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Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Нарастващата актуалност на изследванията върху проблеми на дет-
ството до голяма степен произтича от някои ясно изразени в днешно време 
тенденции от деструктивен характер, от които се налага изводът, че идеята 
за детството, появила се на определен етап от човешката история, днес е 
застрашена от изчезване [9]. Приемем ли, че знанията за детето и детството 
следва да бъдат синтезен продукт, резултат от съобществото на различни 
дисциплини – обществено-хуманитарни, естественонаучни, технологични 
и пр. – възниква въпросът има ли в това съобщество място изкуството? 
Въпрос, логично произтичащ от самото разбиране за социалната значимост 
на този особен вид човешка дейност, чието призвание е непрестанно да въз-
питава духа на съвремието, да долавя необратимите трансформации в него, 
да предупреждава за тези трансформации чрез художествени произведения 
[7: 284].
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Разбира се, тези най-общи съображения биха могли да разкрият своя 

същински смисъл при анализа на конкретна художествена творба. Каква оба-
че трябва да бъде специфичната гледна точка при такъв анализ, предвид ха-
рактера на съвременната социокултурна ситуация? Днес трудно могат да бъ-
дат пренебрегвани някои обективни процеси, активизиращи колективното 
несъзнавано в културата. Те най-общо произтичат от ситуацията на радика-
лен преход в Източна Европа, която се проявява в различни локални вариан-
ти, но по своята значимост като цяло би могла да бъде съпоставяна с епохите 
на преход в историята на Запада. Подобни ситуации най-често са съпътства-
ни от „революция в архетипическата структура на несъзнаваното“ [6: 161].

При анализа на художественото произведение и на неговото възпри-
емане, отбелязва Н. Хренов, три съображения, свързани с активността на ар-
хетипическото съзнание в различните му проявления, не бива да бъдат пре-
небрегвани: 

1) Художественият процес като цяло следва да бъде разглеждан в кон-
текста на дуалистичното осмисляне на опита в историята на изкуството, на 
алтернативността в логиката на неговото развитие, при която принципът на 
мимезиса (Аристотел) съществува заедно с принципа на ейдоса (Платон), а в 
различните епохи доминира ту едната, ту другата система [5; 3: 23].

2) Целият опит на ХХ век (художествен и нехудожествен) следва да 
бъде осмислян в съответствие с типологичните особености на културата на 
преходната ситуация [5; 4: 239], която е универсална и глобална, пределно ра-
ционалистична, прагматична и функционална, в която всичко е изменчиво, а 
вниманието е насочено повече към тялото отколкото към духа. През ХХ век 
се извършва преход към алтернативна култура, в която чувствената стихия 
отстъпва място на свръхчувствената. В нея зад видимото се улавя невидимо-
то, ценят се екстазът и интуицията. Това е идеационален тип култура. За него 
е характерна актуализация на символния тип мислене, свързан с трансцен-
дентното – алтернатива на знаковия, насочен към по-конкретни същности.

3) Активизацията на архетипа в културата на ХХ век определя нов ста-
тус на автора на художествената творба. Авторът вече не е нейният създател 
в смисъл на „оригинална, изобретяваща творческа сила“. Той само я открива, 
реорганизира, дезорганизира и осъществява в най-общ вид отдалечаването и 
разграничаването с цел възприемането на света да бъде обновено и освобо-
дено, изтръгнато от автоматизма [5].

Подобна представа предполага, че културата има фонд, от който посто-
янно се черпят елементи, необходими за разграничаване в процеса на създа-
ването и възприемането на творбата. Това разкрива предпоставки за поредно 
актуализиране аналитичната психология на К. Г. Юнг.

Какво може да ни даде едно ново обръщане към аналитико-психо-
логичния метод? И което е по-важно: доколко то би могло да допринесе 
за обогатяване на днешната представа за ценностния статус на детството 
в културата? Основания за тези въпроси бихме могли да търсим в самата 
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същност на колективното несъзнавано като централно понятие в психоло-
гията на Юнг.

Колективното несъзнавано е вместилище на архетипите – схеми, ап-
риорно формиращи представите на човека. Архетипът обаче е „съд, който 
никога не можеш да изпразниш и никога не можеш да напълниш. […] Той 
остава непроменен през хилядолетията и въпреки това изисква винаги ново 
тълкуване. Архетипите са непоклатимите елементи на несъзнаваното, но те 
постоянно менят своя образ“ (подч. мое – Д. В.) [8: 185].

