
за правата на детето. От 2007 г. работи за Международна соци-
ална служба. Разработва серия от информационни материали 
за деца, които участват в съдебни производства в областта на 
гражданското правораздаване. Публикува свои научни трудове 
в български и чуждестранни научни списания и издания, между 
които „Научни трудове“ на Института за държавата и правото 
при БАН, сборници на СУ „Св. Климент Охридски“, Intersentia 
(Antwerpen-Oxford-New York), Family Matters (newsletter for the 
magistrates of the Greater London Family Panel) и др.

Нели Иванова е професор по Методика на обучението по 
български език и литература в началния етап на основната об-
разователна степен в СУ „Св. Климент Охридски“ – Факултет 
по педагогика, доктор на педагогическите науки. Преподавател 
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е и по детска литература, и съвременен български език. Автор 
е на научни публикации, посветени на проблемите, свързани с: 
възприемането и осмислянето на литературно произведение в 
урока по литература в начална училищна възраст; обучение-
то по български език в мултикултурна среда; литературата за 
деца и формирането на читателска култура в начална училищ-
на възраст и др. Научен ръководител е на докторанти по Мето-
дика на обучението по български език и литература в началния 
етап на образование.

Проф. дпн Нели Иванова е преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Между значимите ѝ публикации са книгите: „Литера-
турата за деца и формирането на читателска култура у учениците 
в начална училищна възраст.“ Втора част. София: Университет-
ско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019; „Литературното 
обучение в началния етап на основната образователна степен. 
София: БГ Учебник, 2019; Обучение родному языку и литера-
туре в начальной школе.“ Рига, Латвия: LAP Lambert Academic 
Publishing RU, 2018; „Родноезиковото обучение в началния етап 
на основната образователна степен.“ София: БГ Учебник, 2018; 
„Формирането на компетентности в обучението по български 
език и литература в 1. – 4. клас.“ София: РААБЕ, 2018.

Проф. д-р Лилия Райчева е преподавател в Катедра „Ра-
дио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова кому-
никация – СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по ТВ журналис-
тика (СУ „Св. Климент Охридски“) и доктор по филология (МГУ 
„М. В. Ломоносов“), хоноруван преподавател в УНСС, БСУ, ВСУ, 
ВИНС, гостуващ преподавател в New York University, Columbia 
University (1980 – 1981/American Council of Learned Societies); 
University of Oklahoma (1993-1994/Fulbright); University of Florida 
(2002, 2003/Higher Education Support Program). Съставител е 
на 12 книги; автор на 2 книги и множество научни публикации 
в България и чужбина. Ръководител е на медийни проекти; 
член е на УС и представител на България в 7 проекта на про-
грамата COST (International Cooperation in the Field of Scientific 
and Technical Research на Европейския Съюз), Брюксел, Белгия 
(от 2001 г.); оценител на проекти в FP5, FP6, FP7 (от 2000 г.); 
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член на редколегията на 4 научни издания в България и чужби-
на („Медиите на 21 век.“ http://www.newmedia21.eu – от 2011 г; 
„Медии и обществени комуникации“, http://media-journal.info/ – от 
2008 г.; Central European Journal of Communication. Official Journal 
of Polish Communication Association – от 2008 г.; Journal of Political 
Marketing. Haworth Political Press – от 2004 г.). Представител е на 
България и член на Постоянния комитет по трансгранична теле-
визия към Съвета на Европа, Страсбург, Франция (2005–2008). 
Член е на Съвета за електронни медии (2001–2008); автор на 
материали за медиите; сценарист, режисьор и ТВ продуцент 
(създател на ТВ състезание „Минута е много“ – 1980–2011/из-
лъчени 756 броя); носител на награди и отличия, член на СБЖ, 
European Communication Research Association, International 
Association of Mass Communication Research.

Панайот Стефанов е издател и главен редактор на пло-
вдивското списание за култура „Нула32“. Лауреат е на награ-
дата на фондация „Васа Ганчева“ за публицистика на културна 
тематика за 2016 г. Докторант във Факултета по журналистика 
и масова комуникация на СУ „Св. Климен Охридски“.

Зелма Алмалех, изпълнителен директор на фондация 
„Въпреки“, е завършила „Телевизионна журналистика“, спец-
курс „Култура и изкуство“ с отличие в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ през 1974 г. Веднага след това започва работа в БНТ. Била 
е редактор в Главна редакция „Документални филми“, редак-
тор в „Ефир 2“ след промените през 1989 г., главен редактор на 
направление „Художествени програми“, член на УС на БНТ с 
ресор културните програми и международното сътрудничество 
в областта на обмена и участието на фестивали за филми и 
културни програми. Като редактор и сценарист има множество 
филми и тв предавания за култура, изкуство и образование. Ра-
ботила е в Издателска къща „Анубис“, в българския офис на 
Международната организация по миграцията (IOM), била е ре-
дактор и автор на интернет бюлетина на UNAIDS за България, 
както и като главен редактор на Информационна агенция БГ-
НЕС. През 2014 г. заедно със Стефан Джамбазов създават он-
лайн платформата за култура и изкуство „Въпреки.com“, която 
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бързо става водеща медия за анализи, критически материали 
и представяне на ярки личности от България и света. Двамата 
са носители на множество награди – Наградата на София за 
ярки постижения в журналистика за културата (юли 2014 – юли 
2015), предложени от Съюза на българските художници и от 
Съюза на артистите в България, Националната награда за ли-
тература „Хр. Г. Данов“ за електронна медия и нови технологии, 
предложени от литератора Марин Бодаков, Наградата на Асо-
циацията на испаноговорящите журналисти за публикации на 
материали, посветени на културата и изкуството на Кралство 
Испания и на Латиноамериканските държави за 2017 г., предло-
жени от Културен институт „Сервантес“. През 2016 г. учредява 
заедно със Стефан Джамбазов фондация „Въпреки“, реализи-
рала множество проекти в областта на културата, изкуството, 
образованието и развитието на гражданското общество, които 
са високо оценени.

