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Канон и световна литература 

Canon and World Literature 

Лонгкси Занг 

Longxi Zhang 

 

Canon or the classic refers to the best and most representative works in a 

literary or cultural tradition, and the rise of world literature now provides 

an opportunity for scholars of different literary traditions, particularly non- 

Western and the less well-known and insufficiently studied “minor” tradi- 

tions, to introduce and present the canonical works they know best to form 

a canon of world literatures. World literature is not just all the works that 

happen to circulate beyond their culture of origin, but the collective body 

of the best canonical works from various literary traditions that circulate to 

constitute what we call world literature. 

Keywords: canon, jing, sutra, classic, decanonization, postcolonialism, lit- 

erary criticism 

 

Думата „канон“ произлиза от старогръцката kanon, която озна- 

чава „права пръчка“, „линия“ и оттам – „стандарт“, „еталон“, и 

се използва от учените в Александрийската библиотека през III 

и IV в. пр.н.е. за означаване на списък с избрани творби, който 

трябва „да насочва учениците“. По-късно е употребена от Квин- 

тилиан в неговата „Institutio oratoria“ – той искал „да препоръча 

книги на учениците, чрез които да култивира чувство за стил, да 

осигури модели за подражание и знание за източниците, на кои- 

то могат да се позоват“ (Kennedy 1992: 225). Septuagint, гръцкият 

превод на Еврейската библия, според класициста Джордж Ке- 
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неди „също е продукт на Александрийската библиотека“ – сле- 

дователно „понятието за библейския канон вероятно е повлиян 

от съществуващия литературен канон“ (Kennedy 1992: 266). При 

тази тясна връзка с библиотеката и списъците с подбрани книги 

виждаме, че понятието за канона от самото начало е свързано с 

педагогиката и се използва при обучението на млади учени, за да 

означи най-добрите книги като образец и „стандарт“ за високите 

постижения в литературната или културната традиция. 

Важно е да отбележим, че в Китай и Източна Азия съ- 

ществува сходно понятие за книги еталон в образованието на 

младите; през IV в. пр.н.е. думата 經 jing вече се използва за 

означаване на ограничен брой книги, които са поставени в 

специална категория като най-важни текстове за обучението. 

В книга, която се приписва на даоисткия философ Джуандзъ 

(369?–286 г. пр.н.е.), са цитирани думи на Конфуций, казани по 

време на дискусия с Лао Дзъ: „Изучавал съм шест класически 

книги –  „Книга на поезията“,  „Книга на историята“,  „Книга 

на ритуалите“, „Книга на музиката“, „Книга на промените“ и 

„Пролети и есени“ – правил съм го достатъчно дълго и съм 

опознал тяхното богатство“ (Guo 1954: 234). 

Това е първото споменаване на думата jing в китайски текст 

със значението „конфуциански канон“ и както твърди Джианг 

Бо Киан (1892–1956), цитирайки филологическото обяснение 

на Джан Бинлин (1868–1936), етимологично jing може да бъде 

отнесена към следното значение: „да събереш няколко неща и 

да ги вържеш с копринен ширит, точно каквото означава думата 

sūtra в Индия. В началото jing се е използвала като общ термин 

за всички книги, но с времето започва да означава специална 

категория текстове, към които хората се отнасят с голяма почит“ 

(Jiang 1983: 2–3). В древен Китай копринените конци се изпол- 

зват за връзването на парчетата дърво или бамбук, с които се 

правят свитъци, наподобяващи книга – така думата се превръща 

в синекдоха на книга. 
На санскрит думата sūtra етимологически произхожда от 

siv – „зашивам, нанизвам, завързвам“ – с времето будистките 
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текстове, написани на завързани палмови листа, започват да се 

наричат sūtra (Soothill, Hodous 1995: 320b). Когато тези тексто- 

ве се разпространяват в Китай през първи век и след това, ки- 

тайската дума jing се използва за превод на санскритската sūtra, 

а по-късно – на западните термини „канон“ или „класика“. Jing 

със значение „книга“ е сравнима с думата „Библия“, която про- 

изхожда от „гръцката ta biblia („книгите“), и започва да се упо- 

требява в ранната християнска епоха“ (Gabel, Wheeler 1990: 73). 

Термините, които споменахме по-горе – канон, jing, sūtra, Биб- 

лия и класика, се различават етимологически, но споделят едно 

основно значение – най-стойностните и важни книги в опреде- 

лена литературна, културна или религиозна традиция. 

Ако в западната традиция, както забелязва Джордж Кене- 

ди, религиозният канон е повлиян от предшестващия го литера- 

турен канон, в Китай конфуцианският канон, който включва “Shi 

jing” („Книга на поезията“) и “Yi jing” („Книга на промените“), 

със сигурност се появява по-рано и е определян като модел за 

литературния канон. „Това, което се нарича класика (jing), e ве- 

чният основен принцип dao и неизменното велико учение“, каз- 

ва Лиу Шие (465–522) в своята известна книга „Литературно ми- 

слене, или да извайваш дракони“ (Liu 1958, 1: 21). Все пак дума- 

та jing не е монопол на конфуцианския канон – тя се използва и 

от даоисткия канон и от други школи или философски течения – 

така Лао Дзъ е известен и като Dao de jing („Класика на Дао“), 

а част от творчеството на Мо Дзъ1 се нарича Mo jing. Jing също 

така се отнася и към най-добрите литературни творби. Дългата 

поема на Кю Ян (339?–277? г. пр.н.е.) от началото на III в. пр.н.е., 
„Да изоставим скръбта“, е наречена Li sao jing от учения Уанг 

Ий, живял по време на династията Хан. Така големите литера- 

турни творби постепенно се канонизират, а броят на канониче- 

ските произведения непрекъснато расте. Във влиятелна крити- 

ческа творба от ранния XIX в. Ян Ю ясно формулира литера- 

 
1      Философското течение, основано от Мо Дзъ (470–391 г. пр.н.е.), се проти- 

вопоставя на конфуцианството и даоизма. – Б. пр. 
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турния канон като четива, нужни за всеки, който иска да изучава 

поезия. „Първо се запознайте с „Песни от юга“, четете ги сутрин 

и вечер и ги възприемайте като извор на поезията“, съветва той. 

След това препоръчва списък с произведения от времето на ди- 

настията Хан до периода на династията Тан, който завършва с 

най-великите поети от XIII в.: „Вземете сборниците на Ли Бо и 

Ду Фу и ги сложете до възглавницата си – изучавайте ги така, 

както днес изследват конфуцианската класика“ (Yan 2012, 1: 73). 

Литературният канон продължава да се разраства – към края на 

династичната история в края на XIX в. още редица важни творби 

от различни жанрове са добавени към списъка на Ян Ю. 

Канонът, и по-специално литературният канон, се про- 

меня. При различни социални и културни условия някои кано- 

нични творби губят част от своята стойност и престиж, а други 

проявят значимостта си, неразпозната и неоценена до този мо- 

мент. В наше време изследователи и читатели показват по-го- 

лям интерес към произведения, написани от жени, от писатели 

от различни малцинства, както и от автори от незападни тради- 

ции; канонът се разширява, за да обхване произведения, които 

са били пренебрегвани от традиционния европейски канон. Все 

пак литературни произведения не могат да станат част от него 

само защото са били игнорирани или пренебрегвани в минало- 

то. Канонът се стреми към строга селективност и стабилност – 

за да получи каноничен статут, творбата трябва да бъде изслед- 

вана от критици и учени, а хората да бъдат убедени в нейната 

литературна стойност и значимост във всеки друг аспект. 
Формирането на канона е важен въпрос в дискусията за 

световната литература – световният литературен канон трябва 

да бъде резултат от литературоведски изследвания, които раз- 

ясняват как определена творба може да привлече интереса на 

читателите в различни социални, политически, културни и исто- 

рически контексти. Проучванията на световната литература да- 

ват възможност на изследователи от различни литературни тра- 

диции и по-специално, от незападните и досега пренебрегвани 

„по-малки“ литератури да посочат най-представителните творби 
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на своята култура и да ги представят пред глобалната читателска 

аудитория. Това е правилна стъпка в подходящ момент, тъй като 

събуденият интерес към световната литература днес се основава 

на глобална визия, надхвърляща предразсъдъците и късоглед- 

ството на европоцентризма или всякакви други етноцентризми. 

По отношение на световната литература всички сме невежи, тъй 

като непрекъснато се появяват нови, непознати за нас творби. 

Бих искал да науча повече за персийската и арабската литерату- 

ра, за мистичните поети суфисти и газелите2 на Руми, Саади и 

Хафиз3, да се запозная по-задълбочено с индийската литература, 

със санскритските епоси „Рамаяна“ и „Махабхарата“, както и с 

много други произведения. Бих искал да чуя гласове от Египет и 

Месопотамия, от Африка и Южна Америка. А какво да кажем за 

„по-малките“ европейски литератури – скандинавската, чешката 

и полската, както и за традициите, свързани с по-редки езици? 

Дори добре познати творби от европейската литература могат да 

бъдат интерпретирани в нова светлина, когато се разглеждат от 

една глобална перспектива? 

Сблъсквайки се с невъзможността да прочете безчисления 

брой творби от световната литература, Франко Морети предла- 

га „далечно четене“ като метод за „фокусиране върху единици, 

които са далеч по-малки или далеч по-големи от текста: пох- 

вати, теми, тропи или жанрови системи“ (Moretti 2014: 162). 

„Далечното четене“ обаче трябва да бъде допълнено от „близко 

четене“ на представителни творби – по този начин литератур- 

ната критика се превръща във важен фактор при формирането 

на канона на световната литература. Световната литература не 

е и не може да бъде сборът от книги, които се разпространя- 

ват на интернационалния книжен пазар; тя не е и конгломерат 

от произведения, включени в списъците с най-добре продава- 

ни книги на издателства и медии, които преследват търговски 

или идеологически интереси. Световната литература обхваща 
 

2      Лирически стихотворения, които обикновено се състоят от седем двусти- 

шия. – Б. пр. 
3      Представители на средновековната персийска поезия. – Б. пр. 
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интегрираните в едно цяло канонични творби от литературните 

традиции по света. 

И все пак в западната академична критика, по-специално, 

в американските университети, понятието за канона е твърде 

спорно. Статията на Джордж Кенеди, която цитирах по-горе, 

беше публикувана в том с текстове, които обсъждат либерал- 

ното образование в Америка в началото на 90-те години, когато 

възникват „спорове между неоконсерватори и постмодерни- 

сти“, а „преподавателите по старогръцка и латинска литература 

се оказват в твърде необичайна ситуация“ – текстовете, с кои- 

то се занимават, са „големите“ книги, написани от мъртви бели 

мъже. Класицистите се оказват мишена на феминисти, постмо- 

дернисти и постколониалисти, но и „обект на почит от страна 

на традиционалистите“ (Kennedy 1992: 223). Разделителните 

линии между „неоконсерватори и постмодернисти“ изглеждат 

ясно очертани и полемичният тон на дискусиите, свързани с 
„войната за канона“, се изостря. Литературните произведения, 

включително канонични творби, могат да имат различни интер- 

претации, но „войната за канона“ и последвалата „деканониза- 

ция“ в американските академични институции през 90-те отива 

отвъд обичайните различия в мненията и плурализма в тълку- 

ванията. Донякъде политиките на литературната критика отра- 

зяват политическата реалност в САЩ като фрагментирано мул- 

тикултурно общество, което трудно стига до консенсус относно 

конфликтите на интереси на отделните групи и политиките на 

идентичността. За период от време атмосферата в департамен- 

тите по литература става твърде напрегната – традиционният 

канон е „деканонизиран“, а самата концепция за канона е свър- 

зана с консерватизма и налагането на традиционни, репресивни 

идеологии. Когато Франк Кермоуд изнася своите Танерови лек- 

ции в Бъркли през 2001 г., умишлено избира канона като тема за 

полемика и влиза в остри пререкания със свои колеги, по-спе- 

циално, с известния културен критик Джон Гилъри. 
Промяната винаги е била характерна черта на канона, казва 

Кремоуд, но в миналото дебатът „рядко или никога не е допускал, 
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че той трябва да бъде „деканонизиран“. Според него ситуацията 

през 90-те е твърде различна, тъй като самата идея за канона е 

определяна като „зловреден мит, замислен, за да оправдае гнета 

над малцинствата“, а литературната стойност е „пренебрегвана 

или дори осмивана като очевиден нонсенс“ (Kermode 2004: 15). 

Кермоуд обсъжда не само проблема за канона, но и въпроса за 

естетическото удоволствие, което, както заявява той, би трябва- 

ло „да е важно, макар и не очевидно изискване за принадлежност 

към каноническото“ (Kermode 2004: 20). Като културен критик 

Гилъри поддържа твърде различни позиции. Той отхвърля пред- 

ставата, че произведенията на изкуството могат да ни доставят 

по-голямо естетическо удоволствие от насладите в ежедневието. 

„Свеждането на естетическото удоволствие до избрани произве- 

дения на изкуството е голяма философска грешка“, казва Гилъри 

(по Kermode 2004: 70). Естетическото удоволствие, продължава 

той, „е ни повече, ни по-малко нужно за нашето съществуване 

от насладите от секса, храната, общуването и много други неща“ 

(по Kermode 2004: 75). Отказът от отсяване на ценности и от- 

хвърлянето на всички йерархични отношения са типични пост- 

модерни позиции, а пренебрегването на по-висшето естетическо 

удоволствие означава оспорване на канона като сбор от „мону- 

ментализирани“ творби. Гилъри препоръчва „да се откажем от 

опитите да свързваме качеството на удоволствието с преценката 

за каноничност и да изоставим твърдението, че естетическите 

удоволствия са „по-висши наслаждения“ (по Kermode 2004: 74). 

Очевидно той определя канонизацията или „монументализаци- 

ята“ на литературните творби като нещо вредно (по Kermode 

2004: 75). Културната критика не привилегирова литературата, 

защото целта ѝ е да подпомага „прогресивните политики“; за 

нея няма значение дали критикът използва литературно произ- 

ведение, или творба от другите изкуства. В културната крити- 

ка „разглеждането на едно произведение на изкуството“, казва 

Гилъри, не е нищо друго „освен възможност за потвърждаване 

или оспорване на системата от възгледи, изразени в него“ (по 

Kermode 2004: 67). Радикалната му позиция не се споделя от ре- 
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дица критици и учени, но спорът между Кермоуд и Гилъри, без 

съмнение, демонстрира проблемите в литературознанието през 

90-те и началото на XXI в. в Америка. 

Голяма част от литературоведите осъзнаха, че отслабената 

позиция на литературата е сериозен проблем. Преди десет годи- 

ни Хоун Соси заяви: „През последните няколко десетилетия е 

възможно да направиш кариера в сферата на литературознание- 

то, без постоянно да се позоваваш на литературни произведения“ 

(Saussy 2006: 12). Соси вижда разрешаването на този проблем в 

завръщането към изследване на „литературността“ (Saussy 2006: 

17). Смятам, че възходът на световната литература предлага 

възможност за това завръщане и за укрепване на литературните 

изследвания. Дори днес много учени с неохота говорят за кано- 

на, защото се опасяват, че ще бъдат обвинени в консерватизъм 

и реакционерство, тъй като все още „самата тема за „великите 

книги“, както казва Джон Кърби, „провокира критики, ожесточе- 

ни полемики и дори конфликти“ (Kirby 2012: 273). „Създаването 

на канони от всякакъв тип“, продължава той, „е процес, който е 

разглеждан критично и дори е заклеймяван през последните де- 

сетилетия“ (Kirby 2012: 277). В усилията си да сближи изследва- 

нията на постколониалната и световната литература Робърт Йънг 

заключава, че те по-скоро са обособени и отдалечени, отколкото 

свързани, тъй като ясно дефинираната постколониална литерату- 

ра се противопоставя на понятието за световна литература като 

канонични творби, разпространявани по света. 
Идеята за световна литература често е проследявана на- 

зад във времето, до Гьоте и неговото космополитно отношение 

към незападните литератури, което се отразява и във „възторга 

му от персийския поет Хафиз“, казва Йънг. Постколониални- 

те критици обаче подчертават факта, че преводачът на Хафиз, 

сър Уилям Джоунс, бил „съдия на служба в Източната индийска 

компания и неговите преводи от ориенталски езици до голяма 

степен били насочени към укрепване на упражняваната коло- 

ниална власт“ (Young 2012: 213). За разлика от световната ли- 

тература с нейните „универсални“ послания, постколониалната 
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литература е „литература на съпротивата“; тя е демонстратив- 

но „пристрастна и заключена в специфичната проблематика на 

властта“ (Young 2012: 216). Постколониалният писател „не тол- 

кова е загрижен за естетическото въздействие, колкото за кри- 

тическия потенциал“ на творбата; за постколониалната литера- 

тура, твърди Йънг, „естетическият критерий е второстепенен“ 

(Young 2012: 217). За нея дихотомиите универсално–частно, 

естетическо–политическо са твърде опростенчески и нямат со- 

лидно теоретично основание. За нас обаче по-неразбираема е 

претенцията ѝ за морално превъзходство, за специална „връзка 

с етическото“ (Young 2012: 218). Как е възможно да се опитва 

да монополизира всички достойнства на борбата срещу неспра- 

ведливостта, ако страданието и несправедливостта съществуват 

преди и извън европейската колонизация? Как е възможно да 

претендира, че е единствената „етическа“ форма на литература? 

Постколониалната теория е дискурс, създаден в западните 

академични институции, по-специално, в Обединеното крал- 

ство и САЩ, който въвлича в теоретичния дебат множество въ- 

проси, но както отбелязва Хариш Триведи, именно „добровол- 

ната миграция на запад на интелектуалци от Третия свят почти 

изцяло определя параметрите на този дебат, като сравнително 

малко внимание се отделя на по-голямата диаспора, която об- 

хваща представителите на работническа класа (Trivedi 2007: 

xxii–xxiii). Защо постмодерните и постколониалните възгледи 

за литературата и канона, формулирани в западните универси- 

тети, и самоосъзнатата „пристрастност, заключена в специфич- 

ната проблематика на властта“, трябва да бъдат прилагани към 

други литератури извън Запада? Немислимо е в Китай някой да 

предложи „изключване от канона“ на Ли Бо или Ду Фу, „Сън в 

алени покои“ и всички останали канонични творби от минало- 

то. Но дори в Америка „деканонизацията“ е по-скоро лозунг, от- 

колкото социална реалност. Когато димът на крайните искания 

и полемичната реторика се разсее, въпросите, които се откроя- 

ват ясно в повечето дебати за традиционния канон, са свързани 

с неговото укрепване, а не с опитите за заличаването му. По-чес- 
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то се обсъжда включването в канона на нови автори, отколкото 

отлъчването на писатели, които са част от него, повече се гово- 

ри за изучаването на творбите на Тони Морисън, Чинуа Ачебе 

и Еми Тан, отколкото за Матю Арнолд, Т. С. Елиът и Херман 

Мелвил. Утвърждаван във времето, претърпявал промени, ка- 

нонът е гъвкав и силен – Шекспир и много други канонични ав- 

тори, които са част от академичните курсове, продължават да се 

радват на силен интерес. Литературният канон разширява своя 

обхват и с възхода на световната литература получава възмож- 

ност да включи нови и непознати досега територии. Канонът на 

световната литература все още се изгражда чрез съвместните 

усилия на литературоведите по света. 

В Китай повечето хора могат да осъзнаят ужасните по- 

следствия от радикалната „деканонизация“ поради историче- 

ския ни опит. Канонът в Китай преминава през промени, кои- 

то са по-радикални от всяка „деканонизация“ в американските 

университети. Конфуцианският канон беше изоставен в нача- 

лото на ХХ в. по време на новото културно движение „4 май“4, 

както и в периода на Културната революция от 1966 до 1976 г. – 

почти всички книги, включени в него, бяха забранени и дори из- 

гаряни. Всички китайски автори от миналото бяха заклемейни 

като „феодали“, всички писатели от Запада – като „капитали- 

сти“, а от Съветския блок – като „ревизионисти“, оценки, кои- 

то отхвърляха почти цялата човешка култура, включително и 

местната, като „вредна „идеология“. Канонът не съществуваше, 

образователната система беше унищожена, всички училища – 

от основните до университетите – бяха подчинени на идеите 

на Културната революция. Тази самоомраза и саморазрушение 

4 На 4 май 1919 г. в Китай избухват масови протести срещу подписването на 

Версайския мирен договор и се отправят искания за оставки на прояпон- 

ски настроените министри. Властите се отказват от подписването на до- 

говора, уволнят прояпонските министри и прекратяват репресиите срещу 

демонстрантите. Друг не по-маловажен резултат от „Движението от 4-ти 

май“ е активната политизация на китайската интелигенция, създаването 

на Китайската комунистическа партия и засилването на националистиче- 

ските настроения. – Б. пр. 
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доведоха страната до ръба на пълен икономически, политиче- 

ски и културен крах; до голяма степен историческият опит дава 

отговор на въпроса защо повечето китайци така ревностно за- 

щитават своята културна традиция днес. 

Въпреки всички ожесточени критики канонът оцелява. 

Изглежда времето е единственият фактор, който го създава 

или руши. Критиките към канона или скептицизмът на нашите 

предшественици обаче не са нещо ново в историята. По време 

на династията Тан5 в Китай е имало хора, които подбирали вни- 

мателно творби и автори от миналото; добре е да си припомним 

известните думи на големият поет Ду Фу (712–770), който за- 

щитва традицията и каноничното (Du 1979, 2: 899): 

爾曹身與名俱滅不廢江河萬古流 
(„Всички надменни хора умират, а реките не спират 

да текат“) 
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Жанр и литературен канон 

Genre and the Literary Canon 

Алистър Фаулър 

Alastair Fowler 

 

This text examines the interplay between genres and literary canons, spell- 

ing out the important links between the two that make it possible for genres 

to emerge and fall out of favour. Genres are embedded in a socio-historical 

context, which allows the author to explore their interaction with said con- 

text. The text calls for ongoing reevaluation of the stances towards genres 

and canons alike and argues in favour of context-based non-homogenous 

criticism. 

Keywords: genre, canon, repertoire, reevaluation, interplay 

 

 
I. Литературни канони 

 
Литературата, за която пишем критика и създаваме теоретич- 

ни постановки, никога не е завършена. В най-добрия случай 

говорим за немалки групи автори и творби от миналото. Това 

ограничено поле е литературният канон. Някои автори твърдят, 

че същото важи и за единични творби – че „разтегливостта“ на 

литературния обект на изследване ни позволява да разглеждаме 

и малък набор от явления, и по-обхватни традиции и групи, от 

които литературната творба (а тя представлява едно неделимо 

цяло) е просто част. Това може донякъде да е валидно, но деба- 
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тът около неделимостта на обекта на изследване на литерату- 

рата тепърва ще се развива. Независимо от това обаче малцина 

биха поставили под въпрос разтегливостта на литературата. 

В литературния канон се наблюдава понякога ясно откроима, а 

друг път трудно доловима вариация в различните епохи и при 

различните читатели. Изменчивостта, която води до тези неве- 

роятни промени, често бива интерпретирана като мода. Айзък 

Дизраели, един от първите защитници на тази теза, твърди, че 

„прозата и мерената реч са подвластни на същите капризи, на 

които и кройките на палтата ни и видът на шапките ни“, като в 

заключението на съчинението си относно модата в литература- 

та Дизраели заявява, че „в този смисъл различните времена се 

водят от различни вкусове. Това, което прави силно впечатле- 

ние на обществеността в един момент, спира да я интересува 

в друг... и всяка епоха в съвременната литература вероятно би 

могла да позволи нова класификация, подчинена на модни лите- 

ратурни периоди“1. Не е лесно обаче да се отрече, че въздейст- 

вието на модата е определящо. Потребността от нещо ново, коя- 

то не бива да подценяваме, е тясно свързана с удоволствието, 

което ни доставя формата на творбата. При все това „вкусът“ не 

е просто някаква си мода и не следва да бъде свеждан до три- 

виална зависимост от дадени обстоятелства. Ала, за да вникнем 

истински в това, което представлява вкусът, е необходимо поне 

за момент да се спрем на неговото влияние върху най-различни 

процеси, голяма част от които съвсем не са свързани с лите- 

ратурата. Тяхното многообразие, което става тема за предизви- 

кателното съчинение на Келет „Въртележката, наречена вкус“, 

изисква сериозно обследване. В настоящия текст ще разгледам 

само един определящ фактор – жанра. 
В момента, в който се замислим за връзката на жанра с 

вкуса, ни става ясно, че толкова много от модите, идващи на 

по-късен етап, които разглежда Дизраели, биват описвани през 

 
1      D’Israeli, I. Literary Fashions. – In: D’Israeli, I. Curiosities of Literature. London, 

1791. 
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призмата на жанра или модуса: „шеметната епоха на епиграма- 

тичните обрати“, „поредната епоха, удавена в милион сонети“, 

„векът на епосите“, „сън“ (т.е. съновидение), „сатири“, „ро- 

манс“, „трагедии“, „комедии“. Всъщност промените в литера- 

турния канон често се дължат на повторна, по-ниска оценка на 

самите жанрове, на които са представители творбите от канона. 

Въпреки гореизложеното официалният канон често бива 

разглеждан като сравнително стабилен, ако не и „напълно ко- 

херентен“. Наистина представата за канона предполага списък 

с творби, който за разлика от други подобни списъци е краен 

(поне за известно време). Ако вземем библейския канон оба- 

че, ще установим, че до него се стига след много перипетии 

и в хода на много векове. На всеки етап той бива установяван 

недвусмислено (макар и да се поставят конкретни акценти, да 

се постигат съгласия по тълкувания, да има разлики според раз- 

личните църкви, да се намесват секти и единични лица); при 

всяко свое разширяване или свиване обаче новият канон придо- 

бива „окончателен“ вид. Освен това текстовете, които по канон 

са част от Светото Писание, не се ползват просто с автентич- 

ност, но и с нормативност. Тази нормативна значимост води до 

полезната възможност терминът да се ползва и относно секу- 

ларни текстове. В този смисъл Курциус пише за „формиране на 

канон в литературата, който винаги трябва да води до подбор на 

класики“ и който представлява списъци с автори, учебни про- 

грами, текстове по история на литературата и канони, свързани 
с вкуса. 

Всеки канон поставя твърди ограничения върху разбира- 

нето ни за литературата по няколко начина. ОФИЦИАЛНИЯТ 

КАНОН се институционализира посредством образованието, 

както и чрез покровителството на силните на деня и журналис- 

тиката. Всеки човек обаче си има свой ЛИЧЕН КАНОН – твор- 

би, с които е запознат и които цени. Двата канона не са в прости 

отношения на включване на единия в другия. Мнозина от нас 

не успяват да се заинтригуват от някои официално признати 

класики; от друга страна, като използваме преценката си или 
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образованието си, сме способни успешно да разширим канона, 

определен от обществото. Това означава, че можем да се откло- 

ним от него по начини, които не са просто проява на ексцен- 

тричност – можем да доловим ценното у една експериментална 

творба или да придадем нова стойност на позабравена такава. В 

този смисъл преводите на чуждата литература и на по-ранната 

местна литературна традиция (преводът на Петрарка от Уаят, 

Драйдъновият Чосър и преводът на Данте от Кари) играят ва- 

жна роля. Присъствието на най-различни аспекти на популяр- 

ното изкуство също оказва ключово влияние. Така например, 

след като векове принадлежи недвусмислено към популярния 

канон и е отхвърлена от литературния, разказната балада при- 

влича вниманието на безпристрастния Грей, а Уърдсуърт и Кол- 

ридж я възвеличават. 
В най-широкия смисъл литературният канон включва 

всички писани творби, както и оцелялата устна литература. 

Голяма част от този ПОТЕНЦИАЛЕН КАНОН обаче е недо- 

стъпна, например защото съществува в малко екземпляри, които 

остават заключени в големи библиотеки. Затова на преден план 

излиза един по-ограничен ДОСТЪПЕН КАНОН. Последният е 

доста по-малък от това, което предполага „Нова библиография 

на английската литература“ на издателството на Университета 

в Кеймбридж.2 

Практическите ограничения работят по най-различни на- 

чини, които е възможно да се подпомагат един друг. Най-преки 

са ограниченията, свързани с публикуването: Трахърн (1637– 

1674) едва ли може да се счита за част от канона, преди да бъ- 

дат „открити“ (1896–1897) и отпечатани (1903, 1908) основните 

му творби. Дори при писател с широка аудитория като Тролъп 
 

2 Б. Фабиан и Зигфрид Й. Шмит с право обръщат внимание на „добре позна- 

тия канонизиращ ефект“ на библиографиите от това издателство; вж. текста 

на Шмит: Schmidt, S. J. Problems of Empirical Research in Literary History. Tr. 

Peter Heath. // New Literary History, 8, 1977, No. 2, 218. Трудно е читателят да 

разбере какво друго може да са очаквали. В крайна сметка всяка библиогра- 

фия оказва влияние благодарение на самото си съществуване. 
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творбите, влизащи в канона (в смисъла, заложен по-горе), не 

могат да включват други освен наскоро преиздадените. Анало- 

гична е ситуацията с обстоятелствата, свързани с преминаване- 

то на ръкописите от ръце на ръце. Тези обстоятелства оформят 

средновековния канон: публикуването на книги с меки корици 

и антологии все пак ограничава достъпния за някои социални 

групи канон; а канонът сред библиофилите влияе по неочак- 

вани начини дори на литературата, която достига до учените.3 

Конкретно при сценичните изкуства достъпността е силно 

ограничена. Кой би могъл да каже колко якобински пиеси биха 

се оказали по-добри от съвсем малкото, които са били поставе- 

ни? Вдъхването на нов живот на пренебрегвани пиеси е толкова 

трудно и скъпоструващо, че дори опити за „обратна цензура“ 

под покровителството на държавата не успяват да се преборят 

с противоположния процес на свиване на театралната традиция 

до репертоар, наброяващ пет-шест жанра. Що се отнася до огра- 

ниченията, налагани от цензурата, имало е моменти, в които те 

радикално свиват литературния канон (до степен, че в дадени 

епохи се забраняват поне съвременните представители на цели 

жанрове като сатирата).4 

На базата на този достъпен канон, след прилагане на 

систематични предпочитания, се появяват селективни кано- 

ни. Селективните канони с най-силно институционално вли- 

яние са разписаните учебни програми, чието влияние отдавна 

е признато и се разглежда в изследвания като „Класическото 

наследство и приемниците му“ на Р. Р. Болгар. Ала реакцията 
 

3 Вж. Carter, J. Taste and Technique in Book Collecting. Cambridge, 1948, 60 ff. 

относно влиянието на библиофилията. Guillén, C. Literature as System. 

Princeton, 1971, 398–399, разглежда влиянието на антологиите – въпрос, 

чиито основи тепърва ще се полагат. 
4 За първия период вж. Siebert, F. S. Freedom of the Press in England, 1476– 

1776. Urbana, Ill., 1952 и (относно Инквизицията) Erasmus Newsletter, 8, 

1976, 5; за втория – Hynes, S. The Edwardian Turn of Mind. Princeton, 1968 

и Thomas, D. A Long Time Burning. New York, 1969. Един от първите про- 

тивници на книжарската цензура изказва становището си в Quiller-Couch, 

A. T. Adventures in Criticism. New York, 1896, 279 ff. 
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по адрес на дадена официална програма би могла да доведе до 

„алтернативна“ програма, която е също толкова строга, но не- 

дотам в полезрението на историята на литературата до този мо- 

мент. Освен това паралелно винаги съществува една по-кратка 

и по-бързо променяща се, невидима програма, която включва 

познати, интересни и достъпни текстове в пълния смисъл на ду- 

мата. Всички тези избори, по един или друг начин, са отговор 

на канона на критиката. Последният е учудващо малък. За по- 

вечето критици литературата, с която те се занимават, не е тази, 

посочена в библиографиите, а литературата, попадаща в много 

по-тесните области на интерес, които редовно стават обект на 

дискусии в научните списания (особено такива като “Scrutiny”, 

които имат влияние). Безброй много значими автори не са част 

от този канон. Например първите петнадесет книжки на “Essays 

in Criticism”, издавани по една на година (1950–1965), не съдър- 

жат статии за Воън, Трахърн, Котън, Дайпър, Смарт, Клер и Де 

ла Мар. Всъщност според „Нова библиография на английската 

литература“ на издателството на Университета в Кеймбридж 

критически разработки върху Котън за пръв път излизат през 

1939 г. Дори, що се отнася до писателите, които са част от ка- 

нона, има негласно разбиране сред критиците да се работи по 

вече утъпкани пътеки: стъпка 18 от „Пиърс Плауман“, сцената в 

Градината на блаженството в Спенсъровата творба „Кралицата 

на феите“, образът на Ахитофел в „Абсалом и Ахитофел“ на 

Драйдън и други – разбира се, най-добрите откъси. 
Всеки списък, който неизбежно следва процеса на подбор 

по-горе, включва много малко творци, макар и понякога да об- 

хваща непопулярни автори като Де ла Мар (които не са модер- 

ни) поради личния вкус на критика. Следва да се счита за хуба- 

ва случайност това, че жанровата природа на литературата дава 

възможност на конкретни извадки да сочат тенденции, харак- 

терни за много по-големи групи, като онагледяват характерис- 

тиките им. Факт е, че литературният канон е повече от значим. 

Макар да води до очевидни изключвания на творби и ограниче- 

ния, той все пак има жизненоважно положително влияние бла- 
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годарение на многообразието и балансираността си. Канонът е 

продукт на взаимодействието между много поколения читатели 

и създава важна представа за единство. 

Жанрът със сигурност е основополагащият сред многото 

фактори, които определят литературния ни канон. Не само че 

на пръв поглед конкретни жанрове се разглеждат като по-важна 

част от канона от други, но и конкретни творби или откъси по- 

лучават по-висока или по-ниска оценка в зависимост от оценка- 

та, присъдена на жанра им. 

 
 

II. Йерархия на жанровете 

 
Жанровете могат да участват в няколко типа отношения по- 

между си; например включване, комбинация (трагикомедия), 

обръщане на характеристиките (романс и пикареска), контраст 

(сонет и епиграма). Едно от най-честите отношения е йерархич- 

ното: опозицията висши–нисши. Критиците през неокласициз- 

ма считат епоса за „по-висш“ от пасторала. Когато единият тип 

следва другия, например при т.нар. „правилни“ георгики, сти- 

лът се променя съобразно това. При все това мястото в йерар- 

хията не опира просто до някаква риторическа характеристика: 

нормативното влияние на това място несъмнено също присъст- 

ва. От края на шестнадесети до началото на осемнадесети век 

епосът е цар на жанровете – не само най-висш сред тях, но и 

най-добър: Уеб го нарича „онази разкошна част от поезията“; 

Сидни – „най-добрия и най-изящен вид поезия“; Мългрейв – 
„най-голямото постижение на човешкия разум“; а Драйдън, по- 

добно на Боало, заявява, че „литературата трябва да разгърне 

в пълнота своето изящество“ в епоса5. В другата крайност са 
 

5 Smith, G. G. (ed.). Elizabethan Critical Essays, London, 1904, I, 255; Duncan- 

Jones, K., J. van Dorsten (eds.). Miscellaneous Prose of Sir Philip Sidney. 

Oxford, 1973, 98, цитирано по-долу като Spingarn, J. E. (ed.). Defence of 

Poesy; Critical Essays of the Seventeenth Century. Oxford, 1908–1909, II, 295; 



28 Алистър Фаулър  

любовната поезия, както и по-кратките любовни стихотворения 

по принцип, които се считат за нисши жанрове. В своята защита 

на поезията от „лековатост и разпуснатост“ Харингтън пише, 

че „от всички видове поезия героичната най-малко страда от 

тези“. Ала той не твърди същото за „пасторала, нито за сонета 

и епиграмата“6. Според него „автор на сонети“ следва да се пре- 

върне във фраза, с която се говори пренебрежително за незна- 

чителни поети в смисъла на думите на Поуп: „някакъв преглад- 

нял автор, нает да пише сонети“7. Към края на седемнадесети 

век епиграмата е считана за най-нисша: „дъното на поезията“8. 

Драйдън критикува Тасо, че е включил „епиграматични обра- 

ти“ в творбата си „Освободеният Йерусалим“, като коментира, 

„че те не само нямат достойнството на героичния куплет, но и 

вървят срещу самата му природа – няма ни един при Вергилий 

и Омир. А тези, подхванали с момчешка дързост такава сериоз- 

на тема, съвсем не могат да бъдат считани за героични поети и 

не следва да бъдат причислявани към Омир, Вергилий и Спен- 

сър, а по-скоро към авторите в „Антология“, Маршал и Оуен с 

техните епиграми и Флекноу; с други думи те не пишат висока 

поезия, а ниска“9. 

На базата на подобни твърдения Ралф Коен стига до за- 

ключението, че жанровата йерархия „може да бъде разглеждана 

като отношения на включване на нисшите форми във висшите – 

епиграмата може да бъде включена в сатирата, георгиката, епо- 

са; одата – в епоса; сонетът в драмата; поговорката – във всички 

поучителни текстове“10. Принципът на включването е предмет 
 

Dryden, J. The Art of Poetry, 1. 590. – In: Kinsley, J. (ed.). The Poems of John 

Dryden. Oxford, 1958, I, 348. 
6      Smith, G. G. (ed.). Elizabethan Critical Essays, II, 209. 
7      Pope, A. An Essay on Criticism (стих 149). 
8      Едуард Филипс: вж. Spingarn, J. E. (ed.). Critical Essays, II, 266. 
9 Dryden, J. A. Discourse Concerning Satire. – In: Watson, G. (ed.). “Of Dramatic 

Poesy” and Other Critical Essays. London, 1962, II, 82. 
10 Cohen, R. On the Interrelations of Eighteenth-Century Literary Forms. – In: 

Harth, P. (ed.). New Approaches to Eighteenth-Century Literature. New York, 

1974, 35–36. 
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на сериозно обсъждане сред критиците на Ренесанса и неокла- 

сицизма. Епосът като най-висш не само служи като норма за 

останалите, но също така се смята за най-всеобхватен. Скалигер 

посочва: 

 

Във всяка една сфера има нещо, което се счита за достой- 

но и най-добро и може да послужи като стандарт за всички 

други неща; останалите го ползват като образец. В пое- 

зията например епическият жанр, в който се разказва за 

характера, живота и действието на героите, е водещият. 

Останалите видове поезия се съобразяват с неговия обра- 

зец. И тъй като тези видове са разнообразни..., можем да 

използваме универсалните закони, присъщи на величест- 

вения епос, и да ги приспособяваме, като се съобразяваме 

с характерното за формата на всеки вид.11
 

 

Въпреки това би било трудно този принцип да се прило- 

жи към други по-обхватни форми или пък към всички кратки 

форми без изключение. Може и да се намери някой и друг со- 

нет, поместен в комедия, но теориите няма как да се основават 

на толкова необичайни случаи. В действителност ренесансова- 

та доктрина на включването води до редица сложни сценарии, 

които после се налага да се разрешават. Коен с право счита, че 

идеята за пръв път се появява в „Поетика“ 26, където се раз- 

глежда коя е по-висшата форма на мимезис – епосът или драма- 

та. Ала Аристотел счита трагедията (а не епоса) за най-висша 

заради нейния различен вид всеобхватност: използването на 

11 Scaliger, J. C. Poetices libri septem. Lyons, 1561, 144. 1a. Гийен (Guillén, 404) 

разглежда съвсем несправедливо Скалигер и му отрежда по-незначително 

място от това, което дава на Минтурно, като заявява, че Скалигер не направи 

какъвто и да бил „опит да приспособи традиционните системи към шедьо- 

врите на собствената си епоха“. Всъщност, въпреки че Скалигер най-вече се 

занимава с основополагащи автори от Античността, той също така проявява 

сериозен интерес към нови жанрови форми. В този смисъл например обръ- 

ща внимание на постиженията на „magnus vir Sanazarus“ (151. 1a) и може 

спокойно да твърди, че е разширил обхвата на понятието пасторална поезия. 
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различни допълнителни елементи на представянето на текста, 

постановката и музиката. С нищо не намеква обаче, че в траге- 

дията могат да са поместени и епоси. 

В ренесансовата теория за епоса обаче сякаш често се об- 

съждат именно форми, поместени в други; понякога това наис- 

тина е така. Епосът може да включва други форми. Но дори и 

в този случай нееднозначността на термините е възможно да 

доведе до обърквания. Когато Минтурно нарича епиграмата 

“particella dell’ Epica Poesia”, това по никакъв начин не означава, 

че епиграми са поместени в епоси.12 В случая epica се отнася за 

един от трите модуса на представянето: „И така колко вида по- 

езия има?... В най-общи линии – три. Първият се нарича epica, 

вторият е драмата [scenica], а третият е мелическият (или лири- 

ческият, ако предпочитате последния термин)“13. Parti [видове, 

части – бел. прев.] – тази дума, без която ренесансовата теория 

на литературата не би била възможна и която има невероятното 

свойство да служи за всичко – се ползва от Минтурно в смисъл, 

много подобен на „категории на представяне“ или разделение 

на база модус на представяне. При други автори пък (например 

Сидни със своята „Защита на поезията“) „parts“ [части – бел. 

прев.] означава жанрове, дори те всъщност да са видове или мо- 

дуси: „части, видове или разновидности (можете да ги назовете, 

както Ви е угодно)“14. Италианската теория може да е останала 

недоразбрана заради нееднозначността на термините си. При 

всички положения е било съвсем разбираемо някои възвишени 

хвалебствени епиграми да се считат за героични, що се отнася 

до модуса. Ала какво следва да си мислим, когато Драйдън по- 

добно на Херик осъзнава, че „Хълмът Купър“ има характери- 

стиките на проспект, георгика или описателна поема и посочва, 
 

12    Както става ясно от следходния текст: “Epica Poesia, a cui non fa mestiere 

ne canto, ne rappresentatione”. Вж. Minturno, A. S. L’Arte Poetica. Venice, 

1564, 281. 
13 Ibid., 3. За епоса в смисъла на genus mixtum, вж. класификацията на Диомед, 

представена на с. 102. 
14 Spingarn, J. E. (ed.). Defence of Poesy, 94. 
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че „Тази характерна звънливост на лирическата поезия при гос- 

подин Уолър има своето отражение в епоса – стихотворението 

на сър Джон Денъм „Хълмът Купър“, което, Ваше превъзходи- 

телство знае, притежава величествен стил, който сега и зави- 

наги ще остане един образец на добрата творба.“15? Основното 

значение на „епос“ в този случай (което критиците пропускат и 

което не фигурира в Оксфордския речник на английския език) е 

просто genus mixtum – т.е. нито само енаративният модус, нито 

само диалог, нито лирика, нито драма.16 Обаче в този цитат има 

и още една препратка към модуса, както ни подсказва думата 

„величествен“. Аналогично, когато Драйдън споменава „геро- 

ичната поезия... каквато, без съмнение, е сатирата“, контекстът, 

в който се обсъждат „Георгики“ 4, сочи, че тук отново става 

дума за смесване на модуси17. Откъсът от Вергилий бива оха- 

рактеризиран като героически: „ето го величието у героическо- 

то“. Драйдън няма предвид, че епосът като вид „включва“ сати- 

рата като вид. Вероятно защото „думите „видове“, „подвидове“, 

„форми“ и „жанрове“ се отнасят до едно и също“, жанровата 

теория на неокласицизма изглежда по-вътрешно противоречи- 

ва, отколкото е в действителност; макар и последното само по 

себе си да е трудно за постигане18. 

Коен осъзнава противоречието между своя принцип на 

включването и „това, че всеки вид има свои отличителни харак- 

теристики“, и това го кара да отрече второто съждение (Коен 

1974: 35). Със сигурност би било трудна задача да се изготви 

изчерпателен набор от жанрове, признавани както от критиците 

на Ренесанса, така и от тези на неокласицизма. Ала теоретикът, 

занимаващ се с изменчиви жанрове, не е задължен да изготвя 
 

15 Watson, G. (ed.). “Of Dramatic Poesy” and Other Critical Essays. Vol. II. London 

Dent, 1968. 
16 Класификацията, станала известна благодарение на Диомед. 
17 Watson, G. (ed.). “Of Dramatic Poesy” and Other Critical Essays. Vol. II. London 

Dent, 1968. 
18 Cohen, R. On the Interrelations of Eighteenth-Century Literary Forms, 37 (бе- 

лежка 12). 
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такъв. И ако първите жанрови критици понякога се затрудняват 

при формулирането на концепции за модус, които за пръв път се 

появяват през Ренесанса, това не следва да бъде разглеждано като 

причина да се съмняваме в съществуването на ясно откроими 

списъци с жанрове. Възможно е да имаме съвсем бегла предста- 

ва от тези списъци, но все пак те функционират достатъчно до- 

бре, за да се идентифицират по компетентен начин самите жан- 

рове. Когато „подвидовете“ за наше недоумение се включват в 

други подвидове, трябва от дистанцията на времето да гледаме 

на това като на обещаващ опит за категоризиране на видовете 

и приобщаването им към основните модуси. Несъмнено Коен с 

право акцентира върху подреждането на тези (висши и нисши) 

модуси в една йерархия от „взаимозависимости“. Дори и в тази 

ограничена сфера би било трудно да се твърди, че има само една 

меродавна йерархия. Но много отношения от типа висш–нисш 

със сигурност са били приети. На същия принцип, погледнали 

дъгата, хората могат да кажат, че червеното и виолетовото (или 

подобни на тях цветове) са противоположни, макар и същите 

хора да разлагат спектъра на различни цветове.19
 

Когато подхождаме към ранните жанрови теории, трябва 

да правим разграничение между пълни систематични описания 

и кратки скици. Скалигер, Митурно и други описват стотици 

жанрове и поджанрове, някои от които са познати само на жан- 

ровите теоретици. Но освен това същите често изброяват ня- 

кои основни жанрове. Тези кратки списъци съдържат най-вече 

жанрове, чиито представители може и да не съвпадат с първо- 

началната им форма; тези жанрове дават началото на т.нар. мо- 

дуси (познати жанрове, които лесно се разпознават при чете- 

не и често се споменават от критиката). Тъй като модусите са 

жанровете, които най-често стават обект на оценка, понякога 

те биват подреждани йерархично донякъде на база придава- 

ната им стойност. Типичен пример, в който епосът е изведен 

на първо място, е списъкът на Едуард Филипс (1675) с катего- 

19 Вж. Fried, M. Toward a Supreme Fiction. // New Literary History, 6, 1975, 

No. 3, 543–585 относно йерархията на жанровете при визуалните изкуства. 
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рии (или „видове“), „във всяка от които, по един или друг на- 

чин, е включен целият набор поетически средства“: епическа, 

драматична, лирическа, елегична, епоенетична, буколическа, 

епиграматична. Фразата „по един или друг начин“ отразява 

усещането на Филипс за една хетерогенност, която присъст- 

ва в традиционната парадигма, в която „лирическата“, „епое- 

нетичната“ (т.е. епионичната) и „елегичната“ категория нямат 

статут на модуси.20 Тази парадигма се заражда благодарение 

на фигури от древността, ползващи се с авторитет, по-конкрет- 

но Цицерон, Хораций, Квинтилиан и граматика от четвърти 

век Диомед.21 Тя може да бъде разбрана най-успешно, като се 

сравнят някои от широко разпространените ѝ сред критиците 

на Античността и неокласицизма варианти (вж. Таблицата).22
 

 

20 Phillips, E. Preface to Theatrum Poetarum. – In: Spingarn, J. E. (ed.). Critical 

Essays of the Seventeenth Century, II, 266; разгледано в Cohen, R. On the 

Interrelations of Eighteenth-Century Literary Forms, 36. Вж. Scaliger, J. C. 

Poetices libri septem, 67 относно епионичната поезия. 
21 Вж. Guillen, 403 ff.; Curtius, E. R. European Literature and the Latin Middle 

Ages. Translated by Willard R. Trask. New York, 1953, 440 ff.; Trinkaus, C. The 

Unknown Quattrocento Poetics of Bartolommeo della Fonte. // Studies in the 

Renaissance, 13, 1966, 87. 
22 Cicero De opt. gen. orat. 1.1. Horace Ars poetica, 73–98; при тях поредността 

е възможно да се определя от метрически съображения, а не от йерархичен 

принцип на подреждане. Quintilian Institutio oratoria, 10. 1. 46–100; това е 

поредността при разглеждане на древногръцките автори. В поредността 

на латински местата на трагедията и комедията са разменени, а пастора- 

лът не присъства. Квинтилиан забелязва промяна при поезията, писана в 

ямб, която той вече не разглежда като напълно самостоятелна поетическа 

форма (вж. Guillen, 399 ff. за повече подробности). Тъй като веднага след 

това Квинтилиан преминава към авторите на исторически текстове и други 

„нелитературни“ жанрове, парадигмата за него не представлява окончате- 

лен канон. Същото може да се каже например за Дионисий Халикарнаски. 

Диомед (вж. Curtius, 440 за повече подробности) изброява следните подви- 

дове genus enarrativum (exegetikonv el apangeltikon, т.е. интерпретативен, 

дескриптивен или наративен): angeltike (прецептивен); historike (нарати- 

вен, генеалогичен и други); didascalike (дидактичен). Както при Аристотел 

genus commune (koinon vel mikton) е модусът на представяне, в който го- 

ворят и поетът, и героите. Spingarn, J. E. (ed.). Defence of Poesy, 81: „Най- 

значими са героичният, лирическият, трагическият, комическият, сатири- 



34 Алистър Фаулър  

Списъците с жанрове са подредени на база на няколко принци- 

па на категоризация. 

 
ПАРАДИГМА НА ОСНОВНИТЕ ЖАНРОВЕ* 

ЦИЦЕРОН: трагедия, комедия, епос, мелика, дитирамб 

ХОРАЦИЙ: героичен, елегичен, ямбически, лирически, коми- 

чен, трагически (сатиричен) 

КВИНТИЛИАН: епос, пасторал, елегия, сатира, ямбическа по- 

езия, лирика, комедия, трагедия 

ДИОМЕД: genus commune: героичен, лирически; genus 

ennarativum: прецептивен, исторически, дидактически; genus 

dramaticon: трагически, комичен, сатиричен, миметически 

СИДНИ (1583): героичен, лирически, трагически, комичен, са- 

тиричен, ямбически, елегичен, пасторален 

ХАРИНГТЪН (1591): героичен, трагически, комичен, сатири- 

чен, елегичен, любовно-описателен (пасторал, сонет, епиграма) 

МЕРЕС (1598): героичен, лирически, трагически, комичен, са- 

тиричен, ямбически, елегичен, пасторален (епиграма) 

ФИЛИПС (1675): епос, драматичен, лирически, елегичен, епое- 

нетичен, буколически, епиграма 

 
 

ческият, ямбическият, елегическият, пасторалният и някои други [видове – 

бел. прев.], като названията на някои от тези идват от въпросите, с кои- 

то се занимават, а на други – от вида стихове, в който най-често намират 

израз“. От по-пълния преглед на „специалните видове“ поезия на с. 94 ff. 

става ясно, че елегически Сидни нарича „оплакващите елегии“. Harington, 

J. A Brief Apology. – In: Smith, G. G. (ed.). Elizabethan Critical Essays, II, 

209–210, където степента, в която творбата се бори с похотта, може да по- 

влияе причисляването ѝ към даден жанр в йерархията. „Скръбната елегия“ 

показва, че елегия се ползва с по-новото си значение и не сочи към елеги- 

чески ритъм, нито пък включва любовно-описателната елегия. Meres, F. 

Palladis Tamia. – In: Smith, G. G. (ed.). Elizabethan Critical Essays, II, 319. 

Phillips, E. Preface to Theatrum Poetarum, 266; Dryden, J. The Art of Poetry. – 

In: The Poems of John Dryden, I, 332–361. 
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БОАЛО НА ДРАЙДЪН ([1674] 1683): епос, трагедия, сатира, 

епиграма, ода, елегия, пасторал 

* С цел удобство при сравняването подредбата (била тя изрично посочена 

или не) е обърната в някои случаи. 

 
Съгласно един от тях, който се забелязва особено ясно във 

влиятелната творба на Диомед, жанровете се подреждат според 

модуса на представяне. Този аристотеловски принцип ги кате- 

горизира като драматични (авторът не говори пряко), енаратив- 

ни (само авторът говори) и смесени (и авторът, и героите гово- 

рят). Макар и този модел да е аналитичен, жанровете във всяка 

категория могат лесно да бъдат подредени според приписваната 

им стойност (например tragica, comica). Аристотеловският мо- 

дел е причината при Хораций, Харингтън и Мерес да се наблю- 

дава непрекъсната поредица: трагически / комичен / сатиричен. 

Чрез него може да се обясни и странното включване на „дра- 

матически“ при Филипс. Разбира се, този модел подчертава и 

поделянето на литературата на три рода при Милтън и много 

други критици23. 
Друг принцип подрежда жанровете в поезията според 

стихотворната форма. Този модел, възприет от Квинтилиан и 

Хораций (чийто предмет в редове 73–98 от Ars Poetica на пръв 

поглед е съобразяването на стихотворните форми с различни те- 

матики), обяснява наличието на „ямбически“ жанр при Мерес. 

До 1598 г. обаче метрическите разграничения като цяло вече са 

излезли от употреба, така че единствените примери, които той 

цитира, са Харви и Станихърст. Аналогично „лирически“ е оп- 

ределение, което не следва да се бърка със съвременния термин 

и е възможно да се отнася до жанрове, подчинени на дадена 
 

23 Reason of Church-Government. – In: Milton’s Complete Prose Works. New 

Haven, 1953–, I, 813–816. Тук обаче не става дума за различния модел на 

Джокопо Мацони в Della defesa della “Commedia” di Dante: вж. Gilbert, A. 