Как се актуализира архетипът на детето и съответствашата му функ-
ция в съвременното изкуство? Бихме ли могли и защо именно днес търсим 
някакъв по-дълбок смисъл на подобна актуализация като път към „освобож-
даване на онези спасителни сили, които извечно са помагали на човечеството 
да се избавя от всякакви опасности и да превъзмогва даже най-дългата нощ“? 
[7: 284] Отговор на така поставените въпроси ще потърсим в светлината на 
обобщаващото изложение на Юнг относно психологията и специфичната фе-
номенология на архетипа на детето.

На проекцията на тази проблематика върху материал от художестве-
ното творчество като специфичен модус за нейната интерпретация обръща 
внимание Г. Башлар: „В нашите мечтания, отправени към детството, отбеляз-
ва той, всички архетипи, които свързват човека със света, които допринасят 
за поетическия сговор между човек и вселена, всички тези архетипи са по 
някакъв начин съживени. […] Ако думата „анализ“ трябва да има смисъл, 
когато става въпрос за детството, нужно е да се подчертае, че по-добре се ана-
лизира едно детство чрез стихове, отколкото чрез спомени; чрез мечтания, 
отколкото с помощта на факти“ [2: 121].

В контекста на настоящото изследване по-специално внимание заслу-
жава и друга теза на Башлар: философът настоява да бъде призната перма-
нентността на едно ядро на детството в човешката душа, „на едно неподвиж-
но, но вечно живо детство, вън от историята, скрито за другите, дегизирано 
като история, когато бива разказвано, но лишено от реално съществуване, 
освен в миговете на озарение – другояче казано, в миговете на своята поети-
ческа екзистенция“ [2: 95].

От така очертаната специфична гледна точка ще се спра на едно забеле-
жително явление на съвременната българска художествена култура – „Балада 
за Георг Хених“. Произведение на Виктор Пасков, удостоено с най-престижни 
международни отличия, преведено на повечето европейски езици.

София. Средата на ХХ век. Едно дете е свидетел на последните години 
от живота на основателя на българската лютиерска школа. Самотен и забра-
вен от всички чех. За невръстното момче Георг Хених неусетно се превръща 
в олицетворение на целия космос. С трагичната кончина на стария майстор 
връхлитат множество болезнени въпроси: Дали, след като напусне този свят, 
човек продължава да живее в съзнанието на другите? Каква е съдбата на оне-
зи неща, които създаваме с най-голяма любов – единствените, които сме в 
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състояние да създадем? Кое ни прави алчни, зли и безсърдечни? Кое ни уни-
зява и принизява? И най-вече – къде е смисълът на човешкия живот?

Като при всяка наистина голяма творба на изкуството, каквато не-
съмнено е „Балада за Георг Хених“, на преден план излиза фундаментален 
по своята същност въпрос: в какво се крие тайната на нейното въздействие? 
Дали не е в онова състояние на мистична съпричастност, в онези дълбини на 
преживяване, в които живее не някакъв индивид, а човекът – там, където до-
брото и злото на отделното човешко същество отдавна са изгубили значение, 
за да остане една-единствена човешката екзистенция? Зададен по друг начин, 
въпросът би звучал така: доколко архетипична е творбата на В. Пасков?

Макар същина на архетипите да е бързотечното взаимопроникване, в 
„Балада за Георг Хених“ ще търсим различни аспекти на един от тях – на ар-
хетипа на детето.

* * *

Всеки, дори и бегло да познава житейския и творчески път на автора 
на „Балада за Георг Хених“, без особени усилия би доловил биографичните 
мотиви в нея. Ала анализът на мотива на детето като остатък от спомена за 
собственото детство според Юнг само заобикаля въпроса. Към истината ни 
насочва една по-различна постановка: мотивът на детето като образ на оп-
ределени неща от собственото детство, които сме забравили [8: 167]. Текстът 
на Пасков очевидно позволява такава интерпретация: „По някакво странно 
стечение на обстоятелствата в деня, в който Георг Хених е починал, аз съм 
навършил дванадесет години. Положих усилия да си спомня този ден. Но там, 
където трябваше да бъде споменът – в сърцето? душата? – имаше бяло петно.“ 
При архетипа обаче съвсем не става дума за образ, принадлежащ на отдел-
ния човек. И ако разширяването на индивидуалните аналогии насочва към 
мотива на детето като предсъзнаван аспект на колективната душа, възник-
ва въпросът за несъвместимостите и противоречията между състоянията на 
минало и настояще – човекът насила се е разграничил от своя първоначален 
характер и така се е откъснал от корените си. Разривът с предпоставката на 
детството като първично състояние прави според Юнг възможна визията за 
детето [8: 167 – 168]. В този модус като че ли най-пълно се разкрива дълбоката 
същност на проблема в творбата на Пасков. Забравата – откъсване от корена. 
Забравата – морална катастрофа. „Дали – както красиво е казано – духът на 
майстора се преселва в неговите ученици, а изкуството му – в тяхната памет 
и дело. […] Ти си мъртъв. Двадесет и четири години след смъртта ти никой 
не знае нищо за теб. Малкото, което знам аз, едва ли има нещо общо с твоето 
изкуство. По-скоро то има нещо общо с мен. Защото бях забравил кой съм!“ 
(подч. мое – Д. В.)