През всичките тези години тя е сътрудничила и писала за 
различни медии, главно в областта културата и изкуството, за 
което е награждавана. През 2000 г. заедно с режисьорката Анна 
Петкова получават Специална награда на международния 
филмов фестивал в Карлови Вари за авторския документален 
филм „Вината–обвинението“. В годините заедно със Стефан 
Джамбазов имат реализирани проекти в областта на културата, 
изкуството, образованието, правата на човека и др.

Стефан Джамбазов е завършил журналистика в СУ 
„Климент Охридски“, ФЖМК, специалност „Телевизия и доку-
ментално кино“, спецкурсове „Международни отношения“ и 
„Култура и изкуство“ през 1977 г. Завършва магистърска сте-
пен кинорежисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с ръководи-
тел проф. Георги Дюлгеров през 1991 г. Дипломира се с до-
кументалния филм „За времето, нравите и хората“, посветен 
на големия български журналист, карикатурист, издател на в. 
„Щурецъ“ Райко Алексиев. Работил е като асистент-режисьор 
и режисьор в СТФ „Екран“ и има над 30 документални филма, 
реализирани и в Студия „Време“, както и с частни продуценти и 
по различни проекти. Мнозинството от филмите му са посвете-
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ни на хората на изкуството и културата, на социални проблеми, 
на правата на човека, на теми, свързани с борбата срещу анти-
семитизма и ксенофобията. Винаги е работил и като журналист 
с интерес и с разбиране на изкуството. Работил е и като водещ 
на културни предавания“ в радиостанция „Христо Ботев“, къ-
дето е бил и неин директор, в Инфо радио“, Радио Франс Ин-
тернасионал за България, във в. „Демокрация“ като завеждащ 
Културния отдел, бил е зам. главен редактор на информацион-
на агенция БГНЕС. Много от радиопредаванията и филмите му 
са наградени на национални медийни и кино форуми.

През 2014 г. заедно със Зелма Алмалех създават онлайн 
платформата за култура и изкуство „Въпреки.com”, която бър-
зо става водеща медия за анализи, критически материали и 
представяне на ярки личности от България и света. Двамата 
са носители на множество награди – Наградата на София за 
ярки постижения в журналистика за културата (юли 2014 – юли 
2015), предложени от Съюза на българските художници и от 
Съюза на артистите в България, Националната награда за ли-
тература „Хр. Г. Данов“ за електронна медия и нови технологии, 
предложени от литератора Марин Бодаков, Наградата на Асо-
циацията на испаноговорящите журналисти за публикации на 
материали, посветени на културата и изкуството на Кралство 
Испания и на Латиноамериканските държави за 2017 г., предло-
жени от Културен институт „Сервантес“. През 2016 г. учредява 
заедно със Зелма Алмалех фондация „Въпреки“, реализирала 
множество проекти в областта на културата, изкуството, обра-
зованието и развитието на гражданското общество, които са 
високо оценени.

Стефан Джамбазов почина на 15 март 2021 г. след повече 
от две година и половина борба с тежко онкологично заболява-
не. Работи до последния си миг. 
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свободата на духа – кауза и приключение
Астрид Линдгрен:

от Националната кръгла маса,
посветена на 75 години от появата 
на легендарната героиня Пипи Дългото чорапче 
и в памет на проф. д-р Вера Ганчева (1943– 2020 г.),
скандинавист, общественик и преводач 
на Пипи в България, 27 ноември 2020 г.

Астрид Линдгрен, из Слово по случай връчването на 
Наградата за мир на немските книготърговци, 1978 г. 

Столична библиотека  

„Няма никакво съмнение, че децата 
трябва да уважават родителите си, но 
няма съмнение, че и родителите трябва 
да уважават децата си и никога не бива 
да злоупотребяват с естественото си 
превъзходство“. 

Фондация „Образование 5.0“

А
ст

ри
д 

Л
ин

дг
ре

н:
 с

во
бо

да
т

а 
на

 д
ух

а 
– 

ка
уз

а 
и 

пр
ик

лю
че

ни
е
Сборник с доклади


	Cover_Astrid Lindgren_front
	Book_Astrid Lindgren_small_body
	Cover_Astrid Lindgren_back