H. (ed.). Literary Criticism: Plato to Dryden. New York, Cincinnati, etc., 1940, 

382. Относно поделянето на жанровете в три рода, вж. Guillen, 390–419. 
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стихотворна форма или музика (така се изключва елегичната 

поезия, писана за флейта). Думата обаче може да предполага и 

един оценъчен принцип, според който лирическите поети тога- 

ва са ценени повече от мелическите.24 Високата оценка, давана 

на лириката, има своето влияние и през седемнайсети век, като 

се изразява в първенството, отредено на одата – Чарлс Котън се 

извинява в своето писмо в стихове към Бром, че не е съумял да 

напише ода. „Елегичен“ е твърде нееднозначна дума през Ре- 

несанса, като може да означава „скръбна елегия“ (Харингтън), 

любовна елегия или пък елегията с оглед на стихотворната фор- 

ма. Това означава, че и лирически, и епоенетичен, и елегичен 

може да се отнасят до метрически категории при Филипс. 

Комбинирането на различни принципи на подреждане по 

това време води до гъвкавост и позволява доста възможности за 

развитие. А и въпреки простодушната консервативност на Ме- 

рес и други по-радикалната промяна се оказва неизбежна. Ко- 

гато стародавната парадигма си отива в началото на осемнаде- 

сети век, това явно води до объркване. Един историк говори за 

„разпад на всички традиционни литературни структури“. Ала 

става съвсем ясно, че това е преувеличено, когато погледнем 

как продължава последният: „всички по-малки самостоятелни 

разграничения в литературата започват да изчезват или да се 

променят, като се изопачават до крайност“25. Всъщност сонетът 

е преминал в епиграмата много по-рано. Всеки жанр от самото 

начало се е променял – подобни промени представляват непре- 

къснати процеси. 

Тази естествена изменчивост означава, че вариантите в 

парадигмата на модусите не могат да бъдат разбрани в синхро- 

нен план, а само чрез динамичния контекст на развитието на 

литературата в хода на историята. 

 
24 Вж. Guillén, 400–401 и Curtius, 441 относно шестте qualitates carminum при 

Диомед. 
25 Hughes, P. Restructuring Literary History: Implications for the Eighteenth 

Century. // New Literary History, 8, 1977, No. 2, 265. 
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III. Промени в жанровата йерархия 

 
Високото място на пасторала в йерархията отдавна се поставя 

под въпрос. След като Вергилий отрежда на пасторала нов ста- 

тут, мястото му в йерархията става проблематично. Вероятно 

Диомед търси компромисен вариант, когато разглежда първа и 

девета еклоги от „Буколики“ като genus dramaticon. Предполага 

се, че счита останалите за genus commune, категорията, която 

съчетава характеристики на мимезис и диегезис. Ала продъл- 

жава да е трудно да се даде оценка на пасторала, защото според 

метрическия критерий той попада в една група с епоса, а rota 

vergiliana (въпреки името си, rota vergiliana се счита от мнозина 

за вертикална йерархия) го поставя сравнително ниско. През Ре- 

несанса пасторалът е сред осемте основни жанра, както е вид- 

но от списъците на Сидни, Мерес и Боало (Харингтън също 

включва пасторала в своя списък от шест жанра под шапката 

на новата „любовна“ поезия). По това време пасторалът е сери- 

озен вид поезия, даваща възможност за скрити значения, кои- 

то могат да „включват всякакви мисли относно простъпките и 

търпението“26. Но както Коен отбелязва, на по-късен етап тема- 

тичният обхват на пасторала се свива, а статутът му в йерархи- 

ята пада, до момента, когато пасторалът вече отмира и се е пре- 

върнал в проява на лош вкус, която бива порицавана, а Джонсън 

пише прочутите си думи27. 
Още по-големи са колебанията при епиграмата. В по-ста- 

рите списъци тя не фигурира самостоятелно, макар че вероят- 

но някои от сатиричните епиграми, например тези на Архилох, 

 
26 Spingarn, J. E. (ed.). Defence of Poesy, 95. вж. Пътнам, цитиран в Cohen, “On 

the Interrelations”, 39. 
27 Обърнете внимание на печално известното отхвърляне на пасторала във 

връзка с „Лисид“ (Johnson, S. Lives of the English Poets. Oxford, 1905, I, 163– 

164); вж. показалеца на Хил, тома Pastoral poetry: Johnson’s contempt for it. 

Отмиращите форми често стават обект на язвителни коментари (сравнете 

Джонсън относно алитерацията). 
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са попадали под шапката на ямбическата поезия.28 Харингтън, 

който също пише епиграми, ги поставя в най-ниската, любовна 

категория: „пасторалът, наред със сонета и епиграмата“. Мерес 

не ги пропуска. Той съставя списък, в който помества примери 

за традиционните „осем значими вида поезия“, а после добавя 

и един абзац за епиграмите, като не уточнява връзката им с ос- 

таналите „видове“. Филипс свежда драматичните жанрове до 

един, но някак успява да намери място за епиграмата. При Боа- 

ло и Драйдън пък епиграмата заема четвърто място. Тази висока 

позиция просто отразява обективната реалност, защото в поези- 

ята от началото на седемнадесети век епиграмата става доми- 

нираща форма. Розамунд Тав свързва увеличението в броя на 

кратките стихотворения с непесенен характер от шестнадесети 

век с „бавното установяване на четяща, а не слушаща аудитория 

в хода на сто години от началото на печатарството“ 29. Струва си 

да се отбележи и широкото приложение на писането на епигра- 

ми при преподаването на латинския. Етиен вече е публикувал 
„Анакреонтически песни“ през 1554 и Антологията на Плануд 

през 1566; под тяхното влияние неолатинската епиграма дости- 

га зенита на своите съвършенство и великолепие в началото на 

седемнадесети век, когато всички епиграми от Гръцката анто- 

логия стават достъпни, след като е изготвен препис на Палатин- 

ския ръкопис и излиза преводът на латински на Антологията на 

Плануд (от Гроций). Това става в точния момент и епиграмата 

оказва огромно влияние върху поезията, писана на съвременни 

езици по това време. Вероятно кратката форма и сравнителната 

свобода при избора на тематика са подходящи във времена на 

постоянни промени. При всички положения епиграмата бързо 

измества другите кратки форми (поети, посветили се на епи- 

грамите, като Уолър и Херик може би щяха да пишат сонети, 

ако животът им бе преминал няколко десетилетия по-рано). 

28 Когато Сидни (Spingarn, J. E. (ed.). Defence of Poesy, 95) нарича ямбическа- 

та поезия несатирична, а изпълнена с горчивина, може би иска да включи 

епиграми от типа fel. 
29 Tuve, R. Elizabethan and Metaphysical Imagery. Chicago, 1947, 242. 
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Освен това епиграмата оказва огромно влияние върху форма- 

та на другите видове поезия. Тя променя модуса им и така се 

раждат нови форми като остроумната и критична любовна еле- 

гия, позната ни под названието „метафизична поезия“. Също 

така оказва сериозно влияние върху създаването на усещане за 

завършеност на смисъла в стихотворни форми, разчитащи на 

синтактично завършени куплети. Освен това епиграмата доня- 

къде става предпоставка за новото възприемане на дейността 

на поета през призмата на остроумието [т.нар. wit – бел. прев.]. 

Това въздействие върху модуса може би е основната при- 

чина за новото място, което епиграмата намира в парадигмата 

на жанровете. Вероятно именно това намеква донякъде пре- 

небрежителният коментар на Боало (преведен старателно от 

Драйдън) във връзка с „Несръчната и кратка епиграма“ [“The 

epigram, with little art composed” в английския оригинал – бел. 

прев.]. Той критикува „обратите“ и се тревожи, че тяхната по- 

пулярност заплашва да превърне епиграмата в основен жанр 

(вероятно той поставя епиграмата на четвърто място от седем 

жанра, т.е. по средата, именно за да подчертае формално нейна- 

та „суверенност“): 
 

They overwhelmed Parnassus with their tide. 

The madrigal at first was overcome, 

And the proud sonnet fell by the same doom; 

With these grave tragedy adorned her flights, 

And mournful elegy her funeral rites: 

A hero never failed ’em on the stage, 

Without his point a lover durst not rage; 

The amorous shepherds took more care to prove 

True to their point, than faithful to their love. 

Each word, like Janus, had a double face: 

And prose, as well as verse allowed it place.30
 

 

 
30 Dryden, J. The Art of Poetry, 11. 336–346. – In: Kinsley, J. (ed.). The Poems of 

John Dryden, I, 341. 
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Боало и Драйдън застават срещу високото място в йерар- 

хията на епиграмата, като правят опит да впрегнат историо- 

графията, за да дават препоръки с цел възстановяване на това, 

което те считат за истинското равновесие: „обиден, разумът“, 

смятат те обнадеждено – не позволява ползването на хумо- 

ристични обрати за сериозни теми („срам са те за тоя, който 

ги ползва, / освен ако не са нарядко в епиграмата“). Това пред- 

ставлява типичен за неокласицизма опит да се даде отпор на 

промяната сред жанровете, като се подчертават съществуващи 

разграничения. Дистанцията на времето ни позволява да отсъ- 

дим, че този опит е бил просто временно изопачаване от страна 

на критиката: промените съвсем не заливат литературата и не 

представляват някакви знаци за „разпад“, а са естествени. 
В същия период се проявяват и други промени в йерархи- 

ята на жанровете, включително такива, които не са свързани с 

парадигмата на модусите. Дън и други издигат любовната еле- 

гия до нови висоти. По-късно, през седемнадесети век, сатирата 

също получава по-висока позиция от тази към средата на йерар- 

хията, която е заемала (с известни колебания) в продължение 

на един век: Драйдън, Поуп, Суифт и други считат, че могат да 

я ползват за някои от най-сериозните си и амбициозни тексто- 

ве. Ако героическата трансформация на сатирата в „Абсалом и 

Ахитофел“ не е достатъчно доказателство за това, то появата 

на сатиричния епос („Дунсиада“) със сигурност е това доказа- 

телство. Джоузеф Уортън посочва, че малко по-късно сатирите 

на Ариосто се четат повече от „Бесният Орландо“, а Чърчил е 

по-модерен от Грей31. 
Още по-радикална е ситуацията с георгиката. Самото ѝ 

място в йерархията се поставя под въпрос от Етиен и Сидни, 

като последният сравнява писателите дидактици с „недотам 

добри художници“, които „изобразяват само тези лица, които 
 

31 Warton, J. An Essay on the Genius and Writings of Pope. – In: Elledge, S. 

(ed.). Eighteenth-Century Critical Essays. Ithaca, 1961, II, 718, 763. Относно 

„Дунсиада“ като истински епос вж. Williams, A. Pope’s “Dunciad”: A Study 

of Its Meaning. Baton Rouge, 1955, 131 ff. 
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виждат пред себе си“ и на които им липсва въображение. Към 

началото на осемнадесети век критиците вече казват, че дидак- 

тическата поезия „отстъпва само на епоса“ и дори би могла да 

му е равна.32 Джон Чокър е автор на чудесна и поучителна исто- 

рия за т.нар. правилни георгики в Англия, която няма нужда да 

преразказваме тук. Положителната промяна в отношението към 

георгиките всъщност е част от една по-всеобхватна тенденция, 

свързана с дидактическите текстове. Сидни говори общо за пи- 

сателите дидактици, като посочва, че те са тези, „които се зани- 

мават с философски въпроси, били те такива, свързани с морала 

(Тиртей, Фоклит, Катон), природата (Лукреций)... астрономия- 

та (Манилий и Понтано) или историята (Лукан)“; типът хора, 

които „не се движат по път, който сами са избрали“33. Макар и 

категориите му да са валидни както за мерената реч, така и за 

прозата, този откъс ни напомня, че парадигмата на жанровете 

всъщност се е превърнала в парадигма на модусите в поезията. 

Всъщност елизабетинската апология за литературата предста- 

влява най-вече защита на литературата на въображението, т.е. 

поезията. През седемнадесети век пък Бейкън, Браун и други 

развиват съчинението и трактата, чиято форма наподобява тази 

на есето по начин, който позволява текстове, свързани с архе- 

ологията, географията и историята, да си възвърнат статута от 

времето на Ренесанса.34 В хода на последвалото пренареждане 

на йерархията георгиките и дидактическата поезия като цяло 

започват да се оценяват най-високо. Към края на осемнадесе- 

ти век обаче дидактическият модус вече не е на съвсем същата 

висота. В своето „Съчинение за таланта и творбите на Поуп“ 

(1756, 1782) Джоузеф Уортън разделя английските поети на 
„четири различни съвкупности или групи“: (1) „възвишени и 

патетични“; (2) „такива, които притежават по-умерено количе- 
 

32 Вж. Cohen, R. On the Interrelations of Eighteenth-Century Literary Forms, 

39–40, където се цитират Адисън и Тикел. 
33 Spingarn, J. E. (ed.). Defence of Poesy, 80 
34 Вж. Colie, R. L. The Resources of Kind; Genre-Theory in the Renaissance. Los 

Angeles, and London, 1973, 86–87. 
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ство истински талант за поезия, но и носят дарба за писане на 

морална, етична и хвалебствена поезия“; (3) „хора хитроумни, 

с изтънчен вкус и умение да описват познатото, но не и по-въз- 

вишеното в поезията“ и (4) разни стихоплетци, в чийто редици 

въпреки всичко включва Сандис и Феърфакс. След като надълго 

разглежда творбите на Поуп, Уортън стига до заключението, че 

„по-голямата част от тях са дидактически, морални и сатирич- 

ни и следователно не са сред най-поетичните видове поезия;... 

въображението не е най-силният му талант“. Това би ни се сто- 

рило безкрайно предвидимо заключение, което само ни показва 

ограниченията на една оценка, градяща се на класифициране.35 

Ала Уортън има по-специфична цел – да открие доколко истин- 

ската поезия (въображението) присъства в най-добрите дидак- 

тически и сатирични творби на писател, на когото наистина се 

възхищава. И той се справя доста добре с трудната задача да 

оцени едно голямо постижение от недалечното минало; Поуп 

е поставен „редом с Милтън и малко над Драйдън“36. Джон- 

сън сякаш критикува Уортън с думите си, че „Ограничаването 

на поезията посредством определения само би показало колко 

ограничен е този, който ги пише, макар че трудно би се съчи- 

нило определение, което изключва Поуп“37. Въпреки това кри- 

тиките срещу Поуп продължават да се трупат. А и преценката 

на Джонсън за дидактическите текстове не е кой знае колко по- 

различна [от тази на Уортън – бел. прев.]: „Новото в едно дидак- 

тическо стихотворение може да се появи само в орнаментиката 

и илюстрациите“. Докато той се възхищава на орнаментиката 

в „Есе за човека“, все пак счита, че метафизичната моралност 

не е тема, „особено подходяща за поезията“. Що се отнася до 

текста на есето, дава му оценка, по-ниска, отколкото може да се 

очаква от есеист – „непоследователен, недобре обмислен текст; 
 

35 Тази позиция заема Лорънс Липкинг във важното изследване The Ordering 

of the Arts in Eighteenth-Century England. Princeton, 1970, 365–366. Откъсът 

от Уортън може да бъде прочетен в Elledge, II, 719–720. 
36   Elledge, S. (ed.). Eighteenth-Century Critical Essays, II, 762. 
37   Johnson, S. Lives of the Most Eminent English Poets, III, 251. 
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съчинението не е последователно и подредено“ 38. Това се случ- 

ва след публикуването на „Съчинения“ на Хюм. 

Влиятелният Хю Блер (1783) също възприема тясно опре- 

деление за дидактическите текстове. Многобройни са приме- 

рите у Адисън, които Блер намира за „най-висшия правилен и 

подробен израз на простотата“. Но въпреки че това според него 

е „най-добрият пример [за поезия – бел. прев.] на английски“, 

на Адисън му липсват „сила и прецизност, поради което, макар 

и стилът му напълно да отговаря на типа есета, които пише за 

“Spectator”, този стил съвсем не представлява подходящ образец 

за който и да бил по-сложен и висш вид съчинение“39. Дидакти- 

ческите писания „рядко позволяват подобно извисяване“; а ди- 

дактическата поезия, в която не присъстват „изящни описания 

и поетичен език“, радва със своята одухотворена спретнатост и 

веселото си остроумие, което „по-висшите поетически форми“ 

рядко позволяват. Тук стиловото изящество и придаваната на 

творбата стойност са тясно свързани. Блер отсъжда, че „макар и 

далеч да не следва правилата на писането [за разлика от Поуп – 

бел. прев.], заради своите ентусиазъм и плам, заради неверо- 

ятния талант за поезия, с който е надарен, Драйдън сякаш го 

превъзхожда“40. Постиженията на Поуп в „по-величествените 

видове поезия“ са по-незначителни. Сериозно впечатление пра- 

ви новият акцент, който се поставя върху описанието. 
В своя „Предговор“ от 1815 г. Уърдсуърт изброява шест 

модуса „в следния ред“: разказен, драматичен, лирически, иди- 

личен, дидактически, философски сатиричен. Това е модел, 

който сочи проницателност и открояване на новопоявяващите 

се форми. Макар и т.нар. правилни георгики да попадат в ди- 

дактическата категория, описателната поезия се сдобива с нов, 

широк по своя обхват модус (идиличния): „описание най-вече 

на процесите и явленията в природата (например „Сезони“ на 
 

38 Ibid., II, 295; II, 242; Dictionary; Rambler, No. 158. 
39 Blair, H. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres. London and Edinburgh, 1783, 

Lecture 19: “General Characters of Style...”. 
40 Ibid., Lecture 40: “Didactic Poetry-Descriptive Poetry”. 
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Томсън) и на характери, поведение и чувства“. „Вдъхновената 

епистоларна форма“ вече се счита за „вид монодрама“ – термин 

сякаш предугадил предстоящата поява на драматичната поезия. 

Множеството сложни промени в жанровата йерархия през 

деветнадесети век не могат да бъдат разгледани накратко и схе- 

матично. Но има някои общи положения, които се открояват 

дори и в рамките на онзи период. Когато Уърдсуърт включва в 

своя разказен модус „това скъпо творение на съвремието ни, ме- 

трическия роман“ (вероятна алюзия към Краб или Скот41), едва 

ли предполага как формата на романа ще промени из основи 

литературата през идния век. В онази епоха, на която едва сега 

започваме да гледаме в исторически план, най-различни видове 

романи все повече започват да привличат интереса на критиците 

и да влияят върху очакванията на читателите. Модусът на рома- 

на всъщност малко по малко успява да достигне най-високото 

място в йерархията на жанровете. Разбира се, трудно би било 

да се представи проста парадигма на жанровете в една така без- 

крайно изобретателна литература. Ала това не се дължи на не- 

сигурност относно преобладаващите модуси. Последното става 

ясно, когато критериите на натуралистичния роман бъдат при- 

ложени при оценяването на даден текст. Затова и Ръскин среща 

трудности с Дикенс: намира го за възхитителен, но „заради ка- 

рикатурните си образи... той съвсем не може да се причисли към 

великите автори“42. Не е необходимо да се дават примери за все 

по-високото място в йерархията на различните романи. Хенри 

Джеймс убедено и с право твърди, че „за тези, с които споделям 

това убеждение, романът все така остава най-независимата, гъв- 

кава и напредничава форма“, а през 1975 г. Франк Кърмоуд вече 

разглежда дадени романи като класически в същата книга, макар 
и не в съвсем същия смисъл, като „Енеида“ на Вергилий.43

 

 

41 Owen, W. J. B. (ed.). Wordsworth’s Literary Criticism. London and Boston, 

1974, 177. 
42 Praeterita (Orpington, Eng., 1887), II, ch. 4. 
43 Предговор към The Ambassadors, New York Edition, New York, 1909, XXI, 

xxiii. 
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Естествено, в „романа“ могат да се разграничат различ- 

ни слоеве, били те истински или не. Следователно съществува 

сравнително ясно разграничение между по-типичните видове 

роман и други (особено тези, които следват определена форму- 

ла, като трилърите, уестърните и фентъзи романите). Възмож- 

но е това да не се признава открито като някакво йерархично 

разграничение. Библиотеките и книжарниците обаче до голяма 

степен разделят строго сериозните от несериозните жанрове. 

Съвсем доскоро научната фантастика се продаваше от същите 

рафтове като порнографията. 

 

 

IV. Жанровете към момента 

 
Промяната в жанровете оказва повсеместно влияние върху кри- 

тиката, която се очаква да даде оценка. Тук не става въпрос един- 

ствено за някаква класация в рамките на всеки жанр; това не са 

просто колебания на „въображаемата фондова борса“, отхвър- 

лена като сериозна тема от Нортръп Фрай44. По-скоро явление- 

то следва да се разглежда под формата на мащабни промени във 

взаимовръзките между цели жанрове и доколко тези жанрове са 

литературни – промени, които дори така новаторската паради- 

гма на Уърдсуърт едва загатва. Преди всичко трябва да призна- 

ем, че пълният набор от жанрове по никакъв начин не може да 

съществува във всички периоди, камо ли в своята цялост. Всяка 

епоха като че ли разполага със сравнително малък репертоар 

от жанрове, на които читателите и критиците отговарят с енту- 

сиазъм. Репертоарът, с който боравят писателите пък, вероятно 

е още по-малък: временният канон е фиксиран за всички ос- 

вен за най-великите, най-способните или най-малко познатите 

автори. Освен това всяка епоха заличава част от потенциалния 

репертоар. В широкия смисъл на думата всички жанрове може 
 

44 Frye, N. Anatomy of Criticism. Princeton, 1957, 18. 
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да са съществували във всяка една епоха, скрити в сенките и 

въплътени в чудати и странни изключения (история на бъдеще- 

то е публикувана още през 1790 г. – „Царуването на Джордж 

VI“, чийто автор е анонимен). Ала репертоарът на жанровете, 

които се ползват активно, винаги е бил малък и се е променял 

в резултат на малки, но значими добавяния и премахвания на 

жанрове. В началото на осемнадесети век например романът, 

сатирата и георгиката разширяват сериозно своя обхват, докато 

епосът буквално отпада. Със сигурност това грубо обобщение 

изисква известни уточнения. Може да поясним последната част, 

като посочим трансформациите на героичното като комичния 

епос, а също и преводите, критиката върху по-ранни епоси и 

дори притеснителния факт, че Джонсън зърва нещо качествено 

у Блекмор. Ала общото наблюдение вероятно би останало ва- 

лидно, а заедно с други подобни наблюдения може би предпола- 

га система от жанрове, в която всяко премахване на жанр води 

до последствия при подобните на него жанрове. Според това 

разбиране, когато епосът е в упадък, функциите му се прехвър- 

лят на георгиките и жанровете, подобни на романа, които стават 

по-популярни и заемат неговото „място“. Така например героят 

на епоса се превръща в герой на художествената проза или на 

биографията. Аналогично, в наши дни потенциалният упадък 

на романа може да се компенсира от възхода на биографията 

(последната често донякъде е художествена), която би могла да 

отговори на потребността от „пълнокръвни“ персонажи и в коя- 

то липсват фабулации. Може да се говори и за други ситуации 

на компенсиране, свързани с различни автобиографични жан- 

рове (мемоари и истории) или пък с позабравеното есе с лич- 

ни наблюдения и все по-широко разпространеното критическо 

есе45. Някои се изкушават и разглеждат системата на жанровете 

едва ли не като хидростатичен модел, тъй като същината ѝ не се 

променя, а само подлежи на преразпределяне. 
 
 

45 Вж. Colie, R. L. The Resources of Kind, 92, 98–99. 
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Ала към момента нямаме ясно основание за подобни раз- 

мишления и затова разглеждаме отношенията между жанрове- 

те по-просто като такива, зависещи от естетически решения. 

В този смисъл премахването на епоса някога е представлявало 

проблем за особено предприемчивите поети. Можели са един- 

ствено да възприемат новия „най-висш“ жанр, който в случая 

на поезията вероятно е бил георгиката (тъй като в георгиките 

на Вергилий извисените героични моменти играят сериозна 

роля). По-късно описателната поезия става естественият избор. 

Аналогично, в прозата сериозните писатели започват да пишат 

есета, истории, свързани с големи национални движения, ро- 

мани на нравите, както и други форми, над които вече не те- 

гне сянката не епоса.46 Монтен разглежда новата тема за иден- 

тичността на индивида в жанр, който не попада в канона и на 

който е отреден нисък или неопределен статут (което сигурно 

му е помогнало да си спечели прозвището „дързък невежа“); а 

Карлайл, който разглежда подобна тема в “Sartor Resartus”, се 

старае да пише есеистични текстове с доста по-възвишена нот- 

ка, като ползва платформите на широко разпространени форми 

като трактата и биографията. 

 

 

V. Репутации 

 
Актуалният жанров репертоар оказва решително влияние вър- 

ху критическия канон поради своите ограничения и промените, 

които търпи. Съдбите на Скот и Остин са показателни – ано- 

малия е, че навремето Скот е признат в международен план, а 

за Остин буквално не се чува. Това, че „Уейвърли“ излиза през 

1814 г., когато Скот вече се е утвърдил като литератор, предста- 

влява само част от обяснението. Успехът на Скот също следва да 

46 Вж. например полезното изследване на Елизабет У. Бръс: Bruss, E. W. 

Autobiographical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre. Baltimore 

and London, 1976. 
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се отдаде на лекотата, с която в неговото творчество постига съ- 

ответствие със съществуващите жанрове (като романите, опис- 

ващи местности извън големия град, придобили значимост бла- 

годарение на Мария Еджуърт). Критиците често считат рома- 

ните на Еджуърт, които се радват на слава в цяла Европа, за ли- 

тературния контекст на първите романси на Скот. Самият Скот 

цели да постави акцент върху характерната комбинация на ро- 

мантичното и историческото в „Уейвърли“. Текстът прелива от 

алюзии към сериозни романси от миналото и в него присъстват 

романтични стихотворения и песни както под формата на цита- 

ти, така и като част от самата творба; авторът неотклонно след- 

ва парафразата като наративен подход и неведнъж подчертава 

романтичното естество на пейзажите („тази тясна долчинка... 

сякаш преливаше в света на романса“). От друга страна той по- 

стоянно говори за „моята история“, като прави разграничение 

между леконравния романс и истинските романси от миналото 

и напомня за историческия характер на текста („шейсет години 

по-късно“). Въпреки изброеното по-горе обаче Кроукър и дру- 

ги оценяват романите от поредицата, започнала с „Уейвърли“, в 

жанровия контекст на романите за Ирландия на Еджуърт (сами- 

ят Скот с уважение посочва тази обвързаност в послеслова към 
„Уейвърли“). Именно Еджуърт задава нормата – както авторът 

на биографията ѝ посочва, „Критиците през периода, в който 

пише Еджуърт, започват да дефинират неформални правила, 

като често са пряко повлияни от нейните книги“47. Това дава 

тласък на иначе съшитите с бели конци текстове на Скот. Той 

би могъл до безкрай да представя злободневни подробности, 

герои, които могат спокойно да са част от истинското общество, 

и сцени, последователни като тези на Еджуърт. Превъзходство- 

то на Остин (що се отнася до сюжета например) не се забелязва 

толкова лесно. Всеки един от романите ѝ се занимава с онези 

битови, женски моменти, които не биха получили добра оценка 

тогава и които се откриват и в творбите на Еджуърт. 
 

47 Butler, M. Maria Edgeworth. Oxford, 1972, 347–348. 
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Когато даден жанр отпадне изцяло от репертоара, репу- 

тацията на авторите може да бъде още по-сериозно засегната. 

Към момента краткият епос не само не се пише (подобно на 

класическия епос), но и дори няма примери за него на англий- 

ски, като изключим „Възвърнатият рай“. Вследствие от горното 

рецепцията на това единствено по рода си произведение, стиг- 

нало до нас, е колеблива и объркана. В случая срещнатата труд- 

ност не се корени единствено в незнанието дали „Възвърнатият 

рай“ надминава други подобни творби (много критици са гото- 

ви да се съгласят, че другите [Милтънови творби – бел. прев.] 

до една са лоши). Трудното е да се определи в каква посока са 

насочени усилията на Милтън. Възможно ли е една от целите 

да е била създаването на епос в stylus humilis? Когато поемата 

се появява, мненията за нея са разнопосочни, което буди недо- 

волство у Милтън. Едуард Филипс посочва, че творбата „като 

цяло се счита за по-слаба от другата [„Изгубеният рай“ – бел. 

прев.]“, но и че „най-разсъдливите смятат, че отстъпва със съв- 

сем малко или дори не отстъпва на другата по стил и спазва- 

не на изискванията на жанра“48. Трябва да се посочи обаче, че 

именно стилът е обект на най-сериозна критика към „Възвърна- 

тият рай“ в последно време. Възможно е донякъде да се оспори 

твърдението на Уолъс Робсън, че стилът е еднотипен. Например 

може да се спомене огромният набор от алтернативи, предста- 

вени от Милтън – характеристика на творбата, която Броудбент 

отхвърля заради липсата на сетивна реализация, но която може 

да се твърди, че следва процеса на избор и така прави читателя 

съпричастен с дилемата на Исус Христос. Подобен сравнител- 

но сложен аргумент обаче също изисква да се познава до голя- 

ма степен формата на краткия епос. Последното обаче вече не 

е възможно. Луалски се налага да напише цяла книга само за 

да докаже, че жанрът съществува, а Уилкс – статия, в която да 

48 Lewalski, B. K. The Life of Mr. John Milton. – In: Shawcross, J. T. (ed.). 

Milton: The Critical Heritage. New York, 1970, 104. „Възвърнатият рай“ 

е втората творба на Милтън, която се разглежда в пълнота от критиците 

(R. Meadowcourt, 1732). 
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разгледа една от основните му характеристики (посочването на 

конкретни места)49. Едва ли за някого е изненадващо, че „Въз- 

върнатият рай“ е творбата в Милтъновия канон, която се ползва 

с най-ниска репутация. 

Репутацията на Робърт Херик е накърнена по различен на- 

чин – не от изчезването на жанрове, а от промяната им. „Хеспе- 

ридите“ излиза през 1648 г., което е неподходящ в политически 

план момент. След това сатирата започва да измества епигра- 

мата и Херик така и не получава особено внимание: отнача- 

ло го включват в антологии, без да цитират името му, а през 

следващия век почти не се чува за него. Тази непоследовател- 

ност в критическата традиция така и не позволява стихосбир- 

ката „Хесперидите“ да бъде оценена по достойнство. Когато я 

преоткриват през деветнадесети век, някои от поджанровете в 

нея (особено тези, които някога са наричани foetidus и fel) вече 

далеч не са в обращение и следователно остават неразбрани. 

Затова и викторианските читатели не отчитат сложното мно- 

гообразие и равновесието в стихосбирката, в която петте вида 

епиграми уравновесяват взаимно въздействието си и остават в 

диалог. Предпочитанието към mel, „сладките“ епиграми, което 

преобладава, е причината акцентът да падне само върху една 

част от творбата на Херик. Единствено стиховете му за цветя 

и еротичните епиграми попадат в антологиите (с малки изклю- 

чения). Именно върху тази незадоволителна основа други му 

изграждат внушителна репутация – Суинбърн го нарича „най- 

великия песнопоец... с английска кръв, роден някога“. Ала 

подобно необосновано твърдение няма как да просъществува 

дълго. В „Какво е поезията с по-малка значимост?“ Т. С. Елиът 

ни връща към трезвата мисъл. Вярно е, че Елиът предпочита 
„големия“ поет метафизик Хърбърт, но той все пак защитава 

интересната и на пръв поглед балансирана теза, че Херик е „по- 

 
49 Lewalski, B. K. Milton’s Brief Epic: The Genre, Meaning, and Art of “Paradise 

Regained”. Providence, R. I., and London, 1966; Wilkes, G. A. Paradise 

Regained and the Conventions of the Sacred Epic. // English Studies, 44, 1963. 
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малък“ класик, който си струва да бъде четен внимателно, за- 

щото [творчеството му – бел. прев.] представлява „нещо повече 

от сбора на частите си“. Независимо от това Елиът така и не 

зърва единството у „Хесперидите“: не забелязва „нишката на 

съзнателна, обща цел в стихотворенията на Херик“. Целта ми 

тук не е да го виня за преценката му (макар и „искрена обик- 

новеност“ да не е сред фразите, които ми идват наум, когато 

се замисля за Херик), а да обърна внимание на натиска, оказан 

от променилите се жанрове и ограничил позицията на Елиът 

относно истинските способности и фигурата на поета, свързал 

името си с героичната епиграма. 

Когато прави разграничение между големите и по-малки- 

те класици, Елиът настоява, че при различните жанрове може 

да се проявят и едните, и другите – такъв наистина е случаят с 

Хърбърт и Херик. Със сигурност представата за жанровете като 

по същество големи и малки също е обсъждана. Хелън Гард- 

нър заявява ясно, че съществува разлика между големите поети 

и тези, които просто са много добри, като обяснява това доста 

ясно. Тя посочва конкретни последици от това върху жанровете, 

които обикновено биват избягвани: „Творбите на големите по- 

ети не могат да са малко; поетите трябва да са успешни в една 

или друга значима стихотворна форма, с което да покажат своя- 

та вродена изобретателност и да се отграничат от останалите; 

поетите не могат да се нарекат големи заради шепа написани 

стихчета [lyrics в оригинала – бел. прев.], без значение колко съ- 

вършени са те“50. Трудно е човек да не се съгласи с това твърде- 

ние, но следва да се отбележи, че то предполага една йерархия 

на жанровете, в която „стихчетата“ стоят ниско, а „значимите 

стихотворни форми“ – високо. Не е задължително, разбира се, 

йерархията да не се променя. Например можем да се запитаме 

колко голяма следва да е една шепа стихчета, за да бъде признат 

даден поет за голям (може би четиристотин, като при Херик), 

дали формите в лириката могат да се комбинират и така да обра- 
 

50 Gardner, H. The Art of T. S. Eliot. London, 1949, 3. 
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зуват по-голяма творба (Ноуъл с неговата „Тетрадка“ може би) 

и дали самата дума „лирика“ [lyric в английския оригинал – бел. 

прев] не означава различни неща в различни периоди. 

 

 

VI. Канони и велики традиции 

 
Предходната част ни води до заключението, че промените в 

жанровете влияят върху каноните, основани на предпочитания, 

и следователно – върху достъпните канони.51 Това става ясно, 

когато направим сравнение, да речем, между каноните на по- 

езията през Ренесанса, които изготвят различни критици и ан- 

трополози. През седемнадесети век Джонсън пише кратки био- 

графични бележки за Коули, Денъм, Милтън, Бътлър, Рочестър, 

Роскомън, Отуей, Уолър, Помфрет, Дорсет, Степни, Джон Фи- 

липс, Уолш и Драйдън. Най-вероятно включва Филипс, защото 

по това време георгиката тъкмо се е изкачила в йерархията; ако 

пък е изненадващо, че в списъка присъства Роскомън, нека не 

забравяме, че Поуп „убедено го счита за единствения морален 

писател по времето на крал Чарлз“52. В същото време фактът, че 

през августинската епоха епиграмите стават по-непопулярни, а 

разгърнатите метафори биват отхвърлени, води до отсъствие от 

списъците на имена, които се очаква да присъстват в тях. 

По-нататъшните промени в канона намират израз във вли- 

ятелни антологии като „Златната съкровищница“ на Франсис 

Търнър Палгрейв.53 Представите на толкова поколения читате- 

ли за поезията са се оформили благодарение на този невероя- 

51 Някои други фактори, въздействащи на предпочитанията, са разгледани в 

Kellett, E. E. The Whirligig of Taste. London, 1929, и Allen, B. S. Tides in 

English Taste 1619–1800: A Background for the Study of Literature. New York, 

1958. Историите, свързани с рецепцията и репутацията на английската ли- 

тература, обаче всъщност разглеждат повечето периоди. 
52 Johnson, S. Lives of the English Poets, I, 235. 
53   1861, повече от двадесет допечатки; 1891, повече от двадесет допечатки; 

и т.н. 
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тен труд, така че в продължение на много време той се счита за 

стожер в областта на литературата. От заглавието му („Златна 

съкровищница на най-добрите песни и лириката на английски“) 

проличават и основните жанрове, които включва. Като се ста- 

рае да избягва включването само на едно или две произведе- 

ния, освен ако не е поместен много дълъг текст, изданието от 

1861 г. включва Драмънд (седем творби), Драйдън (две), Херик 

(седем), Джонсън (три), Лъвлейс (три), Марвъл (три), Милтън 

(единадесет), Шекспир (тридесет и две), Спенсър (една). Второ- 

то издание излиза през 1891 г., като добавя и Кампиън (десет), 

Сидни (пет) и Воън (три); изданието представя и повече творби 

на Херик (осем), Марвъл (пет) и Шекспир (тридесет и четири). 

„Избрана английска поезия“ на издателството към Уни- 

верситета в Оксфорд [The Oxford Book of English Verse – бел. 

прев.] на Куилър-Кауч (1915) е три пъти по-голяма; тя се връща 

по-назад в миналото, но и разглежда повече нови творби, като 

включва много единични произведения от по-малко известни 

автори и опитва да представи такива, познати само на крити- 

ката дотогава (Уилям Браун (седем) и Картрайт (четири). За да 

стане възможно това, текстовете от Кампиън намаляват (осем), 

а други автори вече са представени с повече: Карю (шест), Дън 

(осем), Драйдън (пет), Дънбар (четири), Хърбърт (шест), Хе- 

рик (цели двадесет и девет), Рали (пет), Джонсън (единадесет), 

Съри (три), Кинг (три), Спенсър (седем). Консервативната и 

радващата се на популярност „Избрана английска поезия“ на 

издателство “Penguin” със съставител Джон Хейуърд почти не 

променя избраното в канона, зададен от Куилър-Кауч.54 Съот- 

ношението между произведенията на отделните автори като 

цяло е запазено, но все пак има някои, които са представени 

с по-малко творби (Карю (две), Коули (една), Милтън (шест), 

Сидни (три) и Спенсър (три), а Дънбар и Грийн не са включени. 

От нашата гледна точка някои от тези промени лесно мо- 
гат да получат обяснение поне от гледище на жанровете. Не се 

 

54 Harmondsworth, 1956, до 1971 са направени единадесет допечатки. 
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наблюдават своеволни прояви на личен вкус (особено що се от- 

нася до авторите, представени с по една творба), нито повлияни 

от модата избори. На първо място забелязваме, че песента вече 

не се цени толкова, колкото в началото на двадесети век. Също- 

то важи и за други недраматични и „нелични“ лирически жан- 

рове: от това следват и появилият се и после изчезнал интерес 

към Херик, Коули, Карю и Уотън. Изключение прави Кампиън, 

интересът към когото не намалява много; вероятно поради това, 

че в него някои критици прозират характерни за имагизма мо- 

менти. На второ място в рамките на същия период драматична- 

та лирика става все по-харесвана (това не е изненадващо пред- 

вид връзката на Браунинг с модернизма). Следователно повече 

произведения на Уаят и Дън влизат в сборниците; по-голяма 

част от творбите на Сидни започва да се взима от „Астрофил и 

Стела“; както видяхме, Хърбърт започва да се цени като голям 

поет. Този процес води до промяна в отношението към неорна- 

ментирания и разговорен стил, която е отразена в „Избрана ан- 

глийска поезия“ на издателството към Университета в Оксфорд 

от 1915 г. и при Хейуърд (добавени са творби на Уаят, Джон- 

сън и Драйдън), макар никоя от двете антологии да не стига 

до крайностите на Ивър Уинтърс в това отношение. Трета про- 

мяна води до издигане в йерархията на жанра, който по-късно 

ще бъде назован „метафизична поезия“ (добавени са творби на 

Дън, Хърбърт, Тахърн, и Воън). Не на последно място, малко 

по-късно критиците от Кеймбридж и новокритиците постигат 

съгласие и все повече предпочитат по-кратките форми пред 

по-дългите: Милтън, който достига своеобразен апогей през 

1915 г., бива изместен; отново секва интересът към Картрайт и 

Браун (от Тависток); творбите на Дрейтън, Фаншоу и Коули пък 

биват премахнати изцяло. 
По съвсем естествен път тези размествания намират из- 

раз в канона на научната критика. Те могат да се проследят в на- 

учните списания, в невероятно завършената книга на Форд Ма- 

докс Форд „Маршът на литературата“ (1938); в болшинството 

от институционализираните симпозиуми, посочени в „Ръковод- 
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ството“ на издателство “Pelican” на Борис Форд (1954–1956), 

в книжката от поредицата на издателство “Sphere” от 1970. В 

„Ръководството“ текстовете за отделни писатели и текстовете, 

които поставят акцент върху един писател, предполагат един 

невероятно метафизичен канон: Дън, Хърбърт, Марвъл, дори 

Коули. В „Историята“ на издателство “Sphere” тази промяна 

е отразена и дори отива една идея по-далеч – Джонсън и по- 

етите аристократи са разгледани в една-единствена глава. Три- 

десет години след текста на Форд Мадокс Форд критиците от 

“Sphere” продължават да следват неговата линия, според коя- 

то Дън е „невероятно велик“, а Херик е „просто Херик“. И все 

пак на последния отделят седем страници, а Съри и Сидни се 

появяват отново. Освен това дългата форма отново започва да 

привлича интерес. Спенсър се връща към живота в трансатлан- 

тическата си Градина на Адонис; на Милтън започва да се гле- 

да с все по-добро око, поместена е част относно епилия; даже 

Дрейтън е споменаван от време на време. 
Канонът в прозата води до още по-сурови последици, тъй 

като се влияе по-малко от излизането на антологии и рецитиране- 

то. И в него жанрът оказва сериозно влияние. Последното обаче 

не е толкова лесно доловимо, тъй като много жанрове в прозата 

още нямат своите имена. „Кратка история на английската лите- 

ратура“ на Сейнтсбъри (1898) поставя в една група типични ро- 

мани и исторически, готически и други романси. Всички те из- 

веднъж попадат под шапката на „романа“. Следователно Рийд и 

Пийкок са включени в тази категория, без това да се поставя под 

въпрос; Стивънсън става последният „велик романист“ на де- 

ветнадесети век. В по-нататъшни критически разработки обаче 

канонът на високо ценената литература де факто бива сведен до 

един жанр – романа на натурализма. Именно това, а не някакъв 

недостатък, идентифициран в творбите на Стивънсън, обяснява 

защо авторът почти не се споменава в „Ръководството“ на Форд 

и напълно отсъства от по-ранните издания на „Викторианска 

художествена проза: ръководство за изследователи“ (1964). По 

подобни причини Стивънсън и Пийкок само биват споменати 
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в „Историята“ на издателство “Sphere”, а Де ла Мар изобщо не 

фигурира там. Що се отнася до влиятелния списък със значими 

автори на Ф. Р. Лийвис (Остин, Елиът, Джеймс, Конрад), мно- 

зина възразяват срещу изключването на голяма част от Дикен- 

совите творби; според младия Лийвис единствената сериозна и 

последователна творба на Дикенс е „Тежки времена“. В извес- 

тен смисъл обаче Лийвис, бидейки един от малцината, които 

съзнателно поддържат жанровия канон по негово време, има 

право. Дори сега не са много тези, които осъзнават, че „Велика- 

та традиция“ задава последователни ограничения, що се отна- 

ся до жанровете. Следващата потока на съзнанието форма при 

Стърн, историческият романс на Скот и алегориите на Дикенс 

попадат извън тези ограничения. 
Дали пък, щом се занимаваме с теория, ние самите не сме 

успели да избягаме от предразсъдъците, свързани с жанровете? 

Приятно би било да си мислим така. Ала благодарение на нас 

и краткият разказ, и романсът отново стават популярни („Бру- 

лени хълмове“, който Сейнтсбъри само споменава, е класика 

според Кемрод). Една нова велика традиция, в която присъстват 

Дикенс и Джойс, е изместила старата. Наред със сравнително 

новия канон, който включва Хоторн, Мелвил, Джеймс и Конрад 

(поради различни причини), както и Улф и Бекет, вече можем 

да забележим едни други, „алтернативни традиции“, които се 

организират около новопоявяващи се и доскоро неканонични 

жанрове: антиутопичното ърбън фентъзи (Пинчън, Вонегът); 

фабулацията (Барт, Бартелм); творбата, следваща потока на съз- 

нанието („Златната тетрадка“); историческия роман на идеите 

(„Момичето на френския лейтенант“, „G“). Що се отнася до по- 

старата литература, тук също и най-внимателните ни опити за 

повторна оценка, дори тези, които изглеждат най-продиктувани 

от промени в инструментариума, а не от оценки, които дава- 

ме за литературата, може всъщност да се дължат и на скритото 

въздействие на жанровете. Възможно е всяка повторна оценка 

да е успешна единствено когато съответства на законите, които 

ръководят жанровете, като например компенсаторната смяна на 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



Жанр и литературен канон 57  

предпочитанията от дългата към кратката форма (както що се 

отнася до отношението между поезията и прозата, така и ко- 

гато става въпрос за отношението между жанровете във всяка 

от тези форми поотделно).55 Критиците сега откриват повторно 

„Аврора Лий“ не просто защото е добро стихотворение или пък 

добро стихотворение, написано от жена, а защото е добро дълго 

стихотворение. 

 

Преведе от английски: Георги Георгиев 

 

 
Преводът е направен по: Alastair Fowler. Genre and the Literary Canon. // 

New Literary History, vol. 11, 1979, No. 1, 97–119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Що се отнася до прозата, не е достатъчно да се разглежда единствено дъл- 

жината на цялата творба; трябва да се обърне внимание и на дължините на 

съставните ѝ части (например романът, следващ потока на съзнанието, е 

разделен на много глави, които са кратки). 
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Дискусията за литературния канон може да се разглежда като 

конфликтна ситуация. В математиката моделът конфликт на 

интереси се назовава с термина игра. Целесъобразно е да от- 

личаваме играта с нулев сбор, когато играчите имат напълно 

противоположни интереси, от играта с ненулев сбор, в която е 
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възможна взаимна печалба. Конфликтите „в теоретично игрово- 

то разбиране на тази дума са възможни само между съзнателни 

индивиди, способни да предприемат целеустремени действия“ 

(Воробьев/Vorob’ev 1966: 96). 

Хуманитарните науки не се ограничават със споменатия 

математически модел поради няколко причини. Първо, дейст- 

вията на хората невинаги са разумни и съзнателни, второ, не 

всички игри имат антагонистичен характер. Много по-обеща- 

ваща в дискусията за литературния канон е концепцията за иг- 

рите, създадена от французина Роже Кайоа (Кайуа/Kajua 2007). 

Тя, заедно с теорията за интенциите на Умберто Еко и аналити- 

ческата психология на Карл Густав Юнг, формира методологи- 

ческата основа на изследването. 

В зависимост от превеса на елементите на състезателност, 

случайност, симулация или главозамайване в една или друга 

игра, според Кайоа (Кайуа/Kajua 2007: 50), се различават чети- 

ри типа игри: агон, алеа, мимикрия и илинкс. 
 

Агон 

(agon) 

Състезателност Играчът разчита само на себе си, на 

своето усилие и упоритост 

Алеа 

(alea) 

Случайност Играчът разчита на всичко друго, освен 

на самия себе си и се оставя на волята 

на сили, които не са под негов контрол 

Мимикрия 

(mimicry) 

Симулация Играчът си въобразява, че е някой 

друг и си измисля фиктивен свят 

Илинкс 

(ilinx) 

Главозамайване Играчът удовлетворява желанието да 

се изскубне от властта на своето въз- 

приятие, да предизвика разстройство 

на съзнанието си 

 

С играта се свързват два противоположни елемента: paidia 

(παιδιά) и ludus. Те образуват скàлата от забавата до правилата. 

Ако единият показател расте, другият намалява. Детското под- 

ражание е paidia, докато театърът – ludus. Двата примера илю- 

стрират мимикрията, която се характеризира с желанието да се 

превъплътиш в чужда личност. 
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Преди да приложим теорията на Кайоа към определянето 

на главните играчи в своеобразна културна игра, би следвало да 

се обърнем към типологията на интенциите и към някои поло- 

жения в аналитическата психология на Юнг. 

Списъците или каталозите на книги, които е длъжен да 

прочете всеки образован човек, се смятат за културна игра (Су- 

хих/Suhih 2013). В нея се реализират различни интенции: както 

съзнателни, така и несъзнателни: „Степента на проявление на 

интенциите в акта на речта въобще не е очевидна и не е еднаква 

в различните актове. Причина за това е участието на подсъзна- 

нието в нашия живот“ (Pisarkowa 1994: 8). Нашето несъзнава- 

но, както справедливо отбелязва Карл Густав Юнг (1997), „бива 

заето от множество временно угаснали образи, впечатления, 

мисли, които продължават да влияят върху нашето съзнателно 

мислене, макар да изглеждат изгубени“. 

Наред с психологическото деление на интенциите на съз- 

нателни и несъзнателни си струва да използваме – особено в дис- 

кусията за литературния канон – семиотическата класификация 

на интенциите, предложена от Умберто Еко, като разграничава- 

ме интенцията на автора (intentio auctoris), интенцията на текста 

(intentio operis) и интенцията на читателя (intentio lectoris). 

Без съмнение, авторът е един от най-важните участници 

в играта на интенциите, в която временен изход се явява даде- 

ният, а не друг литературен канон. Разбираема е интенцията на 

автора да бъде четивен и нещо повече, безсмъртен, та неговите 

произведения да се четат както приживе, така и след смъртта 

му. На авторите, пък и не само на тях, не е трудно да се припише 

стремежът да получат известност и средства (във вид на хоно- 

рари), особено когато литературният труд е единствен източ- 

ник на доходи. Как да станеш безсмъртен писател? Отговорът 

на този въпрос се крие в романа „Одисей“ на Джеймс Джойс 

(Джойс/Dzhojs 1993: 14) – „пет реда текст и десет страници ко- 

ментари“. Значи, по същество, да напишеш произведение, над 

което векове ще си блъскат главите както обикновените читате- 

ли, така и почтените професори. Многозначността на „отворе- 
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ното“ произведение, според разбирането на Умберто Еко (Эко/ 

Jeko 2004), спомага за жизнената сила на литературата. Колкото 

повече неопределени места, толкова повече възможни конкре- 

тизации на литературното изречение (Ингарден/Ingarden 1962). 

Както справедливо отбелязва Роман Ингарден (Ингарден/ 

Ingarden 1962: 72), литературното произведение, „взето само за 

себе си, представлява от своя страна само някакво ядро, което в 

много отношения се допълва или запълва от читателя, а в някои 

случаи се подлага също и на изменения, или на преиначаване 

[курсив Р. И.]“. 

Най-крайната гледна точка се изказва от Харолд Блум, 

който твърди, че „текстовете като такива не съществуват, съ- 

ществуваме само ние“ (Bloom 1987: 73). 

В текста „Читател“ Николай Гумильов (Гумилев/Gumilev 

2005: 538) откроява следните три основни типа четящи: наивен, 

сноб и екзалтиран. Идеалният читател обаче е друг. Гумильов го 

назовава читател-другар: „Прекрасното стихотворение влиза в 

неговото съзнание, като необорим факт, променя го, определя 

неговите чувства и постъпки. Само при условие че той същест- 

вува, поезията може да изпълнява своето световно предназначе- 

ние, да облагородява човешката порода“. 

Невъзможно е да преувеличим ролята на читателя като 

участник в играта на интенциите, та нали той е предполагаеми- 

ят адресат, който, ако се изразим тривиално, трябва да купи про- 

дукта, наречен литературно произведение. 

Читателите съставят доста нееднородна група. Тя се ха- 

рактеризира обаче с общото желание четенето да оправдае въз- 

лаганите му надежди, които Умберто Еко определя като intentio 

lectoris (интенция на читателя). Признавайки, че разглеждането 

на типологията на читателските интенции заслужава отделна 

публикация, би следвало да изброим поне някои от тях. 

Можеш да четеш книга, за да си убиеш времето. В тази 

роля може да се представи добре ироничният детектив – при- 

влекателен заради разговорния език, създаващ усещането за фа- 

милиарност със самобитната атмосфера на клюката. Четенето 
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обаче може да бъде също форма на терапия, когато едно или 

друго литературно произведение се възприема като оптимален 

антидепресант. Без съмнение, четенето е полезно за психиче- 

ското здраве като бягство от житейските проблеми. Реалният 

свят се заменя от виртуалния, изобразения, например във фан- 

тастиката или в книгите за пътешествия. Не по-малко важна, в 

края на краищата, може да се окаже снобската интенция. Четя- 

щият сноб се смята за просветен читател, независимо от това, 

че е дилетант (Гумилев/Gumilev 2005: 539). 

Специфична група съставят преводачите, издателите, ли- 

тературоведите и преводоведите. Всички те, по силата на про- 

фесионалната си осведоменост, се смятат в правото си да ка- 

нонизират (и да деканонизират) писателите. Тази група може 

да бъде наречена професионални читатели, тъй като четенето, 

анализът, издаването и преводът на литературни произведения 

са източник на техните доходи. Би било несправедливо обаче 

да им се приписват изключително меркантилни интереси. Ли- 

тературоведите и преводоведите се занимават освен с обичай- 

ното и с дидактика, и със собствено научно творчество, което 

трябва да се отличава с обективизъм. Издателите, на свой ред, 

са готови да публикуват комерсиални четива и по този начин да 

получат възможност да извадят на бял свят и книги, признати 

за шедьоври, въпреки рискованата рентабилност на подобно 

предприятие. По подобен начин постъпва Мачей Сломчински – 

преводач на Шекспир и Джойс, превъплъщавайки се в Джо Алекс 

(псевдоним, под който публикува свои популярни детективи). 
Срещат се и немеркантилни автори, които в порив на твор- 

ческо въодушевление забравят за всичко на света, в това число 

и за насъщния. Навремето жената на Джеймс Джойс продава 

екземпляра на „Одисей“, който бил на полицата на мъжа ѝ, за 

да купи храна. 