Опитът за относително адекватно систематизиране на долавящите се 
първоелементи и първоначални схеми на представи, залегнали в структура-
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та на художествените образи в „Балада за Георг Хених“, се натъква на невъз-
можността за по-ясно разграничение поради текущото взаимопроникване, 
съставляващо тяхна същност. Малкият Виктор е цар… Като цар Давид. Като 
цар Саул. Като цар Соломон… „Малкият цар“ би могъл да бъде тълкуван като 
конкретно превъплъщение на аспектите на детето-бог или на младия герой 
[8: 171]. Ала мотивът на неуважение, враждебност, изоставеност на произво-
ла на съдбата, съпътстващ тези аспекти и разкриващ специфичната феноме-
нология на архетипа на детето, на изпълнената със страдания конфликтна си-
туация, за която винаги ще важи максимата „трета възможност няма“, в една 
или друга степен съставляват емоционалния фон и на детството на бащата, 
който произхожда от бедно семейство (според анонимни писма той е копе-
ле), а донякъде и на майката, във фамилното чувство на която „зее огромна 
дупка, пробита от най-близките ѝ роднини. […] Дядо ми по бащина линия бе 
умрял, преди да се родя, този по майчина линия не искаше да знае за мен. […] 
бях бедно, бедно, бедно, бедно – най-бедното дете на света.“ В допълнение 
родната къща – този вечен символ на топлота и на закрила, е всъщност къща, 
която всички мразят и проклинат, считайки я отговорна за всеобщата мизе-
рия. „Старата еврейска къща на улица „Искър“. Бивше италианско посолство, 
после публичен дом, после гробница за бедни семейства и змиярник, където 
бяхме наблъскани като мишки в капан…“ При многоликата феноменология 
на архетипа с единственост и множественост на мотива на детето [8: 171] тук 
като че ли надделява усещане за множественост, за онова състояние на несъз-
наваната идентичност със семейството или пък с многолюдна общност.

В текста на В. Пасков мотивът на детето би могъл да бъде доловен и като 
особен случай на мотива на „труднопостижимата скъпоценност“, при който в 
най-пълна степен се проявява неговата безгранична изменчивост [8: 165]: „ци-
гулката на Георг Йосиф Хених. […] едно неописуемо красиво създание, […] еф-
ирно и крехко, искрящо със златните си струни […], ухаещо като царско дете“.

Какво отражение намира в „Балада за Георг Хених“ психологически-
ят факт, че детето е едновременно невзрачно, непризнато, но и божествено – 
олицетворение на най-силния и неизбежен човешки порив към самоосъ-
ществяване? „В най-смелите си мечти майка ми ме е виждала на концертния 
подиум, дете чудо в миниатюрен фрак и папионка, с миниатюрна цигулка в 
ръка, облян в светлина и слава…“ Във всеки мечтател живее едно дете, от-
белязва Г. Башлар, едно дете, което мечтанието възвеличава и укрепва. Пер-
манентността на детството според философа е жива в мечтанието. Още едно 
мечтание и това перманентно, възвеличавано дете става бог [2: 131]. „Колко-
то до мен – аз страстно желаех да стана прочут цигулар. (Страстно желаех да 
стана и прочут милиционер, машинист, пожарникар.) […] Аз ще уча, ще си 
поправя бележките, ще гледам бързо да стана цар.“ Стремежът и принудата 
към самоосъществяване е природна закономерност. Тя прави силата на дете-
то непреодолима и непобедима дори когато началото на действието ѝ е едва 
забележимо и изглежда невероятно [8: 176].
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Теоретично определян като обединяване на най-силни и впечатляващи 