Старият принцип: „Ако не знаеш каква е работата, значи, 

работата не е в парите“, няма универсален характер. По-полезна 

може да се окаже теорията за когнитивния дисонанс (Фестингър/ 

Festinger 1999), под който се разбира състоянието на психически 
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дискомфорт, предизвикано от сблъсъка на конфликтуващи пред- 

стави в съзнанието на индивида, каквито са идеите, вярванията, 

ценностите или емоционалните реакции. Четенето се усложнява 

от предубедеността на потвърждаването. По такъв начин човекът 

проявява предпочитание към информацията, която се съгласува с 

неговата гледна точка, убеждение или хипотеза (Plous 1993: 233). 

С такава склонност към потвърждаване на личната гледна точ- 

ка се обясняват читателските избори и решения. Това убедител- 

но е илюстрирал Бен Макинтайър (Macintyre 2015: 7) в статията 

за библиотеките тирани. Така, както Осама бин Ладен е чел за 

слабостите на Америка, а Хитлер – за спиритуализма и военното 

дело, Сталин, на свой ред, се е интересувал от книги за Пушкин, 

за Иван Грозни и Петър Велики. Той ги четял с молив в ръка, за да 

подкрепя убежденията и идеологията си. А пък Хитлер в послед- 

ните дни на живота си е четял биографията на Фридрих Велики. 

Американският преподавател по литературоведски дис- 

циплини Джеймс Н. Фрей (Frey 1994; 2000; 2004; 2010; Фрэй/ 

Frjej 2005) подчертава в своите книги, че писателят е длъжен 

да заставя читателя да съпреживява, да изпитва симпатия към 
героите и да се отъждествява с тях. 

Книгата на американския литературен критик и литера- 

туровед Харолд Блум „Страх от влияние“ (Bloom 1997; Блум/ 

Blum 1998) също тълкува от какво се ръководи писателят. Спо- 

ред неговата мисъл „влиянието е само другото наименование на 

литературното творчество“ (Bloom 1987). Може да се добави, 

че терминът страх от влияние характеризира и дейността на 

преводача, който не превежда пръв някое литературно произве- 

дение на своя роден език, когато има предшественици, т.е. вече 

съществува серия от преводи. 

Заслужават внимание разминаванията, отнасящи се до 

визуализацията на страха. Така, двамата демотиватори – и рус- 

коезичният1, и полскоезичният2 – се позовават на един и същи 

постер, но се различават в обясненията. 

1      Виж <http://demotivators.to/p/43182/strah.htm>. 
2      Виж <http://demotywatory.net/246/strach>. 

http://demotivators.to/p/43182/strah.htm
http://demotywatory.net/246/strach
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Текстът на руски звучи: „СТРАХ. Ако не убива – те превръща 

в животно“, докато в същото време текстът на полски съдържа 

нещо друго: „Страх... Сянката на съмнението със своята изкус- 

ност“. 

Книгата на Блум „Западният канон“ (Bloom 1994) не пре- 

става да предизвиква спорове. Трябва да се добави, че кано- 

ничният списък съдържа много повече руски, отколкото полски 

автори, сравни: Пушкин, Гогол, Лермонтов, Сергей Аксаков, 

Александър Херцен, Гончаров, Тургенев, Достоевски, Лев Тол- 

стой, Николай Лесков, Александър Островски, Чернишевски, 

Блок, Чехов, Ахматова, Андреев, Бели, Манделщам, Хлебни- 

ков, Маяковски, Булгаков, Михаил Алексеевич Кузмин, Горки, 

Бунин, Пастернак, Олеша, Цветаева, Зощенко, Платонов, Сол- 

женицин и Бродски3 (Bloom 1994: 545, 557). А пък полските 

автори в списъка на Блум са едва шест: Бруно Шулц, Чеслав 

Милош, Витолд Гомбрович, Станислав Лем, Збигнев Херберт и 

Адам Загаевски. Неизвестно, защо изобщо не е взета под вни- 

мание полската литература от XIX в. Може да се предположи, 

че причината за това не е, че след подялбите Полша вече не 

съществува на картата на Европа, а защото Блум чисто и просто 

не е познавал тази литература. 
 

3      Фамилиите на авторите се изброяват по реда, предложен от Блум. 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



Литературният канон като временен изход в интенционалните игри 65  

В заключение би следвало да се спомене за две ограниче- 

ния в играта на интенциите, чийто временен резултат е литера- 

турният канон. Едното от тях Умберто Еко назовава с термина 

intentio operis (интенция на произведението). Спорът между за- 

щитниците на интенцията на текста и интенцията на читателя – 

е спор за хиперинтерпретацията. Второто – Татяна Рибалченко 

(Рыбальченко/Rybal’chenko 2013) нарича вътрешна интенция 

на литературата към класиката. Без традиция няма авангард, 

който би се откроявал само на фона на класиката – също бивш 

авангард. „При всеки разрив с традицията, отменящ някаква об- 

щоприета забрана, вече се очертава друга система, също толко- 

ва строга и толкова произволна“ (Кайуа/Kajua 2007: 38). 
Литературната канонизация е особено сложна игра, която 

– както е забелязал Роже Кайоа (Кайуа/Kajua 2007: 136) – напом- 

ня замаскираните лотарии, които „не изискват никакво влагане 

на средства и на пръв поглед се представят като възнаграждение 

на таланта, ерудицията, находчивостта или на някакви други за- 

слуги, които по природа не се поддават на обективна оценка и 

законна поддръжка“. Случайността – е началото на играта алеа. 

Младите писатели могат само да мечтаят за Нобелова на- 

града, получават я – като правило – възрастните, но далеч не 

всички. Интересно е казал по този повод полският поет Збигнев 
Херберт (Herbert 2008: 200): 

 
Нобеловата награда не променя нищо. Наградата е сякаш 

червено балонче, обект на мечтите на детето. Писателят е 

зряла личност, но за него наградата е като балонче. Човек 

се учи дълго на литературното дело, крачка след крачка, 

и го постигат само издръжливите. Талантът е нищо, той 

бързо се губи. Най-важно е да имаш характер. Можеш 

да знаеш всичко за стиловете на писане, трябва обаче да 

притежаваш характер, и то силен характер, за да можеш 

от множеството стилове да избереш само един – своя 

собствен. 
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The conversation with one of the most distinguished researchers of the 
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world literature’s relation to the literary canon, to the changing concepts 
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Като продуктивен учен, чиито текстове покриват твърде широк 

спектър от теми – от древната акадска поезия до разпалените 
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дискусии през ХХ в. в департаментите по литература в Амери- 

ка – Дейвид Дамрош е наясно с границите на възможностите 

си. В книгата си от 1995 г., посветена на историята и бъдещето 

на американското академично образование, „Ние, учените“, той 

пише: За да бъдеш мултидисциплинарен изследовател, трябва 

да си „идеалният читател, който страда от безсъние“ – мечта- 

ният от Джойс читател на „Бдение над Финеган“. Постепенно, 

за мое съжаление, разбрах, че понякога имам нужда от сън“. 

Желанието да реализира утопичните си амбиции (световна ли- 

тература, продуктивни съвместни проекти с различни колеги), 

съчетано с реалистичната представа за ограниченията, които 

налагат историческите обстоятелства и житейските грижи, ха- 

рактеризира кариерата на Дамрош. 

В момента Дамрош ръководи Департамента по сравни- 

телна литература в Харвардския университет, но започва кари- 

ерата си с изследване на доста по-ранни явления в световната 

литература. Той проучва влиянието на древната близкоизточна 

литература (например епоса за Гилгамеш) върху наративната 

структура на Еврейската библия. Стремежът му да изследва 

литературния еклектизъм в крайна сметка води до опитите му 

да оспори организацията на съвременния университет. Поло- 

жените усилия в тази посока се реализират в две книги – „Ние, 

учените“ (1995) и „Срещи на мисълта“ (2000) – забавни мемо- 

ари, в които Дамрош разказва за съвместната си работа с трима 

колеги от хуманитарната сфера, които имат различни от него- 

вите научни интереси и предпочитания. През 2003 г. в „Какво 

е световна литература?“ изследователят насочва вниманието 

си към въпроса за световната литература – понятие, което се 

заражда във въздушните фантазии на Гьоте за „поезията [като] 

универсална собственост на човечеството, която се проявява 

навсякъде и по всяко време“. Той се фокусира върху най-ва- 

жните аспекти на разбирането на това понятие, като съставя 

антологии, подготвя университетски курсове и пише книги за 

една по-широка аудитория. 
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Настоящото интервю се проведе в кабинета на Дейвид 

Дамрош в Харвард. 

Нека започнем с това, което правихте миналото лято: за 

четвърта поредна година Вие оглавявате Института за све- 

товна литература – едномесечна програма, която събира 

учени, студенти, писатели и преводачи от целия свят, за да 

споделят своите знания и да обсъдят тенденциите в светов- 

ната литература. Бихте ли ми разказали как се зароди тази 

идея и как се разви във времето? 

Започнах да обмислям реализирането на тази програма 

преди няколко години. Посетих различни места, изнесох 

лекции и обсъдих целите на този проект; видях, че хората 

се интересуват от възможността да разглеждат по-широко 

световната литература в един глобален контекст. Тогава 

нещата изглеждаха ефимерни, тъй като едва няколко уни- 

верситета насочваха студентите към литература, която е 

извън един твърде специфичен и ограничен обхват от тек- 

стове: обикновено студентите изучаваха националната 

традиция, може би литературата на региона и връзките 

на националната литература с европейската култура. При- 

помних си школата за критика и теория, която се провежда 

в Корнел от няколко години – шестседмична лятна про- 

грама, която стартира преди около 30 години в периода на 

разцвет на теорията и събира хора от цял свят. Реших, че 

това би могло да бъде един интересен модел. 

В книгата „Какво е световна литература“ Вашият отговор 

на въпроса от заглавието е сравнително предпазлив: „Све- 

товната литература обхваща всички литературни произ- 

ведения, които се разпространяват отвъд своята култура, 

в превод или на оригиналния си език“. Самото понятие за 

световна литература обаче поражда множество негативни 

реакции. Затова искам да добавя нещо към Вашия основен 

въпрос: Защо това понятие разгневява толкова много хора? 
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Е, за щастие, то също така предизвиква интереса на много 

хора. Провокиран съм да разсъждавам върху този въпрос, 

защото забелязвам промяна в парадигмата, която е в ход 

под въздействие на глобализацията: изместване на фокуса 

в сравнителното литературознание от Западна Европа към 

процесите в света. 

Мисля, че е добре да говорим за понятието през при- 

змата на теорията на Пиер Бурдийо за културното поле – 

когато някое ново движение навлезе в изследователското 

поле, защитниците му неизбежно застават зад схващания, 

които засягат съществуващия дискурс. Хората, които са 

активни в културното поле, изпитват смесени чувства: ня- 

кои са ентусиазирани от новата перспектива, други – не 

толкова. Колкото по-широко навлиза едно ново движение 

в научните дискусии, толкова по-голямо дискурсивно про- 

странство заема, територия, принадлежала до този момент 

на други течения. Тъй като това е конфликтна ситуация, 

Бурдийо използва метафора, свързана с военни дейст- 

вия – „заемане на позиция“. До голяма степен процесът 

е не само неизбежен, но и здравословен и допринася за 

развитието на полето. Натъжава ме фактът, че някои хора 

изпитват силен гняв, а той възпрепятства интелектуална- 

та работа. Когато заемането на позиция се милитаризира 

до степен, която превръща спора в карикатурна полемика, 

дискусията изобщо не е плодотворна. 

 

Нека поговорим още малко за представата за дискурсивно 

пространство и заемането на позиция в културното поле. 

Някои хора биха казали следното: фокусирането върху све- 

товната литература привилегирова още повече свръхпри- 

вилигировани центрове на икономическа и културна власт. 

Защо да изследваме творби, които така или иначе се радват 

на широко разпространение по света и доминират на све- 

товната сцена за сметка на произведения, които по различ- 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



„... моето разбиране за същността на литературния анализ произтича от... 73  

ни причини са останали изолирани в своите култури? Защо 

да изучаваме „победителите“? 

Това е добър въпрос. Когато дискусията се свежда до ярко 

очертани бинарни опозиции, тя рядко отчита процеси- 

те, които наистина се случват. В някаква степен фокусът 

върху световната литература е свързан с канона, и по съ- 

щество (както виждаме при Франко Морети или Паскал 

Казанова) отразява една система на неравнопоставеност, 

в която определени страни, култури и центрове имат пре- 

димство. Морети смята, че желанието за преодоляване на 

тази неравнопоставеност неизбежно води до изследване 

на определени модуси на трансмисия. Една от стъпките в 

процеса на проучване на световната литература е включ- 

ването в този дискурс на различни произведения, които са 

слабо познати извън своята културна среда. 

Смятам, че ще бъде грешка, ако определим този вид 

изследване на разпространението и рецепцията на тек- 

стове единствено като пасивно проучване на творбите, 

излезли на книжния пазар. Като човек, който се занимава 

с антологии, винаги съм се опитвал да окажа влияние вър- 

ху този пазар. Твърдя, че поезията на ацтеките става част 

от световната литература чрез преводите и тяхното раз- 

пространение. В противен случай, никой не би я чел извън 

Мексико и почти никой в самото Мексико. Чрез включва- 

нето в антология на мои преводи, както и на други пре- 

води на тази поезия, направени по-рано, популяризирам 

една малка литература, към която никой не беше проявя- 

вал интерес от дълго време. Антологията също така оси- 

гурява контекст за четенето и преподаването ѝ. Не смятам, 

че изучаването на световната литература задължително 

привилегирова съществуващия ред. 

Искам да допълня още нещо във връзка с обвинение- 

то за привилегироване на определени литератури: доскоро 

сравнителното литературознание беше ограничено в голя- 
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ма степен до изследвания на основните сили в Западна 

Европа – френската, немската, английската, донякъде аме- 

риканската и някои текстове от руската литература от XIX 

и XX в. Повечето източноевропейски литератури изобщо 

не бяха обект на интерес; арабската литература от Анда- 

лусия не беше във фокуса на вниманието; исландската ли- 

тература, с малки изключения, не беше разглеждана. Беше 

трудно да откриеш компаративист от предишното поколе- 

ние, който се е занимавал с важни европейски литератур- 

ни традиции като исландската, португалската, чешката и 

полската. Изглежда, че едно от нещата, които се случват, е 

твърде закъснялото разширяване на полето. 

Обсъждаме антологии, канони, компаративисти и институ- 

цията на сравнителното литературознание, но какво можем 

да кажем за читателя, който отдавна е завършил училище? 

Какво може да спечели той от тази дискусия? 

Един от интересните моменти в този дебат е свързан с на- 

личието на различни типове световна литература, дори в 

рамките на една държава. Световна литература за обикно- 

вения читател, литература, която се изучава от студентите, 

и текстове, които са обект на интерес за изследователите. 

Световната литература за широката публика включва пре- 

димно произведения от съвременната литература и някол- 

ко литературни шедьовъра от различни места. Стремежът 

към популяризиране на световната литература като поле е 

продиктуван и от любопитството на читателите към един 

по-широк, непознат литературен свят. 

Но един от проблемите при този модус на четене е рискът от 

токенизъм1: когато например някой прочете една книга на 

Харуки Мураками и реши, че е опознал японците. 
 

1 Политика или практика на символично включване на членове на малцин- 

ствени групи в различни форми на социалния живот. Използва се и с по- 

широко значение като „проформа“, „фиктивно“ действие. – Б. пр. 
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Това е точно така. Бих искал отново да направя разграни- 

чение между изследователския подход и този на читателя – 

сериозните занимания с процесите в световната литерату- 

ра на академично ниво не се основават на токенизма, а на 

изучаване на езици и на задълбочено проучване на полето, 

избраните периоди, култури и група от автори. За обикно- 

вения читател, разбира се, нещата стоят по различен на- 

чин – от литературата на древна Гърция той може да про- 

чете един епос на Омир. Е, това токенизъм ли е? Въпросът 

за токенизма трябва да бъде балансиран от друг въпрос: Не 

е ли по-добре да се запознаеш с едно произведение от оп- 

ределен период и култура, отколкото да не прочетеш нито 

едно? Екстремният вариант на токенизма означава пълно 

изличаване; ако мога да избирам, ще предложа едно про- 

изведение с надеждата да го харесат и да потърсят други 

текстове. Когато един автор стане популярен по света, това 

провокира силен интерес към културата, от която произ- 

хожда. Литературните агенти търсят следващия Орхан 

Памук и вече са открили нови турски писатели. Успехът 

на поредицата “Nordic Noir” доведе до много преводи на 

скандинавска литература и възможности за публикуване в 

чужбина на редица автори от тази част на Европа. 

Искам да спомена друг проблем, който занимава 

и хората на XIX в.: никой не може да прочете около 50 

творби от всяка литературна традиция – това означава пет 

хиляди произведения и четенето им би отнело цял живот. 

Съгласих се да напиша книга за издателство „Пенгуин“, 

обърната към обикновения читател, и трябваше да реша 

колко произведения да включа в нея. Нарекох книгата „По 

света с осемдесет книги“, като поставих стратегически 

акцент върху познати класически произведения, както и 

върху непознати творби, които мислех, че мога да вклю- 

ча в дискусията – от Попол-Вух2 до „Приказка за Киеу“ 

2      Попол-Вух („Книгата на Народа“) е книга епос на мезоамериканската кул- 

тура, паметник на древната южноамериканска литература. – Б. пр. 



76 Дилън Сухер  

на Нгуен Зу3, ключова творба на модерната виетнамска 

литература. Повечето читатели всъщност познават едва 

няколко класици, които са част от канона и не принадле- 

жат на собствената им литературна традиция. Включих 

португалския национален епос „Лузиада“, гватемалския 

носител на Нобелова награда Мигел Анхел Астуриас и 

голямата писателка от средата на ХХ в., Маргьорит Дьо- 

рас, която е първата жена, избрана за член на Френската 

академия, и автор с големи тиражи на книгите си. Тези 

произведения са малко познати извън своята културна 

среда – надявах се да събудя интереса на обикновения 

читател към тях. 

В по-малките култури някои компаративисти от 

XIX в., които се стремели да популяризират своята лите- 

ратура навън, обикновено залагали на един автор – писа- 

тел, който би могъл да получи най-широк резонанс из- 

вън страната си. Те често избирали националния поет на 

своето време – Шандор Петьофи, например. Уго Мелцел, 

основател на първото списание за сравнително литерату- 

рознание и световна литература, публикувал поезия на 

Шандор Петьофи, преведена на 22 езика. Георг Брандес, 

големият датски компаративист, който бил разтревожен от 

липсата на интерес към скандинавската литература, зало- 

жил на Ибсен и Киркегор и енергично ги популяризирал. 

Да, японските писатели, които били вдъхновени от Ибсен 

в края на XIX в., не познавали добре други автори от бо- 

гатата скандинавска литература. Дали това е токенизъм? 

Ибсен е оказал голямо влияние върху драмата и прозата от 

ерата Мейджи4, а това е изключително благоприятен про- 

цес за японската култура. 
 
 

3     Виетнамски поет (1765–1820). – Б. пр. 
4 По времето на управлението на Император Мейджи (1852–1912) изолира- 

ната страна преживява индустриална, политическа, социална и културна 

революция. – Б. пр. 
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Тези процеси повдигат друг въпрос. Какво могат да напра- 

вят учените, издателите, литературните списания, за да под- 

помогнат разпространението на произведения от световна- 

та литература и да представят една балансирана и пъстра 

картина? 

Съществуват различни възгледи за световна литература и 

една от причините, поради които обсъждаме тези въпроси, 

е свързана със стари битки, които се водят отново на този 

нов терен. Много от проблемите около световната литера- 

тура, която се противопоставя на сравнителното литерату- 

рознание и постколониалните изследвания днес, можеха 

да бъдат забелязани преди десетилетия в рамките на аме- 

риканското литературознание. В своята книга “Professing 

Literature” („Преподаването на литература“) Джералд Граф 

пише, че дебатите, на които става свидетел в своето вре- 

ме – някъде около 80-те, се водят и през 20-те и 30-те го- 

дини на века. Още в началото на века едни срещу други 

застават филолози и литературни критици. Този конфликт 

прераства в сблъсък между Новия критицизъм и Новия 

историзъм, между „нови хуманисти“ и постколониалисти, 

а днес може да се трансформира в противопоставяне меж- 

ду всяко едно от горните течения и световната литература. 

И в дискусиите преди десетилетия учените задават въпро- 

са за степента на езикова прецизност? Филолозите казват, 

че критиците са естети и ненадеждни тълкуватели, които 

се носят по повърхността, не познават добре културния 

контекст и нямат достатъчно добра езикова подготовка – 

именно това са нещата, в които са упреквани изследова- 

телите на световната литература днес. Тези спорове съ- 

пътстват цялото столетие и се проявяват в конкуриращи 

се антологии, академични курсове и възгледи. Сравнител- 

ното литературознание допускаше – също както и изслед- 

ванията на световната литература преди едно поколение – 

че само няколко литературни шедьовъра от целия свят 
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могат да бъдат обхванати като обекти на проучване. „За- 

падният канон“ от Харолд Блум разглежда около двадесет 

и пет произведения. Днес интересът е насочен към един 

по-широк кръг от литературни произведения. Трябва да 

се търси баланс между вниманието към големи творби на 

литературната класика от целия свят, които могат да на- 

мерят лесен път към читателя, и представянето на нови, 

по-слабо познати автори. Подходящият баланс е различен 

за всяка конкретна културна сцена. 

Повечето хора се запознават с произведения от све- 

товната литература в рамките на собственото си културно 

пространство – книгите, които са налични в превод или 

четат на езиците, които могат да научат в училище; или 

това са книгите, които виждат по рафтовете на книжарни- 

ците, творби, които се обсъждат и са обект на критически 

интерес. 

Произведенията от световната литература, които са 

достъпни в различни части на света, не са едни и същи. 

Хората, които упрекват изследователите на световната ли- 

тература в популяризиране на американската култура, не 

отчитат разнообразието от творби, които са достъпни на 

различни места. Множество антологии с произведения от 

световната литература се публикуват в Естония през пос- 

ледните двадесет години и в Япония за последните сто 

години, а в Полша виждаме редица конкуриращи се лите- 

ратурни списания, които представят произведения от не- 

известни до този момент литературни традиции. Амери- 

канизацията е реален, но ограничен процес, който е част 

от една сложна и богата глобална сцена, която много хора 

не познават. 

Как се възприема световната литература в различните час- 

ти на света? Бяхте ангажиран с проект в Китай и заедно с 

професор Чен Уонгуо от Университета Цинхуа подготвихте 

антология на световната литература. 
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При съставянето на такива антологии обикновено се стре- 

мим да представим произведения, които помагат на хората 

да видят как тяхната литература се съотнася към чужди 

литературни традиции и по-специално, към онези от тях, 

които са били пренебрегвани. Китайският ми колега на- 

стояваше да включим повече американски и френски ав- 

тори, отколкото бях планирал. За мен това беше изненада. 

Така че добавихме Сол Белоу, който не бях предвидил, 

въпреки че е носител на Нобелова награда. В САЩ той 

рядко е обект на нашите дискусии, но Уонгуо държеше да 

бъде представен в антологията. 

Кое произведение на Сол Белоу? 

“Looking for Mr. Green”. Твърде интересна история. Ро- 

ман, който се занимава с политиките, свързани с расата 

и пола, и не ми беше познат до този момент. Това е ранна 

негова книга. Покрай тази антология научих нови неща за 

американската литература. Настоявах за включването на 

творби от виетнамската литература, които моят китайски 

колега никога не беше чел. Мисля, че в Китай е много ва- 

жно да се мисли за една по-широка източноазиатска кул- 

турна сфера. Обхванахме произведения от корейската, ви- 

етнамската и японската литература, така че това осигури 

някакъв баланс. Разбира се, в антологията имаше и творби 

от китайската литература. 

В китайския контекст световната литература често 

е разбирана като чуждестранна литература. В Америка, 

разбира се, е същото. Някои преподаватели в курсовете 

по световна литература не разглеждат английски или аме- 

рикански автори, защото си казват: „Студентите така или 

иначе ще се запознаят с тях“. Мисля, че е по-важно да се 

представи една цялостна картина, в която твоята литерату- 

ра би могла да се впише. Това, разбира се, е част както от 

естетическия, така и от политическия дневен ред. 
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Обсъждали сте и въпроса за необходимостта от преосмисляне 

на историческите рамки. Организацията на повечето антоло- 

гии, дори ако не е строго хронологична, следва исторически- 

те периоди, които кореспондират с традиционните западни 

представи (средновековен, ранна модерност и т.н.). Как тряб- 

ва да определяме историческите рамки, за да не привилеги- 

роваме „западната култура и съвременната литература“? 

Емили Аптър е написала чудесна кратка глава по тази 

тема в новата си книга “Against World Literature”, коя- 

то се казва „Проблемът на еврохронологията“. В нея тя 

обсъжда периодизацията през XX в.; смятам, че този 

въпрос става по-сложен, когато се върнем към по-ранни 

периоди, защото периодизацията на по-големи отрязъци 

от време продължава да е доминирана от западната глед- 

на точка. Дори когато литературната история се пише от 

изследователи извън Запада, те често прилагат западни- 

те модели на периодизация. Сисир Кумар Дас например, 

който изследва историята на индийската литература, 

достига до XIX в., следвайки британската рамка. Добре е 

да сме наясно с този проблем и да определяме хроноло- 

гическите рамки според конкретната литература, с която 

работим. 

Когато става въпрос за обикновения читател и въ- 

веждащи в материята антологии, трябва да обсъждаме 

възможността за преобръщане на посоката от настоящето 

към миналото, или да търсим съпоставката между ранна и 

късна литература. Поставяйки „Метаморфозата“ на Кафка 

до Овидий, виждаме как поезията на древноримския поет 

кореспондира с модерната епоха. Част от проблема с ев- 

ропейската периодизация и историческите рамки, използ- 

вани от академичните институции в САЩ, се корени във 

възгледа, че периодите плътно следват един след друг. Бих 

предпочел, както казва Т. С. Елиът, една „идеална после- 

дователност“, която постоянно се променя. 
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Мисля, че тези общи категории, древен и модерен, оп- 

ростяват картината и стават уязвими – в античната епоха 

виждаме относително старомодни и сравнително модерни 

автори. По-интересно е да мислим как тези категории мо- 

гат да бъдат употребявани за различни периоди и в рамки- 

те на самите тях. 

Какво ви насочи към изследванията на световната лите- 

ратура? 

Родителите ми бяха мисионери и това беше едната от 

причините за този избор. Запознали се във Филипините 

преди избухването на Втората световна война и прекара- 

ли там повече от десет години. Баща ми научил езика на 

етноса „игорот“ в планинските провинции на страната. 

Върнали се в САЩ преди избухването на Корейската вой- 

на и моето раждане, но аз израснах, слушайки много раз- 

кази за тази част на света, с която те се чувстваха дълбоко 

свързани. Втората причина беше курсът по история на из- 

куството в колежа – типичен курс, проследяващ западно- 

то изкуство (от античната епоха до Ренесанса). Младият 

асистент обаче, който водеше заниманията на нашата гру- 

па, беше специалист по мезоамериканско изкуство. Той 

отдели една седмица на изкуството на ацтеките и маите, 

защото познаваше добре тази материя. Този курс събуди 

интереса ми към техните култури и написах текст за нео- 

бичайна статуя на богиня, носеща името Котлакиу, която 

се намира в Националния музей по антропология в Мек- 

сико Сити. Тогава бях едва първокурсник и нямах опит в 

научните изследвания – в усилията си да разбера нейната 

иконография, открих книга на Мигел Леон-Портила със 

заглавие „Мислене и култура на ацтеките“. Леон-Портила 

разглеждаше подробно ацтекската поезия, за да разбере 

мисловния свят на ацтеките. Той цитираше много стихо- 

творения и аз четях превод на превода – английски прево- 
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ди на испанските преводи на нуатъл, езикът на ацтеките. 

Реших да науча този език и открих курс, който се четеше 

на нуатъл в Департамента по антропология. Ръководи- 

телят на моята програма се ядоса, когато разбра, че ис- 

кам кредити за този курс, но в крайна сметка ми ги даде. 

Дори в Йейл в онези дни започваха да поощряват подобни 

странни избори! 

Да поговорим за Йейл тогава: по-рано се определяхте като 

„възстановяващ се структуралист“? 

„Структуралист в процес на възстановяване!“ 

„Структуралист в процес на възстановяване!“. Дипломира- 

ли сте се в Йейл в края на 70-те години, когато Пол де Ман 

е преподавал там, както и Дж. Хилис Милър... 

И Питър Брукс, което беше много важно за мен. 

Какво е да си млад учен в такава среда и как тя форми- 

ра Вашето критическо мислене? 

 

Докато бях в Йейл, изучавахме сравнително литературо- 

знание, което се базираше на европейската теория, а основ- 

ната ми специалност беше литературознание, центрирано 

предимно върху теоретични въпроси. Обичам да казвам, че 

също така съм изучавал „некролингвистика“, защото се за- 

нимавах с няколко от т.нар. мъртви езици. Станахме свиде- 

тели как стурктурализмът се трансформира в постструкту- 

рализъм – Джефри Хартман ме напътстваше, докато пишех 

дисертацията си. Тогава работех с хора, които бяха специа- 

листи по антична и средновековна литература – египетска, 

гръцка, латинска, старонорвежка, средновековна литерату- 

ра от XI до XIII в. – те демонстрираха друго отношение 

към реалността, макар и да имаха силно развито чувство за 

празнини и апории, но не в деконструктивисткия смисъл, 
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а по причина на множеството липси на извори и докумен- 

ти. За мен беше интересно да се запозная с тези две перс- 

пективи, които изглеждаха на противоположни полюси, но 

криеха в себе си и общи неща. От неопределеността в тек- 

стовете на Русо и Шлегел, за които говори Пол де Ман, до 

неясното значение на необичаен йероглиф или загадката, 

свързана с изгубената половина от определен текст – тази 

съпоставка беше твърде интригуваща за мен. 

След като завърших университетското си образова- 

ние, започнах работа в Колумбийския университет. Когато 

бях първокурсник в Йейл, беше публикувана книгата на 

Пол де Ман „Слепота и прозрение“; започнах да препо- 

давам в университета две години след като „Ориентали- 

змът“ на Едуард Саид излезе на книжния пазар. Култур- 

ният контекст вече беше различен – трудно е да бъдеш в 

такава среда и да не се промениш. 

Баща Ви е бил мисионер, а в един момент сте започнали да 

изучавате Светото Писание от академична гледна точка. 

Каква беше неговата реакция? Какъв вид преход беше това? 

Мисля, че беше доволен от това и малко озадачен. Смя- 

там, че всяка форма на задълбочена критическа работа 

включва автобиографичен елемент, свързан с твоя произ- 

ход, и човек трябва да е наясно с това. Не е нужно да от- 

деляме прекалено много внимание на този въпрос, но сре- 

дата, от която произлизах, със сигурност оказа влияние 

върху моите занимания. Проповедите на моя баща бяха 

първите ми уроци по литературен анализ. Беше много 

добър проповедник и в един момент престана да използ- 

ва записки. Правеше красиви експозиции и разглеждаше 

кратък епизод от някое от евангелията. В Епископална- 

та църква съществува тригодишен цикъл и един и същи 

текст се разглежда отново след определения период. Про- 

поведникът трябва да каже нещо различно от онова, което 
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е проповядвал преди три, шест или девет години. Възпи- 

тах у себе си нагласа за промяна и развитие и в същото 

време виждах каква голяма част от биографията на баща 

ми се отразява в неговите проповеди. Не бях мислил за 

този въпрос по този начин досега, но без съмнение, моето 

разбиране за същността на литературния анализ произти- 

ча от този опит, от желанието за създаване на общност и 

следването на етическа цел. Това продължава да е много 

важно за мен. 

 

Преведе от английски: Ружа Мускурова 

 

 
Текстът е от <https://www.asymptotejournal.com/interview/an-interview- 

with-david-damrosch/>. 
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The work explores the intensification of debates about the literary canon 

in the new millennium, which continue the militant conflikts of previous 

decades in the new digital and commercial situation. The role of the reader 

is emphasized, which becomes an important factor in canon formation, and 

the canon remains subject to ideological and political clashes, part of the 
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Представите за формирането на литературния канон, за него- 

вата същност, за принципите и техниките за неговото констру- 

иране, за възможните трансформации в него намират множе- 

ство противоречиви и антагонистични позиции през новото 
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хилядолетие, когато все по-често се говори за така наречените 

„канонични войни“, които могат да бъдат открити и в по-ранни 

исторически периоди, но в настоящето стават все по-значими и 

всеобхватни в резултат от глобалните трансформационни про- 

цеси в различни области и дисциплини. Дебатите за канона през 

новото хилядолетие до голяма степен повтарят, разширявайки 

и проблематизирайки, заложените в самото понятие парадокси 

и проблеми, което отваря диалога между различни критически 

позиции, които трудно намират помирение и съгласие. Във въ- 

ведението си към „Удоволствие и промяна“ Франк Кърмууд и 

Робърт Алтър открояват проблематичния характер на канона 

и подчертават, че „Спорният въпрос за канона и за това колко 

може да бъде съмнителен или дори коварен за канона, много- 

кратно е бил обсъждан в академичните среди от началото на 

90-те години. Този дебат беше продиктуван в по-голямата си 

част от широко разпространеното политизиране на литератур- 

ните изследвания. [...] Ако образуването на канона е мотивира- 

но, както твърдят критици от академичните среди, от някакво 
„тайно споразумение с дискурсите на властта“ в обобщението 

на Кърмууд за този възглед, самият канон трябва да бъде гледан 

със студеното око на подозрението като потенциално средство 

за корекция, изключване и тайно идеологическо манипулира- 

не“ (Alter 2004: 31). Тази позиция до голяма степен пренася ост- 

рите полемики за канона от предходни периоди в контекста на 

новото хилядолетие, когато за канона се мисли от разнородни 

идеологически и политически позиции, които са част от глобал- 

ното умножаване на идентичности и равностойното им участие 

в многообразието от дебати в новата културна ситуация, когато 

се потвърждава тезата, изведена от постмодернисти и мулти- 

културалисти за релативността на понятието канон, доколкото 

трудно може да бъде намерен обективен критерий или стандарт 

за качество на отделните литературни творби. Всичко това от- 

варя дебата за множествеността на проектите, ориентирани към 
 

1      Преводите на всички цитати в текста са мои, И. И. 
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развенчаване на трайния предразсъдък за „добра литература“, 

здраво вписан в традиционните представи за естетически до- 

стойнства. Динамичната културна ситуации от новото хилядо- 

летие предпоставя възприемането на литературата като елемент 

от многообразието от културни дискурси, подчинени и опреде- 

ляни от социалнополитически, икономически и технологични 

характеристики. Всичко това изисква независима от конституи- 

раната веднъж за винаги институционална рамка позиция, която 

се разколебава с всеки индивидуален избор, допускайки според 

някои изследователи безпроблемното съжителство в глобалния 

литературен канон на автори като Омир и Тони Морисън, Сал- 

ман Рушди и Милтън. Все по-отчетливо се наблюдават тенден- 

ции за освобождаване от догмата на традиционния канон в едно 

с появата на множество разнородни проекти за формирането на 

различни нови канони. 
Всъщност ранната съпротива срещу институционалната 

йерархична власт на канона се наблюдава още от XIX в., когато 

се появяват и първите пробиви в нормативно прескриптивните 

идеологии, защитаващи строгата жанрова и йерархична систе- 

ма на канона. Изследователи като Горак критикуват модерния 

академичен канон, който създава трудности в четенето, защо- 

то е основан на твърде общи и неясни критерии за оценка, а 

множество критици го възприемат като средство за отстояване 

на ортодоксални ценности, чрез които се гарантира културната 

власт на консервативното малцинство. Авторът откроява ис- 

торическата променливост и противоречивост на понятието и 

подчертава, че „историята на формирането на канона невинаги 

разказва за развит и стабилизиран консенсус. На много ранен 

етап от своята история обхватът от значения, приписвани на ка- 

нона, се разширява и става изключително противоречив. Дейст- 

вително веднага щом достигне отвъд мярката, канонът става 

спорен“ (Gorack 1991: 6). Литературният канон се оказва проти- 

воречива и спорна категория, която през годините многократно 

се е променяла под въздействието на разнородни политически, 

идеологически и общностни интереси и амбиции, изграждай- 
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ки подвижен йерархичен ценностен модел. Дебатите за канона 

през новото хилядолетие намират сходни заключения за негова- 

та противоречивост и възможностите за промяна в различните 

национални култури. Откроявайки възела от противоречия в 

канона, Александър Кьосев подчертава: „Затова, противно на 

името си, каноните никога не са достатъчно стабилни. В прак- 

тически план, макар че уж всички знаят по очевидност кои са 

„Великите“, списъкът с техните имена и текстове остава посто- 

янно оспорван и преподреждан: той почти винаги е временен 

компромис между институции, сили и личности, около него не- 

прекъснато текат ожесточени дискусии, даже скандали“ (Кьо- 

сев/Kyosev 2013: 500). Тази позиция до голяма степен е близка 

до казаното от Горак, което потвърждава глобалните тенденции 

за освобождаване от догмите на канонизирането и търсенето на 

нови механизми и форми за каноноформиране, което неизменно 

преминава през стадиите на дебата, скандала и дори войната. 

През новото хилядолетие утвърдените традиционни представи 

за канона като сбор от естетически и езиково открояващи се 

текстове, характерни за конкретен исторически период в дадена 

литература, започва все по-активно да се конкурира с идеята, 

че значимостта на една творба се определя от политическото и 

културното ѝ влияние. Все по-значими стават социалните аспек- 

ти на литературата, механизмите на взаимодействие в силно 

динамизирана културна среда. Въпросите за канона и литерату- 

рата изискват задълбочен анализ на представите за литература, 

които никога не са били еднозначни и категорично дефинира- 

ни, а са подлагани на различни категоризации от разнородни 

естетически, философски, политически и теоретични позиции. 

Още ранните етапи или периоди (по определението на Браян 

Макхел) от развитието на постмодернизма максимално разши- 

ряват представите за литература и заедно с това извършват ра- 

дикална процедура по деконструиране на традиционни и кон- 

венционализирани значения, които затварят в тясна плоскост и 

ограничават литературните критерии и ценности. През новото 

хилядолетие вече е все по-важно да се проследяват и анализират 
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отношенията на литературата с други културни области, фор- 

миращи представите за хетерогенния характер на културното 

поле. Културата сама по себе си е динамична структура, която 

се променя в историческия ход на своето развитие и неминуе- 

мо е променяла отношението си към литературата. По точно- 

то определение на Лавин „културата е процес, а не фиксирано 

състояние, тя е плод на непрестанното взаимодействие между 

миналото и настоящето“ (Levine 1988: 33). 

Всъщност представите за литературния канон също са се 

променяли в исторически план, неизменно търсейки пресечните 

точки на миналото и настоящето. През последните години деба- 

тът за него навлиза в нова фаза, която е свързана с изострения 

конфликт на новите културни форми, генерирани от многообра- 

зието на технологичните новости, но и с появата на някои опози- 

ционни на глобалния либерализъм тенденции, които се опитват 

да възстановят консервативните принципи на литературните из- 

следвания. Вече е банална тезата за заличените граници между 

високо и ниско изкуство, изведена от ранния постмодернизъм, 

което не означава, че тя е единодушно и безрезервно приета. 

Съществуват голям брой изследователи, които с категорична 

убеденост търсят и намират опора в консервативните, добре 

структурирани, йерархични модели на културни изследвания. 

За щастие, инвазията на дигиталните технологии в синхрон с 

утвърждаващата се в твърде широки граници на доминация ди- 

гитална култура, успяват да съхранят либералния плурализъм и 

започналите своето утвърждаване с появата на постмодернизма 

нови ценностни критерии, които остават доминиращи през по- 

следните две-три десетилетия и са част от глобалните прогре- 

сивни програми и тенденции, преодоляващи здравата хватка на 

естетическата догма и културния монопол. Попадайки под въз- 

действието на исторически променливи онтологични, естетиче- 

ски и политически категории и влияния, литературата вече труд- 

но може да формира единен, линейно ориентиран канон. Тя по 

скоро е определяна от множествеността, което предпоставя пре- 

крачване на институционализирания и официален канон и ос- 
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мисляне на възможните селективно трансформативни процеси 

в настоящето. Литературният канон трябва да се разглежда като 

динамична система, която е повлияна от и отреагира на проме- 

ните в културното поле. Всеки списък с представителните имена 

и заглавия в една литература трябва да държи сметка едновре- 

менно за историческата трайност и историческата променли- 

вост на отношенията в културното поле. Всичко това предполага 

и промяна в херменевтичния инструментариум, чрез който да се 

аргументира трансформираната нова валентност на значения и 

естетически стойности в една силно динамизирана, дигитали- 

зирана културна среда. Безспорно, преодоляването на регламен- 

тираната телеологична еднозначност започва с утвърждаването 

на постмодернизма, който продължава да оказва влияние върху 

отношението между литературни и културни феномени. Литера- 

турата поне за няколко десетилетия е силно повлияна от доми- 

ниращия постмодернизъм, които оставя трайни следи върху нея, 

поставяйки повече въпроси, отколкото еднозначни решения. За- 

почналите още в края на 90-те години опити за раздяла с постмо- 

дернизма намират своето интензифициране в многообразие от 

нови назовавания и варианти за подмяна на понятието, които са 

породени от глобалните трансформационни процеси в икономи- 

ката, политиката, културата, свързани са с бурното развитие на 

науката и високите технологии. Дигитализирането на културни- 

те ценности, широкото разпространение на интернет генерират 

интертекстуална, интердисциплинарна и интердискурсивна ди- 

намична и плуралистична културна среда, която демократизира 

и обогатява културния живот, формирайки нови интерпретатив- 

ни модели и ресурси, които изграждат симбиотичната интерак- 

ция на новия тип отношения между институции, производители 

и потребители на културните продукти. Дестабилизирането на 

строгите йерархични принципи в културата и обществото без- 

спорно започва още през 60-те години на ХХ в., когато в хаоса от 

сблъсъци на разнородни теоретични и дискурсивни модели на- 

бира сили постмодернизмът, който в перспектива радикално ще 

преобърне всички традиционни и консервативни ценности. Това 
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е и времето, генерирало бъдещите трансформации в представи- 

те за литературен канон, които рязко се ориентират в различни 

посоки. През следващите десетилетия в академичните среди се 

появяват редица учени, които открито изразяват неодобрението 

си към традиционния канон, правейки първите стъпки в процеса 

на неговото реформиране. Един от съвременните изследователи 

на литературния канон, Дийн Колбас, подчертава, че „Според 

някои описаният западен канон – корпусът на произведенията, 

включващи „класиците“ на изкуството и литературата, самият 

връх на културното постижение на Запада – някога смятан за 

вечен и универсален, сега е подкопан от обединените сили на 

феминизма, мултикултурализма, популярната култура и рела- 

тивистичните литературни теории, които превземат училища 

и университети от 60-те години на миналия век. Според други 

обяснения канонът е доминиран от „мъртви, бели, европейски 

мъже“, с изключване на автори и художници от социални гру- 

пи, които са исторически маргинализирани или не отговарят 

на интересите на доминиращата култура. Затова той е осъждан 

като елитарна, патриархална, расистка или етноцентрична кон- 

струкция. И в двата случая съществува съгласие, че настоящата 

безизходица пред литературния канон означава промяна в обще- 

ството като цяло, тъй като се смята, че паметниците от стария 

ред отстъпват на нови канони, по-голямо културно разнообразие 

и променящи се политически ценности“ (Kolbas 2001: 1). 
Дестабилизирането на твърдата, парадигмално еднознач- 

на, елитарно йерархична и монолитна структура на канона не 

води до заличаването на неговата същност и функции, а отва- 

ря перспективите пред тяхната трансформация от позицията на 

радикалните онтологични промени през новото хилядолетие, 

когато започналите в по-ранни исторически периоди промени в 

различни сфери на живота стават лесно разпознаваеми, асими- 

лирани и определящи. Самата ревизия на канона е провокирана 

и контролирана от определени групи със сходни вкусове и пред- 

почитания, което отваря въпроса за подмяната на привилеги- 

рованите решения с други стандарти на съгласие в динамична 
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конкуренция на разнородни групи и стандарти на канонизация. 

Самите отношения между групите, условно противопоставени 

на принципа „стари“–„нови“, са не само антагонистични, но и 

агресивно войнствени, а дори в групата на новите няма пълно 

единодушие, а множество вариации в представите за канонич- 

ните размествания и замествания, за включване и изключване. 

Много теоретици изследват историческите промени в един 

твърде разгорещен и противоречив дебат, откроявайки генезиса 

на една незатихваща, непримирима войнственост, характери- 

зираща дебата за канона още през последните десетилетия на 

миналия век. „През 80-те и 90-те години така наречените „кано- 

нични войни“, настъпили вследствие на постструктурализма и 

постмодернизма, провокираха задълбочено преразглеждане на 

каноничната теория в общото литературно изследване. Няко- 

гашните канонови модели, основани на допускането на универ- 

сална естетика или човешки ценности, оттогава са били сериоз- 

но оспорвани и ревизирани. В резултат на това сега сме изпра- 

вени пред бъркотия от канони и теории за канона“ (Cummerling- 

Meibauer, Muller 2017: 1). 
В съвременната културна ситуация литературният канон 

търпи драматични промени, които са подготвени от редица 

постмодерни концепти, за да намерят своите модифицирани 

проекции в различни литератури. В американската литература 

в канона навлизат автори, представителни за малцинствени гру- 

пи, които за дълъг период от време не са имали възможност за 

приобщаване към канона. В момента едно от значимите имена 

в американската литература е на Тони Морисън, което демон- 

стрира отварянето на канона по отношение на расова и поло- 

ва принадлежност, а литературната значимост на творбите е 

подкрепена и от получената през 1993 година Нобелова награ- 

да за литература. Всъщност първите пробиви в традиционния 

американски канон са засвидетелствани още през далечната 

1925 година, когато са направени първите опити за включване 

в литературния канон на поезията на индианското население. 

Трябва да припомня, че американската литературна традиция 
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е трайно подчинена на разнообразието и множествеността, ак- 

тивно вписани в постмодерната парадигма, която през новото 

хилядолетие вече е изиграла своята значима роля да интегрира 

политическите интереси на малцинствени групи в новата диги- 

тализирана и динамична културна среда, което дава основание 

на изследователите да настояват, че „Признаването на разно- 

образието на американската литературна традиция е естествено 

следствие от постмодерната парадигма. Тъй като американски- 

ят опит винаги се е характеризирал със своята културна множе- 

ственост, този факт трябва също така да се отрази и в неговия 

литературен канон“ (Bubíková s.a.). 

Всичко това е свързано с определени социалнополити- 

чески и икономически тенденции в САЩ, които провокират 

класови и етически конфликти, но и по-ранното адаптирне към 

изискванията на съвременния мултикултурен свят. В изследва- 

нето си на промените в политиките на идентичност от послед- 

ните две десетилетия на новия век Франсис Фукуяма припомня 

ролята на деконструктивизма и постмодернизма за преодолява- 

не на патриархалната незрялост и колониалната агресивност в 

САЩ, което от своя страна открива политическата коректност 

като социален феномен, легитимиращ значението на маргина- 

лизираните и отстранените, които трябва да търсят адаптиране 

към общите интереси. Според Фукуяма „В съвременния свят 

многообразието – по раса, етност, религия, пол, сексуална ори- 

ентация и други от този род – е както факт от живота, така и 

ценност. По много причини многообразието е предимство за 

обществото. Съприкосновението с различни начини на мислене 

и поведение често стимулира иновациите, творчеството и пре- 

дприемачеството. Многообразието обогатява и въодушевява“ 

(Фукуяма/Fukuyama 2019: 135). Много съвременни изследова- 

тели на афроамериканския постмодернизъм разглеждат дос- 

тъпа до канона в контекста на глобалната дигитализация, под- 

чертавайки, че „не е случайно, че кризата на печатната култура 

избухва скоро след като расовите малцинствени групи започват 

да изискват и получават достъп до канона и учебната програма, 
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драстично преодолявайки недостатъците на общността и на- 

ционалната идентичност, които биха могли да бъдат репрезен- 

тирани чрез печатната култура“ (Dubey 2003: 4). 

Новата ситуация безспорно предпоставя преосмисляне на 

традиционни ценности и модели, а комплексът от трансфор- 

мационни процеси съвсем не е заключен в преодоляването на 

расовите репрезентации, а е ориентиран и в посока към гло- 

балната ценностна редукция на печатната литература, което 

неизменно е съпътствано с дебати за смъртта на литературата, 

които отключват и проблема за естетическата многозначност 

и неопределеност на литературните ценности. В настоящето 

постмодерният дискурс се е разпространил във всички области 

и дисциплини, обхванал е цялото земно кълбо. Въпреки откро- 

яващите се настоятелни опити за раздяла с него, множество 

трансформационни процеси в различни области и дисциплини, 

трайно са повлияни от неговите концептуални парадигми, а вся- 

ко вникване в литературните процеси в настоящето неминуе- 

мо изисква задълбочен анализ на постмодерната парадигма в 

нейните исторически променливи и дефинитивно нефиксирани 

граници. Все по-забележимо става силното влияние на постмо- 

дернизма върху културните процеси и феномени от настоящето, 

когато границите между литературни и културни артефакти са 

максимално редуцирани. Безспорно е, че в последните години 

върху културната ситуация сериозно влияние оказват бързо раз- 

виващите се технологии, които се превръщат в генератор на ра- 

дикални промени в различни сфери на съвременното общество, 

което неизменно предпоставя интеракция между икономически, 

технологични и естетически феномени. Става въпрос за едино- 

действие и взаимозависимост, синтез на множество различни 

форми, рязко повлияни от инвазията на високите технологии и 

глобалното им разпространение в различни сфери на живота, 

процес, който теоретиците на дигиталната култура определят 

по следния начин: „Това проникване на дигиталната техноло- 

гия през живота ни е част от по-широк набор от явления. През 

последните 30 години се наблюдава едновременно възходът на 
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глобализацията и господството на свободния пазарен капита- 

лизъм, нарастващата вездесъщност на информационни и кому- 

никационни технологии и зараждащата се мощ и влияние на 

технонауката. Цифровата технология е важна и конститутивна 

част от това развитие и е, в известна степен, детерминирана/ 

определена от тяхната форма. Компютърното банкиране, меж- 

дународният обмен на валута и търговия до голяма степен са 

подпомогнали възхода на глобализацията и финансовата либе- 

рализация. Едновременното развитие на наука, медия и капитал 

под егидата на дигиталната технология произвежда един вид 

“fast-forward”, в който всичко изглежда се извършва в ускорени 

темпове и води до драматични промени в един много кратък 

период от време“ (Gere 2002: 14). Динамиката на глобалния 

свят, скъсеното време на извършващите се процеси, отстранява 

утвърдените и канонизирани представи за културни ценности 

и предпоставя явления от различен порядък да бъдат едновре- 

менно усвоявани и анализирани в движение, отвъд удобните 

граници и кодифицираните норми. Вече не е необходимо да се 

защитава въведеният от постмодернизма концепт за заличени- 

те граници между високи и ниски културни стойности, а да се 

отреагира бързо, гъвкаво и адекватно на комплекса от промени 

във всички сфери на обществото, които се изживяват с дина- 

миката и интензитета на преодоляваните нови граници между 

настоящето и бъдещето. В този смисъл все по анахронично 

прозвучава тезата на Харолд Блум, че важна необходимост за 

канонизирането е историческата дълготрайност или, казано с 

неговите думи, необходими са поне две десетилетия след смърт- 

та на един автор, през които неговите творби да съхранят пре- 

стижния си статут, за да бъдат определени като класически. Ди- 

намиката на културните процеси предпоставя деконструкция на 

линейните зависимости и отваряне на едно многомерно, ризо- 

матично пространство – опозиционно на хронологическия ред. 

Ускорените темпове на извършващите се промени са в син- 
хрон с пълната свобода за достъпа до мащабен обем от информа- 

ция, дигитализирана, съхранена и разпространявана в интернет, 
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която всъщност е напълно нефилтрирана. Огромният обем от 

литература, архивирана не само в Гугъл или Амазон, но и в мно- 

жество електронни библиотеки, реално съдейства за демократи- 

зиране на канона, отваряйки нови възможности пред читателите 

и в глобален план – пред потребителите на всички артценности. 

Отсъстват легитимиращите функции на авторитети и институ- 

ции, което едновременно дава по-голяма свобода и самостоятел- 

ност на потребителите на културните продукти, изправяйки ги 

пред предизвикателството на личното решение, личната отго- 

ворност, формиращи мрежа от индивидуални оценки и дейст- 

вия, които много често са подвластни на определени културни 

стереотипи. Литературата, от своя страна, все по-активно се ин- 

тегрира с културната индустрия, ставайки все по-тясно обвър- 

зана с потребителските критерии и норми. Самите институции 

на познанието рязко променят своите функции и структура под 

натиска на обстоятелства, доминирани от новата дигитална и 

комерсиална среда. „Съвременният университет се развива като 

голямо търговско предприятие. Той споделя много, ако не всич- 

ки, от условията, които уреждат структурата и бюрокрацията на 

всяка голяма компания, и се менажира и организира, за да под- 

държа платежоспособността си. Всички големи компании упра- 

вляват платежоспособност преди печалби, което е необходимо, 

за да се създадат условия за устойчиво съществуване, адаптация 

и растеж. Всеки съвременен университет е в индустрията на зна- 

нието. В търсенето на свят, където един университет се конку- 

рира с другите в информация, медии и придобиване на знания, 

информацията действа като финанси и отговаря на правилата за 

финансиране. Икономиката на информация е тази на финансово 

прехвърляни капитали. По този начин се извършват важни ка- 

чествени промени в представата за знания на „глобално“ ниво. 

Още повече, че университетът вече пряко се конкурира с други 

индустрии на знанието за средства и клиенти“ (Bloom 2001: 27). 
Още в края на 90 те години на XX в. популярното изкуство 

вече губи популярния си статут, сдобивайки се с нови значения, 

в резултат от колапса в границите на категориите, осъществен 
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под натиска на комерсиалното, което отваря широко поле на вза- 

имодействие в културната сфера. „По ирония на съдбата през 

90-те години популярното изкуство става все по-авторитетно и 

по този начин ефективно заличава себе си като „популярно“, 

тъй като присвоява висок литературен стил. Централната по- 

зиция на операта, на Шекспир и Джейн Остин в търговското и 

популярното пазарно място ясно показва срив в границите на 

категориите“ (Bloom 2001: 27). Комплексът от промени в кул- 

турната сфера обхващат една широка полоса, на която са разпо- 

ложени многообразие от културни феномени при неизменната 

интеракция между тях, аргументираща интертекстуална, интер- 

дискурсивна, интердисциплинарна културна активност. Според 

Клайв Блум „Към културните изследвания принадлежи анали- 

зът на връзката между текст и електронно осигуряване, видео, 

филм, телевизия и радио, компютри, аудиокасета и компютъ- 

рен диск. Тяхната „другост“ всъщност е мениджмънт и търго- 

вия, които произвеждат материала, правейки го своя област на 

изследване. Съвременните романи, поезия и драма, под нати- 

ска на технологията са адаптирани и процъфтяват. Наративът, 

линейните таксономии на класическия роман са променени в 

постмодерната епоха“ (Bloom 2001: 26). 
Културната ситуация през новото хилядолетие провокира 

не само определени размествания в литературния канон, но и 

освобождаване от здравата институционална рамка, която ста- 

ва все по гъвкава и пропусклива, а институциите, отговорни 

за формирането на канона, вече не са строги законодатели, а 

посредници в процесите на реконструкция и мултиплициране 

на канона. Точно силно динамизираната културна ситуация и 

многообразието и различието на равноправни идентичности 

неминуемо се отразява на литературата и провокира форми- 

рането на множество канони, които участват в изграждането 

на глобалния литературен канон, повлияни са и сами оказват 

влияние върху него. Динамиката на културните процеси от- 

странява идеите за статично формирана цялост, предпоставя 

възприемането на канона като процес на трансформация и про- 
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мяна или това, което Гилъри още през 90-те години предлага 

да се мисли като процес на „преоценка на конкретни автори, 

които променят набора от термини, с които литературата като 

цяло или това, което сега наричаме канон, е представено на 

неговите конституции, на литературната култура в определен 

исторически момент“ (Guillory 1993: 135). Силно динамизи- 

раната културна ситуация от новото хилядолетие активира и 

откроява процеси и трансформации, който са кодирани в по- 

ранни периоди, но сега те стават повече от необходими, за да 

се очертаят трансформационните перспективи на литератур- 

ния канон в контекста на глобалните културни промени, които 

се извършват независимо и отвъд стереотипи и предразсъдъци. 

Франк Кърмоуд смята, че „Предразсъдъците се променят като 

всичко останало и те не са постоянно държани в определено 

време, очевидно засегнати от различни нива на комунално до- 

пускане и доктринална адхезия. Всъщност, както всички зна- 

ем, членовете на една и съща институция могат да имат много 

различни възгледи, да имат много различни предразсъдъци и 

никой от тях да не е от голям интерес за широката общест- 

веност. Междувременно каноните се заместват, осъждат или 

подлагат на нов коментар. Във всеки случай те се променят“ 

(Kermode 2004: 38). Категорично заявената възможност, но и 

необходимост за промяна в канона вече се превръща в трайна 

тенденция, за да се отговори адекватно на динамично променя- 

щия се свят, да се аргументира синергията между натрупаното 

културно богатство и конвенционализираните модели в изку- 

ството и новопоявилите се дигитални артформи. Вече не само 

не е необходимо да се търсят крайни, завършени цялости, но 

е и твърде ненужно, нелепо, неаргументирано. Разпадналите 

се еднозначни и дефинитивни позиции провокират разнородни 

стратегии за верифициране на един плурализъм в движение. 
Един от сериозните изследователи на постмодернизма, 

защитник на мултиплицирания литературен канон, Тео Деан, 

критикува възможните консервативни принципи за формиране 

на канона и търси нови перспективи за неговото възприемане 
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и функциониране, подчертавайки, че „Като членове на опре- 

делена национална или езикова общност очевидно е, че имаме 

нужда от канони на тези нива. Но бих казал, че имаме нужда и 

от един канон на междинно ниво – между световната и нацио- 

налната литература, на европейската литература“ (D’Haen 2011: 

36). По този начин се аргументират възможностите не само за 

отваряне на канона, но и динамичната промяна в контекстите на 

отваряне. Друга важна особеност, която откроява теоретикът и 

която се приобщава към общата тенденция за мултиплициране 

на канона, е конструирането на нови общностни единици, кое- 

то е част от процеса на вторичното свиване на света, следващо 

първоначалното разслояване и фрагментиране, за да се намерят 

новите общностни обединения, наследили държавата майка. 

Всяка национална литература губи уникалния си характер, за 

да се превърне в сегмент от фрагментирана социална структура. 

Остро нахлуващите транснационални ценности рязко дестаби- 

лизират изключителния характер на националната литературна 

история, която се превръща в равностоен сегмент от много- 

образието на идеологически, политически, икономически и тех- 

нологични същности. Националният литературен канон се ин- 

тегрира към войните за легитимност на множество канони, част 

от войнствените сблъсъци между разнородни идентичности и 

идеологически доктрини. Дебатът за отношението между лите- 

ратурите и различните представи за дефиниране на световната 

литература са част от глобалните ценностни трансформации 

и силно динамизирания битиен ред. Припомняйки позициите 

на Гилъри, че традиционният европейски канон е преди всич- 

ко мъжки, а жените и малцинствата са лишени от възможности 

за включване, трябва да припомня, че сред многообразието от 

теоретични и критически позиции всички опити за ревизиране 

на традиционния канон се възприемат по-скоро като „призив 

за разширяване, а не за изоставяне на стария канон и през по- 

следното десетилетие нараства консенсусът, че и трите катего- 

рии на световната литература са все още жизнеспособни. Също 

толкова важен, но може би по-малко познат, е фактът, че све- 
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товната литература е мултитемпорална, както и мултикултурна. 

Твърде често промяната във фокуса от класиката към прозорци 

на шедьоври в света, гарантират едновременната промяна от 

по-ранни към по-късни периоди“ (Damrosch 2003: 16). Всичко 

това до голяма степен показва, че опасенията на Харолд Блум 

за спекулации с перманентно отворения канон, за дестабилизи- 

ране на „истинското изкуство на паметта, автентичната основа 

за културно мислене“ (Bloom 1994: 35) са твърде пресилени и 

неуместни. Всяко ревизиране на канона не цели да заличи име- 

ната на Платон и Шекспир, а да отвори нови пространства и 

траектории, генерирани от динамиката в културните процеси, 

които неизбежно водят до нови естетически и културни цен- 

ности. Самата категория на естетическото, на която Блум без- 

резервно се доверява, не е константа, а променлива величина в 

исторически план. Самият Шекспир съвсем не е бил пределната 

норма на естетическо съвършенство в контекста на своето вре- 

ме, а по-скоро емблемира низови културни регистри. За добро 

или за лошо, естетическото не само се е променяло, но винаги е 

било подвластно на промените в икономически и обществено- 

политически план. 
Представата за отворения литературен канон, която в ня- 

какъв смисъл е заложена в тезите на Харолд Блум, предпоставя 

възприемането му като самоорганизираща се трансформираща и 

нововъзникваща система. Разбира се, Блум е твърд привърженик 

на модернистичния елитарен принцип за оценка на естетически- 

те достойнства на литературния текст, който остава самодоста- 

тъчен, независим и отстранен от всички икономически, полити- 

чески и културни влияния. Такава позиция е твърде неприемли- 

ва за анализ на литературните ценности в динамично променя- 

щия се глобализиран свят, който се ръководи от принципите на 

фрагментарност, мултипленост и синергия. Блум едновременно 

приема множествеността на процедурите за селектиране на ес- 

тетическите достойнства и в същото време им се противопос- 

тавя, настоявайки на социалната дистанцираност на литерату- 

рата. В този смисъл „Западният канон“ е все още Библията на 
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„общия литературен консерватизъм“, който се стреми да опази 

елитарния характер на общностната идентичност, настоявайки, 

че литературата е независима, самостоятелна среда на изразява- 

не. Такава позиция тотално игнорира новите културни феноме- 

ни, които се основават на рязкото и мащабно дигитализиране на 

културните продукти и ценности. По този начин затварянето на 

литературата в себе си понижава социалната значимост на ли- 

тературните изследвания в една силно хетерогенна семиотична 

среда, която предопределя многообразието от канали за достъп. 

Всеки каноничен текст може и трябва да подлежи на множество 

разнородни, често и противоречиви начини на интерпретация в 

различни контексти и при неизменното отношение със своите 

предшественици, съвременници и наследници, но и в безуслов- 

ната интеракция с разнородни артефакти от съвременната кул- 

турна ситуация. В настоящето ключовата роля на критиците за 

формиране на литературния канон и изследване на трансформа- 

циите в него не е за подценяване, но тя трябва да влиза в по-бли- 

зък и траен диалог с читателската реакция. По този начин взаи- 

модействието с читателя отключва множествената перспектива, 

която формира естетиката на опита в окончателната оценка за 

литературните факти. По характерен начин описва отношенията 

между текст и читател Алберто Мангел, който смята, че „Кни- 

гата и читателят стават едно. Светът, който е книга, е погълнат 

от читателя, който е писмо в текста на света. Невидимо, несъз- 

нателно, текст и читател се преплитат, създавайки нови нива на 

смисъла, така че всеки път, когато създаваме текста, за да се по- 

лучи нещо чрез поглъщане, едновремeнно се ражда нещо друго 

под него, което още не сме схванали“ (Manguel 1997: 173).. Ман- 

гел предпоставя, че четенето е онтологична процедура, която оп- 

ределя смисъла и значението на литературата, както и ключовата 

роля на читателя във всеки нов процес на канонизиране. „Във 

всеки случай читателят е този, който разчита смисъла, читате- 

лят дава или разпознава в едно обектно място или събитие оп- 

ределена възможна четивност, читателят трябва да придаде зна- 

чение на знакова система и след това да я дешифрира. Всички 
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ние четем себе си и света около нас, за да разберем какво сме и 

къде сме. Четем, за да разберем или да започнем да разбираме. 

Ние нямаме друг изход освен четене. Четенето, почти колкото и 

дишането, е нашата основна функция“ (Manguel 1997: 7). През 

новото хилядолетие читателят получава по-голяма свобода, са- 

мостоятелност и авторитетност в отношенията си с културните 

продукти, което рязко променя традиционните, авторитарните и 

консервативните функции на канона. На различни места в „За- 

падния канон“ Харолд Блум се противопоставя на редица шко- 

ли и теоретични проекти, за които избира обобщеното понятие 

„Школа на недоволството“, в която включва феминисти, марксис- 

ти, лаканианци, нови историци, деконструктивисти, семиотици, 

които се оказват също толкова важни идеологии за формирането 

на литературния канон, колкото и неговата естетическа доктри- 

на, която „сама по себе си е идео-логия“ (Bloom 1994: 527). В 

разгара на сблъсъка между множество разнородни идеологии 

през 90-те години Блум успява да улови важни тенденции, които 

ще се окажат определящи характеристики на културата през но- 

вия век. „Не вярвам, че литературните изследвания като такива 

имат бъдеще, но това не означава, че литературната критика ще 

умре. Като клон на литературата критиката ще оцелее, но веро- 

ятно не в нашите учебни институции. Изследването на западна- 

та литература също ще продължи, но в много по-скромния ма- 

щаб от нашите настоящи отдели по класика. Онова, което сега се 

нарича „Департаменти по английски“, ще бъде преименувано на 

отдели за „Културни изследвания“, където комиксите на Батман, 

тематичните мормонски паркове, телевизията, филмите и рокът 

ще заместят Чосър, Шекспир, Милтън, Уърдсуърт и Уолъс Сти- 

вънс“ (Bloom 1994: 519). Негативното възприемане на очаквани- 

те промени в културата са част от разгорелите се през 90-те годи- 

ни яростни сблъсъци на Блум с мултикултуралисти, феминисти, 

постмодернисти, които през новото хилядолетие стават част от 

реалната множественост на плуралистично съжителстващи иде- 

ологии и литературни проекти, генериращи многообразие от ви- 

зии за литературния канон. 
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Засилената роля на единодействие на текст и читател 

максимално редуцира институционалната санкция и остава 

тя да бъде съобразена с множеството разнородни читателски 

позиции, което се противопоставя на елитарните принципи на 

Блум за самодостатъчността на текста, който сам по себе си 

не може да бъде носител на естетическия опит. Франк Кър- 

моуд смята, че самият процес на канонизиране е подчинен на 

промени, генерирани от читателския опит. Авторът подчерта- 

ва: „моята гледна точка, разбира се, е да илюстрирам процеса 

на предаване и включване, които тези промени предполагат. 

Текстът се променя с промяната на читателя. Не е прекале- 

но много да се каже, че промените са свързани с оргазматич- 

ния потенциал на линиите, които са предизвикали предава- 

не“ (Kermode 2004: 46). Промяната в канона е съпроводена с 

промененото отношение между текста и читателя, при което 

великите творби на човешкия дух могат да бъдат съхранени, 
„като се запази оживеното чувство за обхвата на човешките 

удоволствия“ (Guillory 2004: 75). В концепцията на Кърмоуд 

за функционирането на канона като единодействие на промяна 

и удоволствие се настоява за човешкия опит в отношението с 

предмета на изкуството, при което удоволствието от това от- 

ношение е равностойно на всяко друго човешко удоволствие 

от храна, секс или общуване, при което в коментара си на Кър- 

моуд, Гилъри настоява, че трябва да се следи за „разнообрази- 

ето на човешките удоволствия, а не за тяхната йерархизация“ 

(Guillory 2004: 25). Представите за канон се вписват в новите 

деонтологизиращи и дейерархизиращи модели, а традицион- 

ните институционални механизми за контрол на човешките 

удоволствия са подменени от значително по-гъвкави форми 

на образователен и институционален натиск. Новата диги- 

тална културна среда предпоставя едновременно разширени- 

те възможности за индивидуализирано участие в културните 

политики, но и подчинеността на определени манипулативни 

стратегии за формиране на представи за удоволствия и насла- 

ди. Ускорените темпове на извършващите се промени заедно с 
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дейерархизацията на човешките удоволствия и желания пред- 

поставят, че всичко, което днес попада под ореола на прес- 

тижността и каноничната вездесъщност, утре може да бъде 

забравено и ненужно. Динамиката в новата културна ситуация 

води до бърз темп на промяна на традиционните представи 

за стойност и значение, които рязко се колебаят между ели- 

тарния консерватизъм и консуматорската разточителност, не 

могат да постигнат консенсус, но са обречени на перманентна 

диалогичност. „Темпото, с което се правят определянията на 

литературната стойност, се ускорява, за да съответства на това, 

което е горещо / какво не е в логиката на модната система, 

която управлява консумацията на всичко – от дрехи до нощ- 

ни клубове и автомобили, и чиято експанзия в нови социални 

арени е била наречена определяща характеристика на постмо- 

дерното общество (Harvey 1990). Но докато този значително 

разширен (и все още разширяващ се) набор от символични 

инструменти и институции може да се разглежда като модна 

система или „индустрия“ на литературното производство на 

стойност, тя далеч не е монолитна по форма и функция. Това, 

което тази система прави, не е да създава консенсус, а по-скоро 

да създава точки на близост и противоречие между различни 

скàли или регистри на стойност“ (English, Frow 2006: 48). Из- 

обилието от художествена продукция през новото хилядоле- 

тие, която не подлежи на еднозначно и трайно категоризиране, 

бързо променящите се стойности и значения проблематизират 

трайните опозиции – висока литература и жанрова фикция, 

което се превръща в поредното предизвикателство пред кано- 

на. Идеята, че произведенията с висока естетическа стойност 

са абсолютно контрастни на масово разпространяваната лите- 

ратура, е все по-малко убедителна, както и изводите от тази 

позиция, че произведения с „висока естетическа стойност“ 

са безусловно със занижен обем от потребители, а жанрова- 

та фикция е предизвикателна и достъпна, което неизбежно я 

прави непригодна за канонизиране. Приемайки тезата на Кър- 

моуд за оргазматичния потенциал на каноничното, трябва да 
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се преборим с редица предразсъдъци, подчертавайки, че ро- 

маните, които ангажират вниманието и интереса на широка 

читателска аудитория, са също толкова важни за осмислянето 

на социалните и културните процеси в настоящето. В едно от 

съвременните изследвания на романа „Въведение в романа“ на 

Марина Маккай се проследява историята на романовия жанр 

с промените в историческия ход на неговото развитие, за да се 

достигне до важни литературни феномени и тенденции през 

новото хилядолетие. Дискутирани са и проблематизирани раз- 

лични стилове, фокализации и наративни техники, анализира- 

ни са понятия като магически реализъм, постмодернизъм, ме- 

тафикция, интертекстуалност и историографска метафикция. 

Литературноисторическите и теоретичните трансформации в 

романа са илюстрирани с разнородни жанрови модели в твор- 

чеството на автори от различни поколения от Джонатан Суифт, 

Лорънс Стърн и Чарлз Дикенс до Тони Морисън, Салман Руш- 

ди и Дан Браун, които са добре познати в настоящето и са с 

важно културно значение, което ги прави ключови текстове за 

литературните изследвания. Авторката подчертава, че „Всяко 

разглеждане на жанровата фикция трябва да ангажира такива 

институционални въпроси: въпроси на литературната прецен- 

ка не само в смисъла на „колко добър е този роман“, но и в 

смисъл на „кой може да реши“. Например някои критици са 

заинтересовани от една жанрова йерархия, която насилствено 

маргинализира романите, които повечето читатели на фикция- 

та всъщност четат. Не е ли това просто форма на снобизъм, 

начин да се направи уважавана тази най-демократична от ли- 

тературните форми чрез инсталиране на изкуствена йерархия 

в нея“ (Mackay 2011: 137). Ключовата теза на Блум за предел- 

ната оригиналност, която единствена гарантира включването в 

литературния канон, беше развенчана от теоретиците на пост- 

модернизма, за които не съществува оригиналност, а имитация 

на култивирано литературно богатство, на стилове и повест- 

вователни модели. Постмодернизмът създаде богат арсенал и 

инструментариум за развенчаване на елитарността и естети- 
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ческата монолитност. Ако е имало оригинални творби, те са 

останали в традицията, а техният каноничен статут не е нужно 

да бъде променян, но е важно сред съществуващите идеоло- 

гически конфликти и войнствени сблъсъци да се верифицира 

културното многообразие от новото хилядолетие, което пряко 

се отразява на литературата и мултиплицирането на литера- 

турния канон. „В тази светлина очевидният успех на отваряне- 

то или разнообразяването на канона изглежда се дължи повече 

на комерсиализиране и обмен, отколкото на социална справед- 

ливост. Следователно литературни произведения от какъвто и 

да е културен произход сега са завършени като толкова много 

продукти на пазара. Така, че определенията „класически“ и 

„канонически“ се използват толкова свободно и неисторично, 

за да обозначат всичко – от практически неизвестни литера- 

турни произведения до днешния бестселър, което е само по 

себе си индикация за ефекта, който комерсиализирането има 

върху историческото съзнание и критическата мисъл“ (Kolbas 

2001: 141). 

Всяко подценяване и незачитане на произведения, събра- 

ли интересите и желанията на голяма читателска аудитория, се 

превръща в анахроничен критически акт, защото в новата диги- 

тална и комерсиална културна ситуация, в динамиката на разно- 

родни идеологически и политически сблъсъци, сред изобилие- 

то на художествена продукция, отговаряща на многообразието 

от потребителски вкусове, трудно може да бъде изработен еди- 

нен, обективен ценностен критерий, а войните за канона през 

новото хилядолетие вече не са тежък проблем, неразрешен и 

неразрешим, а естествено състояние на дебатите в настоящето, 

легитимирани от многообразието и плурализма на съвременния 

свят, който тотално заличава вездесъщността на литературната 

критика като единствения оторизиран, легитимен агент на ка- 

нонизирането. 
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Критиката между маргиналията 

и актуалността 

Разговор, проведен на 15.11.2018 г. 

в СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Criticism between Marginality and Topicality 

Conversation Held on November 15, 2018, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

 
Bulgarian criticism has been actively involved in the construction of the 

literary canon for over a century. What happened to criticism at the end 

of the 20th century and what is happening to it in the new millennium – 

this was the topic of the conversation that was held in November 2018. 

In it participated academic figures who are editors of specialized cultural 

periodicals. Emblematic journalists from various media – а television, а 

magazine, а website – were involved in the conversation too. The dialogue 

was polyphonic and uncompleted, but there was a consensus among the 

participants about the prospects for criticism, despite its new functions in 

the different social environment. 

Keywords: criticism, personal choice, mediator, new functions, audiences 
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ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: 

 
Уважаеми гости на Третия международен Филологически форум, 

Скъпи колеги, 

Мили приятели, 

 
Както вече знаете, посвещаваме вечерта на критиката – поле, 

което и в исторически, и в съвременен план, традиционно пре- 

дизвиква горещи дебати. Едновременно с това, критиката и като 

част от литературознанието, и като част от сферата на публич- 

ността, днес е в маргиналията. Така, че с темата на настоящия 

разговор, мисля, че сме ситуирани между актуалността и пери- 

ферността. 

Участниците в него обаче, безспорно, са едни от най-ем- 

блематичните критически имена. Проф. Амелия Личева от Фа- 

култета по славянски филологии и гл. ас. д-р Марин Бодаков 

от Факултета по журналистика и масови комуникации са пред- 

ставители на двата национални литературни вестника, които из- 

лизат и към настоящия момент – ЛВ и дългогодишната „Култу- 

ра“, известна сега като „К“. Личева е редактор в ЛВ от 1994 г., а 

вече пет години е и негов главен редактор. Бодаков от 2000 г. е 

неотлъчна част от редакционния екип на „Култура“, като преди 

четири години защити и дисертация на тема „Политики на пред- 

ставяне на българската литература в печатните медии през 90-те 

години на ХХ век“, която, за съжаление, още не се е случила като 

книга. 
Продуктивният преводач от френски език господин Геор- 

ги Ангелов, смея да кажа, е най-авторитетната фигура в елек- 

тронните медии, когато става дума за литература, а и за култура 

въобще. През 2014 г. получи националната награда „Христо Г. 

Данов“ в категорията „Представяне на българска книга“. А таз- 

годишен носител на същия приз е Амелия Личева. Двамата с 

Георги Ангелов са удостоявани през различните години и със 

званието „Рицар на книгата“ (2004, 2013, 2016). 
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Сред това „рицарско“ общество е и поетесата и журна- 

листката Силвия Недкова. Ще призная, че нейните критически 

текстове познавам най-отскоро – отпреди три-четири години – 

през порталите „Площад Славейков“ и „Всичко за книгите“. В 

този проект участници и автори са също така Марин Бодаков и 

Амелия Личева. За мен лично са впечатляващи ерудицията на 

госпожа Недкова и точното ѝ перо в отстояване на позицията, 

че и в интернет пространството не са мъртви професионални- 

те критически критерии (сиреч филологически и естетически) 

при оценката на творбите – дори и по-масови. Така е замислено 

начинанието „Всичко за книгите“, чийто инициатор е ИК „Кръ- 

гозор“. Негов представител също е тук в залата, сред нас – гос- 

пожа Анжела Кьосева. 
Дами и господа, тазвечерната хронология, както сте за- 

белязали, е иманентно обърната. Началото е за съвременната 

критика, а финалът – за нейните исторически фрагменти от Ос- 

вобождението до края на 80-те години на XX век. Това не е слу- 

чайно, защото книгата, която ще бъде във фокуса на внимание- 

то ви по-късно, се усъмнява дискретно в чистотата на перио- 

дизационните граници „преди“ и „след“ 09.09.1944 г., както и 

след 1989 г. От друга страна, скромните ми наблюдения вър- 

ху виртуалното критическо пространство сега ме отвеждат към 

остатъчна своеобразна нормативност от тоталитарния период. 

Отвъд идеологическото, схващано като засрещане на властта с 

дискурса, има и други механизми, формиращи художествените 

вкусове и ценности. В последния текст по темата „критика“ от 

10.11.2018 г. Амелия Личева ги нарече „слободия“. Аз си мисля, 

че става дума за абдикация на държавата от цялостна концепция 

за културна политика. 
Всъщност по тези причини предлагам да направим един 

конспективен, много бърз пробег от това какво се случи през 

90-те години с критиката и как тези промени се задълбочиха 

или трансформираха в последните 18 години. Марин Бодаков и 

Амелия Личева биха могли да бъдат кратки в това да набележат 

наследствата и промените в критиката в този относително кра- 
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тък период. След като аз се ангажирах със сто години, защо пък 

вие да не изпробвате с тридесет. 

 

ПРОФ. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА: Не знам дали мога да направя та- 

къв бърз преглед. Това, което ми се струва, че беше ключово за 

критиката през 90-те и което донякъде я компрометира в очи- 

те на читателите, беше нейната изключителна неяснота. Т.е. в 

90-те беше много модерно да се пише неразбрано, да се пише 

под влияние на школи, които в този момент станаха популярни, 

като деконструкцията, като психоанализата. Това донякъде ми 

се струва, че повлия на негативния образ на критиката. Не каз- 

вам, че нямаше добри критици, нито, че нямаше добри рецен- 

зии, но общо като че ли този образ надделя. От десетина години 

насам наблюдаваме стремеж у всички критици да пишат много 

по-ясно. Тук има студенти от МП „Преводач-редактор“, с които 

в курса им по писане на рецензия сравнявахме текстове на едни 

и същи критици, писани през 90-те и сега. И мнението беше, че 

наистина всички са се променили в начина си на писане – всич- 

ки критици се стремят да пишат много по-достъпно и да дости- 

гат до по-голяма читателска аудитория. Друг въпрос е, че този 

тип издания, каквито са и „Литературен вестник“, и вестник 
„К“, не могат да разчитат на много широка публика. Това някак 

си е естествено. Нямаме този тип издания, които вървят с еже- 

дневници, или, които са си осигурили големи тиражи, за да мо- 

гат да достигат до голям кръг читатели. Опитът на „Кръгозор“ и 

„Ера“ със сайта „Всичко за книгите“, за който Ноеми спомена, 

също не се получи по начина, по който беше замислен. Сайтът 

тръгна с намерението да се достигне до повече читатели, като 

критиците пишат за по-популярни книги, не само за елитарни. 

Но въпреки това читателският кръг не беше разширен особено. 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Ще си позволя да направя по-не- 

прилични уточнения по чудесно казаното от Амелия. За мен 

голямата криза в критиката започна със загубата на това, кое- 

то претенциозно бихме нарекли кросреференциалност – тоест, 
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ние спряхме да се четем един друг. И още. У нас в зората на 

90-те години действително имаше генерални вносители на кон- 

кретни западни литературоведски школи. Един, който може да 

пише деконструктивистки текстове; един, който може да пише 

психоаналитични текстове, един, който... – и в момента, в който 

на техния терен се появяваха други критици, това беше обявя- 

вано за снизяване на деконструкцията или на психоанализата, 

или на феминистката теория... С други думи, когато се появява- 

ше различен текст на нов автор, тутакси бе разобличаван като 

некритика. Това е една от спецификите в историята на българ- 

ската литературна критика изобщо. И понеже гледам все повече 

откъм медията, а не откъм родната си филология, ще продължа 

със следното наблюдение: появи ли се текст, който е в ущърб на 

конкретен автор или на конкретна, в момента налагана творба, 

той тутакси бива свеждан до журналистически, бива разжал- 

ван като некритически. В най-добрия случай бива наричан фей- 

летон или памфлет. И няма реален разговор по страниците на 

конкретна медия или разговор между две и повече медии. Това 

руинира изобщо критическото занятие. Изобщо, чувствам се 

като хроничен участник в дискусии, посветени на литератур- 

ната критика. Бих искал дори да стесня понятието „дискусии, 

посветени на оперативната и литературната критика“, в които 

ние ритуално говорим: „Да, критика няма...“. И в същия момент 

мога да изредя човек по човек, присъстващи в тази зала, които 

от името на вестник „Култура“, днес „К“, съм канил да напишат 

конкретни текстове в сферата на тяхната компетентност – и вед- 

нага да изредя с какви публични или деликатни лични причини 

всеки един от тях е отказвал, за да не се скара с този или защото 

ще влезе в неприятни властови конфигурации с онзи... Така че 

критиката е крайно интимно занимание. 
 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Благодаря! Мисля, че от двете из- 

казвания на проф. Личева и д-р Бодаков някак си плавно бих за- 

дала и включила в разговора господин Ангелов и госпожа Нед- 

кова. Наясно сме, че електронните медии и виртуалното прос- 
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транство предполагат различен тип презентация. Критиката е 

друг тип представяне в по-голямата си част. Според Вас, като 

професионалисти филолози, отстояващи, вече казах, традицион- 

ната висока линия на критиката – как се съчетават тези две неща 

в професиите Ви, във Вашата мисия? 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: Аз ще започна с нещо, с което ще проти- 

вореча леко на Марин, но ще вляза в този контекст. Според мен, 

освен литературни критици, има и литературни публицисти и 

аз се смятам за такъв. Не точно критик в академичния смисъл, 

а човек, който се опитва да говори за книги на езика на читате- 

лите на тези книги. Не се стремя лично аз да спазвам правила, 

които съм учила, защото намирам, че ролята на такива като мен, 

които обичат книгите и искат хубавите творби да имат повече 

читатели, е да покажат на повече хора това, или да стане ясно 

кои книги не са точно добри, и ако някои ги четат, да знаят как- 

во точно четат... Та нашата роля е да говорим на хората като на 

равни. Но за мене и до ден днешен фигурата на литературния 

критик е божествена, тя е архетипно божествена. Това е човек, 

който знае повече от писателя, който знае повече от читателя 

и който седи отгоре и раздава присъди. Това е нещо страшно! 

Опазил Бог да съм критик! Интернет е точно пространството 

на това равенство, за което говоря – там всички са равни, там 

читателят има своето мнение и го смята за свещено, и говори 

за своето мнение като за единственото възможно. Ако някой му 

противоречи, това означава, че този някой не бива да присъства 

на това място, не бива да разговаря с хора в интернет. До такива 

крайности се стига. И там тайната е да балансираш – никога да 

не си зъл, но и никога да не си безкрайно добър и хвалебствен. 

Този баланс е изключително труден за уцелване, но ако искаш 

да се движиш по ръба, наречен интернет, социални мрежи, това 

е единственото възможно. Слава богу, има много хора, които 

го правят, не само аз. И слава богу, това донякъде, съжалявам, 

че ще го кажа, възражда интереса към високите вестници като 
„К“ и „Литературен вестник“. Защото хората се научават, че 
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критиката може и да не е скучна. И там попадат вече на сериоз- 

ните текстове, които вече не са скучни. Така, че всичко работи 

в симбиоза. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Специално в телевизията нещата са малко 

по-особени. Естествено, поради простата причина, че там има 

визия. Аз не обичам да работя с категории „високо“ и „ниско“, 

но да речем, особено високата литературна критика реално е 

невъзможна. Освен визията, която е изключително важна и е 

съществен компонент от което и да е представяне, ограниче- 

нията в телевизията са и времеви. При нас примерно, период 

от пет-шест минути се смята за „Война и мир“, защото това е 

огромен обем. Всеки, който е идвал в телевизия, знае за тази 

специфика. Що се отнася до литературната критика в телеви- 

зията, аз направих няколко опита да вкарам т.нар. висока лите- 

ратурна критика. Казвам го с лека ирония, разбира се. За един 

от форматите, които водих и на който съм съавтор – „Библио- 

теката“ – не мога да кажа, че резултатът беше изключително 

насърчителен, по ред причини. Това бяха две рубрики, т.е. те 

би трябвало да съществуват още, но не знам дали колегите не 

се отказаха от тях. Едната бе нещо като книга на седмицата и я 

водеше Марин Бодаков, който за мен по възможно най-добрия 

начин говореше за авторите и за книгите. И другата рубрика, 

която също вероятно няма да я има, беше на Александър Кьосев 

и Миглена Николчина – „Бавното четене“. Тя бе с доста по-го- 

лям обем, стигаше до петнадесет минути, където – ако някои от 

вас са гледали „Библиотеката“ – във формата на „про-“ и „кон- 

тра-“ диалог се обсъжда даден текст. За мен и двете неща ста- 

наха много добре. Но телевизията има ново ръководство. Както 

знаете, голяма част от него пристига от кабелни телевизии или 

от свързани с различни финансови групировки телевизии като 
„TV 7“, „Канал 3“, да не ги изброявам всички. Започва силен 

натиск, не казвам лично и само върху мен, но и върху екипите, 

за гонене на рейтинг. Забележете! Това е една мръсна дума в 

обществената медия. В нея за рейтинг не трябва да се говори – 
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това опорочава всичко. Както казаха и колегите, „Библиотеката“ 

в момента (което е и една от причините да се отделя от това пре- 

даване) се разпродава на парче. Всички издатели, и Анжела знае 

много добре, получиха оферти и можеха да си закупят минути. 

Това стана едно лайфстайл предаване с ревюта, дори за опера- 

тивна критика не може да се говори. Ревюта с цел вдигане на 

продажби. Така че в „Библиотеката“ вече може да чуете имена 

като Венета Райкова например с нейните „гениални“ творения и 

други подобни „писатели“. В последния брой пък представиха 

някакви книги на видни и известни ритнитопковци. Това оче- 

видно е вече критерият за литература. И това е тенденция във 

всички рубрики. Същата тенденция можете да наблюдавате и 

в „Култура.БГ“, бившето предаване „Денят започва с култура“, 

където се гони на всяка цена шоу елементът. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Всъщност от много неща, кои- 

то се казаха дотук, аз искам да внеса две уточнения. Мисля, че 

имаме единомислие в ироничността на високата критика. Кога- 

то казвам висока критика, нямам предвид това, за което Марин 

и Амелия в началото говориха – професионалния език на лите- 

ратуроведа... 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Те мисля, че визираха, прощавайте, тек- 

стовете от вестник „Култура“ от 90-те години. Текстовете като 

тези на Димитър Камбуров. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Да, именно. Не това имам пред- 

вид, когато казвам висока критика, а по-скоро, когато критиката 

е насочена към ценни, с вкус подбрани, с естетически стойно- 

сти произведения. За мен това определя високата и масовата 

критика, а не езикът на критика. 

И второто нещо, което ми се щеше да коментирам, е фина- 

лът на изказването на госпожа Недкова – че критикът е дикта- 

тор. Този мит отдавна е разрушен. Инициирахме настоящия раз- 

говор, мислейки за критиката по-скоро като за медиатор между 
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професионалната гилдия и читателя. Връщаме се в началото на 

миналия век, даже още по-рано, когато, струва ми се, става дума 

за възпитание на естетически вкус у аудиторията. 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: Огромна е разлика с 90-те години, защо- 

то сега аудиторията е залята с книжно море – има толкова голям 

избор, какъвто не е имало в края на миналия век. И ако мога 

да репликирам и за високата критика... Всъщност има един та- 

къв сериозен проблем – ако започнем да пишем само за добрите 

книги, трябва да пишем само добро за тях, което някак си не 

е честно. Трябва да се пише и за добрите, и за ниските, като 

контрапункт на високите, за да може тази публика, която има 

нужда от „еднооки“, да бъде водена, да ѝ се каже кое е доброто 

и кое – лошото. Не това добро, което е вътре, истински доброто, 

а това, което е добро в общото книжно море. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Добре, нека каже всеки от вас, 

като действащ критик, как избира своите обекти за критически 

интерпретации. 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: Аз ще говоря с примери. В „Библиотека- 

та“ се появи Венета Райкова и аз писах за Венета Райкова. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Но това не Ви пречи в други тек- 

стове да я изведете като „звезда писател“. В „звездите писате- 

ли“ откриваме доста сериозна доза ирония. 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: В този смисъл, да. Мога да говоря за 

звездите в кавички, които са „звезди“ от телевизионния екран 

и които стават писатели. Те вече станаха купчина. Всъщност 

беше наложително и неизбежно да се говори за контрапункти- 

те. Аз мога да пиша за Владимир Зарев, но мога да пиша и за 

Венета Райкова и трябва да кажа кой къде стои. И така ги под- 

бирам. Излиза на пазара книга и тя трябва да бъде поставена 

на място. 
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ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Вие хващате един въпрос, с кой- 

то, смятам, и Амелия ще се съгласи с мен – за това, че критикът 

трябва да има процесуален поглед върху случващото се в лите- 

ратурата в момента и в периода, за който става дума. Да не се 

правят, да кажем, рецензии на парче. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: При мен е малко по-простичко. Първо, аз 

не съм литературен критик. И ме опазил Бог! Обаче обичам да 

чета литературна критика. Издателите ме заливат ежедневно с 

информация, имейли или направо ми пращат книги. Нека не се 

обиждат другите ми колеги, водещи на телевизионни предава- 

ния, но за разлика от тях, аз не чета карето на четвърта корица, 

даже умишлено го избягвам. Прочитам книгата и ако тя ми ха- 

реса, каня автора, преводача или издателя. Но при всички поло- 

жения тези формати не са формати на литературна критика, те 

са много по-близко по-скоро до ревюто. Въпросът е как да се на- 

прави разговорът, така че да бъде интересен и за потенциалните 

читатели, и разбира се, за зрителите. Аз винаги имам дълбоко в 

себе си два страхотни примера, тъй като през 90-те години имах 

възможност да работя с френски колеги от френски телевизии. 

В тяхната обществена телевизия има два чудесни формата. 

Единият, за жалост, вече го няма, беше на Бернар Пиво, който 

самият е литературен критик и мемоарист. Неговото седмично 

предаване наистина бе уникално. Той умееше да говори за кни- 

гата така, че дори да не си запален читател, да я грабнеш. Той 

правеше следното – канеше един писател, който му е във фоку- 

са, и покрай него канеше например актьор, музикант, режисьор, 

хора от всякакви професии, които по някакъв начин са свързани 

с този писател. Влизаха в диалог, който бе с интересни прово- 

кации. Беше прекрасно! Другото предаване, което много ми ха- 

ресва и все още го има, се казва „60 секунди за една книга“. Ако 

някой от вас следи френските телевизии, може да го види. Там 

те бягат от визията, която телевизията цени преди всичко. На 

абсолютно естетски изчистен бял фон стои само една фигура, 

като камерата играе единствено със zoom in / zoom out, никакво 
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друго движение. Обикновено това е авторът, писателят, който за 

шейсет секунди трябва по някакъв начин да промотира книгата 

си. Избират най-различни подходи – някои говорят за книгата 

си наистина, други говорят нещо съвсем, съвсем лично и съв- 

сем различно, което няма нищо общо с книгата, която в момента 

е във фокус. Тези шейсет секунди не са като отделно предава- 

не, а ги слагат там, където комерсиалните телевизии включват 

обикновено рекламите. Действително една минута. Страхотно! 

Имайки предвид тези два коренно противоположни опита 

от френската обществена телевизия, се опитах, защото всеки, 

включително и аз, дълбоко в себе си е плагиат, да копирам тези 

два модела. Къде успешно, къде неуспешно. Но това е, което и 

Вие споменахте – да пишем недистанцирано, да пишем за чита- 

теля въобще. За мен няма „читател въобще“. Когато правя ня- 

какъв сюжет, било с автора, било с преводача или издателя, аз 

нямам предвид читателя въобще. Човек винаги трябва да знае 

какъв му е таргетът – говоря за електронните медии, при писа- 

нето е по-различно. Аз много добре знам каква е моята публика 

в „Библиотеката“ – хора от големите градове, за жалост, предим- 

но от София, университетски хора и тези на над средна възраст. 

Това е моят таргет. От тук нататък мога да си позволя лукса да го- 

воря, разбира се, непретенциозно, но да говоря и на един малко 

по-висок език. Или съответно да поканя хора, които са специа- 

листи и които също да си позволят да говорят на един малко по- 

висок език. Предполагам всички сте чели книгата на Алексан- 

дър Кьосев „Караниците около четенето“. Там има една много 

хубава глава, мисля трета или четвърта – „Отказ от елитаризма“. 

Нека си дадем сметка какво е елитаризъм и защо трябва да го 

изоставяме. Ок, това е масмедия. Добре, разбирам – масмедията 

по презумпция трябва да е за масите, за всички хора, но не е така. 

Ако работех в bTV или в NOVA, които са комерсиални частни 

телевизии, тогава действително, ако трябваше, щях да правя и 

стриптийз, за да привлека повече публика. Те впрочем правеха и 

такива опити. Но аз работя в обществена медия и съм избрал да 

работя в нея, въпреки че там заплащането е от пет до десет пъти 
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по-ниско, отколкото е в частните медии, точно заради тази сво- 

бода. За да си хвана моя сегмент и да работя в него. И там да не 

бъда принуждаван да се правя на клоун, за да вдигам рейтинга. 

 

ПРОФ. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА: Ще продължа с това, което Георги 

Ангелов каза. Аз също знам горе-долу таргета на „Литературен 

вестник“, така че в този смисъл също съобразявам писането си 

с него. Нямам нужда да се насочвам към много слаби книги, 

защото не мисля, че читателската аудитория на вестника няма 

сама да се ориентира в това. По-скоро избирам да пиша за кни- 

ги, които харесвам и които смятам, че са някакво събитие. Като 

казах събитие, напоследък малко се стряскам от такова говоре- 

не, за което и Жоро намекна. Почти всяка книга е представяна 

вече като явление. Струва ми се, че това е нещо, което трябва да 

удържаме и да бъдем малко по-точни с тези наименования. Но 

за да обобщя, важно ми е да пиша за книги, които по някакъв 

начин са значими за българската публика, или книги, които са 

важни в световен план и са преведени на български. Съгласна 

съм, че донякъде това е бягство, не мога да не го кажа, защото 

така си спестяваме писането за текстове, които трябва да полу- 

чат по-отрицателна оценка. Марин подхвърли – всички пишещи 

се познаваме и понякога човек избягва да рецензира книги, кои- 

то ще му развалят приятелства. 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Едно по едно. Първо, искрено се 

възхищавам на госпожа Недкова, защото за мен тя е образцов 

литературен журналист. И тук с респект слагам по-голямо уда- 

рение върху „журналист“, отколкото върху „литературен“. Тя 

има един фантастичен шанс – да публикува тутакси, след като 

е написала текста си. Аз нямам този шанс, защото моята медия, 

слава богу, наследникът на узурпираната „Култура“, излиза и на 

хартия, и в интернет. В най-добрия случай, това, което напиша, 

ще излезе чак идния петък. А госпожа Недкова може да го пуб- 

ликува веднага. И отделно, може би тя е дори повече публицист, 

който се занимава с текущите афери, отколкото литературен 
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журналист. И това мен много ме радва, защото тази журнали- 

стическа боя години наред липсваше на публичния терен. 

Георги Ангелов е много стар приятел, най-старият между 

нас. И е единственият журналист от всички национални медии, 

няма да коментирам регионалните, който преди интервю не ми 

е задавал въпроса: „Кажи ми какво да те питам?“. Един въпрос, 

който дълбоко ме е обиждал. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Като „Какви са творческите ти планове?“. 

 
ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Жоро е знаел, докато още ме тър- 

пяха в „Библиотеката“, за коя книга ще говоря. И винаги е бил 

съвършено адекватен, знаел е границите и на своето знание, и 

на своето незнание, за да можем да проведем достатъчно свър- 

зан разговор от предоставените ми и достатъчни четири-пет 

минути. Амелия също е стар приятел... 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Но не толкова стар. 

 
ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Не толкова стар, но е професор – 

утежняващо вината обстоятелство. (Смях.) Професор, но съх- 

рани своята изключително комуникативна стилистика и най-ве- 

че своя умерен тон, което заслужава голямо уважение. 

Как аз избирам книгите си? Първо, гледам да пиша за кни- 

га, публикувана в рамките на последните четири седмици, мак- 

симум до два месеца. Не повече, защото моята колонка в „Кул- 

тура“ е с размер две хиляди и седемстотин знака, смятани с ин- 

тервалите. Аз издевателствам над макета – и пиша три хиляди. 

Първоначалната идея беше в тази колонка да пиша за три книги, 

за да компенсирам информационно по-тежкостъпните, по-бав- 

ните наши литературни наблюдатели. От мен новината. От тях – 

интерпретациите. Наблюдателите ни разполагат – и Амелия 

може да го потвърди – с пълна свобода. Аз не знам за какво 

ще пише идната седмица проф. Владимир Трендафилов. Знам 

само, че той не трябва да напише текст, по-дълъг от четири хи- 
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ляди и петстотин знака. Само че аз съм ограничен в три хиляди 

знака и е добре да пиша за поне две-три най-скорошни книги. За 

разлика от Жоро, не съм засипван с нови издания. Още повече, 

след като „Култура“ изпадна от публичната сцена по един много 

унизителен начин, моето „тефтерче за танци“ значително се раз- 

реди. Някои хора предпочетоха победителите – и ги разбирам. 

И богатите, и победителите винаги се радват на успех. От друга 

страна, много често си купувам книгите, за които пиша, неза- 

висимо, че пиша ласкаво за тях. И ще кажа защо. Причините са 

сходни с тези на Амелия. Аз предпочитам да съм си ги купил. 

Хонорарът, който получавам, доколкото получавам хонорари, го 

влагам в същите тези книги. Т.е., имам три хиляди знака, имам 

две-три книги, слава богу, имам и простата, благодарение, на 

която се будя в 3:30–4:00 и чета до 7:00 часа. Тоест, винаги съм 

си прочел книгите и по тази причина мога да си защитя всяко 

едно изречение. В моите рецензии няма пренаписани, любез- 

но изпратени текстове от издателства. Понеже преподавам и в 

специалността „Книгоиздаване“ на четвъртокурсници през лет- 

ния семестър, знам какво се случва с малките черноработници 

в издателствата. Тези мили момичета обичайно са натоварени 

с най-мръсната работа: да пишат прессъобщения. Те знаят, че 

колкото по-подробно е тяхното прессъобщение, толкова по-лес- 

но то ще влезе в медийно обращение. И пишат едни страхотии 

с много „ах“ и с много „их“, всяка книга е „уникална“ и разтапя 

женското сърце, и е подходяща, ако се нуждаете от нещо сгря- 

ващо за студените вечери или от нещо разхлаждащо за плажа... 

Общо взето, за различни книги се пренасят едни и същи тексто- 

ве. Вижте какво се случва в големите издания, с изключение на 
„Сега“, и ще се уверите, че съм прав. 

Моята вестникарска работа е повече редакторска – да пре- 

ценя кой е подходящият автор за конкретен текст, за коя книга 

колко си струва да се пише, дали авторът може да понесе да 

напиша за него цяла вестникарска страница, или не. Колкото 

и „Култура“ да изглежда като едно семейство, ние много се ка- 

раме, защото колегите с право казват: „Но има и кино, има и 
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театър“. Не че има кой да пише за тях. Колко души пишат опе- 

ративна критика за опера в България, знаете ли? Двама. Колко 

пишат за съвременен танц, знаете ли? Двама. Отделно всички, 

които пишат, искат тези текстове механично да бъдат вписани в 

техните точки при поредната им атестация в университета. Или 

казват, че в момента пишат своя безсмъртен хабилитационен 

труд. И после сме седнали и се жалваме, че няма критическа 

публичност или критика... Да, разбирам, че няма. 

И последното, което искам да кажа. Тук има достатъчно 

хора, живели през миналия век. Освен Жоро. (Смях.) Спомняте 

ли си колко беше дебел каталогът „Нова публичност“, правен от 

Александър Кьосев и Яна Генова. Беше дебел колкото показалеца 

ми – и на всяка страница имаше по едно издание за литерату- 

ра, хуманитаристика, наука и пр. От това издание оцелелите сме 

„Литературен вестник“, „К(ултура)“, „Страница“, „Море“... Тога- 

ва имаше литературна публичност, прескачаха искри между из- 

данията, карахме се... Сега живеем в един вечен и нищожен мир. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Литературата се оказва отново 

облагодетелствана с най-много критическо внимание и в този 

смисъл благодаря на Марин, че подхвана една тема, за която 

си мислех, че е добре да споделят и другите ни участници – 

за съотношението във вашите избори между литературни и про- 

изведения от другите сфери на изкуството. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Аз ще започна първи, тъй като при нас е 

най-простичко. Има тъй наречените поръчки във всички теле- 

визии, включително и в националната. Това са събития, които 

ни се спускат отгоре, и които ние сме длъжни да отразим, не- 

зависимо дали ни харесват, или не. Слава богу, за книгите няма 

такива поръчки или поне нямаше. Там сме свободни, но по 

отношение на сценичните изкуства много често има поръчки, 

които се спускат като заповед. За тях се пишат докладни запис- 

ки, управителният съвет ги разглежда и след това ни се дават и 

ние трябва да ги отразим. Така отразяваме и големи глупости. 
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Но иначе в останалите изкуства имаме доста голяма свобода и 

всичко зависи от личния вкус. Преди, когато работех в „Денят 

започва с култура“, първата ми партньорка бе Александра Гю- 

зелева – Шани. Беше добре, че тя е с театрално образование, 

актриса, така че донякъде си бяхме разделили териториите – аз 

се занимавах повече с музика и литература, а тя с театър, кино, 

танцово изкуство и т.н. И тъй като знам, че няколко души тук 

преподават в Журналистическия факултет, имам една голяма за- 

бележка към подготовката на колегите, които постъпват при нас 

като журналисти. Водещ съм от 1989 г. и всяка година при нас 

идват стажанти от различни университети и факултети. Мно- 

го лошо впечатление ми правят колегите от Журналистическия 

факултет, проявили интерес към сферата на културата. Бих ка- 

зал, че те имат твърде ниска култура, на ниво обща култура, но 

ученическа обща култура. Никаква ерудиция, литературата я 

учат с почти елементарен код. Има имена, които човек няма как 

да не знае, а те не ги знаят или ги търсят в Google. Подготов- 

ката е много ниска. По-ласкаво бих се изказал за колеги, които 

идват от културология, филология и т.н. Те определено са на 

по-високо ниво. Не казвам, че всички те, включително и тези от 

Журналистическия факултет, няма да се развият, разбира се, те 

може би в момента са в такъв период от живота си, но така или 

иначе това не ми дава особена надежда. Дори ще си позволя да 

съотнеса една мисъл на Хегел, която се отнася до еволюцията, 

но важи и тук: „Онтогенезата повтаря филогенезата“ – инди- 

видуалното развитие по някакъв начин повтаря видовото раз- 

витие, и то в много по-съкратен вариант. Ако това повторение 

продължава по този начин, боя се, ще възпроизвежда по-лоши 

специалисти, ще възпроизвежда хора, които все повече и повече 

приличат на страници от фейсбук профил, отколкото да имат 

някакви действително задълбочени интереси. 
Когато започнах в телевизията, наследих една силно иде- 

ологизирана институция, в която преобладаваха филолозите. В 

момента филолозите сме абсолютно малцинство, да не кажа, че 

в цялата сфера на културата ние сме доста голяма редакция, май 
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вече само аз съм филолог. Това не е на добре. Въобще хумани- 

таристиката е доста изтласкана, но това вече е друг, по-голям 

проблем. В началото някой каза думата маргинализирани. Да, 

донякъде сме маргинализирани. Донякъде ни се отнема право- 

то, дори да имаме желание и капацитет, да бъдем и задълбоче- 

ни. И това се възпроизвежда, което още повече ме натъжава. 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: Аз сега ще ви изненадам и ще се върна 

към началото на разговора по отношение на това как в медиите 

имаме свобода и как избираме нещата. Освен в интернет и в 

сайтовете, аз съм редактор на културните теми в едно списа- 

ние, приемано като женско – списание „Дива“. То като доста 

дебеличко, отделя голям обем за културата. Парадоксално, но 

като слушам господин Ангелов и Марин Бодаков, ние май има- 

ме най-голяма свобода. Аз мога да избера която книга искам, 

да напиша за нея колкото страници искам, мога да пиша за пет 

книги, за десет книги, минимумът знаци за мен е между 5000 и 

8000. Пиша десетина такива текста на месец. Което ми напом- 

ня да ви поканя официално и тримата да сътрудничите за наше- 

то списание. Там пишем и за култура, каквото ние преценим. 

Тоест, има надежда. Не ме интересува кой го финансира и как- 

во се случва, факт е, че го има и издържа на пазара, продава се, 

а явно се и чете, за да си го купуват на следващия месец хората. 