противоположности, каквито са съзнавано и несъзнавано, хермафродити-
змът на детето е спасителен мост за съвременното съзнание, застрашено от 
разрив с естествената цялост на човешката душа [8: 179]. Символ на несъзна-
ваната психика в творбата на В. Пасков е вечерта със сенките, чието царство 
е тъмнината на мазето. „Те приближаваха, докосваха Георг Хених и леко, като 
синкави балони, се отблъскваха от него, издигаха се нагоре и плавно се призе-
мяваха… Старецът се превиваше още повече, сякаш за да скъси разстоянието 
между себе си и тях…“ Скъпи хора, преминали в отвъдното… „После те си 
тръгваха. След тях си тръгвах и аз.“

Странни образи, изплували от бездната на несъзнаваното, подхранват 
фантазията на малкото дете и неудържимо го привличат. „Бях потънал с гла-
вата надолу в света на Георг Хених, населен със сенки, царе, богове, говорещи 
дървета, полумрак и тайнствени гласове в полумрака. Този свят ми бе мно-
го по-близък от конкретния, потискащия, неумолимия свят на показалките, 
зелените чинове и черната дъска, двойките и забележките, недоумението на 
учителите и присмеха на съучениците ми.“

Дори да приемем, че хермафродитизмът на детето е само едно от въз-
можните тълкувания на общуването със света на сенките, този аспект не бива 
да бъде пренебрегван. Прогресът и развитието като идеали губят смисъла си, 
отбелязва Юнг, ако човекът стигне до новото си състояние само като фраг-
мент от самия себе си, ако остави зад гърба си всичко фоново и съществено в 
тъмнината на несъзнаваното, в примитивно или дори във варварско състоя-
ние. Целостта на човешката душа се съдържа в конструктивното обединяване 
на съзнавано и несъзнавано [8: 180 – 181].

„Появата на мотива на детето в психологията на индивида по прин-
цип означава антиципация на бъдещото развитие дори когато на пръв поглед 
изглежда, че става дума за ретроспективно оформление. […] Това е в точ-
но съответствие с познанията на психологията на отделната личност, кои-
то показват, че в „детето“ се заражда бъдещата промяна на личността.“ [8: 
170] „А аз – ще робувам в моето царство на занаята, и може би някой ден ще 
стана майстор. Тогава… тогава ще седна и ще напиша една последна книга.“ 
Тази „последна книга“ всъщност е символ – антиципация на образ, продукт 
от синтез на съзнавани и несъзнавани елементи в изграждане на цялостната 
личност. Последната книга, която ще увенчае делото на майстора, ще бъде не 
друго, а най-обикновен буквар. Renatus in novam infantium. Прераждане за 
ново детство. Като символ на началото, букварът насочва към скритото, към 
невидимото начало на ново детство, на нов живот.

В аналитичната психология детето е същество на началото, но и съще-
ство на края. От психологическа гледна точка тази формулировка означава, 
отбелязва Юнг, че детето символизира предсъзнаваната и следсъзнаваната 
същност на човека – несъзнаваното състояние на младенческата възраст и 
следсъзнаваната същност като антиципация per analogiam за състоянието 
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отвъд смъртта [8: 184]. Интерес в това отношение предизвиква втората част 
на Гьотевия „Фауст“: тя ясно откроява подобни архетипически ходове, чиято 
активност в изграждане на художествените образи придава на цялото дълбо-
чина и перспектива. След смъртта си Фауст е приет като момче в „хора на бла-
жените момчета“. Преживяване завършено, изпълнено от видение. Подобно 
преживяване съдържа и „Балада за Георг Хених“: 

„Мъглата се вдигна пред очите ми и видях – ето, пада вечерта, а в да-
лечината, от една точка в небето започва да се вдига пушилка звезден прах; 
от нея излиза конник, който бясно препуска: – точката наедрява все повече и 
повече и ти виждаш, че към теб препуска брат ти Антон. […]

Накъде препускате? – пътят се вие високо в небето, блести яспис и ру-
бин, седем свещника греят и осветяват вратата на дома, в който живее господ.