Не сме снижавали нивото, не сме го превръщали в лайфстайл 

списание, то си остава балансирано списание за култура. Това 

означава, че нещо се появява. И аз мисля, че с бавни стъпки 

и на фона на това, което се случваше от 90-те насам, нещата 

вървят напред. Не е толкова страшно, има надежда. И социал- 

ните мрежи помагат за това, интернет помага за това. Не знам 

какво е съотношението между хората, които харесват да четат, 

слушат и гледат култура и книги, и тези които не обичат да го 

правят, но съм сигурна, че тези, които наистина се интересуват 

от това, ако не стават повече, поне ще стават по-активни, ще 

стават по-шумни. А това е важно. Шумът е важен в културата, 

не тишината. 
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ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Мога ли да се включа с нещо, 

което мисля, че интересува Марин. Да вземе думата за отноше- 

нието между критиката в параметрите ѝ, които ясно представя- 

ме в момента, и книжарските класации, читателските вотове за 

най-добра книга. 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Аз не съм сигурен доколко смис- 

лено мога да отговоря на въпроса за книжарските класации, тъй 

като следя случващото се в две книжарници – в „Български кни- 

жици“ и в „Нисим“. Искам да обърна внимание на нещо друго – 

какво се случва с нашите студенти. Всяка година по време на 

ваканцията те трябва да бъдат на стаж в медия. Плачевните 

резултати от стажа са изповеди като: „На нас не ни харесват 

медиите, такива каквито са; искаме да се опитаме сами; никой 

да не ни казва какво да правим; не искаме да оставяме в ре- 

дакцията едни текстове, а на следващия ден да излизат други 

текстове, подписани обаче с нашите имена“. Затова студенти 

от Факултета си направиха сайта „Под моста“ – и стигнаха до- 

там, че онзи ден имаха интервю с Брайън Адамс, специално 

дадено за тях. С проф. Тотка Монова преди две-три години им 

разрешихме да вземат стажанти. И наистина стана по взаимо- 

учителната метода – по-големите „батковци“ и „каки“ учат по- 

малките – и най-хубавите характеристики от ръководители на 

стажантски програми съм получавал именно от тези момчета 

и момичета, на които ние се доверихме. След „Под моста“ в 

Пловдив излезе, пак от наши студенти „НУЛА 32“, започна да 

излиза наскоро и „Драфт“. Тоест, има чудесни студенти, кои- 

то обаче не могат да намерят своята медия между наличните, 

много бързо се отвращават от културните медии, много бързо 

се отвращават от опита да бъдат водени за носа от отракани 
„каки“ и „батковци“ – и започват да си правят свои медии. 

Криво-ляво, но се опитват. И на мен много ми приляга техният 

нонконформизъм. 
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ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Стигнахме до проблема за кадри- 

те. Много актуално политически, но и затова да спрем дотук. 

Искам да задам два, признавам, предварително подготвени въ- 

проса: Критика ли е издателският подбор и участването в жури- 

та? И как въобще бихте коментирали тази форма? 

 

ПРОФ. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА: Принципно журитата така или ина- 

че налагат книги, които обикновено са от важните – това е една 

посока, през която върви критиката. А колкото до личното учас- 

тие в жури – малко или много то зависи от цялостния състав на 

журито – тоест може човек да е удовлетворен и действително 

да стои зад книгата, която е наградена, но може да се окаже и в 

малцинство. Но и да е в малцинство, след като е приел участие, 

трябва да преподпише общото мнение. Не съм от тези, които 

смятат, че всички награди в България са изключително девал- 

вирани. Има авторитетни като тази на Национален дарителски 

фонд „13 века България“ например. С малки изключения смя- 

там, че обикновено журитата постигат консенсус около добрите 

книги и повечето от важните книги, специално що се отнася до 

романите, получиха заслужени отличия. 
За мен по-сложна е ситуацията, в която самото жури но- 

минира за награда. Такъв е случаят, да кажем, с Европейската 

награда за литература. Преди няколко години бях в това жури и 

се оказахме в ситуация сами да се сещаме за автори, които да 

отговорят на строгия регламент, който тази награда има. В по- 

добна ситуация рискът да бъдат забравени автори и да се стигне 

до доста случайни номинации само защото отговарят на фор- 

малните критерии, е много голям. А в същото време престижът 

на наградата и ползите след получаването ѝ са големи. Затова 

дори понякога да ни изглежда, че да се избира от номинации, е 

обтекаемо, всъщност за мен е по-коректно. 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Веднъж след една награда „Иван 

Николов“ имах глупостта да кажа, че както има победители и 

победени между участниците, така и в журито има победители 
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и победени. Резултатът беше, че Пламен Дойнов, една от вла- 

стовите фигури в съвременната българска литература, ме изви- 

ка в ъгъла и ме смъмри. Единственият конкурс, на който аз не 

съм преживявал никакъв натиск, от никого, нито съм бил по- 

ощряван да взема каквото и да било решение, е бил конкурсът 

„Веселин Ханчев“, който е само за дебюти. Все по-често си ми- 

сля, особено що се отнася до конкурсите за проза, че те са изход 

от литературата към пазара, а и се сещам за изискването да си 

спечелил национална награда, за да участваш за международ- 

на. Изобщо, има много интриги, конкурсите са свръхживо мяс- 

то. Аз съм много любопитен дали тази година ще има конкурс 

„Иван Николов“, тъй като категорично имам по-голям интерес 

към поезията, отколкото към прозата. От много време умолявам 

Божана Апостолова да не дава 10 000 лв., а това просто да бъде 

конкурс без финансово покритие. Мисля, че тогава ситуацията 

значително ще се успокои. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Многократно съм бил в журито за награ- 

дата „Христо Г. Данов“, включително и тази година. За разлика 

от Марин, на натиск никога не съм бил подлаган, но за смет- 

ка на това в повечето случаи съм бил в малцинство, за жалост. 

Последният конфликт, който имах с другите колеги от журито, 

беше по отношение на Милен-Русковата „Чамкория“. Някак си 

се наложи мизогинната и националистическа книга „Камбана- 

та“ на Славов, което беше за мен голямо разочарование. Навре- 

мето имаше също един епичен сблъсък, пак бях в журито, то- 

гава се сблъскаха Георги Господинов и Милен Русков. И ние се 

изпокарахме много, и накрая решихме да разделим наградата 

на две, прецедент в цялата история на „Христо Г. Данов“. След 

което и двамата се сърдиха. 

 

ПРОФ. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА: Искам само да допълня, че и на мен 

не ми се е случвало да упражняват натиск, когато съм участвала 

в журита. По-скоро можем да говорим за автонатиск и той е по 

линия на споменатите вече приятелства. Не е нужно някой да ни 
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се обажда, ние самите знаем с кого не бихме искали да влошим 

отношенията си. Но да не подценяваме и личния вкус. Всеки 

избор се мотивира и от собствената ни представа за добра лите- 

ратура. Лаская се, че в повечето ситуации точно това надделява. 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Това, че съм бил подложен на на- 

тиск, не означава, че съм се поддал на въпросния натиск. Про- 

сто не бих искал да лъжа уважаемата аудитория. 

 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Бих искал да добавя, понеже Вие зададох- 

те въпроса за издателските класации и Ви отговори Марин, аз 

също ги следя. Получавам служебно тези класации, основно на 

„Сиела“, „Хеликон“ – на големите. Това са чисто комерсиални 

класации, в което няма нищо драматично, разбира се, защото 

това са частни издатели. Не са толкова с цел популяризиране 

или наблягане на обикновено заглавие, колкото показват лошия 

вкус на българския читател. Ако следите тези класации, особе- 

но на „Сиела“, ще останете с впечатление, че мнозинството от 

българите са функционално неграмотни. 

 

ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Последен въпрос към уважава- 

ните от мен участници в разговора, и в името на още по-милото 

участие на колегите от магистърската програма „Преводач-ре- 

дактор“, искам да включим в днешния разговор един специфи- 

чен въпрос: Какви са разликите в критиката за преводна литера- 

тура. Какво се случва с подборите и подходите? 

 

ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Да уточним, че става дума за за- 

падни литератури, защото за източни литератури няма кой да 

пише. Там са трима-четирима души максимум и затова се пи- 

шат на поразия неща, които не са верни. Отново, за да не ви 

лъжа, усещам, че съм по-склонен, когато пиша за преводна кни- 

га, да бъда по-груб с автора. 
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ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Защото е далеч. 

 
ГЛ. АС. МАРИН БОДАКОВ: Но, слава Богу, проф. Шурбанов 

ми направи дискретна забележка и аз си взех поука от всичко 

това. Иначе не смея да пиша прочутите финални изречения: 

„Предлагам бляскав превод на...“; „Още един превод на изклю- 

чителния еди-кой си“, защото на тях никой не вярва. Друго: 

много е опасно, когато рецензент, също преводач, пише критика 

за превод. И тогава съм особено бдителен, защото ревността 

между преводачите е не по-малка от ревността между писате- 

лите. А може би, защото те са по-невидими по едни или други 

причини, за съжаление, използват по-често критически тексто- 

ве, за да разчистят вътрешни сметки. 

 

ПРОФ. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА: Обичам да пиша за преводни кни- 

ги, защото много по-често се появяват значими книги сред пре- 

водните заглавия. Така че обяснимо е човек да се насочва към 

такъв тип книги. От известно време обаче гледам изобщо да не 

пиша за качеството на превода при тях, защото това заливане 

с „изключителния“, „феноменалния“, „гениалния“ превод обез- 

цени до голяма степен самото оценяване на преводите. Да се 

казват подобни неща, без да е гледан оригиналът, за мен е кухо 

и порочно. За да похвалиш един превод, трябва да си сигурен, 

че преводачът улавя регистрите, не украсява излишно и пр., все 

неща, които без сравняване с оригинала такива неща няма как 

да бъдат хванати. Ако трябва да дам добър пример за опера- 

тивна критика за преводни книги, това ще бъдат текстовете на 

Ангел Игов в „Култура“, докато водеше рубрика там. Неговото 

писане е писане с примери – той пишеше за превод като чес- 

то критикуваше, но винаги с ясно посочване и обяснение. Така 

трябва да се прави критика на превода, ако човек е положил 

усилието да сравни с оригинала. Но да се изкаже за това как му 

звучи на български книгата и от това да прави изводи, е меко 

казано непрофесионално. Притеснявам се, че последната вълна 

ни заля обаче и тя е обида към истински добрите преводачи. 
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ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: Тук може би трябва да говоря и като прево- 

дач. Между другото първата ми награда „Христо Г. Данов“ е за 

превод, за „Доброжелателите“ на Джонатан Лител. По принцип 

Марин е прав. В голяма степен, особено когато преводачи пишат 

за други преводачи, има моменти на разчистване на лични смет- 

ки, повече или по-малко, но това го има и при писателите. Що се 

отнася до преводите, на мен много ми липсва истинска, задълбо- 

чена критика за преводите. Съгласен съм напълно за Ангел Игов 

и неговите текстове, но той пише само за англоезични автори, 

където аз не съм толкова силен с моя „развален френски“, какъв- 

то е английският език. Достатъчно е да прочетете дори толкова 

до болка известен автор като Шекспир в различните му преводи, 

за да видите каква огромна разлика има. Повечето са отраснали 

и най-вече познават преводите на Валери Петров, но има и мно- 

го други преводи, с които е добре да се запознаете и сами ще 

видите, че щом има такава огромна разлика в преводите, която 

понякога е и смислова, то неминуемо има нещо. И как да се ори- 

ентирам в това море, аз, който не владея Шекспировия „развален 

френски“, как да се ориентирам и да разбера кой е най-добрият 

превод. Та има голяма нужда от качествена критика на прево- 

да. Може би сте следили скандала около проф. Мурдаров, който 

беше изобличен, и то аргументирано, в плагиатство. Скандалът 

с Владко Мурдаров нашумя, защото много колеги скочиха с до- 

казателства. Впрочем не знам как това лице има наглостта все 

още да се появява в национален ефир, но проблемът е на колеги- 

те ми, не е мой. А що се отнася до личните ми предпочитания, аз 

предпочитам да работя с български автори, и то именно защото 

ги познавам. Често, когато в студиото са ми гостували чужди 

автори, не е имало време да се запозная с тяхното творчество в 

дълбочина. Обикновено съм принуден да работя само с книгата, 

която е преведена на български и която в момента представяме, 

а това не ми харесва особено. Докато, когато работя с български 

автори, това са автори, които следя, откакто са започнали да пи- 

шат, тоест познавам им целия бекграунд, познавам им всички 

книги. И тогава ми е много по-лесно и по-приятно дори, вслед- 
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ствие на което с някои от пишещите братя съм скаран, с други 

обаче сме близки приятели. 

 

СИЛВИЯ НЕДКОВА: Аз искам да припомня една много сим- 

патична история, покрай преводите на Братя Грим преди годи- 

ни, която най-после създаде почва за разговор по тема „критика 

на преводите“. Тогава Софийският университет също направи 

много, за да се говори за този проблем. Истината е, че текстът, 

който пиша най-дълго, вече три месеца, нещо, което никога 

преди не ми се е случвало, е свързан с преводна книга, и той е 

един експеримент на издателство „Кибеа“, което издаде рома- 

на „Стремглаво“ във вариант превод и във вариант редактиран 

превод. Разликата между двете е огромна, преводачът просто 

не е искал романът да бъде редактиран. Това е ужасно интерес- 

но нещо, аз съм чела и двата варианта с молив в ръка и до ден 

днешен не мога да напиша текста, защото е ужасно сложно да 

влезеш в същината, без да си познавал и да си говорил с хората, 

да влезеш във вътрешния разговор, който водят трима души – 

авторът, редакторът и преводачът. В този смисъл да се комен- 

тира и да се пише за преводни книги е и предизвикателство, 

защото е опосредствано допълнително. Ще кажа и нещо като 

човек, който пише основно в интернет – има и една друга фор- 

ма на критика на превода и тя се изразява в нещо, което може 

би на вас ще ви е забавно да го погледнете. Има една група – 
„Гафове в литературата“, може би са се появили и още групи, в 

която се появяват истинските гафове. Тези, които един сериозен 

критик, който пише купища неща, няма време да хване, но един 

читател, който чете внимателно, вижда. И се появяват прево- 

дачи, няма нужда да се споменават имена, които са запазили 

идиоми в чист вид, които например са объркали Били Холидей 

и са я нарекли мъж... Непрекъснато се случват подобни гафо- 

ве, които трябва да се казват наглас, но критиката не може да 

се занимава с това, защото, както разбрахме, вече няма толкова 

трибуни, на които тези неща да се кажат. Но интернет е такова 

място, използвайте го и вие, има полза. 
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ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА: Искрено съм радостна от този 

богат, незавършен и несвършващ разговор. Най-голямото ми 

удоволствие, колеги и приятели, е, че книгата ми, обглеждай- 

ки историческите процеси на критиката, оживя през днешния 

разговор. Много съм благодарна на организаторите на Форума, 

които ни предоставиха възможността да направим и разговора, 

и премиерата1, да сдвоим две, оказа се сдвоими, неща. Благода- 

ря много за участието и присъствието! 

 
Техническо снемане и обработка на записа на разговора: 

Ива Станиславова и Ния Павлова 

Редколегията благодари на Елена Бисеркова за предоставения запис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1      Става дума за книгата на Ноеми Стоичкова „Критически езици и идеоло- 

гически полета. Фрагменти от едно столетие 1878–1989“, издание на УИ 

„Св. Климент Охридски“, 2018, която не е обект на настоящата публика- 

ция. – Б. ред. 
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Проблемът за литературния канон може да има много лица. Едно 

от тях се отразява в постоянните теоретични професионални 

дискусии относно характеристиките му – литературният канон 

съвкупност ли е от произведения, които имат неизменни есте- 
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тически качества, или е идеологически конструкт, който може 

да ни помогне да разберем литературните процеси в различни 

времена, натиска на различни идеологии върху литературата и 

силата на литературните примери да конструират представите 

ни не само за самата литература, но и за света около нас? Дру- 

го лице е отражението на канона в задължителната изучавана 

програма в различните нива на образованието. Тук най-често 

се проявява и общественият интерес към канона, най-често с 

възмущение, че някой автор/текст е бил или не е бил включен 

в програмата/изпита/матурата. За няколко дни в годината, всяка 

година, канонът се появява на първите страници на медиите и 

след това отново заема мястото си на вечен литературоведски 

въпрос. Трето лице на канона намираме в различни списъци с 

най-любими, най-велики и други „най-“ произведения, които са 

и обект на шоу програми като „Голямото четене“ например, къ- 

дето се смесват всякакви критерии на избор – от (псевдо)нацио- 

нализъм, през естетически критерии до носталгия по детското 

запознаване с литературата. 
В тази статия ще се опитам да обърна внимание на още 

едно лице на литературния канон. Лице, което може да се стори 

на пръв поглед маргинално в контекста на изследванията на ка- 

нона, но според мен играе важна роля във формирането на пред- 

ставите ни за литературата и литературността изобщо. Става 

въпрос за проблема за преводимостта на канона и каноничните 

произведения. Ако различни автори трудно намират ясна дефи- 

ниция за формирането на литературния канон в дадена култур- 

на среда, то какво се случва с този канон, когато е „пренесен“ 

на чужда почва? 

За да стигнем до темата, която ни интересува тук, трябва 

все пак да очертаем рамките на дебатите относно канона, които 

ще ни дадат насоки за проблемите, с които се срещаме, когато 

говорим за канон в превод. Можем да разделим основните тези 

за канона на две части. В първата намираме теории, които търсят 

някакво канонично качество, което е есенциално за литератур- 

ната творба, като най-често прибягват към понятието „естети- 
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ческа стойност“. Каноничната творба има високи естетически 

качества, тя е пример за висок стил, високи, важни теми, които 

са сериозно обмислени и представени на читателя. Разбира се, 

не всяка канонична творба отговаря на този калъп, но принципът 

е ясно поставен, макар и трудно определим. За висока литера- 

тура биват приемани различни типове произведения в различ- 

ни епохи, така че трудно можем да определим веднъж завинаги 

критериите за канонично произведение. Дори и Харолд Блум, 

който вижда сам себе си като един от последните застъпници 

на тази теза, всъщност не съумява да предложи ясно формули- 

рани критерии – неговата „естетическа сила“ или оригиналност 

са силно контекстуални. От другата страна на барикадата нами- 

раме тезите за конструкцията на канона, за неговото формиране, 

измисляне извън самото произведение, където се срещат и иначе 

враждуващи лагери на всякакви постструктуралистически тео- 

рии, защото са убедени, че каноничността е съчинена допълни- 

телно според различни фактори. За да имаме и тук конкретно 

име, ще посоча например Джон Гилъри („Културният капитал: 

проблемът за формирането на канона“), който развива теорията 

си за канона като културно явление, което е постоянно променя- 

що се и което трябва да изследваме като процес. 
Много рядко обаче авторите както от единия, така и от дру- 

гия лагер обръщат внимание на факта, че винаги имат предвид 

конкретен културен контекст – формирането на канона в САЩ, 

или в Германия, Франция... Когато говорят за световна (или при 

Блум за западна) литература, извън родния им английски език, 

всички останали цитирани автори са безспорно четени и интер- 

претирани в превод. Когато Блум или Гилъри говорят за Гьоте 

или Данте, визират конкретен превод на Гьоте или Данте, но не 

тематизират този проблем. Те се доверяват на договора между 

преводача и четящия, че преводът е верен и еквивалентен на 

оригинала. Но все пак, когато говорим за канонични произведе- 

ния, трябва ли толкова леко да се доверяваме на преводачите? С 

встъпването на превода в проблема за каноничността трябва да 

се попитаме, къде се ражда каноничността в този случай? 
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Първият актуален въпрос е, дали можем да защитаваме те- 

зата за вътрешното качество на творбите, ако те са преведени на 

чужд език. Запазва ли се каноничността, или езиковата граница 

не я пропуска? Как да обясним, че някои канонични произведе- 

ния успяват да са успешни и в превод, а други не? Виновен ли 

е преводачът, ако преводът му не успее да спечели каноничност 

в приемащия контекст? Мисля, че тук тезата за есенциалните 

качества губи възможностите си да конкурира идеите за кон- 

струкция на канона. Ако приемем, че поне преводната канонич- 

ност не е свързана с вътрешни качества, идва време за втория 

въпрос – ако канонът е изкуствено създаден, то какви процеси 

са характерни за канонизирането на произведения в чужд кон- 

текст? На никой от тези два въпроса няма да намерим много 

отговори в научната литература от последните години. Един от 

малкото достъпни източници е статията на теоретика на прево- 

да Лорънс Венути, който е известен с опитите си да извади пре- 

водачите от сянката на невидимостта (най-известната му книга 

носи заглавието „Преводачът е невидим: история на превода“). 

В статията си „Превод, интерпретация, формиране на канона“ 

(“Transation, Interpretation, Canon Formation”) Венути именно 

обръща внимание на проблема за превода на канонични произ- 

ведения. Той твърди, че самият превод намеква, че точно тази 

творба заслужава да бъде преведена, защото има по-високи ка- 

чества от други творби, които не са избрани за превод. Ако ня- 

маше високи качества, защо изобщо трябва да бъде пренасяна в 

новия контекст? Така самото превеждане е канонизиращ жест в 

новия контекст, подсилен от паратекстовете към превода – вид 

на кориците, рекламни описания, предговори и послеслови и 

т.н. (Venuti 2008: 27). Според Венути преводачите не само пре- 

веждат оригиналния текст според собствените си възможности, 

но и според установените интерпретации на произведението в 

оригиналния му контекст. На практика преводачът е повлиян от 

начина, по който произведението е четено в рамките на ори- 

гиналните властови структури, тъй като и самата каноничност 

предполага установяване на определен тип интерпретация, коя- 
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то я подкрепя. Венути твърди, че основната цел на изследването 

на канона в чужд контекст е следната: „(искам да изследвам)... 

начина, по който можем да твърдим, че преводът вгражда ин- 

терпретация в чуждия текст, не само дали, ами как го прави, и 

да разследвам, възможно най-зорко, колкото ми позволи случа- 

ят, оценката, която съвпада с интерпретацията, с особено вни- 

мание към ролята, която играе преводът при установяването на 

каноничност на чуждия текст в приемащия контекст“ (Venuti 

2008: 30). На това място няма да навлизам в подробности за тео- 

ретичната концепция на Венути, която по интересен начин раз- 

вива „метаезика“ у Барт относно превода, който нарича трето 

ниво на езика. Накратко ще представя примерите, които Венути 

предлага в текста си, а след това ще предложа свой пример, кой- 

то поддържа тезата му и в позната ми чешко-българска среда. 
Един от примерите, на който ни обръща внимание Лорънс 

Венути, се отнася до преводите на Ф. М. Достоевски на англий- 

ски. През 1990 г. излиза нов превод на „Братя Карамазови“ от 

преводачите Ричард Пивър и Лариса Волоконски, който според 

тях има за цел да предложи по-верен превод, предаващ специ- 

фичния хумор и многогласие на романа. Преводачите желаят 

да представят Достоевски по начин, разкриващ множество- 

то нива на книгата. На това място Венути припомня, че през 

80-те години в Америка се превеждат и добиват популярност 

текстовете на Михаил Бахтин и че неговото понятие „поли- 

фоничност“ става все по-силно в академичните кръгове. Така 

новият превод на Достоевски всъщност съвпада с канонизира- 

нето на нова интерпретация на неговите произведения, идваща 

от оригиналния му, руски, контекст. Ако преди това преводачи- 

те са слагали акцент върху религиозните теми, новият превод 

иска да е в синхрон с Бахтиновото мислене за полифоничния 

роман (Venuti 2008: 39–40). 
Друг пример според Лорънс Венути е преводът на „Цве- 

тя на злото“ от Шарл Бодлер, направен от Джоана Ричардсън 

през 1975 г. В този случай преводачката превежда метафорите 

в „Котката“ според биографичната интерпретация, позната във 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



Литературният канон – изгубен и намерен в превода 139  

френския контекст. Изхождайки от четенето, което свързва про- 

изведението с Жана Дювал, любовницата на Бодлер, Ричардсън 

засилва екзотичните мотиви в стихотворението чрез лексикал- 

ния избор на думи като „канела“, „афродизиак“, „халцедон“, 

които не присъстват в оригинала. Според Венути преводачката 

намеква за произхода на Дювал, която е родена в Хаити, и така 

задава ясна насока за четенето на творбата. Преводът в този 

случай е повлиян от една конкретна интерпретация, за която чи- 

тателят понякога няма никаква представа. Интересно е да отбе- 

лежим, че в българския превод на Кирил Кадийски последният 

стих не е „канелен“ както при Ричардсън, но звучи също така 

леко екзотично: „на тялото с горещ загар“. При Бодлер имаме 

само „кафяво тяло“ – “Nagent autour de son corps brun”. В прево- 

да на Витезслав Незвал на чешки пък можем да прочетем екви- 

валента „кафяво кожухче“, но едновременно с това последният 

стих отново поема по пътя на екзотиката – вместо примамлива и 

опасна миризма (“Un air subtil, un dangereux parfum”), или както 

превежда Кадийски „дъха омайващ и опасен“, тук имаме ком- 

бинация на мириса на сяра и... хибискус, традиционната украса 

на хавайските танцьорки). Венути обръща внимание и на арха- 

измите, с които Ричардсън препълва превода на „Котките“, и спо- 

ред него, от една страна, преводачката реагира на характерната 

за Бодлер поетика, която работи с архаизми, но от друга, тяхна- 

та честота в превода е неизмеримо по-висока (както отбелязват 

и критическите текстове на превода, които излизат по времето 

на издаването му). Венути интерпретира този факт не само като 

опит да се създаде по-висок, академичен образ на Бодлер, но и 

като каноничен жест – Ричардсън иска да предаде на читателя 

усещането за нещо старо и проверено от времето, нещо, което 

сме свикнали да четем като класическо произведение. В крайна 

сметка този превод не успява да се наложи като каноничен, но 

за Венути е добър пример за опит за канонизиране чрез превод. 

Последният момент, на който бих искала да се спра във 

връзка с Лорънс Венути, е въпросът за канонизирането на оп- 

ределен превод. Както вече споменах по-горе, има преводи, кои- 
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то успяват да се наложат като авторитетни в даден контекст и 

са приемани като неутрални, използват се при цитиране в на- 

учни статии, публикуват се в учебници или антологии или са 

предпочитани при адаптации в други медии (филми, сериали, 

комикси...). Според Венути едно от основните качества на ка- 

ноничните преводи е плавността – най-често тези преводи не се 

опитват да бъдат четени като преводи, тоест те се стремят към 

прозрачност, към алюзията за пълна еквивалентност с оригина- 

ла. Колкото по-четивен е преводът, толкова повече имаме тен- 

денцията да го приемаме като качествен, макар и реално да не 

е „верен“ на оригинала. Така според мен каноничните преводи 

могат да бъдат верни на каноничния статут на оригинала, но не 

и на неговия текст. Преводът успява да направи така, че произве- 

дението да остане каноническо и да има успех в новата културна 

среда, но за сметка на това всъщност предлага на читателя нещо, 

което очаква от каноничните произведения, а не реално чуждото 

и може би неразбираемо канонично от една друга култура. 

 

В следващите редове ще се осмеля да предложа един спе- 

цифичен пример, който до определена степен е само поредното 

потвърждение на казаното от Венути, но в по-голям мащаб би 

могло да покаже важността на разглеждания проблем за кано- 

ничността в превода. 

Примерът ни отвежда в Прага, където в една личност на- 

мираме две истории за канонизиране чрез превод. Тази личност 

е писателят Кирил Христов, който вече е емигрирал от Бълга- 

рия през 1923 г., но в Чехословакия се озовава през 1929 г. Ско- 

ро след пристигането му на първа страница на вестник „Народ- 

ни листи“ излиза и интервю с него, не толкова изненадващо, 

направено от журналиста българофил Владимир Сис. В интер- 

вюто Кирил Христов казва например: 
 

Дойдох тук много изморен от живота и воден от един- 

ственото желание: да затворя очите си покрай близки ми 

хора, при свои. Скоро обаче ме превзе чешката бодрост 
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и радост от живота и веднага през първите дни в мен се 

пробуди ново желание за живот и работа. Какви са плано- 

вете ми? Най-вече искам да довърша отдавна обещаната 

антология на чешки поети в български превод. Сега пиша 

голяма поема – епично-лирична, която ще бъде един 

вид моя изповед за въодушевлението ми към красотата 

на Прага и признание за любовта ми към най-привлека- 

телния славянски град днес. Предполагам, че ще е около 

1200 стиха. Също така имам план за пражки роман, в кой- 

то искам да вложа своите най-скъпи и интимни спомени 

и впечатления (Sís 1930: 1). 
 

Кирил Христов не е за първи път в Чехословакия, а за неговото 

творчество е писано многократно преди преместването му1. Ин- 

тересна е самооценката му за атмосферата в Прага в периода на 

първата самостоятелна чехословашка държава, която и досега е 

запечатана в местната културна памет като период на огромен 

разцвет. За нас обаче е по-важно, че Христов се опитва да спази 

обещанията си и издава цикъл със сонети, озаглавен „Каменни- 

ят блян на Прага“, а макар и недовършена, след смъртта му из- 

лиза първата антология с чешки поети в България, „Огледалата 

на Вълтава“ (1946). Тъй като антологията е издадена, без да е 

финализирана от автора, не можем да говорим за структурата 

ѝ като ясен естетически и идеологически проект – може би са 

само бележки, малка част, от които е трябвало да представля- 

ва антологията. Въпреки това, можем да забележим интересни 

преводачески и канонизиращи елементи. Уводът и биографич- 

ните бележки към авторите са дело на Цветана Вранска, която 

се наема с редактирането на достъпните преводи и тяхното из- 

даване. Самата антология съдържа преводи на седем чешки ав- 

тори: Ярослав Връхлицки (23 стихотворения), Петър Безруч (11 

стихотворения), Йозеф Хора (2 стихотворения), Иржи Волкер 

1    За първоначалната рецепция на Кирил Христов преди 1918 г. подробно и 

с много интересни забележки пише Марцел Черни в статията си „Кирил 

Христов – певец неудовлетворен, но неизпадащ в отчаяние...“. 
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(1 стихотворение), Ян Чарек (2 стихотворения), с по едно сти- 

хотворение са представени Иржина Карасова и Ноеми Молна- 

рова. Поместени са и две кратки статии – за Безруч и Карасова. 

В антологията са представени както канонични (за времето си 

и сега автори) като Връхлицки, Безруч, Хора и Волкер, така и 

днес неизвестни никому в Чехия. 

Авторите са представители на различни естетически пое- 

тики, от модернизъм до пролетарска авангардна поезия, от по- 

възрастното поколение до най-младото. Преводите на Петър 

Безруч като че ли привличат най-много внимание. Когато пише 

за неоспоримите високи качества на преводната дейност на Хри- 

стов, Вранска ги споменава в увода си към антологията: 

 

Големият майстор на българския стих все така умело про- 

явява своя талант и при преводите си от чешките поети, 

което ясно личи напр. от стиховете на Безруч, поет из- 

вънредно самобитен и труден за превеждане“ (Христов/ 

Hristov 1946: 6–7). 

 

В книгата „Кой е... Кирил Христов“ („Kdo je... Kiril Christov“, 

1948), авторката Вйенцеслава Хавличкова също обръща специ- 

ално внимание на преводите на Безруч: 

 

Както винаги в живота си, и този път Христов отново ни 

изненада. Стиховете, които е превел от чешки, са негови- 

ят последен достоен подарък към нашия народ. Особено 

единайсетте стихотворения на Безруч са със сигурност 

едни от най-красивите световни преводи на чешка поезия. 

Българската „Маричка Магдонова“ и българското „Кой на 

мое място?“ звучат така грубо, като чешките оригинали, 

не са само бледо копие вместо цветни изрази, както често 

се случва при преводната поезия (Havlíčková 1948: 28). 

 

Интересът на Кирил Христов към Безруч е явен и от кратката 

статия в края на антологията. Христов чете Безруч като социа- 
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лен поет, който стои на най-високо ниво в съвременната чешка 

литература не само със съдържанието на стиховете си, но и с 

формата им. Христов пише силно емоционално за Безруч, с ог- 

ромно възхищение и сила. Като показателен пример, надявам 

се, може да послужи следният цитат: 

 

Без прилика с никого в слово, стих, начин на изказване, 

революционно нова, тази поезия прави от обикновеното 

гнездо на морална плесен, на каменовъглено потисничест- 

во едно велико национално словесно изкуство: велико за- 

това, защото обосновава националните изисквания и ги 

осветява с горещ повик за справедливост към тласнатите 

под гърмящата колесница на едно преситено общество 

от озверени човекоподобия, към стъпканите и смазани 

човешки създания, към поруганото божие подобие (Хри- 

стов/Hristov 1946: 113). 

 

Христов дори използва Безруч като пример за възможен успе- 

шен път за младите български поети, макар и да не пропуска 

своята известна заядливост: 

 

Ние, българите, можем да почерпим голяма поука от дело- 

то на Петра Безруча. Ако един съвсем областен поет – поет 

на микроскопически къс земя и на шепа люде – намира 

път да изведе своето изкуство до най-широките простори 

на общочовешкото, какви възможности биха се открили 

не за един, а за няколко български млади поети, ако те, 

вместо да гонят с познати клиширани фрази общочовеш- 

кото, посветят дарби и сърце на българските покрайнини 

(Христов/Hristov 1946: 114). 

 

Така Безруч е представен като двойник на самия Христов, 

или поне на собствената му представа за себе си – поет, който 

иска да стане глас на народа, но чрез форма, която обогатява 

езика. 
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Тази лична интерпретация на Христов е една от някол- 

кото „воюващи“ помежду си интерпретации на Петър Безруч, 

които можем да срещнем в българската му преводна рецепция. 

Останалите преводачески авторитети, които са се опитвали 

да предадат поетиката му, са Николай Лилиев през 30-те, Ди- 

митър Панталеев през 50-те и Димитър Стефанов през 60-те. 

Христина Балабанова в статията си за П. Безруч твърди, че 

преводаческите решения на Лилиев са силно повлияни от ин- 

терпретацията на Борис Йоцов, която чете поета през индиви- 

дуалистичната му поетика (Балабанова тук отбелязва силното 

влияние на чешкия критик Ф. К. Шалда). Затова и според нея 

Лилиев обръща повече внимание на пресъздаването на смисъ- 

ла и се отклонява от дактилния размер (Балабанова/Balabanova 

2002: 346). Кирил Христов, напротив, запазва дактила и се 

опитва да преведе максимално точно поетиката на Безруч. Как- 

то пише Балабанова: 

 

Стиховете са преведени в дактилов размер, уловени са 

интонационният драматизъм на изказа, семантично-дифе- 

ренциализиращата роля на паралелизма, рефренните пов- 

торения в строфично-синтактичната конфигурация (напр. 

„Червеният цвят“) (Балабанова/Balabanova 2002: 347). 

 
При следващия опит за превод, този на Д. Панталеев, ритъмът 

е пригоден към българската традиция и е заместен с ямб, пре- 

дизвикало възмущението на Димитър Стефанов, който в своята 

интерпретация се връща към дактила и връзките на поетиката 

на Безруч със символизма. И двете преводачески интерпрета- 

ции обаче следват позициите на марксисткото литературозна- 

ние и виждат Безруч като поет реалист, говорещ от името на ра- 

ботниците, основоположник на чешката революционна поезия 

(Балабанова/Balabanova 2002: 345). Както виждаме, историята 

на преводите на Безруч доказва тезата на Лорънс Венути за ак- 

туализирането на преводите в хармония с промяната на интер- 

претациите – естетически и идеологически. 
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Нека се върнем към антологията „Огледалата на Вълтава“. 

Втората статия в нея е посветена на Иржина Карасова (1898– 

1943) и я представя като интелектуалка от известен пражки род. 

Христов започва текста си със сцена, при която Карасова свири 

произведение на Вагнер на пиано, и пише за нея по следния 

начин: 

 

Едно слабо, крехко, едва държещо се за живота дете, се е 

превърнало на сложна стоманена пружина; под неговите 

малки прозрачни ръце инструментът се тресе така, като че 

ще се разлети на късове (Христов/Hristov 1946: 115). 

 

Представянето на Карасова е само през интелектуалното, през 

модерната душа на твореца. Христов твърди, че: 

 

Макар да е писала още сравнително малко, нейните сти- 

хотворения ѝ определят, без никакво съмнение, най-пред- 

ното място между чешките поетки от първата третина на 

XX век (Христов/Hristov 1946: 115). 

 

Кирил Христов показва нагледно силата, която има в ръцете си 

преводачът на малко позната литература, както и на самия жанр 

„антология“. 

От позицията на този, който познава оригиналния кон- 

текст, преводачът има идеални условия да предава стойност. 

Може да го прави на ниво текст, но и на ниво паратекст, как- 

то виждаме тук. Христов твърди, че творчеството на Карасова, 

„без съмнение“, има качествата на висока литература, подкрепя 

позицията си и с „историческа“ гледна точка, в сравнение с ос- 

таналите поетеси от периода. Кой може да не е съгласен с него? 

Само онзи, който ще твърди, че познава чешката литература по- 

добре от самия Христов. А това не е задача за основната част 

читатели на антологията, която би трябвало да бъде проводник, 

да е непристрастна и репрезентативна представа за чуждото. 

Читателят приема, че преводачът се стреми не само към езико- 
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ва, но и към културна еквивалентност, и предава в новата среда 

това, което е наистина сполучливо и заслужава да бъде преве- 

дено. Така в случая с Карасова читателят би могъл да приеме 

мястото ѝ в чешката литература като естествено, както естест- 

вено приема много други подобни канонизирания от страна на 

преводачите по цял свят. От сегашна гледна точка можем да 

отбележим, че Карасова е напълно непозната в съвременната 

чешка литературна история, че е издала само една стихосбирка 

и е починала млада, без да дочака успеха, който ѝ желае Кирил 

Христов. Но това не е нужно, тъй като Кирил Христов сам на- 

гледно показва, как един автор не може да бъде канонизиран. 

След големите думи за младата поетеса, Христов продъл- 

жава с бележката за интереса на Карасова към славянските ези- 

ци и към успеха си да я заинтригува дотолкова, че тя да започне 

да учи български език при самия него. Не само да учи българ- 

ски, но и да превежда от български на чешки, като, разбира се, 

превежда и учителя си. От неутралното и „без съмнения“ твър- 

дение за високата позиция на Карасова в чешката литература се 

стига до по-баналното обяснение – моята надарена ученичка и 

моя преводачка. Както вече споменах, Карасова е представена 

в антологията с едно-единствено стихотворение. Изглежда чак 

гротескно, че текстът, който избира Христов, е „Рождението на 

поета. Кирил Христову – за 60 годишнината му“. От всички ней- 

ни мними качествени творби, Христов избира единствено тази, 

която е посветена на неговия юбилей. Струва ми се, че по този 

начин от канонизиращ жест, представянето на Карасова, уви, 

се превръща в поредния пример за загледаното в себе си дър- 

жание на преводача. Подобна е ситуацията и с другата поетеса 

в антологията, приятелката на Карасова, Ноеми Молнарова. За 

нея нямаме отделна статия, но имаме биографичния факт, че е 

съпруга на Кирил Христов и негова помощница в писателската 

му работа. Дори и да допуснем, че включването ѝ в антологията 

е чисто заради естетическото ниво на писането ѝ, Христов пра- 

ви отново същата грешка – Молнарова е представена със стихо- 

творението „На Кирил Христов“. Отново трябва да напомня, че 
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антологията е недовършена, навярно би съдържала още стихо- 

творения на тези две млади авторки. Но във вида, в който стои 

пред нас, не можем да не забележим особената комбинация от 

опит за канонизиране и неговото подриване от страна на самия 

Кирил Христов. От друга страна, е възможно Цветана Вранска 

просто да събира всички преведени стихове, които е намерила, 

и каноничният жест е неин – тоест тя е човекът, който е решил 

да включи авторките, било на база лично познанство, или за 

да създаде нов каноничен образ на Кирил Христов като велик 

преводач, за сметка на конфликтния поет. Втората теза е под- 

крепена не само от вече споменатия образ, който е бил актуален 

в чешки контекст, а и от самите паратекстове на Вранска. Може 

би включването на чешки стихотворения за Кирил Христов, на 

предполагаемо критически добре приети авторки, има за цел 

установяването на един по-различен Кирил Христов в българ- 

ския контекст. Ако това предположение, макар и засега слабо 

аргументирано, е вярно, Вранска всъщност показва интересния 

канонизиращ потенциал на друг участник в преводната игра, 

а именно на съставителя, който в този случай иска да повлияе 

върху оригиналния контекст чрез канонизирането на преводача. 
Но нека се върнем за момент назад към Йржина Карасова 

и Кирил Христов, чиято канонизираща връзка не се изчерпва 

само в активната преводаческа роля на Христов. Карасова, как- 

то беше споменато, е преводачка на Христов на чешки, съпрево- 

дачка, заедно с Ноеми Молнарова (!) на книжната антология със 

стихове на Христов на чешки „Výbor z básní a prosy“, издадена 

през 1935 г. Тук преводачите си разменят местата и този път 

Карасова е в ролята на канонизатор. В предговора си тя пише, 

че, за съжаление, българската култура не е много позната в Че- 

хословакия и поради това, според нейните думи, не е познато и: 

 

... могъщото, обхватно явление Кирил Христов. [...] А това 

е поет, толкова типичен за най-новата епоха на българския 

народ! По следите на Вазов доведе до възход словесното 

богатство на съвременния български литературен език, 
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бидейки майстор на поетичните форми, дори и на най- 

сложните, той завърши развитието и свърза българската 

литературна традиция към съвременното световно твор- 

чество (Karasová 1935: 3). 

 

Карасова залага, от една страна, на вплитането на Христов в 

традицията на българската литература, а от друга – на връзката 

с може би едно от малкото познати имена на български автор – 

Иван Вазов. Дори и чешкият читател да не познава Кирил Хри- 

стов, той вероятно е чувал за Вазов и така Вазовата канонич- 

ност е призвана да помогне. Трудно е да мислим за антологията 

на Карасова, без да виждаме учителя ѝ, който до определена 

степен контролира изграждането на себеобраза си. Дори и на 

техническо ниво – би било много невероятно Карасова да избе- 

ре други стихове на Христов, осен тези, които ѝ дава сам той, 

или да се противопоставя на неговото мнение за себе си. Мисля, 

че можем да открием потвърждение на този факт в един важен 

момент от антологията – липсва емблематичното за Христов в 

български контекст стихотворение „Химн“ или „Жени и вино! 

Вино и жени!“. Едва ли някой български съвременен читател 

може да си представи творчеството му без него, то е дори в 

центъра на каноничните представи за поета. Но самият Кирил 

Христов в разговори, например с Михаил Арнаудов, не скри- 

ва негативното си отношение към ранните си стихотворения 

(вж. Арнаудов/Arnaudov 1965: 81–82). Самото стихотворение 

претърпява поправки от автора си, който според Кръстьо Ку- 

юмджиев се опитва да преправи емоционалния химн на есте- 

тически хедонистичен проект (Куюмджиев/Kuyumdzhiev 1974: 

111). „Жени и вино! Вино и жени!“ не е преведено на чешки 

нито в по-ранните, нито в по-късните антологии на българската 

поезия, то е забравено, или може би, смея да предложа, цен- 

зурирано и скрито от превода. Можем да обясним този факт и 

чрез промяната на ценностите в литературната критика през 

ХХ в., която едва към края му открива Кирил Христов като поет 

и прозаик на еротиката, така и за самоизграждането на собстве- 
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ния образ на един силен автор. Автор, който поправя произве- 

денията си, който прави нови и нови антологични погледи към 

творчеството си и който, поне в чешки контекст, контролира и 

преводния си образ. Всъщност единственото ранно произведе- 

ние на Христов, което намира място в антологията на Карасова, 

е „Скитник“. Стихотворението служи като уводно в антология- 

та в чест на 60-годишнината на поета и вече се е превърнало в 

ретроспекция, играе ролята на обобщение на цялото творчество 

на Христов и житейския му път: 

 
Замина той – завинаги замина 

по непознати крайща и земи 

но вред намери весела дружина, 

но вред намери вино и моми. 

 
Описаните канонизиращи опити на Кирил Христов в чешко- 

български контекст са по-скоро успешни, когато говорим за Пе- 

тър Безруч, и явно неуспешни, когато става въпрос за Иржина 

Карасова, но може би и затова са показателни. Надявам се, че те 

доказват силата на преводача да канонизира не само канонични 

за оригиналния контекст творби, но и да създаде нови канонич- 

ни произведения за приемащия контекст (или поне да опита). 

Той е основен фактор и културен посредник в създаването на 

образа на съответната литература в собствената му среда. Дали 

ще използва вече наложените интерпретации от оригиналния 

контекст, или ще се опита да създаде нови, зависи от решение- 

то на индивидуалния преводач или от стремежа му да угоди 

на приемащия контекст. Във всеки случай темата за канона в 

превод предлага много възможности на литературната история, 

които засега не са в центъра на интереса ѝ, но се надявам и този 

текст поне малко да убеди читателите в атрактивността на тези 

проблеми. 
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The article attempts to analyze and deconstruct the very famous inquiry of 

Simeon Radev in the context of Bulgarian cultural and literary debates at 

the beginning of the XX century. The aim is to show how Radev’s argu- 

mentation utilizes and affirms the same dogmatic language which he re- 

jects and thus to demonstrate the arbitrariness of the long lasting canonic 

image of Simeon Radev as a “liberator” of the Bulgarian literary field. 
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Рядко се срещат случаи в историята на българската литература, 

които да са получавали и до голяма степен да продължават да 

получават особено внимание от страна на литературната исто- 

mailto:ventzeslav.stefanov@abv.bg
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рия, както излизането на Симеон-Радевата статия „Д-р Кръстев 

като литературен критик“. От преоткриването му в края на 60-те 

години до най-скорошните коментари от първите десетилетия 

на ХХІ в. текстът на С. Радев се оказва ключов за канонизиране- 

то на литературнокритическото му присъствие. Многократно се 

е изтъквала продуктивността на отправената срещу д-р Кръстев 

критика най-вече доколкото се проблематизира неговата т.нар. 

догматичност, изтъквала сe е и значимостта на оценностява- 

нето на т.нар. импресионистическа литературна критика, лан- 

сирана от самата студия като алтернатива на предполагаемата 

нормативна естетика на д-р Кръстев. 

Наистина ли обаче текстът на С. Радев е в такава степен 

антидогматичен и така привързан към естетическото свободо- 

любие, колкото считат интерпретаторите и колкото впрочем ся- 

каш самият той настоява? Преди да се пристъпи към близкото 

четене на „Д-р К. Кръстев като литературен критик“, е редно, 

струва ми се, статията да получи подобаващата си културноис- 

торическа контекстуализация, тъй като нейното значение няма 

как да се ограничи до ефект от частноестетическите противо- 

борства на литературното поле. 

Към края на месец януари 1907 г. в българската публич- 

ност вече се е разгоряла мащабна полемика около същността и 

целите на българската образователна система. Тази полемика 

до голяма степен не е преставала да занимава различни общест- 

веници практически от самото основаване на Българското кня- 

жество, но в конкретния случай може да се разпознае един от 

кулминационните ѝ моменти. Повод става освиркването на княз 

Фердинанд от тълпа студенти при откриването на театралния 

сезон в Народния театър, поради което се стига до взетото от 

княза и народнолибералното правителство решение Софийски- 

ят университет да бъде временно затворен и преподавателски- 

ят състав – отстранен. Тогава проличава проправителствената 

позиция на С. Радев, който мобилизира редактирания от него 

вестник „Вечерна поща“ в защита на дисциплинарните мерки 

на правителството (Арнаудов/Aranudov 1939: 260–267). Както 
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е известно, д-р Кръстев застава на страната на уволнените уни- 

верситетски преподаватели, изявява се като застъпник на уни- 

верситетската автономия и закономерно продължава да бъде ос- 

тро критичен към управлението на народнолибералите, както и 

към обществено-политическото поведение на българския княз. 

Неизбежно атаките на д-р Кръстев срещу правителството и кня- 

за го поставят в конфликт с проправителствените кръгове, към 

които се числи и редакцията на „Вечерна поща“. 

Същевременно трябва да се отчетат и условията на конку- 

ренция в рамките на литературната публичност и пазара на ли- 

тературната преса. Към 1907 г. д-р Кръстев все още поддържа и 

редактира списание „Мисъл“, чието дългогодишно присъствие в 

литературната публичност му е спечелило известност и е изгра- 

дило авторитетността му на литературно издание. Междувре- 

менно обаче от 1905 г. насетне започва да излиза и списание „Ху- 

дожник“, списвано от Павел Генадиев – брат на Никола Генади- 

ев – Александър Балабанов и Симеон Радев. Амбициозно офор- 

меното издание несъмнено дава заявки за налагане на автори- 

тетността на собствената си печатна платформа, което няма как 

да не изостри отношенията му с дългогодишен и доминантен 

печатен орган, какъвто е „Мисъл“. Индикации за враждата меж- 

ду редакторите на „Художник“ и „Мисъл“ лесно биха се наме- 

рили: според спомените на С. Радев именно омаловажаващо 

изказване на д-р Кръстев по адрес на Ал. Балабанов и на спи- 

санието като цяло дава повод за написването на самата студия 

(Радев/Radev 1965: 363). Още от 1905 г. обаче датират атаките на 

С. Радев срещу членове на кръга „Мисъл“. В отзив за литератур- 

на вечер на групата около „Българан“ например С. Радев изтъква 

естетическата неиздържаност на „идилиите“ на П. Ю. Тодоров: 
„Прелестна бе пародията на идеалиите на г. П. Ю. Тодоров. Тя 

осмива чрез една жива картина, фалшивата грация, изкуствено- 

то вдъхновение на тия идилии и техния вехт дъх на книжност“ 

(Радев/Radev 1905а: 3). В изнесената на френски език сказка от 

1906 г., озаглавена „Българският селянин според някои наши 

писатели“, Елин Пелин е посочен като истинския значим автор 
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на произведения със селска тематика и противопоставен на „из- 

куствените“ и оценени като несъответстващи на селската дейст- 

вителност разкази на П. Ю. Тодоров (Радев/Radev 1909: 22–23). 

При всички положения обаче индивидуалните нападки 

срещу д-р Кръстев нито започват със студията от „Художник“, 

нито приключват с нея. Близо седмица преди нейното обнарод- 

ване в списанието С. Радев атакува д-р Кръстев в статия от „Ве- 

черна поща“, посветена на университетския въпрос и държав- 

ната намеса в академичната автономия на университета: 

 
Ако г. Д-р Кръстев е опасен, то е, защото той не е учен 

мъж, а просто агитатор [...] Един човек на науката не може 

да бъде опасен, защото каквито и да са неговите теории, 

той няма да ги налага на своите студенти с приемите на 

площадната демагогска агитация, а ще се старае да събуди 

у студентите критическия дух (Радев/Radev 1907a: 1). 

 

Като една от главните цели на статията несъмнено може 

да се разпознае дискредитирането на университетските препо- 

даватели, включително и в частност на д-р Кръстев. Двусмисле- 

ният изказ на текста преспокойно позволява разчитане на усъм- 

няване в самата обща ученост на д-р Кръстев, но при всички по- 

ложения той бива представен като човек без същински научни 

компетентности – аргумент, който студията по-късно ще пов- 

тори нееднократно. След излизането ѝ публицистичните атаки 

продължават, например под формата на открито омаловажаване 

на българската рецепция на модерното изкуство, чиито широко 

известни пропоненти съставляват именно групираната около 

списанието на д-р Кръстев четворка: 

 

Нашата публика [...] бе навикнала да счита смеха като 

признак на нисша култура. Тя бе чула, че модерният те- 

атър изисква съсредоточено внимание, строг взор, силно 

напрежение на ума; и тя, за да се покаже модерна, идва- 

ше в театър благоговеюща, настроена към съцерцание на 
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тъмни мисли, стоически решена да понесе всички изтеза- 

ния. А тия изтезания бяха големи: загадъчни пиеси с поза 

на символизъм, скучни и книжни драми с претенции на 

дълбока идейност, велеречиви и безсмислени творения, 

парадирующи с някакви божем социални мотиви – цялото 

мъчително производство на едно поколение, което замест- 

ва дарбата с ексцентричност и художествената карсота – с 

патологически ефекти... Нашата хрисима публика търпе- 

ше всичко това. Достатъчно беше да ѝ кажат: това е модер- 

но! В действителност това бе главно отегчающе (Радев/ 

Radev 1907в: 1)1. 

 

Нападките срещу д-р Кръстев обаче могат да бъдат и да- 

леч по-непосредствено лични, при това и открито пейоративни 

по езиковия си изказ. През октомври месец 1907 г., повече от 

половин година след излизането на разгромителната студия, С. 

Радев отново е склонен да нанесе удар по името на д-р Кръстев: 

 

Хора с по-малко ум от Д-р Кръстев (и това е възможно) [...] 

бившият лектор Д-р Кръстев, като въведе партизанството 

в литературата, без да въведе в замяна поне малко литера- 

тура в своето партизанство, излезе с един нелеп позив към 

юношите, свършили гимназия, да не постъпват в универ- 

ситета. Какъв велик подвиг, наистина! Колко тщеславието 

на Д-р Кръстев трябва да ликува! Той, който не достигна 

знаменитост нито с критиката си, нито с лекциите си, той, 

вечният оглашен на славата, успя най-сетне да извърши 
 

1 Това впрочем далеч не означава, че С. Радев дискредитира цялостно мо- 

дерното изкуство, срв. например: „Чуждите картини [в първия брой на 

„Художник“ – б. м., В. Ш.] [...] принадлежат към школа, която е увехтяла, и 

техният блед академизъм е една победена формула в изкуството. По-добре 

би било, ако той ни даваше класиците на живописта. Може да ни дава и 

наивните майстори на Гръм и Хъс, добродушните мистици от тосканската 

школа. Трябва, разбира се, и модерни [...] В тях читателите ще видят и 

техника, и настроение, и психологическа глъбина, и индивидуалност във 

взора и могъщество на колорита...“ (Радев/ Radev 1905б: 1). 



156 Венцеслав Шолце  

едно дело, чрез което се прочу [...] Човекът на критика- 

та най-сетне намери една публика за себе си: децата, на 

които годините не са дали още никакъв критически дух... 

(Радев/Radev 1907г: 1). 

 

Текстът отправя директна обида към д-р Кръстев: той е 

определен като човек с „малко ум“, като глупак, изневерил на 

същността на литературата с въведеното от него „партизанство“, 

провалил се в стремежа си да постигне известност като критик 

и университетски преподавател поради своята некадърност. 