Ето я огромната небесна зала и там са събрани всички: ангелите и сера-
фимите, … божият син и майка му […]“

Не бива да си служим, пише Башлар, с думата „смърт“ при микромета-
физичното изучаване на съществото, което се явява и изчезва, за да се появи 
отново [2: 107 – 108]. Във финала на творбата символ на преминаване в от-
въдното е небесната каляска: 

„Ще чакам да пристигнеш някоя вечер с небесната каляска…“
Ала тази небесна каляска е и още нещо – символ на устрема към нов 

живот: 
„Тогава ще седна от дясната ти страна, ние ще препуснем с всички сили 

към небесата, около нас ще гърми и трещи, ще святка и ще проблясва, а ние с 
теб ще викаме, колкото ни стига гласът: 

– Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще 
бъде!“

* * *

Многообразните превъплъщения на архетипа на детето с неговите пси-
хологически и феноменологични характеристики – изоставеност, непобеди-
мост, устременост към бъдещето, хермафродитизъм, начално и крайно съще-
ство – предизвикват изследователския интерес не само с това, че те реално 
влизат в общия баланс на естетическата структура на „Балада за Георг Хених“. 
Този интерес далеч надхвърля иначе широките граници на изкуствознанието 
и естетиката. Може да не приемаме тезата на Юнг за изпреварващите съзна-
нието метаморфози на несъзнаваното. Може да я обявяваме за тенденциозна. 
Не бихме могли да отречем обаче съществуването на онези епохи в историята 
на човечеството, най-важното съдържание на които се е проявявало извън 
артикулираните идеологически форми [1: 153]. Обективните процеси, ак-
тивизиращи колективното несъзнавано в културата на нашето съвремие, и 
специфичната артистична диспозиция на художника с превеса на колектив-
ния психичен живот са основание за по-различния подход към творбата на В. 
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Пасков. Подход, при който интересът към архетипа на детето е обусловен от 
неговата функция [8: 163]: да откриваме тълкуване, съответстващо на всяка 
новозавоювана степен от култивираното диференциране на съзнанието; да 
свързваме все още съществуващия в нас живот от миналото с днешния, който 
заплашва да избяга от него; да се предпазваме от формирането на съзнание 
без корени – съзнание, откъснато от миналото, изложено на всякакви сугес-
тии, практически заплашено от психични епидемии…

В този модус „Балада за Георг Хених“ може да бъде тълкувана като пред-
чувствие за онези трансформации в колективната душа, свързани с процеса 
на разпад на символните форми – фундамент на детството: 

„Цар Саул, обзет от меланхолия, свири на арфа.
Цар Давид, който победи Голиат, посяга към гуслата.
Цар Соломон вади тръстикова пръчица и пише: всичко е суета.
А мен – какво ме чака мен?
Растат инфантите, тежко им.“

* * *

Ако обърнем поглед към науката, по-конкретно – към сферата на пе-
дагогиката, ще установим, че това е един от главните проблеми – обект на 
анализ в бестселъра на Н. Постман „Изгубеното детство“. Оказва се, че за 
времето от съзряването на замисъла (средата на 70-те години на ХХ век) до 
публикуването на труда през 1982 година тенденциите с деструктивен ха-
рактер, за които говори авторът, са се задълбочили значително, а днес вече 
са достигнали до наистина неимоверни мащаби. Символна среда, непозната 
досега, резултат от все по-налагащото се господство на визуалното начало в 
днешната култура и от шеметно настъпващите нови технологии, подкопава 
социалните основи на детството. Незащитено от пороците на възрастните, 
то неусетно става по-малко непосредствено, повече недоверчиво и скептич-
но. Хуманизацията и хуманитаризацията като принципи на преориентиране 
на образованието и възпитанието на децата и подрастващите към културата, 
към духовния свят на личността, все повече се осъзнават като незаменимо 
средство за преодоляване заплахата от изгубване на детството. Възпитанието 
е общуване, сътрудничество, сътворчество, жизнетворчество… „Когато ре-
алната или въображаемата нужда потъне в грижата и отчаянието, пише С. 
Киркегор, прави човека неприятен или го поваля, човек обича да усеща бла-
готворното влияние на едно дете, да начене неговата школа и с олекнала душа 
да го нарече свой учител.“ [2: 129]

Различните превъплъщения на архетипа на детето в „Балада за Георг 
Хених“ насочват към живото ядро на детството в човешката душа. Към „веч-
ното дете“ в човека като неописуем опит [8: 185].

Неприспособеност, която е недостатък, но която е привилегия от Бога…
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Непредвидимост, която представлява последната ценност и нещо, кое-

то няма цена…
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