Освен че пейоративността на изказа в този пасаж е силно под- 

силена, фактът, че той се появява в края на 1907 г., а студията – 

в началото ѝ, може да се изтълкува като демонстрация на про- 

дължителността на конфликта между С. Радев и д-р Кръстев, 

като поне засега изворите не позволяват да се задълбочим дос- 

татъчно в детайлите на ситуацията.2 

И така, студията „Д-р К. Кръстев като литературен критик“ 

се появява в контекста на дълготрайно (макар и поне на някакъв 

етап по-скоро опосредствано) противопоставяне между С. Радев 

и д-р Кръстев, разгръщащо се на няколко различни равнища (ес- 

тетическо, политическо, социално-междуличностно). Също така 

горните текстове демонстрират, че атаката на С. Радев трябва да 

се осмисля може би не толкова като „освобождаване“ – особено 

взимайки предвид повторяемите нормативни аргументи на Си- 

меон-Радевата естетическа критика – на литературната публич- 

ност от догматизма на д-р Кръстев, колкото като пореден ход от 

многомерните властови противоборства на взаимно пресичащи 

се естетически, публицистически, политически и междулич- 

ностни плоскости. Един от ръководните въпроси на настоящия 

анализ обаче ще бъде именно доколко структурата на Симеон- 
 

2 Едно от беглите свидетелства за реакцията на д-р Кръстев се открива във 

вписване в дневника на Боян Пенев от 05.03.1907 г.: „[Кръстев – б. м., В. 

Ш.] ме запита дали съм чел статията против него в „Художник“ [...] стори 

ми се, че нему му стана неприятно, задето съм отворил дума за тази статия“ 

(Пенев/Penev 1973: 187). 
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Радевата студия постига своя полемичен перформативен ефект 

и доколко нейната вътрешна проблематичност не подкопава – 

макар и да не отменя – неговата смислова сила. 

Подвъпросността на Симеон-Радевия критически импре- 

сионизъм обаче не трябва да води към отричането на неговите 

следи и на тълкувателната му изводимост от студията. Още от 

началото текстът поставя ключовия въпрос за основателността 

на критическите текстове и по-точно за методологическата при- 

рода на литературната критика: 
 

Методите, които имат съществено значение за развитието 

на научната мисъл [...] нямат същата важност в критиката. 

Критиката е един литературен, някои би казали: поетиче- 

ски род, което ще каже, че тя отражава във висша степен 

артистичния темперамент, субективните настроения на 

критика и често пъти мимолетните прищевки на една фан- 

тазия, която лети между художествените произведения 

като пчела между цветята. Съществува несъмнено и кри- 

тика с твърдо установени методи, както има и критици с 

догматична формула на своите принципи [...] Но що значи 

тая любов към строгата метода и към догматичния образ 

на мисълта, ако не една естествена черта на темперамен- 

та, наклонен към властничество, и една естествена нужда 

на ума, жаден за положителни истини? Всичко се свежда 

наистина до художествените дарби и към умствения строй 

на критика и ако ние отдаваме значение на методата у един 

критик, то е, за да ни открие тя у него данни за неговата 

характеристика (Радев/Radev 1907б: 21)3. 
 

Литературнокритическата методология не би могла да 

постигне и съответно не би трябвало да претендира за научна 

валидност. Критиката се класифицира като дял от литература- 

та и поради това се допуска, че се структурира като продукт 

3      Всички цитати по-нататък са по същата версия на текста, поради което в 

скоби давам само посочената страница. 
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на фантазията, несъизмерим с процедурите и критериите на 

рационалността. Функциите на критиката са не научноанали- 

тични, а субективноекспресивни, и това се постулира като ней- 

на фундаментална и неотменна специфика: дори и опитите за 

осмислянето ѝ върху началата на известна догматично-позити- 

вистка методология не представляват нищо повече от изразява- 

нето на даден темперамент. Научността на критиката би могла 

да бъде единствено повърхностен пласт, покриващ личностния 

психологически строй на критика. Критиката произвежда есте- 

тически мнения или впечатления, които произхождат от инди- 

видуализирания контакт между критика и творбата, поради кое- 

то тяхното рационално аргументиране, закотвено в определена 

нормативна естетическа рамка, би било напълно излишно, дори 

нежелателно. Затова и субективноекспресивният характер на 

критиката изключва оценяването на художествените творби с 

оглед на един-единствен инвариантен критерий за естетическа 

висококачественост: 

 

... въобще литературните творения не трябва да се разглеж- 

дат от тая формална страна, на която се е поставил Д-р 

Кръстев. Литературните форми се развиват непрестанно и 

критериите за художественост са многобройни: това, което 

се иска от критика, то е да съзре в едно творение дарбите на 

писателя, да ги определи и да покаже в какво направление 

те биха могли да намерят своето най-хубаво развитие. Това 

последното – ако критикът си очертава една възпитателна 

мисия, необходима може би засега в България, защото, ако 

питате нас, ние бихме казали, че истинската задача на кри- 

тика е да изрази само естетическото наслаждение, което е 

добил от една книга, да ни даде едно представление за ней- 

ните художествени качества и да ни призове физиономията 

на автора, без да му дава съвети и наставления (39). 

 

Щом като не съществува единна система от нормативи, която 

да утвърждава едни типове художествена продукция за сметка 
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на други, щом като литературните системи са многообразни и 

изменящи се във времето, то тогава и дидактично-корективните 

функции трябва да се мислят като неприсъщи за литературна- 

та критика. Ако последната действително трябва да се схваща 

като още един род на литературата, тоест преди всичко като 

литературна критика и респективно, като вид свободна субек- 

тивна творческа дейност, тя не би трябвало да се подчинява на 

обективно установими и закономерни правила, нито пък да се 

форматира с оглед на някаква завършена и възпроизводима ме- 

тодологическа система. Критикът трябва единствено да изрази 

личната си наслада от прочита и междувременно да извади на- 

яве художествените качества на творбата и психологическия 

облик на вкованата в нея авторова личност. 
Такива са, предадени в най-огрубен вид, очертанията на 

импресионистическата критика като своеобразен критически 

антиметод. Поне по такъв начин изказванията на текста, из- 

глежда, постановяват същността на критиката. Напълно чис- 

ти от всякаква нормативност и всякакво нормостроителство ли 

са подобни изказвания, които търсят да формулират същността 

или дори природата на критическото писане? Засега, струва ми 

се, би било достатъчно да се допусне, че в началния си параграф 

(без да коментирам на този етап как се разгръщат траекториите 

на писането в следващите му сегменти) текстът на студията ся- 

каш се изгражда в едва ли не пълно съответствие с приведените 

по-горе концептуално натоварени пасажи: 

 

Може би Д-р Кръстев живее само в съзерцанията на чис- 

тата красота. Може би той гледа на ефемерната книжовна 

слава с небрежна и едвам горчива усмивка. Може би. Но 

аз бих желал да си въобразя, че той жадува за громки ус- 

пехи и че темпераментът му го влече към диктаторство 

над българската художествена мисъл: тогава последната 

негова книга Стари и Млади ще ни се яви като подвиг на 

един човек, който възмогва над своите естествени суети 

и подобно на християните от героичното време, изтръгва 
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немилосърдно из глъбините на душата си всички недо- 

стойни внушения, за да коленичи пред изкуството, стра- 

дален и чист. Да, желал бих да си въобразя Д-р Кръстев 

такъв, какъвто може би не е: амбициозен, с нетърпелива и 

болезнена амбиция, обладан от трескава мечта да простре 

немедлено своята сянка върху българската литература и да 

вкуси веднага тържеството на своята мисъл: тъй неговата 

книга би добила една трагична красота... (19). 

 

Езиковата структура на текста пасва напълно на проекта за су- 

бективноекспресивна критика, ръководена от темперамента и 

фантазията: повтарящите се може би-конструкции предполагат 

условността и относителността на излъченото мнение, непре- 

тендиращо за познавателна обективност, а първолично-сингу- 

ларното граматическо лице на подлога в комбинация с условното 

наклонение на сказуемото, появяващи се в две от главните изре- 

чения на пасажа, би следвало открито да маркират закотвеност- 

та на дискурса в ограничената субективност на самия критик. И 

двете сказуеми с глаголна характеристика на първо лице един- 

ствено число и в условно наклонение са модални деривати на въ- 

образявам: текстът сякаш отбелязва твърденията си като продукт 

на желанието за въобразяване, тоест като въображаем продукт на 

движен от желанието порив. Критиката се разполага изцяло от 

страната на фантазмено-инстинктивно-ирационалното. 
Така изглежда положението с първия пасаж на студията, 

но как се разгръща нататък нейният текст? Достатъчно е да 

се посочи модалната структура на изказа на речевия субект в 

един от по-рано цитираните сегменти на статията, за да се от- 

чете известно отместване от облика на встъпителната част: ако 

питате нас, ние бихме казали със сигурност не е еквивалент- 

но по смисловите си залози на бих желал да си въобразя. Още 

по-малко подобна еквивалентност може да се установи с пър- 

вия цитиран пасаж, оформен изцяло в третолични индикативни 

конструкции. Какви са последствията от тези различия в текста 

на С. Радев? Може би езиковият пласт на текста не трябва да 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



Лабиринти на нормативното: проблематичната реторика... 161  

ляга в основата на обобщителни допускания: граматическите 

форми могат да добиват разнородни смислови функции в рам- 

ките на разнородните си употреби. Макар и структурирани в 

езикови форми, които езиковият инстинкт на българите може 

би по-трудно би свързал непосредствено с познавателна услов- 

ност, изказванията на текста биха могли и да утвърждават тък- 

мо непълната познаваемост или дори непознаваемостта: 

 

Би било може би дръзко да твърдим положително, защото 

в последен анализ всеки човек остава и като писател, и 

като интимна личност една загадка за другите, но можем 

да подозираме с достатъчни основания, че на Д-р Кръсте- 

ва липсуват в удивителна степен не само природните ка- 

чества, но и познанията, нужни за такава сложна критика 

[като формулираната от Иполит Тен – б. м., В. Ш.] (22). 

 

Макар и личността на другия да остава завинаги и по условие 

непостижима за наблюдаващия поглед, текстът отправя своето 

неположително, но подкрепено с „достатъчна основателност“ 

подозрение: доктор Кръстев не притежава нужните качества, за 

да прилага успешно Иполит-Теновия метод. Доктор Кръстев не 

е проумял този метод, доколкото е съумял да схване какви са 

изискванията за пълноценното му прилагане (текстът говори 

за „художествени качества на ума“, „основно познание на кул- 

турната история“, „дълбоко разбиране на духовната и вещест- 

вената структура на обществото“ и пр.), които изисквания обаче 

са напълно известни на Симеон-Радевото писане, поради което 

то би могло да ги изброи и опише подробно. Текстът твърди, 

че познава безусловно точно Иполит-Теновия метод и безпроб- 

лемно владее критериите за преценяване на успешността на 

употребите му. Текстът знае повече от доктор Кръстев. Пъл- 

ното психологическо опознаване на доктор Кръстев може и да 

не е възможно, но пълното опознаване на дадена методология, 

допуска се, преспокойно спада към сферата на възможното: ма- 

кар и да не познава психическата глъбина на доктор Кръстев 
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и скритите в нея причини за недообразоваността му, текстът 

безусловно знае, че знае повече и разбира по-добре същност- 

та на литературната критика от доктор Кръстев. Така напри- 

мер Симеон-Радевият текст тихомълком настоява, че знае, че 

автентичната същност на критиката е импресионистична, а не 

дидактико-теоретико-догматична. За да дискредитира и отрече 

доктор-Кръстевото литературнокритическо творчество, студия- 

та на свой ред предпоставя известна априорна теоретична дог- 

ма, формулираща автентичната същност на критиката: догмата 

на критическия импресионизъм. 

Впрочем нека се отбележи, че същността на критиката да- 

леч не е единственото (макар и да е ключовото) нещо, относно 

което, според студията, доктор Кръстев демонстрира фунда- 

ментално невежество. И тъй като текстът знае, че знае пове- 

че от доктор Кръстев, многократно и със сякаш безпроблемна 

самоувереност ще оспорва доктор-Кръстевите критически 

анализи и поставените от тях оценки. По сходен начин са оп- 

ровергани критическите постановки за Стоян Михайловски, 

Петко Тодоров, Кирил Христов, дори за близките приятели на 

Кр. Кръстев – Алеко Константинов и Пенчо Славейков (21, 34– 

35, 38, 23–24). С. Радев изоснови оборва ранната статия „Един 

портрет на нашето общество“, посветена на Иван-Вазовия раз- 

каз „Сладкодумен гост на държаваната трапеза“, именно докол- 

кото структурата на писането ѝ не отговаря на лансирани като 

самоочевидни изисквания за „истинско“ литературнокритиче- 

ско писане: „Декламацията, ненужна навсякъде – освен може 

би на площадните митинги – е особено неуместна в литератур- 

ната критика, която изисква тънки и спокойно съждения, тихо 

съзерцание и влъбление“ (23). Литературната критика изисква 

сдържането от декламативност и това изискване сякаш изобщо 

не отчита възможността декламативността например да е черта 

от индивидуалния темперамент на критика, чиято важност се 

изтъква в един от цитираните по горе пасажи. Студията поста- 

вя прочита пред затруднение, идващо от напрежението между 

субективноекспресивната формулировка и повтарящото се по- 
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зоваване на определени изисквания, които според текста автен- 

тичната литературна критика налага на критика. Ако критика- 

та е наистина субективноекспресивна, то тогава какви трябва да 

бъдат основанията на студията да оборва и осъжда литератур- 

нокритическото писане на доктор Кръстев? 

Разгромителната атака срещу доктор Кръстев съвсем не 

е лишена от обосноваване чрез определен аргументативен апа- 

рат, чиито очертания е редно да бъдат проследени. Тази аргу- 

ментация със сигурност е свързана в един от най-значимите 

си пунктове с отбелязаната вече импресионистична догма. По- 

следната ръководи аргументацията и структурира композици- 

ята на Симеон-Радевата студия. Композицията се дели на два 

големи реторически хода: първият ход се състои в четенето на 

„ранните“ критически текстове, писани преди предположения 

от студията „прелом“ (20) в писането на доктор Кръстев, кой- 

то кулминира с „Млади и стари“ (назовавана от студията като 

Стари и Млади), на чието разглеждане е посветена втората по- 

ловина от студията. Последователното разглеждане на ранните 

и сетне на късните доктор-Кръстеви текстове не е произволно 

композиционно движение, то сякаш няма как да не се обвърже с 

импресионистичната догма в текста. Точката на това обвързва- 

не е в едно от повторително изтъкваните изисквания за успеш- 

на литература критика: необходимостта от природна дарба или 

вродени естествени качества у литературния критик. Подобно 

настояване изглежда по-скоро лесно обяснимо: ако съобразно 

импресионистичната догма научно-рационално-методологиче- 

ският апарат няма как да съответства на същността на една раз- 

новидност на литературното творчество, като каквато се схваща 

литературната критика, то тогава и изискванията за добра кри- 

тика би следвало да бъдат на първо място свързани с вродените 

психологически особености на самата личност на критика. За- 

това и разглеждането на ранните текстове на доктор Кръстев е 

наложително за студията: трябва да се разкрие доколко доктор 

Кръстев притежава вродените качества на критик още в ран- 

ните му творчески години, когато все още се формира в миро- 
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гледен план и още не е претърпял мирогледния поврат, водещ 

към „Млади и стари“. С други думи, разглеждането на ранните 

текстове трябва да отсъди дали изобщо е било възможно доктор 

Кръстев да бъде успешен и пълноценен литературен критик. 

Когато говори за вродените естествени качества на доктор 

Кръстев, студията наистина придобива крайно разгромителен 

тон. Още от ранните му критически опити текстът констатира у 

Кръстев „вопиющ недостатък от естествени качества“: „физио- 

номията на Д-р Кръстева като критик от „първата му фаза“ ще 

се яви с всичката ѝ бледа призрачност и неговата литературна 

съдба ще се очертае с всичката жестокост на своите причини и с 

всичкия трагизъм на своето близко небитие“ (27). Първата твор- 

ческа фаза на доктор Кръстев обуславя и дори предопределя 

нататъшното му творческо дело, защото демонстрира липсата 

на фундаментални изискуеми литературнокритически черти на 

характера. Още в ранните си критически опити доктор Кръстев 

се проваля, доколкото е изцяло лишен от природно-вродените 

данни на задълбочена естетическа чувствителност и умелост на 

литературното писане: 

 

Но литературният портрет изисква и нещо друго. Литера- 

турният портрет е един поетически род и нека прибавим 

веднага: от много трудните. За него не са достатъчни зна- 

ния. За него не стига техническо умение. Той изисква ин- 

туитивен дух, психологически дар, въображение. Той из- 

исква, с една реч, творчество. А Д-р Кръстев няма за това 

нито нужните качества на темперамента, нито нужния ху- 

дожествен похват (24)4. 

 
4 Текстът особено набляга на липсата на необходими качества за създаването 

на литературни портрети, считани за признак на критическо майсторство: 

„Д-р Кръстев е минал твърде далеко от своята главна задача [...] не облада 

достатъчно никое от ония качества, които са необходими за тая критическа 

метода на портретист: той няма живото и страстно любопитство, търсещо 

неуморно типичните подробности; той няма и онова тънко чутье, което ни 

туря в общение с една чужда душа, създава едно мимолетно сродство меж- 
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Литературнокритическият – и съответно чисто литературен – 

жанр на литературния портрет изисква редица непридобими, 

ненаучими и неусвоими по образователен път дарби на ха- 

рактера или темперамента, които текстът знае и настоява, че 

изначално липсват на доктор Кръстев. Студията разпознава в 

текстовете на Кр. Кръстев липсата на „художествена впечатли- 

телност (sensibilite artistique)“, която произтича от естестве- 

нопсихологическите дадености, а не от вторично наслоилата 

се книжовна ерудиция: „През своето пътуване [до Париж – б. 

м., В. Ш.] Д-р Кръстев не е можал да намери в себе нищо друго 

освен книжни реминисценции, разсъждения без никаква нена- 

дейност и един текущ безличен блудкав патос“ (24). Пътепи- 

сът на доктор Кръстев издава пълната липса на литературен 

талант: той е пълен с книжни реминисценции, лишени от спон- 

танността на себеизразяващата се субективност. Изискуемата 

за естетически издържаната творба непосредствено-откровена 

емоционална реакция, извираща от дълбините на субекта, е 

подменена с препратки към предходни литературни форму- 

ли, към предварително изработени други литературни знаци, 

поради което и пътеписният текст остава безличен, лишен от 

живителния елемент на некнижната предписмена личностна 

автентика. 
При все това есенциализмът на Симеон-Радевите критиче- 

ски атаки не е пълен. Контурите на лансирания от студията ли- 

тературнокритически импресионизъм са до голяма степен неяс- 

но формулирани и отворени към допълването си, поради което 

и аргументирането на незначителността и цялостния провал на 

доктор Кръстев като литературен критик безпроблемно прибяг- 

ва (редом с есенциалистките психологически доводи) към не- 

говата необразованост или неподготвеност като разпознаваеми 

причини. Образователната неподготвеност и психологическата 

 
ду нас и нея и ни открива нейните загадъчни страни. Той няма най-сетне и 

оная характеризируеща сила на езика, която с няколко черти скицира една 

личност в нейните трудно уловими черти“ (23). 
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ненадареност се съчетават свободно: в своя ранна статия за Ив. 

Вазов д-р Кръстев е цитирал Иполит Тен повърхностно и без да 

навлезе в същността на методологическата му система: 

 

Вероятно Д-р Кръстев се е намирал под впечатлението 

на някоя Тенова книга, наскоро прочетена, и в духа му 

са се мяркали някои ефектни формули, които са могли да 

го поразят. Но той не е проникнал в Теновите възгледи 

за методата на литературната критика, па – ако трябва да 

изкажем цялата си мисъл – по своите естествени дарби и 

по своята научна подготовка той не е бил в състояние да 

ги приложи (22). 

 

Макар че студията вече е отбелязала нерелевантността на науч- 

ната рационалност за областта на литературната критика, ней- 

ните реторически механизми изглеждат готови да функциона- 

лизират именно липсата на научна подготвеност – при това 

наравно с липсата на естествени дарби – като довод за литера- 

турнокритическата несъстоятелност на доктор Кръстев. В този 

смисъл текстът на студията сякаш неслучайно въвежда (или 

може би му се налага да въведе поради потока на аргумента- 

цията) някои значими нюансировки на импресионистическото 

привилегироване на лично(стно)то впечатление и субективната 

експресия като ръководни принципи на литературната критика: 

 

Нови чувства не създават поетите. Нови чувства създа- 

ват новите епохи [...] И ако в това отношение трябва не- 

пременно да се определи един критерий, според който да 

се създаде една йерархия на поетите съобразно тяхната 

„творческа мощ“, тоя критерий не трябва да се търси в 

„чувствата от никого не чувствувани“ и в „нови думи“, той 

трябва да се търси в поетическите образи [...] Но и това 

не е съвсем сигурно средство на оценка. Такова средство 

няма в критиката. Върховният критерий е впечатлението 

на един човек, който има художническа чувствителност и 
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който си е образувал чрез своята интимност с всемирната 

литература един верен и тънък вкус (34). 

 

Критиката би трябвало да представлява система на нейерархич- 

но писане, в което липсва твърда аксиологическа база за оценъч- 

ни квалификации. Върховният критерий на критиката е впечат- 

лението на един човек, поради което тя се постулира като импре- 

сионистична. Въпреки това обаче впечатленията не на всекиго 

заслужават да се ползват с литературнокритическа валидност. 

Подобна валидност се приписва единствено на личностите с 

художническа чувствителност и верен и тънък вкус, изграден 

чрез познаване на световната литература. Вродената чувствител- 

ност (която д-р Кръстев по природа не притежава) трябва да се 

допълва от рафинираната направа на вкуса (който д-р Кръстев не 

е съумял да си изработи било поради липсата на чувствителност, 

било поради липсата на воля за усъвършенстване).5 

Макар и субективно и вкоренено в личностния темпера- 

мент, впечатлението не трябва да бъде произволно, то трябва 

да добие литературнокритическа валидност след известно фил- 

триране през обективнонормативна познавателна подготвеност. 

В тази реторическа линия от аргументацията си студията разчи- 

та премного на повторителното напластяване на труизми, схва- 

щани откъм обективната си неопровержимост и употребяване 

като демонстрация на чисто познавателното невежество и про- 

бойните в литературната ерудиция на д-р Кръстев: 
 

5 При обговарянето на висококачествената естетическа подготовка С. Радев 

отново прибягва до двутактовия реторически ход едновременно на набе- 

лязване на непостижимостта на подготовката, от една страна, и на ланси- 

рането на познаването на световната литература и общата художествена 

ерудираност като все пак установен и валидизиран критерий за подготве- 

ност, от друга: „каква подготовка е нужна за една естетическа критика? 

Въпросът е труден и в действителност едва ли е възможно да се определят 

границите на такава една подготовка [...] Има обаче една подготовка, която 

се налага на един естетически критик: тая подготовка обгръща знаменити- 

те произведения на всемирната литература и свръх тях съвокупността на 

разните изкуства“ (27). 
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Преди всичко трябва да напомним елементарната истина, 

че класиците във всички страни са се отличавали имен- 

но с извънредно прост, ясен език и че те са употребявали 

думите само в тяхното установено значение [...] Още по- 

странна е Д-р Кръстевата фраза за „чувствата, от никого 

не чувствувани, и мисли, от никого немислени“. Странна 

преди всичко, защото Д-р Кръстев е търсил всякога „обще- 

човешки чувства“ в поезията и е осъждал Вазова именно 

за дето не изразил такива чувства. Странна още и заради 

това, че историята на литературата, критиката, най-еле- 

ментарният разум, всичко се бунтува против съждението, 

формулирано в нея (30–31). 

 

Макар и лишена от върховен критерий за оценка и подчинена на 

субективноекспресивните си функции, литературната критика в 

студията се осмисля и в друга перспектива: тази на присъствие- 

то на елементарни истини, най-елементарен разум, закономер- 

ности на историята на литературата, тоест на нормативни 

инстанции, третирани от идиолекта-Радев като неопровержими 

постулати на някаква безусловна Истина, която литературният 

критик в лицето на д-р Кръстев е принуден или да приеме и ут- 

върждава, или изобщо да не бъде признат за истински литера- 

турен критик. Студията разгръща обширно реторическо платно, 

разчитащо на многократно наблюдавана в предишните раздели 

метафизика на истината, присъствието или същността. Най-лес- 

но различимите следи от споделяния от студията култ към Ис- 

тината несъмнено са многократно отправяните към д-р Кръстев 

упреци във фактологическа неосведоменост. Така той е осъден 

поради „неясните [си] понятия [...] за качествата на литератур- 

ните родове и [...] едно съвършено отсъствие на художническа 

впечатлителност“, тъй като е привел неправилно схващане на 

(предполагаемо обективно наличните) особености на литера- 

турния род епос, тоест на това, което последният „изисква“ като 
„безусловно необходими“ условия за успешното си художестве- 

но реализиране (26). Сходен нападателен аргумент се открива 
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и при оборването на доктор-Кръстевата оценка за Стоян Ми- 

хайловски, при която според С. Радев доктор Кръстев допуска 

неправомерното смесване на дидактическата поезия с философ- 

ската поезия като два отделни жанра на френската литература: 

 

В тия редове [относно влиянието на френската литература 

върху Стоян Михайловски – б. м., В. Ш.] има едно грубо 

недоразумение. И то съставлява твърде внушително сви- 

детелство за откъслечните и твърде повърхностни позна- 

ния на Д-р Кръстева по френската литература (21). 

 

И в двата случая жанрово-родовата структурираност на литера- 

турната система се приема като нормозадаваща рамка, с която 

както писателят, така и критикът трябва да се съобразяват, а съ- 

ответно и да я познават подробно. 

Именно непознаването на световната литература с нейни- 

те предполагаемо установени традиции и общоприети норма- 

тивни положения представлява един от периодично повтаря- 

щите се упреци към д-р Кръстев: той не само е лишен от при- 

родна дарба, но чисто и просто, въпреки докторската си титла 

не знае достатъчно за литературата, за да бъде пълноправен 

литературен критик и за да може мнението му да се ползва с 

меродавност. Студията прави пореден завой спрямо встъпител- 

ната дискредитация на научната методичност и нормативната 

естетика, за да утвърди нормативността като допустим (макар и 

сякаш непрепоръчителен) литературнокритически инструмент, 

при положение че произтича именно от пълноценното познава- 

не на литературата, от постигнатата Истина за литературата: 

 

Д-р Кръстев стеснява значително своята задача. Той гледа 

дали едно творение – в настоящия случай драмата – отго- 

варя на неговите норми за изпълнение и форма. Ако тия 

норми не бяха заети от учебниците по естетика, ако той 

да бе ги създал сам за себе си според впечатленията, до- 

бити от непосредствено познанство с изящната литерату- 



170 Венцеслав Шолце  

ра на Европа, неговата критика, макар и формална, щеше 

да бъде поне по-широка, одухотворена малко с новите 

течения в художествената мисъл и във всеки случай съ- 

ответствуеща на някои реални положения в съвременна- 

та книжнина. Каквато е сега, тя произвежда едно странно 

впечатление на архаичност и на школска химера (38). 

 

Познавателната обосновка на доктор-Кръстевия нормативизъм 

е отживяла, неактуална и превъзмогната. Доколкото нормите на 

доктор-Кръстевото писане не са произведени от „непосредстве- 

но познанство“ с литературата (чиято цялостна наличност нико- 

га не минава под въпрос), доколкото не почиват на същинско по- 

знаване на Истината за литературата и нейните специфики, то и 

неговите оценки автоматично се дискредитират. Доктор Кръстев 

не е създал сам за себе си своята собствена нормативна есте- 

тика, неговото писането единствено я е заело, прекопирало или 

калкирало от чужди и при това непрестижни и неактуални изво- 

ри, снабдявайки се единствено с „шаблоните [...] от една вехта и 

мъртва естетика“ (35). Проблемът на критиката на д-р Кръстев 

се провижда в това, че тя не почива на и не се крепи от пси- 

хологически откроената му индивидуалност. В случая по всяка 

вероятност Симеон-Радевата студия се цели в една от най-съ- 

ществените естетически максими на литературната критика на 

д-р Кръстев: ценността на писателския индивидуалитет, чиято 

значимост многократно е изтъквана в известната статия „Певец 

на селска неволя“, посветена на Елин-Пелин. Изглежда С. Радев 

е чел внимателно този текст, тъй като по-рано вече е цитирал от 

нея формулировката за писателя като творец на „нови и от нико- 

го не чувствувани чувства и нови и от никого немислени мисли“. 

Доктор Кръстев – поради вродена бездарност, неподготвеност 

или чисто невежество – не притежава индивидуалитет, собствен 

и неповторим литературнокритически и въобще писателски по- 

черк, поради което с оглед на логиката на една културна фразе- 

ология, почитаща високо елемента на оригиналността, неговото 

литературнокритическо писане автоматично губи значимостта 
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си. Д-р Кръстев не е истински литературен критик, защото пи- 

сането му не е индивидуализирано и няма познавателна опора в 

собствените, оригинално придобити и залегнали в основата на 

оригинален индивидуален мироглед познания. Поради това и 

вместо индивидуален почерк писането му издава по-скоро своя 

характер на почерпено от несобствени образци повторение: 

 

Книгата Стари и Млади навява впечатлението, че даже 

след като бе съзнал нуждата да си създаде „целесъобраз- 

на“ подготовка, Д-р Кръстев никак не е намислил да влезе 

в по-тясна интимност с изящната литература на Европа 

[...] Наистина, категоричните литературни идеи, които 

господствуват в тая книга и които ѝ дават нещо сурово и 

дори брутално, не са плод на лични заключения. Те не са 

извлечени от непосредствено познанство с ценните кни- 

жовни творения на човечеството. Те изглеждат, напротив, 

почерпени от учебници върху естетиката, писани самите 

те от хора, които са се интересували за литературата и из- 

куствата от философско гледище (30). 

 

Писането на д-р Кръстев е осъдено, доколкото носи характери- 

стиката на повторението, на някакъв неавтентизъм, фалшивост 

или неистинност. Писане, съшито от шаблони без автентична 

съдържателност: подобни реторически техники за дискредити- 

ране на противника и подреждане на ценностните йерархии ни- 

как не са непривични за идиолекта-Радев. Писането на доктор 

Кръстев би могло съответно в някакъв смисъл да се вижда при- 

нудено да се напълни по неизбежност с повторяеми клишета, 

анахронични и неадекватни спрямо същностно литературното, 

защото е лишено от автентичното съдържание на авторовата 

индивидуалност. 

Доктор Кръстев се осъжда от студията, доколкото не може 

да бъде пълноценен автор на литературнокритическото си пи- 

сане, което остава някак си прекалено автоматично, калкирано, 

неоригинално и белязано от повторителността на знаците си. 
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Самият гръбнак на „Стари и Млади“, централната специфика 

на „зрялото“ писане на доктор Кръстев, е неговият характер на 

повторение. Мирогледът и писането на „късния“ д-р Кръстев 

представляват повторение на мирогледа и писането на... Пенчо 

Славейков: 

 

От Пенча Славейков Д-р Кръстев е заел една сентенци- 

озна маниера на мисълта, умственото му високомерие и 

агресивната идея, че той витае със своя дух в едни худо- 

жествени висини, под които читаещата публика се очър- 

тава смътно като жалка и недъгава плеба. И не е нужно 

да търсим тук, дали тия превзетости [...] не произвеждат 

у Д-р Кръстев един тягостен ефект, като се вижда, че у 

него те са едно претенциозно и същевременно ученическо 

подражание (20). 

 

Д-р Кръстев е неоригинална фигура, неговата критическа 

дейност е лишена от опората на личностната състоятелност на 

критика, тъй като самият той се оформя като производен ре- 

зултат от чуждото влияние на Пенчо Славейков, чиито осъдени 

качества – най-вече елитарността – обаче също така могат да 

се определят като „една закъсняла форма на едновремешния 

романтизъм“ (20), тоест като несвоевременно подражание на 

същинското европейско течение, като повторение на пометен от 

потока на историческото развитие културен модел. Преломът в 

писането на д-р Кръстев представлява повторение на повторе- 

нието, повторение на степен: д-р Кръстев подражава на Пенчо 

Славейков, който подражава на „едновремешния романтизъм“. 

Писането и мирогледът на д-р Кръстев са съответно във висша 

степен подражателни, несобствени, изкуствени и деиндивиду- 

ализирани. Затова впрочем студията не осъжда д-р Кръстев за- 

ради прелома в творчеството му: 

 

Тоя прелом в критическата мисъл на Д-р Кръстев не е 

никак странен. По-големи критици от него са го прежи- 
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вявали. И ако се поражда съмнение дали с тия преломи 

се е усилвало тяхното въздействие върху духовете и дали 

техният дар е добивал нов подем, никой не е мислил да го 

обвинява в непоследователност или в противоречие. Една 

честна мисъл, която се взира в себе си, за да се изрази с 

по-голяма ясност, или да добие полет към нови хоризонти, 

не трябва да чувствува никакво колебание през нуждата да 

измени на по-ранните си проявления или даже да дойде в 

стълкновение с тях (19). 

 

Д-р Кръстев се дискредитира не поради прекъснатостта в развоя 

на творчеството си, а поради това, че той не е самият себе си и 

не може да постигне субстанциално цялостната си и вътреш- 

но завършена индивидуалност на пишещ творчески субект. Д-р 

Кръстев не е суверенен субект и няма суверенна власт над писа- 

нето си, което непрестанно се изплъзва от неговия контрол, губи 

единство и се разпада на противоречащи си смислово-стилови 

късове: „И тия две противоречиви съждения [в доктор-Кръсте- 

вата студия върху Пенчо Славейков – б. м., В. Ш.] живеят без- 

метежно в неговия ум, сякаш защото се чувствуват на гости в 

чуждо място“ (26); „Чини ми се, че в тия механични подражания 

се вижда най-добре отсъствието на индивидуалност в стила у 

Д-р Кръстев“ (39). 
Механичността на повторението структурира доктор- 

Кръстевото писане на различни равнища, при което на всяко 

едно равнище се бележи отсъствието на индивидуалност, която 

да контролира и да налага известна хомогенност или известна 

централизирана организираност на дискурса. Неслучайно по- 

следният ход на Симеон-Радевият текст бива опитът „да прило- 

жим естетическия критерий на Д-р Кръстева върху собствената 

му критика“ (39–42). Изходът от интерпретативния експери- 

мент е предсказуем: литературнокритическото писане на д-р 

Кръстев не съответства на отстояваната от него естетическа 

програма. В неговите редове се възвръщат обезпокоителните 

призраци на онова, което д-р Кръстев се е опитвал да очисти от 
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структурите на литературната система: „Неумолим враг на пуб- 

лицистическите елементи в белетристиката, той внася в своята 

критика един публицистичен дух от съвсем дребнав характер“ 

(42). Доктор Кръстев не само изпада в перформативно проти- 

воречие: неговото писане дава непреднамерен ефект, обратен 

и противоположен на търсения. Липсата на силни естествени 

естетически възможности на характера, от които да израсне 

оригинално литературнокритическо творчество. Естетически 

безсилният темперамент, движен при все това от безпочвените 

си амбиции, се изгражда – и едновременно с това се разпада – 

като подражателно повторение, неорганично-механично сгло- 

бяване на заварени чужди структури и реминисцентно препра- 

щане към производни писмовни конструкти. Затова сякаш по 

неизбежност литературнокритическото писане на д-р Кръстев 

се разминава с обявените си литературнокритически принципи: 

то не изразява пълнотата на завършена самостоятелна личност 

и поради това остава лишено и от кохерентност и единство на 

съдържанието, и от сцепление между (почерпения от другаде) 

идеен замисъл и писмовно-техническата му реализация. 
Симеон-Радевата студия обаче до голяма степен също тол- 

кова радикално отстъпва от експлицитните си постановки, до- 

колкото, въпреки своята нееднократно постулирана антидогма- 

тическа позиция, тя прибягва – или се оказва принудена да при- 

бегне – до идиоматиката на труизмите и концептуалните форми 

на известна митология на Истината, винаги вече присъстваща, 

откриваема, посочима като неопровержим аргумент. В текста 

на антидогматичната импресионистична студия неразривно се 

вплитат елементите на догматичното, работещи като постулира- 

не на дискриминативно-монистични върховни критерии, чиито 

претенции за безусловна валидност същата студия многократно 

се опитваше да обори с аргумента за субективната литератур- 

нотворческа природа на критиката. За да изпълни отрицателната 

си полемична цел, текстът на студията се догматизира, по който 

начин нейният смисъл стига и до парадоксалното си раздогмати- 

зиране по силата на нееднозначността си: догматичното посла- 
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ние на студията не може да бъде реконструирано като свързана 

система и тъкмо в тази точка то бива белязано от неотстранима – 

макар и не точно импресионистическа – недогматичност, идва- 

ща от непреднамерената тяга на деконструирането му. 
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Поезията на Димитър Пантелеев може да се чете като реги- 

стър на важни процеси в българската литература между двете 

световни войни: раждане на новата следвоенна модернистич- 

на вълна, оформяне на фронт срещу символизма и промяната 

в езика на поезията (все едно дали ще я наречем разсъдъчна, 

предметна, или по-друг начин). До средата на 40-те г. на ХХ в. 

Д. Пантелеев има само три книги1. Но не е продуктивен автор и 

1      Сборникът „Мост“ (1923), стихосбирките „Стрелец“ (1924) и „Дървар“ 

(1928), втората от които има и друго издание през 1942 г. 
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след това. До края на живота си (1993) той си остава чист лирик, 

който почти не допуска в стиха си социални проблеми. 

Интересна е ролята му в културния живот на България 

през 30-те години. През 1931 г. той е привлечен от Дружеството 

на българските слепи и от Читалището на слепите за редактор 

на тяхното сп. „Съдба“. Благодарение на Пантелеев списание- 

то става високохудожествен орган, в който печатат Т. Влайков, 

А. Страшимиров, Д. Талев, А. Разцветников, Ел. Багряна. Освен 

това той включва и нова рубрика, посветена на световната есе- 

истика – публикуват се текстове от Пол Валери, Андре Жид, Бе- 

недето Кроче, преведени от приятеля на Пантелеев – Ат. Далчев. 

В 20-те години поезията му е четлива, стои встрани от 

модните експресионистични сривове в езика, не измъчва чита- 

теля с шокови образи и стилови деструкции. Тя е поезия на уме- 

рената мистичност, която говори за извечни неща като вярата, 

молбата, скитника, страха, смъртта. Иначе казано, Д. Пантелеев 

държи образите му да не се превръщат в хроника на битието. В 
този смисъл той е конформист. 

Трудно е да се каже, че без него българската поезия би 

изгубила важна част от своята физиономия. Напротив, още 

от старта на пътя му като поет името му някак по инерция се 

свързва с Атанас Далчев и литературния кръг „Стрелец“. За по- 

етическото присъствие на Д. Пантелеев в 20-те години съдим от 

различните акценти на критиците за творчеството му – това са 

близо двайсет отзива за всяка негова поява пред читателите. Но 

след началото на 30-те години интересът на критиката спада и 

поетът все по-рядко бива рецензиран. 

В началото на своя творчески път той е част от ли- 

тературната група на „стрелците“, очертала три проблема в бъл- 

гарския литературен процес на 20-те години. 

Първият – че модерна поезия невинаги значи екстра- 

вагантност, изненада или разтърсваща емоция. А че поетиче- 

ското е и анализ, вглеждане в тривиалното, умозрителност. Те 

могат да създадат такива образи на света, които да породят не 
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сълзи или екстаз, а размисъл. Емоцията е лош съветник на чи- 

тателя; изкуството е провокатор на мисълта. 

Вторият проблем – че българският символизъм вече е 

архивиран като език. Той става граница за модерното све- 

тоусещане, която трябва да се преодолява. Поезия може да се 

пише и само като се наблюдава светът наоколо. В него има ба- 

нални и дори „скучни“ неща като болница, кални пътища, дър- 

вар, пастир2, но те също са неделими от живота. 

Третият проблем – че европеизирането на родната художе- 

ствена словесност може да стане чрез съхраняване на българ- 

ската образност и тоналност. 

Като част от литературната група на „стрелците“ Д. Панте- 

леев е поетът, чието творчество е удобно за изпробване на тази 

(за пореден път нова) естетика. Тя се дистанцира от експресио- 

низма, няма нищо общо с реализма, опитва да забрави символи- 

зма. Жестове, които са също толкова радикални, колкото може 

да ги сътвори всеки авангарден проект за изкуството. 

Първите публикации на Д. Пантелеев са от 1920 г., когато 

младият 19-годишен поет прохожда по страниците на второраз- 

редни издания като сп. „Голгота“. След това той сътрудничи на 

всички по-известни междувоенни издания: „Хиперион“, „Бъл- 

гарска мисъл“, в. „Стрелец“ и др. Особено важна е появата на 

автора пред читателя със сборника „Мост“ (1923), изграден на 

съавторски принцип от стихове на Димитър Пантелеев, Атанас 

Далчев и Георги Караиванов. В сборника Димитър Пантелеев е 

на първо място и публикува 10 свои стихотворения, обединени 

в цикъла „Белият пастир“3. 

Неговата първа самостоятелна стихосбирка носи показа- 

телното заглавие „Стрелец“ (1924), което става име на новия 

естетски кръг от интелектуалци. В него се открояват имената 

на К. Гълъбов, Ат. Далчев, Ч. Мутафов, Св. Минков, Ат. Илиев, 

2      Това не са случайни думи, а заглавия на някои от първите сериозни стихове 

на Атанас Далчев и Димитър Пантелеев. 
3      Това са стихотворенията: „Пастир“, „Молба“, „Син“, „Проста песен“, 

„Изкушения“, „Страх“, „Смърт“, „Гост“, „Самота“, „Една вечер“ (с. 3–12). 
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Фани Попова-Мутафова, Ас. Златаров. Кръгът „Стрелец“ и по- 

етите, които са негови адепти, е антисимволистичен, настроен 

да покаже как се преодолява символизмът – и това става чрез 

завръщане към родното, тривиалното, ежедневното. Сигурно 

заради това ред статии на стрелците изтъкват един важен довод: 

че символизмът е готов за архива, че е приключена естетика за 

българската поезия. Заради естетските си ангажименти към 

битийните съответствия на душата символизмът е пропуснал 

нещо много важно – да „нарисува физиономията на родното“ 

(Д-р А. Аз/D-r A. Az 1926)4. 

Година по-рано Пантелеев и Далчев в прословутата си ста- 

тия „Мъртва поезия“ обвиняват Николай Лилиев, че „не продъл- 

жава българската поезия“, и най-важното – че е „чужд на бъл- 

гарската действителност“ (Далчев, Пантелеев/Dalchev, Panteleev 

1925). Поетът Лилиев е избран, за да бъде определен чрез него 

и целият символизъм – той е отродителски, не-български. През 

1926 г. кръгът „Стрелец“ вижда себе си като нова естетска група, 

чиято поезия ще възвърне (припомни) образите на родината – об- 

новена, модернизирана. Промяната е в поне две неща – в мислов- 

ността на поезията и в реформирането на мистицизма. 

Важна точка в обвиненията срещу Лилиев е безпомощна- 

та сантименталност. А новото отношение към темата за родно- 

то е в мисловността, в разсъдъчността на стиха. Така смятат 

„стрелците“ начело с проф. К. Гълъбов. Не е случайно, че и Ки- 

рил Кръстев настоява на това – „инвентарът на чистата лирична 

форма е от една страна ограничен, а от друга – предразположен 

към банализиране“ (Кръстев/Krastev 1926). Разсъдъчността 

предполага художествената концепция на живота; според проф. 

Гълъбов поетическият образ е плод именно на мисълта, а не на 

емоцията (Гълъбов/Galabov 1927). 

Въпреки че първите сериозни публикации на Пантелеев 

и Далчев са в символистичното списание „Хиперион“, имен- 

но те двамата ще отбележат този завой отвъд символистичната 

4      Подобни мисли изказва и Атанас Илиев в статията си „Конфликтът между 

родното и чуждото“ (Илиев/Iliev 1926). 
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образност не чрез друго, а чрез разсъдъчността, както по-къс- 

но ще каже К. Гълъбов. И това се чете още в първата (обща) 

поетическа книга на тримата поети: Д. Пантелеев, Ат. Далчев 

и Г. Караиванов. Сигурно заради това общият им стихотворен 

сборник „Мост“ е приет противоречиво от съвременната кри- 

тика. За сборника се изказват 8 мнения от различни критици – 

Й. Бадев, Г. Милев, К. Гълъбов, Н. Фурнаджиев, А. Ненов и др. 

В него се вижда нещо от несимволистичното, но заформящата 

се нова вълна трудно се свързва с точно име. В 1923 г. тя опитва 

да се еманципира от всички останали. 

За едни това е „литературен ексцес на оригиналничене“ 

(Ненов/Nenov 1923). Но пък новият изказ, очевидно правещ 

впечатление, е приеман и като „художествена простота на изра- 

за“ (Бадев/Badev 1923: 4). Простотата на израза в стиха на Пан- 

телеев5 обаче се приема и като „примитивна образност“, която 

е причина за „топлотата на тона“ (Бохема/Bohema 1923: 446). 

Това е част от рецензентските мнения, посрещнали прощъпул- 

ника на младите, 19–20-годишни поети. Важно е, че от тримата 

поети рецензентите открояват като обещаващ не Далчев, а Пан- 

телеев. Той е, който внася „новотата“, „разсъдъчността“ в стиха 

(Бохема/Bohema 1923: 446). И новите черти се налагат през об- 

рази като Богородица, Исус, блудния син. 

В десетте стихотворения на Пантелеев от „Мост“ те са, 

които правят впечатление – създавайки „нюанс на мистицизъм“ 

(Бадев/Badev 1923: 4), библейските образи могат да се тълку- 

ват и като „начало на една нова религиозна поезия“ (Гълъбов/ 

Galabov 1924). Боян Пенев забелязва, че съвременната българ- 

ска поезия има слабо религиозно чувство и блед мистицизъм – 

българската литература, водена от традиционния си реали- 

зъм, подчертано не ползва жанр като баладата, защото поети- 

те имат „бедна непродуктивна фантазия“ (Пенев/Penev 1921). 

Да се говори обаче за религиозна поезия, е прибързано, защото 
 

5 Искам да подчертая тази „простота на израза“, защото по-късно ще обо- 

снова, че това не е само и не е толкова „простота“; тя е мотивирана от нещо 

специфично друго. 
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поезията на Д. Пантелеев трудно издържа на такива опреде- 

ления за мистичност или религиозност. За първи път Йордан 

Бадев тълкува как се ражда новата поетическа инвенция на 

разсъдъчността – опирайки се на образи от библейски сюжети, 

Д. Пантелеев ги лишава от емоцията на религиозното чувство. 

И Бадев спира дотук. Можем да продължим примерно така – 

тези религиозни образи са вкарани в сюжет, който се следи лес- 

но. Според мен става дума за поетически обективизъм, за сю- 

жетиране на изказа. Ето част от едно от добрите попадения на 

поета от сб. „Мост“ – стихотворението „Син“: 

Тая вечер ще слезна в града 

от планинската сламена стреха, 

със ръце загрубели в труда 

и със старите скъсани дрехи. 

Ще се спирам пред всяка врата, 

ще почуквам на всеки прозорец: 

не познават ли моя баща, 

моя татко незнайните хора? 

Просто, разбрано и четливо. И нито следа от заиграване 

със сложни иносказания, нито пък трудни формални решения. 

Така трябва да се обясни грешката на критиката спрямо Д. Пан- 

телеев. Тук едва ли може да се говори за разсъдъчност, а за 

сюжетен стих, който гради образ, разказвайки го. Новото е в 

странното обезчувствяване (груба дума, но точна) на изказа. 

Няма многоточия, няма да видим и апосиопези. Литературните 

теоретици казват, че поезията е винаги недоизказване, смътно 

и многозначно намекване за нещо, а не самото нещо. И зара- 

ди това лириката обичала многоточията и тиретата. Тези често 

срещани самопрекъсвания на изказа на лирическия субект от 

рода на „Пък тогаз... Майко, прощавай“ в новата поезия на Дал- 

чев–Пантелеев са преодолян конструктивен и смислопораждащ 

елемент. Критиката вижда у Пантелеев как надделява някак- 

ва разсъдъчност и „студена словесна инвенция“ (Бадев/Badev 

1923: 4). 
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Тук обаче говорим именно за повествуване. Точно то кара 

рецензентите да усещат, че от стиховете на Д. Пантелеев „вее 

студенина“ (Иванов/Ivanov 1924: 8). Когато са затруднени да 

тълкуват описанията и разказването на действията в стиха (ха- 

рактерни за прозата), рецензентите усещат, че е потиснато чув- 

ството. Тогава, според тях, стихът излъчва разсъдъчност. 

Наистина, за какво става дума? 

По същото време – в началото на 20-те г. на ХХ в. експре- 

сионизмът срива единния строй на символистичния стих чрез 

графичното разбиване на хармонията на строфата с нейния ри- 

тъм и римно богатство. И заедно с това експресионизмът вдъх- 

ва такава емоция, сътворява такова вчувстване, които могат да 

бъдат изразени само чрез разчупен стих и друга, некласическа 

графика на този стих. 

Авторите от сборника „Мост“ и особено Пантелеев и Дал- 

чев сочат как по друг път трябва да се преодолява символизмът – 

чрез налагане на повествователен елемент в стиха. Повеству- 

ването тушира субективизма и създава пространства за обсто- 

ятелственост. Объркан от нея, критик като цитирания по-горе 

Младен Иванов долавя в творбите на Д. Пантелеев „студенина“. 

А след втората сбирка на автора – „Дървар“ (1928) – друг рецен- 

зент като Г. Черноморски ще заключи: „стиховете му са слаби; 

липсва им чувство, дълбочина, темперамент“ (Черноморски/ 

Chernomorski 1929: 1). Липсата на чувство означава, че поетът 

е опитал да отстрани субективизма, който е нещо като родилен 

белег на лирическия език. 

Ще цитирам друг текст, за да продължа с наблюденията – 

това е стихотворението „Проста песен“ от сборника „Мост“ (с. 6): 

Девойката със сините очи 

е толкова смирена и безгрешна, 

че тая вечер няма да ме срещне 

със своите разплакани очи. 

Напразно през прозорците ще бди, 

ще падне пред иконостаса на колени 
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и тихо ще се моли тя за мене: 

о, Господи, закрилник му бъди. 

И седнала пред своя чер чекрък 

във ъгъла на малката си стая 

по свойте бледи пръсти ще гадае 

като магьосница сред омагьосан кръг: 

обичам я или не я обичам. 

Колкото и кощунствено да е, ще преразкажа поетическия 

свят в стихотворението. Първата строфа можем да приемем за 

експозе – то се занимава с образа, но не го откъсва от даден реа- 

лен обект, а го привързва към него. Такъв обект тук е не любовта, 

макар че става дума именно за нея. Обект е очакването. А очаква- 

нето може да се предаде чрез действия или описания. И тъй като 

в случая става дума за истинска поезия, авторът ги е избегнал 

такива, каквито се срещат в прозата – примерно, външен вид, 

дреха и пр. В „Проста песен“ са разказани действията по очаква- 

нето – поглеждане през прозореца, коленичене пред иконостаса, 

молитва, сядане пред чекръка, мислено въобразяване-гадаене по 

нишката. Все действия простовати, съвсем обикновени. И съв- 

сем представими за читателя. Но и в същото време знакови дей- 

ствия на този толкова интимен феномен – самотата и очакването. 

Вече звучи като литературнотеоретически мит, че преди 

доста време Пушкин бил казал, как поезията трябва да бъде 

и малко простовата. Същото става и в текста на Д. Пантелеев. 

Този текст не се занимава с дълбоко субективните, неразгада- 

еми и в същото време бурни чувства на лирическия си човек 

(момичето). Не, този текст описва действия, а чрез тях на прин- 

ципа на заместването внушава състояния – плахост, тревожност, 

съмнения („обичам я или не я обичам“6). И в това е новото на 

тази странна поетика. Тя не е разсъдъчна, както казват и съвре- 
менните на Пантелеев критици, и по-късната критика. 

6     Д. Пантелеев включва „Проста песен“ и в сб. „Дървар“ (с. 17), но про- 

меня последния стих – „Обичам го, или не го обичам“. И с това разваля 

внушението. 
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Поетът Пантелеев изгражда с минимум обекти съвършено 

достатъчен и представим свят, изчерпващ се с един прозорец, 

иконостас, чекрък. И поставя в този видим свят един ограничен 

като описание, но съвършен по своето човешко присъствие образ 

на влюбената девойка – тя има само сини разплакани очи и бле- 

ди пръсти. За един поетически художествен свят това е напълно 

достатъчно, за да се постави и раздвижи този пестеливо внушен 

образ из пестеливо описаната стая, което пък в края на краищата 

да внуши важното – самотата, очакването, съмнението. 

И пак да спомена за разсъдъчността. Срещу това опреде- 

ление на идеолога на кръга „Стрелец“ К. Гълъбов се изказва 

Владимир Василев в студията си „Хулиганството в литературата 

ни“ (Василев/Vasilev 1992). Според него „разсъдъчната поезия“ 

е понятие без основа – то е измислено от Гълъбов, за да може да 

обясни „поезията на Далчев като едно интелектуално творчество“ 

(Василев/Vasilev 1992: 388). Дори нещо по-важно – за Вл. Василев 

„разсъдъчност на поезията“ е побългаряване на термин, разпро- 

странен в 1926 г. чрез книгата на Анри Бремон “La poesie pure”. 

Младият поет Д. Пантелеев е схванал две важни неща за 

поезията – първо, че нейният образ може да се следи само като 

вътрешен свят и тогава се получават лирически персонажи от 

типа на Яворовите; и още: че поетическият образ на човека 

може да бъде видян като реалност, а не като символно изразе- 

на психика. При Яворов дадено вътрешно изживяване (прим. 

чувство за нарушена идентичност като следствие от разкъсваща 

вина) се облича в символи и те кодират чувството. Скорпионите 

в кръвта са усещане на вината, последвано от страха от възмез- 

дие; ослепяването и вкаменяването са символи на деперсони- 

фикацията, на разсейването на човешките черти, причинено от 

ужасните съмнения; процедурата по декодирането може да про- 

дължи с кървавите сълзи, угасването на слънцето, куршумената 

вода и подобни дълбоки архетипни знаци7. 

 
7      Само за справка може да се посочат такива текстове на П. Яворов като 

„Може би“, „Покаяние“ или „Без път“. 
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Как подхожа Д. Пантелеев? Той поставя своя лирически 

герой не в ситуация да тълкува собственото си чувство през 

дълбочината на символите, а проумява себе си през детайлите 

на видима и четлива реалност. И разказва тази реалност, за да 

обясни вътрешния си свят. Без значение е как ще наречем тези 

детайли: вещи (чекрък, книга, обуща, църковен кръст) или ба- 

нални обекти (огледало, прозорец, часовник). 

Така подхожда Д. Пантелеев и в стих. „Зимна самота“ (сб. 

„Дървар“, 1928). Ето началото: 

Прозорците на мойта бедна стая, 

заспали своя зимен сън, 

не виждат нищо. А навън 

шумят автомобили и трамваи 

и свирят зимни ветрове. 

Ала сега какво е: вечер или ден, 

червено или синьо е небето 

и има ли сега небе над мен? 

Минават долу мрачни хора 

и кучета по техните следи. 

А аз седя като преди 

във тежка самота затворен. 

Не вчувстване, а оглеждане, зрително и слухово възпри- 

емане на света. Така се преодолява емоционалното преживява- 

не (Стойчева/Stoycheva 1995: 15) и остават обстоятелствените 

обеми на заобикалящото. То трябва да изрази чувството. В 

случая това са тъмните прозорци („не виждат нищо“, т.е. ос- 

лепели?), шумът от улицата и от „зимни ветрове“ и наслагва- 

щото се усещане за изолация, за живот на затворник, обречен 

на своята самота. Светът, а не субектът; външното и чрез него 

вътрешното – това е новата тенденция на 20-те години, изразена 

от Пантелеев и Далчев. Тя може да бъде наречена „декорати- 

визъм“. В стилово и конструктивно отношение декоративизмът 

се отличава с някои общи „топоси“: засиленото присъствие на 

реминисценции с широки културни контексти, а още и с фраг- 

ментарност на образа и усложнен синтаксис (вж. Стойчева/ 
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Stoycheva 1995: 27, 29). Трябва да се добави още и: видимо „раз- 

чертаване“ на художественото пространство така, че то започва 

да се материализира от квадратни силуети (прозорци, врати), от 

елипси (огледала), от успоредни линии (слънчевите лъчи или 

дъждовните капки спрямо покривите на сградите), както и от 

странното съчетаване на цветовете. Оттам идва внушението, 

че лирическият персонаж сякаш е хванат в рамка или се визуа- 

лизира спрямо някаква рамка. Казано по-просто, създава се усе- 

щане за условни хоризонтали и вертикали на пространството. 

А това пък ще породи и допълнителни значения за затвореност, 

ограниченост, неподвижност. И за изолация в самота. 

Съвсем не е случайно, че Пантелеев посвещава стихотво- 

рението „Зимна самота“ на Н. Райнов, авторът, свързван през 

20-те години с т.нар. „декоративизъм“ в прозата („Богомилски 

легенди“, 1912). Един от критиците, рецензирали сборника 

„Мост“, също прави намек за нещо подобно – „в поезията на 

Далчев и Пантелеев има повече декоративна експресия, откол- 

кото интимно лирическо чувство“ (Н. Д./N. D. 1923: 170). Сам 

Н. Райнов, вероятно подведен от това мнение, вижда в сбирката 

„Дървар“ образи, близки до собствената му стилистика. Корект- 

но той нарича Пантелеев „безсъмнен поет“, в чиито стихове до- 

минира „българска чистота“ (Райнов/Raynov 1924). 

В стиховете на Д. Пантелеев тази линия на декоративизма 

оставя по-трудни за разчитане следи, отколкото при Н. Райнов. 

Фразата на Пантелеев е четлива; образите са прекалено видими 

и определими; дори липсва фрагментарност, която е друг прин- 

ципен белег на изказа на Н. Райнов. 

В критическата си оценка цитираният по-горе анонимен ав- 

тор Н. Д. допуска грешка, че в творчеството на поета от времето 

на „Мост“ и „Стрелец“ могат да се открият черти на декорати- 

визма. Той чете твърде преднамерено Пантелеев през оптиката 

на Н. Райнов, като вкарва поезията му във вече изграден модел. 

Стиховете на Пантелеев от сборниците „Мост“ и „Стрелец“ не 

споделят естетиката на декоративизма. Те изграждат художестве- 

ния си образ чрез конструиране на обективното (материалното). 
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Ще си позволя спекулативно четене на цитираните тек- 

стове на Д. Пантелеев от гледна точка на декоративизма. В стих. 

„Проста песен“ девойката бди пред прозореца (рамка), после 

„пада на колени“ пред иконостаса (той явно е успоредно разпо- 

ложен, но също е рамка от друг ред, с други импликации). Чек- 

ръкът е кръг, което странно го съчетава с двата правоъгълника 

(прозорец, икона). В стих. „Зимна самота“ става друго – там се 

съчетават „прозорците на мойта бедна стая“ (горе) с успоредно 

сложената улица (тя е долу). Заедно с това са и странните „чер- 

вено-сини“ цветове на небето. Разбира се, това е насилване на 

художествената материя. Искаме ли, можем да въдворим всяка 

една естетическа норма и условности в който и да е текст. 

Тук се развива една своеобразна и нова линия – нахлува- 

не на баналното, тривиалното в света на лириката: бедна стая 

или малка стая, тъмни прозорци, кални улици, кучета по улици- 

те, трамваен шум, напуснат дом, мрачни хора. От хармонията, 

от извисяващата странност на света, от изключителността на 

героя, въобще от „неоромантичната единственост, присъща за 

символизма“, не е останало нищо (Христов/Hristov 2009: 174). 

Светът около човека не е постижим по пътя на асоциацията или 

алюзията, а е видим и познат в своята ежедневна повторител- 

ност. Още през 1924 г., когато рецензира сбирката „Срелец“, Ге- 

орги Цанев вижда в тази ежедневност „известна първичност“ 

(Цанев/Tsanev 1965: 490). Първичност разбирам като познатост, 

но именно в тази познатост и първичност прозира т.нар. поети- 

ческа простота, за която стана дума по-горе. 
В този смисъл е интересно да видим как изглеждат два 

текста, в които водеща тема е самотата. Единият е подчертано 

символистичен, а другият – демонстративно несимволистичен. 

Без да се впускам в прецизно междутекстово четене, ще напра- 

вя опит да открия онази „номенклатура“ от общи неща между 

тях, която е заложена от еднаквата тема. Най-четливите общи 

места между два текста, които искаме да сравняваме, са лири- 

ческият персонаж и видът на художественото пространство. Те 

са най-едрите категории на поетическия език. И така: отляво 
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са частите 4 и 7 от поемата „Рицарски замък“ на Хр. Ясенов, 

а отдясно е стих. „Самота“ на Д. Пантелеев. Сравнението има 

конкретна цел и не бива да се смята за откритие. 

 
4. 

И аз съм зачарован да страдам и да чезна 

в загадъчния замък на странна самота. 

Суетни ми изглеждат земята и света 

и черепния поглед на зиналата бездна. 

 

Душата ми се губи в хармония съзвездна – 

далеко от сълзите на всяка суета. 

Обичам да се смея в очите на смъртта, 

защото нося воля сурова и железна. 

 

И в онзи час, уречен за земните души, 

когато мрачна гибел спокойно разруши 

на моя дух размирен звездните скрижали – 

 

ще бъда пъстър пламък от паднала звезда 

и сам ще се разсипя над суша и вода – 

и грешната земя ще се запали! 

 

7. 

Издигнах в най-високите лазури 

недосегаем замък от метал – 

и там приспах сърдечните си бури 

и своята пророческа печал. 

 

И в неговите бронзови обятия 

заключих свойта сръб и своя блян 

и заживях високо над земята – 

от хората и бога отчужден. 

 

Христо Ясенов 
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Като някогашен стар приятел 

топъл дъжд почуква по стъклата. 

 

А на бели колесници вън по пътя 

тичат мълниите с тежък тътен. 

 

Над главата ми железния часовник 

бавно спуска свойте удари тъжовни. 

 

Ах, наверно моя стар часовник 

иска с мъдрия си глас да ми припомни, 

 

че сега е нощ, че требва да запаля 

свойто мъничко кандило. 

 

Да поставя в ваза белите гиргини, 

днес които ми остави тя преди да си замине. 

 

Да разгъна нейното писмо в тревога 

и да плача над последното ѝ сбогом. 

 

И от скръб да дигна чашата с вино, 

гъст отровен сок от слънчеви градини, 

 

за да видя колко много ме обичало 

мойто бедно хубаво момиче. 

 

Димитър Пантелеев 

 

И без особено усилие може да се види как темата за са- 

мотата има своите решения при двамата. Поетът Христо Пав- 

лов Туджаров като същински символист променя рожденото си 
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име на „Ясенов“, което замества грапавата му фамилия. Кръст- 

ник е Антон Страшимиров. Христо Ясенов е в поколението на 

същинските символисти. „Рицарски замък“ е поема, дала име 

и на единствената му стихосбирка, публикувана в 1921 г. като 

№ 1 от замислената от Гео Милев библиотека „Книги за малци- 

на“. Само две години по-късно на сцената на българския лите- 

ратурен живот ще се появи обещаващият млад поет Димитър 

Пантелеев Менкаджиев. Но той няма и никога не е искал да има 

творчески псевдоним. Тук е първата разлика. 

В цитираните творби прави впечатление общата тема. 

Самотата е една от любимите теми в лириката, незави- 

симо от естетическите пристрастия на автора. Лирическият 

персонаж на Хр. Ясенов „страда и чезне“ в пространството на 

„загадъчен замък“ и самотата му е „странна“, т.е. необяснима. 

Поне не става ясно кое поражда усещането на самотата. Съвсем 

по символистки този персонаж е абсурдно отчужден, той е ня- 

къде там, над земята и света. Къде? – навсякъде и никъде. По- 

добре, че не се посочва. Толкова необятно е това пространство, 

че негов адекват е само душата. Заради това и тази душа, космо- 

политски огромна, може да има за свои адекватни знаци смърт- 

та, бездната, че и звездните скрижали. Какъв е домът за тази 

душа? От гледна точка на символистичната поетика той трябва 

да е странен и това е „замък от метал“, при това „недосегаем“! 

Да видим какво има в текста на Д. Пантелеев. Литератур- 

ният човек е вътре, вкъщи, а навън топъл дъжд чука по стъкла- 

та. Паралелизмът продължава – вън проблясват мълнии, вътре 

е „старият часовник“, т.е. моят часовник. Вътре има ваза, бели 

гиргини и разтворено писмо. Ясно и по човешки простичко. 

Това е моят дом, а не „замък от метал“. В този дом аз виждам 

дъжда навън, пред погледа ми е изтичащото време, а в ръцете – 

писмо за раздяла. Няма звезди, скрижали, няма лазури, няма 

„воля сурова и железна“. Има стая, нощ, осветена от мълниите, 

от белите гиргини и от белия лист на тъжното писмо. Топло и по 

човешки драматично. И тази житейска ситуация е ежедневна. 

Чавдар Мутафов би казал с право – банална (Мутафов/Mutafov 
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1926: 1). Но е красива и тъжна. Докато в текста на Хр. Ясенов 

тъгата е „пророческа печал“, но не и човешка тъга. 

И още нещо – символистичната спекулация към мъжкия 

образ е той тенденциозно да бъде обезроден и надвремево из- 

висен. В текстовете на символизма това са пилигрими, жре- 

ци (Л. Стоянов), вещатели на времето (Т. Траянов), пажове в 

„древни чертози“ (Хр. Ясенов, Д. Дебелянов), „демони злове- 

щи“ (Д. Бояджиев). Всички са докрай еманципирани в своята 

културологическа тоталност. При Д. Пантелеев мъжът слиза на 

земята, за да се въплъти в друга роля: дървар, пастир, пияница, 

разбойник, скитник, косач. 

Когато издава първата си стихосбирка „Стрелец“ в 1924 г., 

поетът подбира само 12 творби, които са точно една печатар- 

ска кóла (16 страници)8. В 1926 г. и Атанас Далчев свива своята 

първа книга „Прозорец“ пак до една кóла. И пак от 12 стихотво- 

рения. Двамата показват на читателя как се композира авторска 

стихосбирка. А това е трудна, рафинирана работа, която трябва 

да носи белега на прецизност и пестеливост. Книгата с поезия 

знаково носи в себе си не всички творби, писани до момента, а 

най-доброто. 

В 20-те г. на ХХ в. Димитър Пантелеев е ценéн автор. 

Показват го не само цитираните в началото рецензии, обзори 

и позовавания върху негови творби от периода. За стойността 

на автора и неговото творчество свидетелства и още един факт. 

През 1927 г. „Вестник на жената“ обявява конкурс за разказ и 

за поезия. Тричленното мастито жури в състав Д. Шишманов, 

Д. Б. Митов и Д. Подвързачов присъжда първата премия в два- 

та жанра на „стрелците“ Чавдар Мутафов за разказа „Майка“ и 

Димитър Пантелеев за поемката „Зимен сън“.9 На следващата 

година той ще я публикува в стихосбирката „Дървар“ (с. 26–27). 

8     В нея Д. Пантелеев включва следните творби: „Връщане от прародината“, 

„Разбойник“, „Молба“, „Син“, „Пияница“, „Страх“, „Пастир“, „Сиромашия“, 

„Изкушения“, „Ден без желание“, „Гост“ и „Дървар“. 
9 Премията за разказ е 3 хиляди лева, а за поезия – 2 хиляди лева. Днес е 

немислимо вестник (още повече седмичник) да премира художествена ли- 

тература, и то с такива огромни наградни фондове. 
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„Дървар“ е емблематична за две неща – узаконява място- 

то на Пантелеев в сериозната българска поезия от периода; но 

сбирката служи и като разграничителна линия в самите проце- 

си, развиващи се в българската поезия. „Дървар“ става книга, 

която разделя посоката на Далчев, Багряна, Пантелеев от поети- 

ческата линия на късния български символизъм (Иван Мирчев, 

Иван Хаджихристов) (Григоров/Grigorov 1929: 22). Цялата сти- 

хосбирка на Пантелеев служи като образец за „състоянието на 

съвременната българска поезия“ (Стоянов/Stoyanov 1929). Раз- 

бира се, това определение е пресилено, но новата книга на авто- 

ра потвърждава, че посоката на обновление на стиха и на езика 

е вярна. Дали ще наречем тази посока приземяване, нормали- 

зиране, описателност, сюжетност, предметност, декоративизъм, 

е плод на гледна точка. По-интересното е, че поетическата книга 

„Дървар“ (след „Стрелец“) дава нагледен пример за процесите 

в българската поезия, бележещи нормалния край на радикални 

естетически програми като експресионизма и символизма. 

Сигурно и самият Пантелеев е усетил как двамата с Ат. 

Далчев създават атмосфера на различие, как първите им кни- 

ги прокарват граници спрямо вече поизносващите се образи на 

символизма и спрямо екстравагантните, но слаби откъм ресурси 

намерения на Гео Милев. През 30-те г. на ХХ в. Д. Пантелеев 

пише все по-малко. Но се повишава интересът му към детската 

литература. Дали този интерес е по-скоро финансов, отколкото 

творчески, е отделен въпрос. Но не бива да се забравя, че из- 

дателствата „Хемус“ и „Т. Ф. Чипев“, които са попечители на 

детската литература, се превръщат в институции още от средата 

на 20-те години. Това ще са причините в детската литература 

да се намесят със своя безспорен талант автори като Й. Стубел, 

Й. Йовков, Д. Габе, А. Каралийчев, Ел. Пелин, К. Константинов, 

които ще преобърнат представите, че детската литература тряб- 

ва да бъде предимно занимателна. 
Д. Пантелеев има сериозен принос за обновяването на 

детската стихотворна книга – през 1933 г. излиза „Прозорче“, 

през 1939 г. Т. Чипев публикува „Скиорче“ (с илюстрации от 
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Дечко Узунов), а през 1942 г. излиза третата му книга за деца 

„Детско сърце“. 

Творчеството на Димитър Пантелеев не е огромно, той 

не става класик, който възпитава нацията си. Но и това, което 

създава до средата на ХХ в., е достойно да влезе в паметта на 

литературната ни история. Димитър Пантелеев е истински поет, 

който – много се надявам – би могъл да служи като повод за 

изследователски проект, обхващащ този сложен и в същото вре- 

ме драматичен, противоречив и плодотворен период на 20-те и 

30-те години на ХХ в. 
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This article discusses a curious plot about preserving and deviating from 

the norm for understanding the literary work. The subject of the study is 

the extensive inscription of a fountain of Mahmoud II’s epoch, which rose 

to the center of Varna in the first half of the 19th century and the interest- 

ing story about its demolition. The text of the inscription, which is a poem 

devoted to battle glory, is interpreted. This text is laid on the layers of the 

Bulgarian literary canon. The work is also related to the artifact of her 

“media” – the big marble fountain. Analogies have been made between the 

functioning of the canon in literature, music, architecture, and fine arts. The 

messages of the text are interpreted in synchronic and diachronic terms, 

in the order of aesthetic, poetic and socio-historical and ideological sug- 

gestion. 
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Който има уред за измерване на правилата, го настройва... 

Стих от каменния надпис на Султан-Махмудовата чешма, 

Варна, 1836 г. 

 
Канонът е мярка и санкция, образец и еталон, който защитава 

културата от пагубната енергия на новото и от забравата на вре- 

мето. Така или иначе, няма вездесъщ канон, няма единна йерар- 

хия на жанрове, ценности в изкуствата и стиловете в синхронен 

или диахронен порядък. Посредством канона се идентифицира- 

ме с контекста на своето време и се регистрираме като фактор 

в света. Има ни, защото обживяваме собствените си урбани- 

стични пространства. Ние сме тези, които сме, и така общуваме 

с другите, защото в картината ни за света са запечатани сгради, 

улици, мостове, градини и чешми. Те се проектират в сънищата 

ни. Ние сме част от тях така, както в мита за вграждането невин- 

ната жертва се слива с камъка и хоросана. 

Независимо от позицията му да въздейства върху и да под- 

режда световете на словото, музиката, движението, духовната и 

материалната култура, канонът притежава патриархално и кон- 

сервативно естество. Той мотивира хоризонталния и вертикал- 

ния порядък на мирозданието. И „колкото по-назад се връщаме 

в културно-историческото време, толкова по-нормативен е той 

и толкова по-категорично мотивира абсолютната си задължи- 

телност с позовавания към традицията [в качеството си на – 

бел. моя, Е. Б.] условие, ключ, принципен регламент, правило, 

закон, норма, предписание, [удовлетворяващи – бел. моя, Е. Б.] 

семантичната жажда [на общността – бел. моя, Е. Б.]“ (Тренда- 

филов/Trendafilov 2006). Канонът дефинира идентификацион- 

ните комплекси на всяка култура. Той налага нормата, маркира 

правилата, селектира и санкционира отклоненията и различия- 

та, но във всеки случай „изисква и въвежда систематизация на 

разногласието и дори да отчита съществуването на хаос сред 

конкретните наличия, за да въведе в него ред чрез норма“ (Трен- 

дафилов/Trendafilov 2006). 
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Литературният канон. Известно е, че устната памет на 

литературния канон се съхранява по-дълго на Изток, отколко- 

то на Запад. А каноничният текст разчита на устното предание: 

„... трябва да можеш да мислиш и запомняш сам и поради това 

информацията неизбежно се подава във формулни фрази, с кли- 

ширан синтаксис и завишен ритъм и звукопис“ (Ong 1988: 34–35). 

Писмената памет, съхранена в канона, представлява спи- 

сък от книги и съчинения, които установяват порядъка и пред- 

ставата, удостоверяват в правила красивото, доброто, порядъч- 

ното, необходимото. Получава се едно противоборство между 

представите за канона като устна памет (неслучайно литера- 

турната традиция отрежда на епоса и лириката подобен кано- 

ничен статут и високата словесност е тази, която може да се 

пее и възпроизвежда по памет) и – канона като авторски и но- 

ваторски, законотворчески (писмен) текст, който има и сакра- 

лизираща функция. А и въобще, когато говорим за културен 

канон, като че имаме предвид основно книгите и литературата 

като фундамент, някак допълван от произведенията на музиката 

и изобразителното изкуство, избрани според качествата им да 

бъдат влиятелни за дадена култура. До голяма степен подобно 

мислене е предразсъдък, роден от логоцентризма на европей- 

ските култури, към която принадлежим и ние. Или по-скоро 

това е предразсъдък на модерните ни времена, високомерно иг- 

норирали своето ренесансово детство. Защото именно епохата 

на Западноевропейския висок ренесанс отчита интердисципли- 

нарните постижения на мисълта у древните като продуктивно 

съчетаване и оборване на каноните в изкуството. 
 

Архитектурният канон. В основата на интердисципли- 

нарната представа за канона стои пиететът към пропорцията, 

силуета и мярата. Архитектурата има директна връзка с канона 

в музиката и литературата. Нека не забравяме, че именно поня- 

тията за правилно, съразмерно и красиво изначално хрумват и 

теоретично се извеждат именно от скулптор. Става дума за ста- 

рогръцкия автор Поликтет, който именува по този начин съчи- 
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нението си „Канон“, в което дефинира идеалните пропорции на 

човешкото тяло, впоследствие реализирани в прочутата му твор- 

ба „Копиеносец“. Векове по-късно Леонардо да Винчи открива 

отново за света римското съчинение на Марк Витрувий Полион 

(80 г. пр.Хр.) „Десет книги да архитектурата“ чрез преводите 

на Поджо Брачолини, цитирани в произведенията на Алберти. 

Конкретната метафора, която интригува Леонардо, тук се пре- 

връща в емблематична за ренесансовия хуманизъм. Става дума 

за директната аналогия между микрокосмоса (човека и неговото 

тяло) и макрокосмоса (света). Витрувианският човек на Леонар- 

до се превръща в модел (в демоверсия бихме казали днес) на 

мирозданието. Или, по думите на Елизабет Мап Мерил, „... мал- 

ката вселена съдържа в себе си всички главни части на голямата 

вселена“, а тялото е аналог на света“ (Ayzaksan 2018: 119). 
Така Витрувий, а след него Алберти, Браманте и Леонар- 

до конструират вижданията си върху архитектурата на храма 

в пряка зависимост от симетрията на човешкото тяло, а архи- 

тектурните елементи се съотнасят към пропорциите на добре 

сложения човек. Теорията за квадратурата на кръга се отнася и 

към модела на Витрувий: човекът е с гордо вдигната глава и раз- 

перени ръце, в чийто център (пъпа) е втъкнат пергел, очертаващ 

съвършената фигура кръг около цялото му разпънато тяло, вече 

вписано в квадрата на четирите ъгъла, докоснати от ръцете и 

краката, а разстоянието от стъпалата до главата се нанася върху 

разперените ръце. Храмът се строи по абсолютно същия модел: 

в съотношенията между нефа (централният кораб-корпус на 

църквата е аналогичен на торса и краката), трансепта (напреч- 

ният кораб-корпус съответства на гърдите и ръцете) и тибурия 

(острите кули с продълговати извисени прозорци в готическия 

храм изобразяват шията и главата). 
Известно е, че и музикалните творби имат сходни фило- 

софски фундаменти с архитектурните композиционни решения. 

Тези общи исторически и пространствени структури предста- 

вляват „феномени с обща геометрична и стереометрична струк- 

тура“ (Метева/Meteva 2016: 3). В тибуриите звучи музиката на 
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устойчиво повтарящите се мотиви, в редуването на възвисява- 

ния и спадове в мелодията на каноничната готическа музикал- 

на форма (каквато е например мотетът). Известна е и подобна 

канонична аналогия между представите за дома на душата (тя- 

лото) и Дома Господен (божественото тяло на храма). Домът, 

храмът, крепостта се идентифицират с божествената утроба. 

Подобна пряка аналогия между формата на човешкото 

тяло, дома и храма съществува не само в християнската култура. 

Интересна е констелацията между храма, дома и облагородения, 

култивирания, вкарания в нормативната конструкция на архитек- 

турен и семиотичен канон облагороден извор (чешма, шадраван, 

фонтан) в ислямската и християнската култура. Такова сравне- 

ние би било продуктивно, защото именно за подобна симбиоза 

става дума в културата ни векове назад. Неслучайно тялото или 

фасадата на всяка чешма наподобява (независимо в какъв стил) 

фасадата на сграда, дом, обживяно пространство. Неслучайно е 

и че около всяка чешма витае легенда, в темелите ѝ дреме ня- 

каква стара история за духа на извора, за нимфа, самодива или 

богиня, която живее във водите ѝ. Пресъхването на чешма е лош 

знак, който вещае, че закрилникът на мястото се е отказал от 

него. Пресъхналият извор обозначава разрушената хармония. 
 

На пръв поглед сме безкрайно чувствителни именно към 

видимото, в този смисъл като че ли архитектурният и декора- 

тивният канон са някак по-важни от словесния? Поне това е 

така според нашите сетива и стила на хабитуалното ни общу- 

ване. В определени моменти обаче сме особено чувствителни 

именно към литературния канон, защото неговата функция е 

социализираща и идеологическа. Още по-интересен става казу- 

сът за литературния канон и неговата въздействаща сила върху 

публиката в текст не от книга, а запечатан върху камък. За си- 

лата на привличане и силата на отричане на словото в неговия 

свръхканоничен порядък ще стане въпрос в настоящия текст. 

Защото какво по-трайно има от посланието на каменния над- 

пис, предназначен за вечността? Думите отлитат, хартията изга- 
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ря, но камъкът устоява. Или както е на турски: Словото отлита, 

водата тече, написаното остава. Не на всяка цена, за съжаление, 

както ще се уверим в случая, тълкувайки настоящия културен 

сюжет за съдбата на една османска чешма. 

История на варненската чешма на Махмуд ІІ от 1836 

година. Нашата история разказва за построяването и разрушава- 

нето на една чешма, в която вероятно живее душата на един бъл- 

гарски град. Град, преживял невероятна метаморфоза и пожелал 

радикално да скъса с миналото си. Емблемата на това пагубно 

желание е разрушената чешма на султан Махмуд ІІ, вдигната 

някога като знак на победата над русите и възстановяването на 

Варна след разрушителните битки от 1829 г. Чешма, която по 

архитектурно-скулптурния си размах и размерите си напомня 

на Соломоновия храм. Това е най-високата и разкошна чешма, 

строена някога на Балканите. По време на поредната Руско-тур- 

ска война от 1828–1829 г. Варна, най-важният североизточен 

форт на империята, е драматично разрушена. През 1836 г. в чест 

на възстановяването на града и за слава на монарха султан Ма- 

хмуд ІІ на централния площад „Мусалла“ е издигната мраморна 

чешма. Това не е просто една от многото чешми в този град, спе- 

челил си по-късно печалната слава на „градът на разрушените 

чешми и фонтани“ (Matanov, Georgieff, Trankova 2011: 116–118). 

Чешмата преживява почти столетие в центъра на Варна, но тряб- 

ва да доживее до 1926 г., когато, след множество перипетии и 

решения да бъде премахната или демонтирана и преместена от 

площада, в една нощ каменните ѝ плочи мистериозно изчезват. 

Много хора се включват в търсенето ѝ, един по един елементите 

са открити, събрани и подготвени за градеж наново. Сагата за 

чешмата продължава до наши дни, а финалът ѝ остава отворен. 

През 1884 г. Константин Иречек минава през краймор- 

ския град и затаява дъх пред красотата на Махмудовата чешма, 

описвайки я по-късно като „чудо“, „много елегантна работа по 

мавритански стил“ (Савов/Savov 2008: 128). И наистина, чеш- 

мата на Махмуд ІІ наподобява съвършения ориенталски храм – 
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Соломоновия. С висока фасада, бронзов олтар и колони, със 

зигурат (терасовидна кула, имитираща планина), с изолирани 

обелиски и колони (ориенталски архитектурни решения), де- 

корирани с огнен олтар или заместващата го златна декорация 

(алюзия за огнения жертвеник). 
 

Храмът е модел на миниатюрен свят, в който зигуратът 

(терасираната кула) визуализира представата за вертикалното 

възвишение на света (планината); а апсу е дълбокият басейн, пъ- 

лен с вода, който се намира под основата на храма. Джамиите 

са били строени точно по този начин, въпреки че, заоблената им 

геометрия не отговаря на профилите на античния или християн- 

ския силует на храма. Джамията на Сюлейман (Сюлеймание) в 

Истанбул е изградена на същия воден принцип, както Соломоно- 

вия храм: с подземни цистерни, пълни с вода, които осигурявали 
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плавно и меко раздвижване на земните пластове при земетресе- 

ния, за да поеме меко водата удара и разтърсването и огромният 

храм да устои. Водата е в основата на свещената сграда. Не че 

Варна като изключително важен военен форт на империята стра- 

да от недостиг на храмове – в града се издигат над 40 джамии. 

Но в чест на победата в поредната руско-турска война решение- 

то е да се вдигне именно чешма. Чешмата на Махмуд ІІ естест- 

вено съчетава тези 3 символни елемента на източната хармония: 

вода (ниско при чучурите), земя (стълбът, тялото на чешмата); 

огън (златната тугра и слънцето). Специалната дума за свещено 

място в исляма е харам. Всъщност чешмата е истински харам, 

своеобразен храм на плътта и душата, а знаем, че умиването е 

ритуално свещенодейство в исляма при всяка молитва. Чешмата, 

архитектурно решена именно по този начин, въплъщава и сла- 

вата, и достойнството, и жертвата. Дванайсетметровият ѝ ръст, 

завършващ с каменен покрив, наречен дюния, овална каменна 

тугра и златно слънце на върха, действително имитира осанка на 

изправен знатен пълководец (каменната тугра и златното слънце 

са реликтите на властта – чалмата със златно украшение), а ина- 

че казано – формулира представата за човешко тяло, вписано в 

квадратурата на кръга. Чешмата е знак за извършване на ритуала 

хелал – прощавам и подарявам с любов. Това е част от деяние- 

то хайрат и представлява строеж на чешми, ханове, училища, 

които се предоставят за безвъзмездно ползване (дела за хаир, за 

благо са). Коренът на думата чешма е персийски и означава око. 

Извор, от който струи вода, подобно на сълзите от очите. В този 

контекст чешмата обозначава почитта към мъртвите, памет за 

жертвите, а конкретната ѝ форма е алюзия за надгробен каменен 

обелиск, съчетал представата за кръговрата на живота и смъртта. 
Соломоновият храм първоначално е място за извършване 

на жертвоприношения. Махмудовата чешма е апология също на 

жертвоприношение. Защото току-що е приключила една голяма 

война, която, макар и победна, за османците е кръвопролитие и 

грях. Вероятно и затова композиционно и архитектурно чешмата 

притежава всички символни елементи на храма – с водна благодат 
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в основата си, с апологетичен и заупокоен текст, изписан върху 

каменен стълб, със свод дюния и жертвеник на върха. Съчетание- 

то на вода-земя-въздух-огън в настоящия му вид са безспорни. 

Махмудовата чешма е посветена на бойната слава и дър- 

жавническата мъдрост на султана реформатор и европеизатор. 

Ако отворим една необходима скоба като предистория, трябва да 

споменем, че Махмуд ІІ бележи с името си цяла епоха в история- 

та на Османската империя, известна като „Махмудовата епоха“, 

време на реновации, обновление и модернизация на вековните 

устои на една консервативна и вече твърде архаична държав- 

на структура. Вероятно именно Махмуд ІІ би заслужил наново 

прозвището Кануни, защото по примера на своя предшественик 

Сюлейман Кануни (на турски: Birinci Süleyman, Kanuni Sultan 

Süleyman – т.е. Законодателят), наречен още Великолепни, цели 

вписването на Османската империя в мащабното европейско 

културно пространство. Канонът, нормата, законът, е сигурна 

гаранция за успех – Сюлейман е най-дълго властвалият монарх 

на османския трон. Културата на Махмуд ІІ е енциклопедична, 

самият той, изкушен в изкуствата и военното дело, е блестящ 

държавник, който усеща полъха на новите времена и перспек- 

тивите пред една обновяваща и европеизираща се балканска 

империя. Прогресът не влиза в разрез със закона, той е част от 

него. Махмуд ІІ е султанът, който премахва чалмите и въвежда 

носенето на феса – твърда червена шапка от филц с правилна 

геометрична форма, изчистени линии и европейски стил, която, 

съчетана с вече наложилите се европейски мундири, пантало- 

ни и еполети, приобщава източните благородници и военни към 

имиджа на техните западни колеги. Махмуд ІІ е изкушен от из- 

куството на скулптурата и архитектурата, негово собствено дело 

е проектирането на чешмите в османската столица – мраморна- 

та чешма в тюрбето (гробницата) на неговата майка Накшидил 

валиде султан (някогашната френска благородничка Еме дьо ла 

Ривери); училищната чешма на Джехфери Калфа в близост до 

площад Султан Ахмед, както и чешмата до джамията Бейлербей, 

изградена от мрамор с розови нишки в класицистичен стил. Вар- 
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ненската чешма обаче е безподобна, тя не прилича на нито една 

от останалите чешми на султана. 

Мястото на султанската чешма на площад „Мусалла“, на- 

сред самия турски квартал на Варна, в непосредствена близост 

до конака (днес в него се помещава Държавният архив на града) 

и стария римски водопровод, е избрано символично, но и на- 

пълно прагматично. Защото чешмата ще се превърне в сърцето 

на града, а предназначението на една чешма е да напоява, да 

дарява сили и живот, да дарява благо. 

Чешмата е изградена от мрамор, височината ѝ (12 метра) 

е съизмерима с ръста на конака и на градския часовник; тя е с 

три месингови чучура, увенчани с изящен каменен корниз върху 

овална плоча, над която се издига високата колона с каменните 

надписи, покрита с дюния и кръгла каменна поставка с флорал- 

ни мотиви, която държи позлатено слънце. Върху каменния овал 

е изрисувана със златни букви османската тугра (гербът печат на 

Махмуд ІІ във форма на ястреб, тотемен знак на тюрките). 
 

 

Графиката на огромния каменен надпис върху колоната на 

Махмудовата чешма, дело на калиграфа Мустафа Иззет, свое- 
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образно нарушава канона с избора на употреба на различни 

шрифтове (общо 7), сред които „талик“, емблематичен за ос- 

манската шрифтова еволюция. Неговата линия се отличава с 

„математическо изящество и артистичност“ (Савов/Savov 2008: 

62, 71). Османските йероглифи са резбовани върху мрамора и 

след това позлатени, а черният фон е постигнат благодарение на 

смесването на масла и сажди, втрити в камъка. 

Поемата. Блестящият текст, изписан върху каменните 

плочи на чешмата, и като буквена изработка, и като смисъл е 

композиран в обрамчени от звезди, копринени свитъци, пискю- 

ли и винетки стихове, които могат да бъдат четени както в тях- 

ната самостоятелна цялост, така и в контекст, от което читателят 

остава с впечатлението, че върху колоните на чешмата е изписа- 

на цяла поема. А текстът звучи поетично, защото е в оразмерена 

реч със сложни римни групи: 4- и 5-стишни рими, обрамчени от 

самостоятелни римни двойки. Ето как звучат те, разшифровани 

от староосмански: 

Хазрет-и султан Махмуд хан мемдух-у-съфат 

Афитаб зат-и пак-и чешм-и нур-и кяинат 

Сафшикяф джейс-и е да куввет-и калб-и гузат 

Сине сюз февдж-и дюшмен кахир-и хийел бигат 

Хусни тедбириле олдъ джумле мюшкюлят ... 

Римите в следващата строфа звучат в 4 клаузули (съответ- 

но – хедеф/ телеф/ селеф/ халеф/ мюмкюлят), затворени от пе- 

тата, идентична на началната, клаузулна група (мюмюкюлят). 

Изследователите сравняват жанра на надписа на чешмата с по- 

емата „Илиада“ и го определят ту като молитва, ту като епита- 

фия, като ода или каменен протокол (Савов/Savov 2008: 93) на 

победната битка и възстановяването на Варна след 1829 г. Ето 

как звучи (в неритмизиран превод, естествено) тази своеобраз- 

на апология на събитията: 

Негово Превъзходителство султан Махмуд Хан е прославен 

Със слънчево лице, с чиста плът, със светъл поглед към света 

Воин, сразяващ вражески редици, герой със силно сърце 
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Противниковата част с измама надделя над моята гръд 

Всички трудности с добрина и красота намериха своя лек 

Стига лозов пън враг на волното ми око да бъде 

Пламък в меч да се превърне, аз, мъжът, врага да унищожа 
Султанът на всичко живо с всеки един от тях разговаря 

Али Осман Хан е воин победоносец, потомък благополучен 

Всичко в държавата му ред и порядък придоби 
Чистоверний Мохамед всевишната ни вяра притежава 

Държавниците не остават заедно до потопа 

Сега само Махмуд Хан е явният владетел на онези земи 

Чист е той, благоверен и към света състрадател 
Дори сянката му в уют се чувства, когато види правоверни 

Варна е мястото, където навред море се шири 

Благоволил бе той новата вест да му се понрави 

Падишахът с желание се включи, да няма срам 

Той е вожд, който на щаба свой смърт би повелил 

Всички владетели и велики люде на този свят 

Варненци съградиха, господарят наблюдава 

Велителят ни, Падишахът пое по път като на Александър Велики 
Когато очите се отвориха, съмненията се изпариха 

Да не види онзи цвят при залеза на всеосветляващото слънце 

Неизменно на своя пост да бъде и тогаз съдбата ще е постоянна 

Падишахът на командирите-султани веч е доволен 
Предадените по света в прослава на съименника се постараха 

Готови бяха получилите за прекрасни дела заповед специална 

Аллах благослови своя хубав раб 

… колко е великолепен в днешно време даже този прах 

Тоз султан правоверен върши все добри дела 

Съгради джамия нова на райски красивия мегдан 
С петте молитви всеки път озари той таз земя 

Той да е падишахът, от шест посоки сочещ туй свято място 

Магията на войната в светлина на доброто той да превърне 

След всеки замах на брадвите бойни пленници в окопите все повече бяха 
Ала в тез окопи не се срещат погледи мрачни 

Не е за добро със зла участ през тез окопи да се мине 

Щабът променя своя план, към действие преминава 

Позициите на врага отвсякъде се подкопаха 
На много места нови неща се изобретиха 

За да издигне голяма крепост, Варна обсади 

Светлина с яркост на всеки тук помага 
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Войници с драконов огън обстрелват, врагът е сломен 

Главите им под мечове минават 

Войниците се пръскат за владетеля възхвала да оповестят 

Две големи казарми в боя изгоряха 

Всеки в тез казарми от неспособност се посрами 

Дни и нощи чрез подкрепа с надмощие и победи пълни 

Аллах до съдния ден с дом и семейство да ги дари 

Съграждайки хубави сгради на няколко места 
С труд и старание неповторимо неща прекрасни сътвори 

Родината да им е на помощ 
Да се възцари редът 

Да имат добри и полезни верски и държавни учреждения 

Всичко това за клетите руснаци поука стана 
Въведоха се и три приемливи височейши разпоредби 

В утрото дъга, приижда вода, изобилие ще роди земята 

Нека големците да са подходящи за много места 

Щото туй е, за което мислим, това е избраният керван, нали 
Издигайки на шест места, шест крепки врати 

Складирайки там всякакви потребни неща 

Погребвайки злините с времето по тез места 

Издръжлива е направена всяка една 
Виждат се тез, които здрави прави са пленени 

Споменатите творби за пример и за добро за всеки от тях да бъде 

Тази велика история той в мечтите си видя 
Всеки бистър извор в чешма благодатна се превърна 

На падишаха на падишахите, на такъв поет – халал да му е радостта 

Който има уред за измерване на правилата, го настройва 

Създадените във Варна творения за добро са сътворени 

Благословени, сбито в стих ясен са те възпети 
Робът на познанието като за любима стих за тях написа 

За всеки ясни шеговити думи той изреди 

Даде живот на Варна, съобразен с реалността, справедливият 

Махмуд Хан Адли 

1250 година 

Мустафа Иззет 
Всеопрощение за двамата 

 

(Транскрипция и превод от староосмански: Дж. Сербест, С. Кълъч, 

Р. Каракурт, П. Павлович, цит. по: Савов 2008: 95–96) 
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Известно е, че в археологията каменните надписи се счи- 

тат за автентични свидетелства за живота и духа на епохата. 

Очевидно е, че никой литературен канон не би назовал този 

текст епиграф, това не е обикновен каменен надпис (строите- 

лен, възпоминателен, почетен, императорско писмо, посвеще- 

ние и пр.), нито графит върху плоча или колона. Защото и чеш- 

мата на Махмуд ІІ не е обикновен лапидариумен комплекс, а ва- 

жно присъствие в каменния летопис по българските земи, част 

от онова, което определяме като забравено или още по-тъжно – 

като неприето и пренебрегвано културно наследство. Необик- 

новен акт е цяла поема да бъде изписана върху каменната пло- 

ча на една чешма. Имайки предвид късното време на нейната 

поява (1836), особената жанрова конвенция на посланието ѝ 

(апология, разказ, ода, молитва), противоречивата ѝ стилистика 

и архаичната медия на тиражирането ѝ (върху камък), смело би- 

хме заключили, че подобен артефакт няма аналог в българската 

култура въобще. Ако дръзнем да сме още по-смели (безотговор- 

но), бихме разрушили създадения интерпретативен канон, като 

предложим вписването на този текст, чийто автор се предполага 

че е подписаният най-долу Мустафа Иззет, в синхронно-диа- 

хронния срез на времето от биографията на жанра поема (един 

достатъчно развит и усвоен от възрожденската ни литература 

жанр, формиран и наложен не без участието на руската, турска- 

та и гръцката лирико-епическа традиция) та чак до модерните 

времена, от 1836 до 1926, когато чешмата е разрушена. Ето как 

би изглеждал този срез: 
– 40-те г. на XIX в. – в българската литература се появя- 

ват първите опити в даскалската поезия и шедьоври в стил Сте- 

фан Изворский и Онуфрий Хилендарски от типа на „Заарската 

зима“, „Разградската тазгодишна зима“. Но и такива: „... Да е 

жив Абдул Меджид хан,/ наш цар и кротък султан;/ той помисли 

и за наш род/ да даде и нему просвещен плод; ... Милвай, Боже, 

той султана/ да поживей с дълги дни,/ да видят българете/ шко- 

лите си в тезе дни; ... Господи Боже, погледни,/ Абдул Меджита 

пожюви;/ как си народа обича,/ ... тъмната мъгла развея,/ над 
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нази слънце огрея;/ Живей, царьо, живей,/ на много лета вла- 

дей!...“ и др. послания „в модусите на срама и страха“ (Алек- 

сиева 2004); Следват: 

– 1846 – поемата „Стоян и Рада“ на Н. Геров 

– 1857 – „Горски пътник“ на Г. Раковски 

– 1860 – „Сердарят“ на Г. Пърличев 

– 1873 – „Изворът на Белоногата“ на П. Р. Славейков 

– 1875 – „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ 

– 1881–1884 – „Епопея на забравените“ от Вазов 

– 1896 – „Епически песни“ от П. П. Славейков 

– 1899 – „Калиопа“ на Яворов 

– 1910 – „Царици на нощта“ на Яворов 

– 1909 – „Regina Mortua“ на Т. Траянов 

– 1921 – „Химни и балади“ на Т. Траянов 

– 1924 – „Ад“, „Ден на гнева“, „Септември“ на Г. Милев 

– 1926 – „Удавници“, „Каин“, „Синове на слънцето“ 

на А. Разцветников 

И т.н. Разбира се, списъкът може да се допълва, какво до- 

казва обаче това? Освен, че литературният канон е нещо твърде 

хлъзгаво, несигурно и нетрайно като построение. Как се пише 

поема апология и към кого е адресирана? Позволихме си цитат- 

ност само в първия пример, заради търсенето на някаква (не)въз- 

можна стилова аналогия в духа на времето. Парадоксални са 

подобни връстничества в изкуството на словесността, още по- 

вече, че тук става дума за две словесности – българска и ос- 

манска. В стилово отношение обаче виждаме колко пъстро се 

разрояват дискурсът и литературният канон, побран чисто фор- 

мално в жанровите обятия на поемата; в стилово и тематично 

необозримия ѝ диапазон на разновидностите битова, фолклор- 

но-митологическа, историческа, лирико-одаична, модернистич- 

но-импресионистична, философска, авангардна, експресионис- 

тична. Като че ли всичко това не са творби, преживяващи в едно 

и също време на едно и също място. Полифоничната рецепция 

във високо естетския, но и в хабитуалния дискурс на ежедне- 

вието като че ли пропуска това, че всички тези творби, заедно 
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с нашата поема за султан Махмуд ІІ са адресирани към една 

публика, която живее, пише и чете, обитавайки нашите земи (за 

всеки текст си има адресати), но се подчиняват на разнообразни 

канони. А рецепцията очевидно е разпростряна в един твърде 

голям диапазон – и пространствен, и времеви. Защото докъм 

1926 г. все още има хора, които, минавайки по варненския пло- 

щад „Мусалла“ (днес „Независимост“), успяват да разчетат 

османските стихове или пък помнят, или са чували тяхното 

звучене и смисъл, и да възприемат магията на устното слово, 

заключено във фрази с клиширан синтаксис и завишено ритъм- 

но звучене (по думите на Онг). Каменните стихове от миналото 

живеят компромисното битие между писаното и устното слово. 

 

Ако тълкуваме поемата, изписана върху каменните плочи 

на чешмата, като апологетическа, ще открием у нея чертите и на 

изящната лирична словесност, и на сюжетиката на лиро-епоса. 

Тук има молитвеност, има ритуални фрази, които сакрализират 

словодейството – например благослов, измолване на вечен жи- 

вот и всеопрощение; има ефектни преходи, описания, съзерца- 

ния, но и действеност. Докъм 15-тия стих поемата представлява 

пролог към личността и миналите дела на Махмуд (Али Осман) 

Хан, победоносецът и „потомък благополучен“, а в хиперболи 

и превъзходни прилагателни степени е обобщен трудът и дея- 

нията му дотук на земята, в империята му. Защото 16-ти стих, 

подготвен още в 13-ти („Сега само Махмуд е явният владетел 

на онези земи“), фиксира вниманието върху същинския обект и 

субект на тази необикновена литературна творба. Това е самият 

град: „Варна е мястото, където навред море се шири/ благово- 

лил бе той новата вест да му се понрави“. Вестта за победата 

над русите и още повече – за възраждането и съграждането на 

града от пепелищата е въпросната вест, която „носи радост на 

всички“. В случая няма две страни, а Варна и Владетелят са 

едно цяло („Варненци съградиха, господарят наблюдава“), и ве- 

роятно неслучайно той е оприличен на Александър Велики, а 

апологията на поемата е насочена към силата на постоянството 
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и усърдието на всички. В този смисъл тази поема апология е 

колкото за Махмуд, толкова и за варненци: „Аллах благослови 

своя хубав раб“, който и да е той, стига „да върши все добри 

дела“. Шестте посоки, сочещи „туй свято място“, положено 

също сред вода, затова и благословено, са посочени чрез шестте 

каменни капии (врати), които отварят новата крепостна стена на 

града към сушата и към морето. Стената и вратите превръщат 

опожарената и разрушена Варна в съграден наново, жив град. 

От тук – от 34 стих, нататък се разгръща действената сила на 

поетическия разказ в пълнота и читателят е въвлечен в устре- 

ма на битката: „магията на войната в светлината на доброто се 

превръща“, „след всеки замах на брадвите бойни пленници в 

окопите все повече бяха“, „ала в тез окопи не се срещат погле- 

ди мрачни“, „щабът променя своя план, към действие премина- 

ва“..., за да се разгърне ескалацията на поетическото действие 

по всички фронтове на творбата. Ще бъде ли кощунствено да си 

припишем поредния интерпретаторски грях и в духа на жанро- 

вия канон батална поема да потърсим подобно звучене в род- 

ната ни литературна традиция, която през 1836 г. предстои да 

бъде създавана в литературата ни? В сравнително-интерпрета- 

тивен порядък мисълта ни се изкушава да блуждае между „Из- 

ворът на Белоногата“ (заради формалното съвпадение на моти- 

ва градеж на чешма), „Сердарят“ и „Опълченците на Шипка“. 

Но..., хипнотизирани от литературния канон и предразсъдъка 

за сакралните творби, предпочитаме да си замълчим. И само 

вмятаме една алюзия по този повод: подобни изкушения явно 

са терзаели и младия поет, интелектуалец, писател и дипломат 

Яхия Кемал, който в дневника си, в главата „Пътуване до Бал- 

каните“, пресичайки Дунава, в полите на Балкана, се сеща за 

думите на „Песен за войната“ на Сюлейман Назиф, писана по 

време на Първата световна война, когато турските войски, съюз- 

ници на българските, преминават отново Шипченския проход, 

пеейки: „Жадувах да зърна мъглата ѝ.../ Ето връх Шипка, Балка- 

на погледни!/ Алената ѝ кръв все още струи.../ Разделихме се за 

трийсет години,/ отново сме тук, Шипка, ето ни“. В очите му из- 
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биват носталгични сълзи по някогашното ни общо минало. Но 

веднага след това преживяване Кемал прочита стихотворението 

„По пет на нож“ и приписвайки го на Иван Вазов, желанието 

му да се запознае с Народния поет тутакси се изпарява (Кемал/ 

Kemal 2013: 149, 166). 

Но нека се върнем на нашата поема. И докато „войници 

с драконов огън обстрелват, врагът е сломен“ и „главите им 

под мечове минават“, читателят достига до омиротворителната 

развръзка на победата в „дни и нощи чрез подкрепа и надмо- 

щие“, последвана от каденцата на благослова в дидактическия 

епилог. А той е твърде пространен. От 50-ти стих до 75-ти 

включително следват финалните молитвено-благословни фра- 

зи на измоленото всеопрощение за двамата автори на събитие- 

то и неговия разказ, претворен в песен: Султана и Поета. Така 

поемата придобива съвършената триделна форма: пролог (до 

15-ти стих), последван от завръзка, развитие и кулминация (от 

16-ти докъм 38-ми стих), последван от развръзка (39-ти стих). 

Дидактическият епилог пък (от 40-ти стих до края) зазвучава в 

изключително красив лиричен слог: „В утрото дъга, приижда 

вода, изобилие ще роди земята...“, хармонично нарушаван от 

етически и идеологически послания, въплъщаващи източната 

мъдрост: „... туй е, за което мислим, това е избраният керван“, 
„Всеки бистър извор в чешма благодатна се превърна“, „да се 

възцари редът/ да имат добри и полезни верски учреждения/ 

туй за клетите руснаци поука стана“... Дали е станало поука 

туй за клетите руснаци, ние все не знаем. Но подозираме от- 

говора. И още: „Погребвайки злините с времето по тез места/ 

Издръжлива е направена всяка една“. Уви, злините наистина 

са с издържлива направа по нашите земи. Най-любопитното 

качество на поемата обаче, на това творение на новото време 

все пак, е неговата двойна оптика. Неговото антиканонично 

желание да диалогизира с публиката, но и със себе си: къде 

дидактично-поучително, къде автотекстуално и метатекстово- 

иронично от страна на самия творец, самоопределил се (а да 

не забравяме, че той е институционално обвързан) като „Робът 
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на познанието“. Роб, който въпреки апологетиката и патоса, е 

самонаблюдателен и автоироничен: „за всеки ясни, шеговити 

думи той изреди“. Дискурсът на поета е безкрайно интересен 

в това отношение, той си позволява личен патос, персонална 

критическа оптика спрямо събития и личности, спрямо иде- 

ологически концепти („клетите руснаци“) и спрямо теорети- 

ческото разбиране и рецептивните констатации за необходи- 

мостта от канон. Канонът, схващан в тази поема именно като 

канон, като средство на интерпретация, като уред за разбира- 

нето: „Който има уред за измерване на правилата, го настрой- 

ва“. Правилото, законът, мярката са гаранти за хармонията. И 

вероятно – гаранти за дълговечността на тази империя. А и на 

всяка империя впрочем. Затова и поантата на тази необикно- 

вена лиро-епическа творба е заключена в най-късата, най-ла- 

пидарната поетическа фраза, издълбана върху този класически 

лапидариум: „Да се възцари редът“. Триделната структура на 

поемата пък импонира на собственото си каменно отелесява- 

не върху ствола (зикурата) на необикновения храм на тази не- 

обикновена, каменна литература в литературата. Литературата, 

която тече, дава вода за живот, напоява. Също както архитек- 

турата на чешмата, решена в триделна форма: плоча с чучури, 

стълб с дюния, тугра със слънце. 
 

Епилогът на историята на чешмата. Руско-турската ос- 

вободителна война от 1878 година и последствията от нея про- 

менят коренно облика на Варна. Разрушена е крепостната стена 

с шестте порти, възпети върху каменните плочи на султан-Мах- 

мудовата чешма. Съборени са казармите, за които също става 

дума в текста на поемата. Разрушени са множеството чешми 

и джамии в града. Днес Варна е може би единственият град в 

България, а вероятно и на Балканите, в който е съхранена една- 

единствена малка джамия. Обновени и престроени наново са 

всичките му фонтани, шадравани и чешми. Като че ли градът се 

опитва неистово да изтрие всякакъв спомен и следа от своята ос- 

манска биография. Нещо като дамнацио мемори, което изглеж- 
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да твърде странно на фона на изначалната мултикултурна съдба 

на всеки морски град, още повече поставен в непосредствени 

разноверски и етнически съседства – арменско, еврейско, ру- 

ско, румънско, гръцко, турско. През 1909 г. площад „Мусалла“ 

е преименуван на „Независимост“. Канонът се променя първо в 

наименованията, след това в архитектурата. През 1912 г. е поло- 

жен основният камък от бъдещата сграда на варненския театър, 

решен в необароков стил. Тогава спира, някак като че ли „от 

само себе си“, водоподаването към чешмата, която остава не- 

лепо да стърчи непосредствено пред новостроящата се сграда, 

придала на Варна изцяло европейски стил. Чешмата доживява 

издигането на театъра, където днес се помещава Варненската 

държавна опера. А чешмата се оказва излишна (има ли нещо 

по-излишно от пресъхнала чешма?) и влиза в абсолютен разрез 

с новия градоустройствен план. 
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През 1914 г. е назначена общинска комисия от кмета Алек- 

сандър Василев по молба на Археологическото дружество в 

състав: Тодор Страшимиров, Сава Саламуров и Карел Шкор- 

пил. Те съставят протокол, от който става ясно, че: „Паметникът 

има важно историческо значение за Варна“, но „с постройката 

на новия театър до самия паметник се нарушава естетическата 

хармония между двата толкова противоречиви паметника“, и 

е формулирано предложение „чешмата със слънцето“ да бъде 

демонтирана и преместена в Морската градина (Савов/Savov 

2008: 135). Тя обаче продължава да стои на градския площад, 

осъдена на погром и запустение – позлатеното ѝ слънце потъм- 

нява и ръждясва, черният фон избледнява от слънцето и дъж- 

довете, а златният варак върху буквите се излющва, междувре- 

менно са разбити и отдавна ненужните чучури. По стълба на 

чешмата започват да лепят и изстъргват след това афишите за 

театралните представления. Така едва през 1919 г. наново е взе- 

то решение за демонтаж; издига се скеле, минават още няколко 

години и... една нощ през 1926 г. чешмата изчезва. Впослед- 

ствие елементите ѝ са открити, което е тема за дълъг и заплетен 

разказ. Каменните плочи с надписите на поемата са отнесени в 

неизвестна посока. Заслуга за откриването и съхранението им, 

заедно с каменната тугра и лицевите плочи на чучурите има ар- 

химандрит Инокентий Софийски, близък приятел на Шкорпил 

и сътрудник на музея. Корнизите и камъните от лицевата част са 

струпани в двора на църквата „Св. Атанасий“, в близост до Го- 

лемите Римски терми. Разкошната каменна дюния е поставена 

върху паметника на султан Мурад на възвишението, където се 

разиграва паметната битка с кръстоносците на Владислав Ягело 

през 1444 г. Преди няколко десетилетия паметникът на Мурадо- 

вото тепе е взривен от националисти и впоследствие съграден 

наново, но оригиналната дюния и до днес лежи в подножието 

сред гората, вкопана в пръстта. 
Преди няколко години нов инициативен комитет прави 

проект за въстановяването на чешмата на Махмуд ІІ, но вече в 

качеството ѝ единствено на архитектурен паметник и скулптур- 
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на композиция с естетическа и историческа стойност. А не като 

истинска чешма с бликащи чучури. Идеята е тя да се издига в 

двора на Археологическия музей на Варна, където и днес се 

съхраняват останките ѝ. Проектът е завършен, остава незавър- 

шена реализацията му. Тя, както вече сме се поучили от истори- 

ята, отново буксува, задържана, възпрепятствана злонамерено 

или просто безхаберно потъваща в (нарочно) забвение заради по- 

литическа конюнктура и националистически предразсъдъци. Да 

възкресиш пресъхнала чешма обаче, е като да балсамираш труп. 
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Чешмата е необикновен храм. Храмът може да се построи и ос- 

вети наново. Но как ще се върне духът в чешмата, как отново 

ще бликне вода, как нейната фея, богиня или русалка отново 

ще заживее в изворите ѝ? Нали не можеш да сториш само едно 

нещо на този свят – да се окъпеш два пъти в едни и същи води? 

Водата маркира изтичащото време, изтеклия живот. Разказът 

на историята на Махмудовата чешма парадоксално напомня на 
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канонични жанрове от християнската литература като похвал- 

но слово или житие за намиране на свети мощи. Настоящият 

сюжет обаче звучи доста противоречиво и парадоксално обър- 

кващо, съвсем по български, защото в него участват в ролята на 

пилигрими и поклонници популярни лица и имена от българ- 

ския литературен и исторически канон. Такъв е възторженият 

към всичко българско и родно Константин Иречек (който раз- 

чита латинските и гръцките надписи на Мадарските скали, но 

остава безсилен да разгадае или поне да се озадачи пред чуждо- 

то османско писмо). Това са братята Карел и Херман Шкорпил, 

дългогодишни сътрудници и основатели на Варненския архео- 

логически музей (Карел Шкорпил е наричан българският Шли- 

ман, защото открива древната столица Плиска, самият той се 

занимава с епиграфика, но в случая е в твърде незавидна бледа 

и безхарактерна позиция). Това е, не на последно място, и архи- 

мандрит Инокентий Софийски, наричан спасителят на чешмата 

(който иначе е в преки връзки с македоно-одринските национа- 

листи и атентатори, а те и наследниците им са пряко отговорни 

за трите сериозни покушения над чешмата – повредата на водо- 

провода, открадването на плочите с туграта и по-късно взривя- 

ването на дюнията). Както и поредицата славословени известни 

и не толкова кметове на Варна, които носят основните пасиви за 

съсипването и потъването в забрава на един от големите архите- 

ктурни и литературни уникати в балканската културна история. 

Уникат, който наред с множеството открити и все още недокрай 

разчетени и изтълкувани османски надписи по нашите земи, 

обогатява археологията и епиграфиката. Уникат, който интер- 

претираме и като епиграфика, и като литература, заради късната 

дата на своята поява и съществуване (1836–1926). Уникат, който 

сам е свидетелство за прояви на каноничност, но и на антикано- 

ничност, сам станал жертва на мисловни канони – и обективни, 

и субективни, и идеологически, и естествени културно-еволю- 

ционни. 1839 година е началото на епохата на Танзимата. През 

1922 г. официално е премахнат султанатът. Междувременно 

османското писмо е сменено с латинско (1928) и само за една 
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нощ наследниците на старата османска култура се събуждат в 

една модерна турска република масово неграмотни, а целта е, 

по думите на Ататюрк, да бъде очистено турското съзнание от 

арабските му корени. Настава нова ера, с радикално променен 

комуникативен и естетически канон. Съдбата на Варненската 

чешма е замесена в европейските дела така, че изгубва и мал- 

кото ѝ останала грамотна местна публика. Финалът отново ще 

прозвучи обезсъчително. Интересно е обаче да се подчертае, че 

в средата и втората половина на XIX в., някъде докъм края на 

първата „голяма война“ от новия ХХ в. в българската култура 

работят пълноценно и органически поставено и славянският 

културен канон, и новобългарският литературен канон, едно- 

временно със староосманския каноничен стил, графика и език, 

въплътен в усвоения модус вивенди на изтока, тук, у нас. Съв- 

сем естествено и в реда на нещата се оказва в протежение на 

цял век в центъра на големия имперски форт Варна, а след това 

водещ български град, да се издига каменна чешма-поема, от 

чиито води пие, но и чете каменните ѝ послания една посвете- 

на, европеизирана и все пак балканска, мултиетническа публич- 

на общност. 
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The paper aims to present silence as one of the main topics in the complete 

literary works of Yordan Yovkov. For this purpose, a brief overview of the 

poetry of the writer will be made, placing him implicitly in the era of modern- 

ism. Consequently, an analysis of short story collections from different pe- 

riods, which aims to separate the distinct types of silence, will be presented. 

It will be based upon the studies of Simeon Sultanov and the theories of 

Maurice Maeterlinck. They could be divided in two groups – on one hand the 

silence as a conscious choice of the characters and as a way to protest against 

something, someone or even against themselves; and on the other hand, it can 

be a result of а collapse of the language, of the impossibility to make sense. 

Key words: silence, modernism, poetry, short stories, speechlessness, real- 

ity, denial, fault, impossibility, speech, animals 

 
Мълчанието е важен философски и естетически проблем, пре- 

дизвиквал не един и двама писатели, философи и изследователи 

да разсъждават върху него. То е интерпретирано по различни 

начини, а в литературата се използва често като символ на едно 
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или друго състояние. Мълчанието като контрапункт на говоре- 

нето има множество смислопораждащи функции. В творчест- 

вото на Йордан Йовков темите за мълчанието, съзерцанието и 

тишината заемат централно място. С. Султанов пише: „Душата 

на Йовков е жадувала за спокойствие, сърцето му е копнеело за 

часовете на мълчанието“ (Султанов/Sultanov 1987: 115). Много 

от съвременниците му го определят като „мълчалив“ и „само- 

жив човек“, а и той в писма до свои близки често пише колко ва- 

жна за него е тишината. „Тези десет дена прекарах в мълчание“ 

пише той на Елисавета Багряна. Споделя още: „Хубаво нещо е 

усамотението, аз го обичам... Чудно ми е, че има хора, които не 

могат да останат сами. Аз и в кафенето обичам да стоя сам...“ 

(Султанов/Sultanov 1987). В тези думи ясно проличава отноше- 

нието му към самотата и към мълчанието. Темата става част от 

цялостното творчество на писателя и неговите герои също като 

създателя си обичат спокойствието. 
Творческия си път Йовков започва с поетически опити и 

още в тях можем да открием образа на мълчанието, представено 

в типичен за символизма контекст. Това е мълчанието на самот- 

ния човек, на индивида, който се стреми да достигне до истина- 

та, но въпросите му за тайните на битието остават без отговори. 

В разказите на Йовков можем да видим темата да се разслоява 

и да се появяват различни видове мълчание. То се поражда от 

различни причини – желание да се отрече действителността, 

чувство за вина, осъзнат грях, опит да се осмисли съществува- 

нето, осъзнаване на неизбежността на това, което ще се случи. 

В последния си сборник с разкази: „Ако можеха да говорят“, ав- 

торът предлага още една възможна гледна точка към проблема 

за говоренето и безсловесността. На животните им е отказана 

възможността да говорят, но въпреки това в много случаи те 

успяват да кажат повече от хората. 
Йордан Йовков дебютира в българската литература като 

поет. Той публикува около 30 стихотворения в различни перио- 

дични издания, сред които в. „Съзнание“, сп. „Пробуда“, сп. „Ху- 

дожник“, сп. „Ново време“ и др. Когато започва да публикува в 
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сп. „Художник“, Йовков се оказва в обкръжението на писатели 

като Трифон Кунев, Емануил Попдимитров, Пейо Яворов, Те- 

одор Траянов, Димо Кьорчев, които са трайно свързани с модер- 

нистичните нагласи в българската литература. Така той попада 

под силното влияние на идеите на символизма. Поетиката на 

неговите текстове се променя, открива нови теми и мотиви. 

В стихотворението „Пред сфинксовете“, публикувано 

1909 г., виждаме един типичен герой на модерната поезия, кой- 

то се лута из света пустиня и на когото е отказано да открие по- 

кой. Обграден е от „ледено мълчание“, „безстрастни и неми“ са 

сфинксовете, цари „мълчание гробно“ (Йовков/Yovkov 1909). 

Текстът кореспондира с текстове на Яворов като „Нирвана“ и 

„Маска“. Отново е представен един изгубен човек, ситуиран 

сред тълпа, но това не внушава идея за сливане с другите, а за 

перманентна самоизолация от света и хората в търсене на ис- 

тината. В текстовете на Яворов мълчанието отпраща към про- 

светлението, но и към несподелимостта на метафизичния опит, 

оттам към самотата, небитието. Мълчанието почти винаги при 

него е свързано с доминираните от тъмнината пространства. 

Заглавието „Пред сфинксовете“ на Йовков няма как да не поро- 

ди асоциации с Яворовото „Сфинкс“: „Сърце ми ги не вижда: 

вижда и мълчи [...] сърце ми всичко знае – вечно ще мълчи...“ . 

Вътрешният опит е неизговорим. Поставя се на изпитание оче- 

видното, за да се разкрие истинският смисъл. Последният стих 

на „Пред сфинксовете“: „с отчаян зов към неми Сфинксове, 

лежи безпомощен човека...“, пък е съотносим към Яворовата 

строфа: „И аз лежа безсилен: срещу мене,/ с мъртвешки лъсък 

в хлътнали очи,/ чудовищния сън на вековете/ остава неподви- 

жен и мълчи“ („Угасна слънце“) . Виждаме образа на човека, на 

когото е отказано щастието, за когото вселената е замълчала и 

не е разкрила тайните си. Отрицанието доминира над смисъла 

в текста, тотална е властта на нищото, което мълчи. Безмълвен 

е и „чудовищният сън на вековете“, с който Азът постига пълно 

единение в мълчанието и мрака. Занемяването пред идеята за 

изгубената възможност за щастие виждаме и в следните стихо- 



224 Елена Йонина  

ве: „Изпращах ням, чезнещите ѝ следи,/ Изпращах ням умряло- 

то си щастие“ (Йовков/Yovkov 1907: 59). В текста е представена 

идеята за младостта като времето на истинско щастие, период 

на надежди и мечти, но и безвъзвратното преминаване на този 

етап от човешкия живот. Тази неизбежност и очакването оста- 

вят лирическия Аз безмълвен. В „Requiem“ отново героят чака 

„ням“ смъртта. Неговият блян е „погинал“. Очакването да се 

сбъдне мечтата, е траяло толкова дълго, че сломеността му е 

достигнала до краен предел. Усещането за безнадеждност и за 

наближаваща смърт в текста се допълва от идеята за слепота- 

та, за липсата на светлина – „гаснат сили“, „очи ми ослеяха“, 

„нощ тъмна е зад мене“, „нощ тъмна е пред мене“. В свят на 

екзистенциална безприютност смъртта се оказва желана и ча- 

кана. Образът на тъмната нощ е изключително характерен за 

поезията в този период. Може да бъде видян и в текстове като 

„Те не говорят, моите очи“ и „Моите спомени“ на Лилиев, къде- 

то отново присъства и темата за мълчанието. И тук героят е за- 

губен, но с образа на „птиците, залутани сред мрака на нощта“ 

се прокрадва и надеждата, сякаш късче светлина се е загубила в 

тъмнината. Оказва се, че проблемът за мълчанието е изключи- 

телно актуален за модерната поезия. 

В сборника „Южни цветове“ Димо Кьорчев публикува 

статията „Тъгите ни“, която е определяна като първия теоре- 

тичен текст на символизма. В нея темата за мълчанието зае- 

ма важно място. „Мълчанието, като красота на душата, стана 

обично при модерния поет, стана символ на живот, за когото 

няма традиционни пречки или временна условност“ (Кьорчев/ 

Kyorchev 2002). С тезата си той се доближава до философията 

на Анри Бергсон, а именно, че начинът човек да се докосне до 

абсолютната истина, е чрез интуицията и в този смисъл – чрез 

мълчанието. Чрез речта хората общуват, а „Бог върви по своя 

път и мълчи“. В представите на модерните поети, за които го- 

вори Димо Кьорчев, хората виждат само отражението на истин- 

ския свят и творците са тези, които имат задача „да съобщят 

на останалите съчовеци ония свои преживявания на духа в оня 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



Мълчанието в творчеството на Йордан Йовков 225  

момент на мълчание и тишина, кога Бог е беседвал с тях“ (Кьор- 

чев/Kyorchev 2002). Тук обаче се появява въпросът дали слово- 

то е способно да изрази това, което те знаят? 

В „Невъобразимото. Опити по философия на образа“ 

(Манчев/Manchev 2003) се поставя въпросът за възможността 

на езика да опише неописуемото, да изговори невъзможното. 

От една страна, когато словото се оказва недостатъчно, зара- 

ботва липсата, празните места в текста, премълчаното. От дру- 

га страна, това, което е неописуемо, можем да ословесим само 

чрез образи. Текст, който илюстрира този процес, е стихотво- 

рението на А. Далчев „Художникът и вятърът“: „Художникът 

искаше да нарисува вятъра, / и виждаше винаги, че рисува дру- 

го“. Тази творба е създадена доста по-късно и все пак изразява 

същия проблем – идеята, че думите не са достатъчни, за да се 

изкаже смисълът. 

В текстовете на Йовков обаче има случаи, когато мълча- 

нието говори по-ясно от думите. Пример за това откриваме в 

разказа „Шибил“: „Какво приказваше то? Един Господ знае – 

думи, които не значат нищо, думи, които се забравят. Но как 

светеха очите ѝ“. За героя очите на Рада говорят много пове- 

че от думите ѝ. Те сами по себе си не са необходими, за да се 

разберат героите един друг. Рада го пленява с бялото си лице, 

стройната снага и смеха си. В разказа мълчанието функционира 

по повече от един начин. След срещата на хайдутите с групата 

жени Шибил се променя, усамотява се, от коравосърдечен раз- 

бойник става замислен и добър. Съзерцанието, самовглъбява- 

нето на героя следва идеята за магията на любовта, за прелест- 

ната унесеност, която нахлува в сърцето, и нищо не може да ѝ 

противостои. Подобна промяна настъпва и в героя от разказа 
„Мечтател“: „и ако не го оставяха да приказва за това, което 

постоянно го занимаваше, никой не можеше да му попречи да 

мисли за него“. Симеон Султанов определя този тип мълчание 

като мълчание на любовния унес. Боянов заживява с мечтите 

си, в напрегнат унес, между истина и блян, и постепенно се от- 

чуждава напълно от действителността. В „Шибил“ любовта е 
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различна, тя е споделена и истинска, но промяната в поведение- 

то на героя, до която води, не се харесва на другарите му: „След 

него вървяха хайдутите, гледаха в земята и мълчаха“, „Хайду- 

тите вече не продумаха на Шибиля, нито смееха да го погледнат 

в очите“. Мълчанието на хората около героя се оказва начин 

те да изразят несъгласието си с него и в някакъв смисъл да се 

отдалечат от решенията и изборите му. Подобна е функцията 

на мълчанието на жените в разказа „Грехът на Иван Белин“. В 

момента, когато Шибил трябва да направи решаващата крачка, 

той започва да изпитва съмнения. Тогава се развива най-харак- 

терният конфликт за разказите на Йовков, а именно конфлик- 

тът „аз“ против „аз“. Човекът е изправен пред собствената си 

съвест и трябва да говори със себе си. Докато се случва този 

мълчалив диалог, дори природата затихва: „планината беше се 

спотаила, тиха, замислена“, и се превръща в своеобразно отра- 

жение на настроението на героя. По време на това смълчаване 

Шибил взима решението, което променя изцяло живота му и 

дори се оказва причина за смъртта му. Връхната точка в психо- 

логическото развитие на разказа е именно в паузата. Тишината 

съпътства героя не само в този важен за него момент, но и в по- 

следните мигове от живота му: „И всичко утихна“. Тази тиши- 

на контрастира с припукването на пушките и с писъка на Рада. 

След смъртта на героите картината става статична, вниманието 

се фокусира върху карамфила, положен между двата трупа, вече 

не се чуват никакви звуци и няма какво друго да бъде казано. 
Изглежда смъртта и любовта се оказват едни от основните 

причини за замълчаването на хората. По думите на М. Метер- 

линк „Няма по-послушно мълчание от мълчанието на любовта: 

и то е единственото, което ни принадлежи. Другите велики мъл- 

чания – на смъртта, на скръбта и на съдбата, не са наши“ (Ме- 

терлинк/Meterlink 1909: 9). В не един разказ на Йовков смъртта 

като последствие от войната става причина героите да откажат 

да говорят. Във „Вълкадин говори с Бога“ именно това е нещото, 

което променя героя напълно. Милена си спомня какъв е бил 

той едно време и „колко шеги е правил, колко са се смели“. След 
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смъртта на синовете му обаче Вълкадин като че става друг: „Не 

слиза в село и не се среща с никого. И не приказва. Не приказва 

нито със свои, нито с чужди. Цяло село туй знае: Вълкадин не 

е приказвал, Вълкадин не искал да приказва. И тъй си е: мъл- 

чи. Мълчи и мисли“. Неговото мълчание е форма и на протест. 

Съзнателният отказ да говори е проява на желанието на героя да 

отрече действителността. Вълкадин иска да разбере причината 

за това, което се случва, той задава въпроси за същността на не- 

щата и единственият вариант да получи отговори, е да пристъпи 

в мълчанието, където може да се разгърне екзистенциалният мо- 

дус на мисленето. Онова, в което е вгледан Вълкадин, е практи- 

чески неизразимо. То го отвежда към абсолютно отчуждаване 

от света на хората и го оставя да говори само с бога. Питанията 

на героя са свързани със случващото се около него, но в своята 

същност те изразяват неразбирането му защо по света се шири 

злото и защо няма справедливост. „Защо в таквоз усилно време 

криеш себе си, Господи?“ пита Вълкадин, но въпросът, като че е 

реторичен, отговор не се очаква. Въпросът асоциира с последна- 

та строфа от одата „Кочо“ на Вазов: „И господ от свода, през гъс- 

тия дим,/ гледаше на всичко тих, невъзмутим!...“. Макар и доста 

по-рано, отново се открива проблемът за бог, който отказва по- 

мощ на хората. Ако във Вазовата ода смъртта е единственият 

изход от изоставения от бога свят, то в разказа на Йовков мълча- 

нието се оказва също възможен вариант за спасение. Вълкадин 

става свидетел на преместването на границата и на разделянето 

на близки хора и семейства. По-страшното е всъщност, че дори 

хората, които живеят на едно място и говорят на един език, не 

се разбират. Комуникацията в този свят е абсолютно прекъсната. 

Милена няколко пъти моли свекър си да ѝ „продума“, и отказва 

парите, които той ѝ дава. За нея словото е по-ценно от парите, 

то би я успокоило, би ѝ показало, че Вълкадин не я съди, че раз- 

бира избора ѝ. От него тя чува само думите: „Аз говоря с Бога“. 

Мълчанието му се допълва от метафорите на глухотата и слепо- 

тата. Постепенно героят осъзнава, че думите не са достатъчни, 

че те едновременно разкриват и скриват битието. В „Тъгите ни“ 
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Д. Кьорчев пише: „Природата и при най-голяма тишина, и при 

страшни бури нещата се развиват по един определен закон, а то 

ще рече, че бог върви по своя път и мълчи. Така е и в нашата 

душа: при най-големи сътресения, при заплашителни приливи 

и отливи трябва да мълчим, да се тихо вслушваме в стъпките на 

бога, който незабелязано води всички стихии на сърцето“ (Кьор- 

чев/Kyorchev 2002). Това правят и Йовковите герои, преживели 

големи трагедии, те се обръщат към себе си. 

Сали Яшар от „Песента на колелетата“ има съдба, подоб- 

на на тази на Вълкадин. И той губи синовете си, и той често 

мълчи и съзерцава живота около себе си, но в своето мълчание 

успява да намери нещото, което да му донесе удовлетворение 

и да го утеши. В този текст тишината не просто позволява на 

героя да съзерцава и мисли, но става и плашеща. Когато майсто- 

рът на каруци се разболява, чуковете изведнъж замлъкват. „Това 

мълчание уплаши Сали Яшар и едвам сега той разбра, че е теж- 

ко болен и че може да умре“. Тук мълчанието е знак за спрелия 

труд, от една страна, но от друга, постепенно започва да навява 

асоциации, свързани със смъртта: „После пак утихваше всич- 

ко, чернееха се само клоните на салкъмите...“, „приличаше на 

гробница“, „навред беше тихо, напуснато и мъртво“. В контраст 

с тази тежка тишина се чува „подрънкването“ на каруцата. Пе- 

сента на колелетата се оказва контрапункт на мълчанието, което 

е изпълнило ежедневието, изкуството се противопоставя на ре- 

алността. Сали Яшар осъзнава, че това, което трябва да остави 

на хората, са каруците, които прави. Те се движат по пътищата 

и свързват разделените семейства, носят им радост. 
Мотивът за песента като контрапункт на мълчанието 

присъства и в разказа „През чумавото“. Тук смълчаването и 

„спотаяването“ на всички по домовете им е провокирано от 

страха, но когато той се оказва твърде голям, за да могат да го 

понесат, в текста се въвежда мотивът „пир по време на чума“. 

Това е последната възможност човекът да бъде победител над 

безпощадната смърт. Има нещо отвъд естественото в поведе- 

нието на бащата и дъщерята, които се веселят и плачат едно- 
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временно. Песни и музика се чуват навсякъде, но когато хора- 

та виждат майката на Величко, всичко утихва. Тя своеобразно 

носи новината за идването на чумата и веднага след като виждат 

Величко, всички хукват да бягат. Само Тиха остава в празната 

черква. Името на героинята също се свързва с идеята за тишина 

и мълчание. В разказа е представено мълчанието на трагичното 

очакване, като че доминира напрежението от очакването на съ- 

битието, а не самото то. 

Иван Белин също като Сали Яшар е описан като човек, 

който „обичаше да се вглежда внимателно във всяко нещо, да 

вникне в него, да го проумее“. В началото на текста, докато на- 

блюдава вълчицата, той осъзнава, че и тя е майка и се стреми да 

нахрани и защити малките си. Добронамерен е към нея, разбира 

я. И въпреки това, той извършва грях, като в хода на разказа 

убива животното и оставя вълчетата без майка. Когато се връща 

и показва на хората трупа на вълчицата, те го осъждат за дея- 

нието му и чрез мълчанието си го отчуждават от обществото: 

„не могат да откъснат очи от вълчицата и мълчат“, „мълчаха 

и гледаха студено“. След извършеното и самият Иван Белин, 

осъзнал греха си, се отдалечава от хората и предпочита самотата 

и мълчанието: „Сякаш беше оглупял и подивял, не му се говоре- 

ше..“, „отново се изгуби из полето подир овцете и още по-рядко 

се вестяваше в село“. Чувството за вина принуждава човека да 

се отдели от останалите, сам да понесе тежестта на греха си. 

В разказа „Албена“ героинята също мълчи. Докато върви сред 

тълпата, тя е „все тъй спокойно скръбна, все тъй хубава“. 

Ако в „Грехът на Иван Белин“ обществото наказва и от- 

чуждава героя чрез своето мълчнание, то в разказа „Другосе- 

лец“ е точно обратното. Хората замлъкват пред човешката бол- 

ка, съпричастни са и мълчанието се превръща във форма на 

приобщаване. В момента на емоционалния изблик на Торашко 

в кръчмата става „съвсем тихо“. Мълчанието на всички изразя- 

ва тяхното отношение по-добре, отколкото думите биха могли. 

В сборника „Ако можеха да говорят“ централни са анима- 

листичните образи на Йовков. Още заглавието ни насочва към 



230 Елена Йонина  

проблема за говоренето и съответно, за мълчанието. Паратек- 

стово се поставя идеята за дълбоката нравствена връзка между 

хората и животните. Авторът кара животните в своите разкази да 

„заговорят“, очовечава ги. Те стават равнопоставени на стопани- 

те си, имат свои имена, свои желания и безсловесно се разбират 

с хората. В разказа „Скитник“ Жълтото куче гледа „напрегнато“, 

то много обича да пътува, „вдълбочено е в себе си“, „ходи си по 

своя воля“. А в хода на разказа, подобно на човек, то се развива 

психологически, променя се. Всичко това създава усещането, че 

Йовков описва човек, а не куче. Накрая на текста то гледа „със 

скръбни, човешки очи“. Но животните са очовечени не само в 

цикъла „Ако можеха да говорят“, а като цяло в творчеството на 

писателя – вълчицата от „Грехът на Иван Белин“ има „очи, на 

които липсваха само думи“. Конят от „Другоселец“ гледа гос- 

подаря си с „едно око голямо, препълнено с мъка и вътре в него 

светеха лъчите на звездите“. Г. Константинов, коментирайки от- 

ношението на писателя към народа, твърди, че Йовков го обича, 

защото „тия човеци са деца на природата и на труда и те носят 

първична божествено проста мисъл. Понякога те, като ратаят 

Аго, почти не знаят да говорят и малко се отличават от ония, 

които ако можеха да говорят, щяха съвсем да обезсилят нашата 

човешка гордост“ (Константинов/Konstantinov 1937: 128–129). 

В свят, в който хората трудно се разбират един друг, се оказва че 

безсловесните животни успяват да кажат достатъчно. 
Цялото Йовково творчество е белязано от темата за мъл- 

чанието. В поезията му то е типичното мълчание на героя от 

модерната поезия, който е изправен пред въпросите за същност- 

та на екзистенцията. В разказите на Йовков външното описа- 

ние става рамка на човешката драма, защото изображението на 

вътрешно напрегнатия живот, осъществено чрез мълчанието, е 

забележително по-значимо. В мълчаливите разговори със себе 

си героите взимат решения, спомнят си, осмислят постъпките 

си. Ако трябва да обобщим типовете мълчание, бихме могли да 

ги обединим в две големи групи. От една страна, мълчанието е 

съзнателният избор на героите, което казва много и често е фор- 
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ма на протест срещу нещо, някого или дори срещу себе си. От 

друга страна, мълчанието може да е резултат от краха на езика, 

от невъзможността да се изрази смисъла. В този смисъл подхо- 

дящо е твърдението на М. Метрелинк: „Душите се оценяват в 

мълчанието, както златото и среброто се теглят в чиста вода, а 

думите, които ний произнасяме, имат смисъл благодарение на 

мълчанието, в което се окъпват“ (Метерлинк/Meterlink 1909: 9). 
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The present article is focused on the interpretation of ethical and scriptural 

problems such as sin, repentance, redemption in two representative liter- 

ary works for 1920s–1930s – “Albena” and “Sin”. These texts reproduce 

analogous plot situations of committed moral trespass (adultery), which is 

essential to be atoned for. The intertextual analysis is a peculiar attempt to 

find an answer to the question: Is it possible each type of sin to be forgiven 

and under what kind of circumstances? It appears that spiritual healing/ 

revitalization and human salvation from the darkness of sin are attainable 

only by steadfast, irrevocable faith of God, sincere repentance, desirable 
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remission and deep anguish. When Belief in God is tragically lost, atone- 

ment could be achieved entirely in Death. 

Key words: sin, Jordan Jovkov, repentance, redemption, George Raichev, love 

 
 

Междутекстовата стратегия за четене е едно от най-вълнуващи- 

те и интригуващи приключения в полето на хуманитаристика- 

та и в частност на литературата. Приключение, от една страна, 

авантюрно, криещо множество перипетии, неочаквани „срещи“ 

и дори опасности, но същевременно – освежаващо утвърдените 

смисли, зареждащо нови значения. Междутекстовите свърза- 

ности се конструират не само като плод на конкретна авторова 

интенция, а могат и да са продукт на читателската/изследова- 

телската памет и да служат като инструмент за интерпретация. 

Точно в такъв инструмент за нарастване на смисъла се надявам 

да се превърне и съпоставянето на двете художествени твор- 

би, изведени в заглавието – разказът „Албена“ на Йордан Йов- 

ков (Йовков/Yovkov 1970) и повестта „Грях“ на Георги Райчев 

(Райчев/Raychev 2003). Подобен тип съполагане на произведе- 

ния в междутекстов анализ обслужва диалогичната природа на 

самото изкуство, а е и своеобразно издигане над хоризонта на 

литературата – в едно металитературно пространство, където 

литература и литературознание романтично се засрещат, за да 

разкрият нови посоки за тълкуване. Разбира се, връзките между 

двата текста с нищо не задължават, но и не са самоцелни, избра- 

ни са съобразно опорите в произведенията и в съответствие с 

читателския опит. С други думи, от читателя зависи как ще под- 

реди авторовия текст-свят: да го изчерпи или не, да пренебрегне 

някои части, съсредоточавайки се върху други, да отключи мно- 

гоезичието му или да го заключи в границите на собствената му 

текстова интегралност. Неслучайно започнах с идеята за при- 

ключението на възприемателското/изследователското съзнание 

да предизвиква „мълчаливи диалози“ (Георгиев/Georgiev 1991) 

между текстове, които взаимно се приласкават, между почерци, 

които взаимно се дописват или зачертават. 
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И преди да продължа с близкото четене на двете творби, 

бих искал да изведа няколко базисни разминавания в художест- 

вените светове на тези двама наистина „заслужили“ автори в 

нашата литература. Макар и съвременници, живели и творили 

в периода между двете световни войни, Йовков и Райчев сякаш 

са подвластни на противоположни естетически доктрини – така 

съвсем естествено се вписват в разноречията и многоликостта 

на времето (по отношение на литературата). Двамата писате- 

ли са се познавали, но не са били близки, най-вероятно пора- 

ди това, че са много различни не само в идейно-философските 

и в естетическите си възгледи, а в чисто човешки план – като 

натюрел и темперамент. Ако из перото на мълчаливия, само- 

вглъбен Йовков се ражда най-одухотвореният, романтичен и въ- 

обще най-прекрасният свят на българската проза, то мастилото 

на противоречивия Райчев очертава контурите на един свят на 

страха и призрачното съществуване, свят, управляван от неве- 

доми сили. Увлечен по актуалните за периода авангардни тече- 

ния в западноевропейската литература, Райчев избира за свое 

основно (но не единствено) творческо поприще диаболизма, с 

което записва името си в историята на българската литература 

като един от тримата най-ярки представители на родната диабо- 

листична проза от 20-те години на ХХ в. (заедно със Светослав 

Минков и Владимир Полянов). В своя сборник „Разкази“ (1923) 

писателят поставя в центъра на изображение екстремални, фан- 

тастични ситуации на границата между сън и действителност. 

Ситуации, в които човек губи връзка със самия себе си, изпада в 

състояния на трагично раздвояване на личността и ирационал- 

ност на постъпките (Стефанов/Stefanov 2003). В този смисъл 

Райчев продължава психологическата линия на Г. П. Стаматов 

и А. Страшимиров с типичния скептичен поглед към човека. 

Внушава убеждението си за упадък и обреченост на човешкото, 

за вечната дисхармония между личността и света вътре и извън 

нея. Йовков, от своя страна, с цялата си същност и художест- 

вено усилие обръща тези представи в положителни стойности. 

Хуманист по природа, романтик реалист по призвание, „мечта- 
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тел добротворец“ (Султанов/Sultanov 1987) по душа, писателят 

остава вечен пленник на преклонението си пред човека. С дар- 

ба на роден разказвач, обективен и всеобхватен, той моделира 

монолитно света, с подчертано реалистичен зарисунък, като на 

автентичната действителност противопоставя една друга, идеа- 

листична и чисто художествена действителност, в която властват 

доброто, красотата и вътрешната хармония (Султанов/Sultanov 

1987). От цялото му творчество струи неизчерпаем оптимизъм, 

неизлечима вяра в способността на човека да се автопроучва, да 

броди из мрачините на собствената си душа и да се променя. Да 

прехожда от едно нравствено измерение в друго, за да опазва 

и „спасява“ човешкото в себе си. Подобна възможност в диа- 

боличната си проза Райчев категорично отказва на героите си. 

Оставя ги под властта на инстинктите, на страшното и патоло- 

гичното. Те твърде често сънуват кошмари, бълнуват или халю- 

цинират, носят в душите си „непонятна тежка мъка“, дълбоко 

вътрешно амбивалентни са, не помнят собствените си мисли, 

изпадат в умопомрачение или в плашещи нервни разсройства 

(„Страх“, „Безумие“, „Незнайният“, „Съновидение“ и др.). Или 

казано най-общо, изпитват „ужас отвътре“ (Сапарев/Saparev 

1983). Наред с всичко това често визуалните им способности 

са силно редуцирани (блуждаещи очи, безумни погледи и под.), 

видимият свят е изпълнен с неясни усещания, смътнини, които 

трудно се поддават на рационално обяснение. Йовковите герои – 

обратно – те са когнитивно и сетивно активни, с непомътени 

мозъци (има и редки изключения), те виждат, чуват, усещат и 
„разчитат знаците“ на видимия и невидимия свят (Стефанов/ 

Stefanov 2004). Не страдат от мъчителни душевни противоре- 

чия, умеят да се възторгват от доброто и красивото в живота, 

имат усет за трансцендентното и метафизичното. Това са наис- 

тина особени герои, някак пришълци сред другите, пределно 

различни (но и близки в различието си), незабравими в своята 

чудатост и в способността си нравствено да се възраждат чрез 

катартичната сила на страданието (Сали Яшар, Люцкан, Ши- 

бил, Индже, Сарандовица, Албена и др.). Последното е след- 
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ствие от чисто религиозния мироглед на Йовков, което показва 

една по-голяма, дори трайна тенденция от периода на 20-те го- 

дини – литературата продуктивно си служи с библейската пара- 

дигма, с прототекстовете на Евангелието. И ако Йовков ефект- 

но слепва етическо с естетическо, за да акумулира смисъл и да 

мултиплицира художественото въздействие, Райчев предпочита 

естетиката на грозното, страховитото, на шоковото, прекалява- 

нето и ексцеса1. Това е ярък модернистичен жест, възхождащ 

към традициите на Немския романтизъм и на готическия ро- 

ман – връзки, които българският диаболизъм настойчиво гради 

(неизбежна е и препратката към френския символизъм в лицето 

на Шарл Бодлер и неговите „Цветя на злото“). Следователно 

можем да заключим, че в центъра на изследване Райчев поста- 

вя психо-физиологичното, а Йовков – морално-етичното. Освен 

това хуманистът добруджанец разбулва психологията на бъл- 

гарския селски човек, Райчев предпочита урбанистичната тема. 

Първият последователно и целенасочено диференцира героите 

си по социален признак, при втория – той остава неразличим; 

служат си с различни повествователни техники и т.н. (Бумба- 

лов/Bumbalov 1988). 
Извеждането на този фонд от различия (всъщност не е из- 

черпан) беше важно, за да обозначи нееднозначно естетическия 

прелом във възгледите на Георги Райчев. Писателят е така раз- 

личен, така неединен в своите изяви. Сам признава, че именно 

творчеството на Йовков с неговия неоспоримо хомогенен ху- 

дожествен свят му въздейства особено силно и му помага да 

преодолее патологичните (д)ефекти на диаболизма и да открие 

друг, по-различен израз на вечния сблъсък между доброто и 

злото (Бумбалов/Bumbalov 1988). Така двамата идейни антаго- 

нисти в българската проза от един момент насетне започват да 

гледат в една посока (и то в посоката, утвърдена от Йовков), да 

защитават сходни морални стандарти. Своеобразен „изказ“ на 

 
1      Типичен пример е натуралистичното изображение на „смрадливата, луда 

жена“ от разказа „Безумие“. 
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това сближаване са трите повести („Грях“, „Мъничък свят“ и 

„Лина“), които критиката определя като най-значимите дости- 

жения на Райчев. И Йовков, и Райчев в еднаква степен, но всеки 

по свой специфичен начин загърбват големите социални вет- 

рове на времето, за да акцентуват върху бурите в психическия 

живот на българския човек (Бумбалов/Bumbalov 1988). Акт, с 

който продължават традицията на психологизма в нашата лите- 

ратура, но и обновяват литературния процес в периода между 

двете световни войни. 

Представителни по отношение на идейно-философското 

сговаряне са две от най-емблематичните творби на знаменити- 

те автори – разказът „Албена“ и повестта „Грях“. Публикувани 

в отстояние от 5 години2, произведенията пресъздават сходни 

сюжетни ситуации, в центъра на които стои любовен триъгъл- 

ник. Албена е един от най-привлекателните и прекрасни обра- 

зи в родното словесно изкуство, типичен йовковски герой от 

„Антимовския хан“ с хубава, но грешна душа. Тя помага на лю- 

бимия си Нягул в убийството на Куцар – неин законен съпруг. 

Осъзнала греховността на постъпката си и търсеща опрощение, 

младата жена е готова да поеме цялата отговорност за престъп- 

лението, но Нягул признава вината си. Двамата предстои да 

изтърпят наказание – ще влязат в затвора като съучастници в 

злодеянието. Творбата е необичайно кратка за Йовковия беле- 

тристичен маниер и едва удържа в себе си сгъстената докрай 

емоционална напрегнатост на внушения и смисли. Повестта 

„Грях“ пък открива пред читателя „усуканите“ семейно-родо- 

ви отношения между Елка и братята Попварадинови. Дълбоко 

огорчен, с прекършен порив за живот след развода със съпру- 

гата си Христина, учителят Стан се завръща в родното си село 

и заживява със слабоумния си брат Дико. Под въздействието и 

с моралната санкция на общността Дико се жени за Елка – кра- 

сиво и сиротно селско момиче. Водени от плътски инстинкти и 
 

2      Повестта „Грях“ излиза от печат през 1923 г., а разказът „Албена“ е публи- 

куван за пръв път в сборника „Вечери в Антимовския хан“, 1928 г. 
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от неудържимата сила на страстта, Стан и Елка осъществяват 

прелюбодеяние, от което се ражда чиста и пламенна любов. Във 

финала двамата грешници сякаш взаимно си прощават, но нито 

един от тях не посмява да поиска прошка от Дико. В миг на 

изстъпление Малоумният отнема живота на брат си и постига 

възмездие за сторения грях. 

Както става ясно, главен обект на обговаряне в двете про- 

заически творби е темата за измеренията на греховността и 

пряко свързаният с нея вечен проблем за любовта. А основният 

интерпретативен ключ за междутекстовия прочит „се държи“ от 

морално-религиозната верига Грях–Покаяние–Изкупление. 

Още на паратекстово ниво двете заглавия („Грях“ и „Ал- 

бена“) сякаш взаимно се призовават, за да съчетаят ведно поня- 

тието с образ. Албена – една от най-незабравимите грешници 

в българската литература – омайва със своята красота, чар и 

неповторимо излъчване. Самото ѝ име произлиза от турската 

дума „албенис“, която в превод означава буквално „вземи ме“3. 

Изричането на това име носи усещане за някаква енигматич- 

ност, тайнодействие. Подсъзнанието ни конструира образ на 

жена, която не само носи греха в себе си, а и въвлича в грях. 

Това е архетипният образ на жената изкусителка, но и на пър- 

вородната грешница, която откъсва забранения плод от дърво- 

то на познанието. Изглежда, че библейският код, който обсебва 

цялото творческо дело на Йовков, може да бъде разпознат дори 

през именуването на героите. Заглавията експлицитно, а и на 

инфраниво подсказват наличието на грях, който трябва да бъде 

изкупен. А какви са възможните пространства за случването 

на този грях – произведенията разкриват още във въвеждащите 

епизоди на действието. 
 

 

 
 

3      Това е една от възможните трактовки, но по мое мнение най-реалистична 

с оглед на неистовото влечение на Й. Йовков към турския етнос. Турската 

дума „албенис“ се състои от следните морфеми: ‘ал’ – вземи, ‘бени’ – мене. 
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В първите изречения на двата текста се прокрадва предста- 

вата за греха, който обрича човека на път.4 В „Грях“ пътят води 

от града към селото, а в „Албена“ посоката е обратна – от село- 

то към града. И в двата случая градът е обявен за пространство 

на греховността. Това е добре позната визия за града (от Елин 

Пелин, от представителите на предвоенния символизъм, но не 

само от тях, разбира се) като човешка пустиня, мрачна бездна, 

в която потъват човешките добродетели, дефектират етичните 

стойности. Градът с неговите „страхотии и ужаси“ (Радосла- 

вов/Radoslavov 1912), където героят е просто фланьор, блуждае 

самотен и отчужден сред карнавала на човешката суета. Ако 

отново посегнем към прототекстовете, ще прозрем, че още от 

библейско време градът внушава враждебност. Заради невинно 

пролятата братова кръв Господ проклева Каин и го пропъжда 

надалеч. Някъде на изток от Едем той основава първия град – 

още оттогава градът се превръща в топос на греха и чуждостта. 

Неслучайно Албена трябва да бъде изведена от селото, за да из- 

несе със себе си сторения грях и да се пречисти от него патриар- 

халният свят. Стан, от една страна, е жертва на греха (докато са 

живели в града жена му му е изменила с друг мъж), но, от друга, 

сам той е извършил жестоко прегрешение – в миналото, в мо- 

мент на неовладяна ярост, се нахвърля върху спящото си брат- 

че, удря го с въже и причинява слабоумието му. Това е тежък и 

непростим грях, който не спира да го измъчва. Завръщайки се 

от града в селото, той „привнася“ грях, а сетне извършва и вто- 

рото, не по-малко противно злодеяние спрямо брат си. Затова 

смъртта на грешника, макар и покаял се, е неизбежна, тя отново 

възстановява нарушената хармония в семейния ред и в селския 

патриархален космос. В тези първи въвеждащи картини има 
 

4 Вж. в „Грях“: „От града, прострян полегато в полите на планината, право 

надолу в широкото равно поле, се врязваше шосе. Денят беше пазарен и 

сега от града към полето се редяха върволица кокетни каручки...“. 

Вж. в „Албена“: „На пътя между кръчмата и Хорозовата мелница беше се 

спряла една каруца, готова за път. С тая каруца двама стражари щяха да 

закарат Албена в града“. 
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още няколко детайла, на които си струва да обърнем внимание. 

На първо място, каруците, теглени съвсем естествено от конски 

впряг. Конят е един от най-работещите символи в произведе- 

нията. Образът му е израз на неудържимите човешки желания 

и на необузданите страсти, на мощния глас на инстинкта и на 

първичната груба сила. В разказа конете се явяват единствено 

като стегнати в юзда5, което е символичен стремеж за надмощие 

над поривите на плътта, и наистина те са овладени. Албена и 

Нягул копнеят преди всичко духовно, а не физически един за 

друг, мечтаят за пълнокръвно щастие в любовта. Конете „про- 

бягват“ многократно и текстовата арена на повестта, показват 

се твърде често обикновено свободни, дори неовладяеми. Пред- 

ставителен е моментът на поредното завръщане на Стан от гра- 

да малко преди прелюбодейството. При преминаването на река- 

та (гранична, прагова ситуация) конникът изгубва контрол над 

животното, неспособен е да го удържи, т.е. тъмната, всевластна 

страст търси да се прояви и надделява – обсебва героите и те 

потъват в грях. Интересен знак е и бялата звезда върху чело- 

то на коня, теглещ каруцата на двамата братя, той може да се 

тълкува като белег за съдбовното предопределение на всичко, 

което предстои да се случи. Конете обитават и сънищата на учи- 

теля. От съня му по време на болестта става ясно, че причина 

за безумния побой над Дико в детството е именно оставеният 

на свобода кон, който съсипва посевите в най-плодородната им 

нива6. Със сигурност не бива да пропуснем да коментираме и 

темпоралния маркер, който също не е случайно избран. Дейст- 

вието и в двете творби се развива около Великден, а това е вре- 

ме-празник на победената смърт, на обещаното възкресение за 

вечен живот (Иванова/Ivanova 2000). Надежда за спасяването 

на човека съществува, въпросът е дали тя е обагрена с витал- 

ност, жизнена пластичност, или остава утопична? Дали всеки 

грешник е способен нравствено да се преобрази и духовно да се 
 

5      Вж. в „Албена“ – „Но Чокоя хвана конете за юздите“. 
6      Именно в този контекст може ясно да се долови проявата на коня като сим- 

вол на жестоката първична сила у човека. 
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възвиси? Това са въпроси, чиито отговори предстои да изясним. 

Въобще и „Албена“, и „Грях“ са покрити със скрити кодове, 

сякаш са тайнопис, който чака да бъде разчетен, а разгадаването 

на знаците носи незаменима сетивна наслада на читателите. 

Още един такъв особен знак, но този път явен, е съзнател- 

ният стремеж на Йовков и Райчев да свързват съдбата на кра- 

сива героиня с малоумни хора, които не са в състояние да ре- 

ализират своите чисто човешки и социални задължения. Става 

дума за Куцар („Албена“) и Дико („Грях“) – те са своеобразни 

двойници, въплътени в образа на жертвата в любовния триъгъл- 

ник. И докато образа на Куцар е само щрихиран, то Дико е доста 

индивидуализиран и психологически уплътнен. Представители 

на социалната маргиналия – незабележими, отблъснати от общ- 

ността, те стават твърде уязвими. Неслучайно единият е убит, 

а другият изгубва семейната си чест, но и двамата стават жерт- 

ви на любови, прегазващи утвърдените морални норми. Куцар 

е „неугледен, тромав и прост човек, който само работеше и 

мълчеше“, „срещаха го и го отминаваха като че не беше жив 

човек, а вещ“. При изграждане на портретната характеристика 

на Дико акцентът е по-скоро върху физическите му недъзи. Сла- 

боумен е, във външността му има нещо „ненормално, нескопос- 

но“, с тяло „превито под тежестта на широки грамадни пле- 

щи“, хълца докато говори, често изрича „малоумни и несвързани 

думи“. По всичко личи, че това са герои, застанали на предела 

между разумното и неразумното, между човешкото и животин- 

ското (Куцар е „плашило“, „свиня“; Дико е „получовек, полу- 

животно“). На преден план излиза уродливото, телесно непри- 

годното, първичното, което трагично заменя разумното начало 

у човека. Още в експозицията на „Грях“, при въвеждането на 

двамата братя в текста, повествователят хитро премълчава со- 

циалния статус на Дико – жест, чрез който дискретно подсказ- 

ва на читателите проблематичното му включване в общността7. 

Не е лишено от основания и схващането за образа на Дико като 

7      Вж. в „Грях“: „Това бяха Попварадиновите синове от Медово – малкият и 

големият – учителят“. 
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проекция на повредената човешка психика след войната (Райчев 

има такива герои, например Липованов от повестта „Мъничък 

грях“). Войната като изпитание на човешкото в екстремални 

условия, предизвикваща силни душевни трусове, войната – ме- 

тафора на ентропията и на оттегленото човеколюбие. Подобен 

коварен опит на човека в смъртта неминуемо атакува здравия 

разум, поболява го, може да го доведе даже до лудост. Винаги е 

изключително интересна за проучване речта на едно такова бол- 

но, помрачено съзнание. Така и речта на Дико свидетелства за 

затруднено функциониране на езика, за език в кризис. Слабоум- 

ният си служи с пределно опростени синтактични конструкции, 

с накъсани и недоизречени фрази, в които доминират глаголи, а 

прилагателни почти липсват. Той ословесява предимно действия 

или намерения за действия, а не емоции и душевни състояния 

(Ами ша ма женят... Глей ко наумили...“, „Сига шъ ида, чичо 

Витане...“, „При фцети бях.“, „Не бой се, няма да те заколя...“, 

„Пуснете ме бе!... Кръв...кръв ще пия!“). Още на нивото на ези- 

ка Дико се себепредставя като активна, деятелна фигура без как- 

вато и да е авторефлексивна способност, така че завършващият 

акт на убийството, чрез който жертвата се превръща в палач, из- 

глежда напълно очакван. За жалост, реплики на Куцар в разказа 

липсват и подобни заключения за него не можем да изведем. Но 

големият въпрос тук е друг и се отнася до идейно-философската 

тема за драматичния сблъсък на личността със заобикалящата я 

среда и ограниченията и нормите, които тя налага. Възможно ли 

е отделната личност да оказва позитивно въздействие над цялата 

общност и да изменя закостенелите социални регламенти, или е 

изцяло зависима от обществото – то я потиска, унижава и я кара 

да страда? „Албена“ и „Грях“ сюжетно пресъздават двете алтер- 

нативни възможности. 

При Йовков трансформацията в отношението на селяните 

към Албена стои в ядрото на целия разказ, носи тежестта на 

цялото повествование. Авторът разкрива магическата сила на 

красотата и нейната способност да променя хората, да разкре- 

постява умовете, да разширява мирогледите. Немалко критици 
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виждат в Албена образа на древната Фрина, която събира в себе 

си магията на женската хубост и очарование. Албена е онази 

добруджанска чародейка, по която всички в селото са си изгу- 

били ума. Дръзка и смирена, грешна и саможертвена и най-важ- 

ното – омайващо хубава. През погледа на останалите герои в 

разказа тя е видяна като „хубава жена“, „магия“, „гивиндия“, 

„грешна“, „кучка“. Тези оценки очертават един патриархален 

свят, в който жената понася обидите и последствията от нару- 

шаването на моралните норми. Насъбралите се селяни са раз- 

ярени, настроени са срещу нея заради извършеното убийство 

до мига, в който тя се появява пред тях и всичко преобръща. 

Вълшебството е в ония невидими лъчения, които разпръсква 

младата жена8. С признанието за сторения грях („Прощавайте! 

Млада съм, сгреших. Прощавайте!“) в произведението проз- 

вучава мотивът за вината и покаянието. Хората са поразени от 

красотата, от търсеното опрощение и от искреното страдание 

на Албена. Преобличането („Всички знаеха, че като последна 

милост Албена беше поискала да ѝ позволят да се облече, как- 

то си иска.“) е знак с амбивалентно значение, отвежда към нов 

тип идентификация на героинята. Сега тя сякаш съвпада, но и 

не съвпада със себе си, едновременно е същата, но и друга, ед- 

новременно грешна и разкаяна. В това се състои огромната сила 

на литературата – да удържа подобни двойствени състояния и 

чрез тях да конструира смисъл. Амплитудата на емоционалната 

напрегнатост достига върховата си точка с жеста на прегръдката 

и целувката на собственото дете, което я е издало. Реакцията на 

околните бележи рязък обрат („Захълцаха хора и се стълпиха 

към нея.“, „Момчета, дръжте, не я давайте. Какво е селото 

без Албена!“). Това е въздействената сила на красотата (физиче- 

ска и духовна), която Йовков поставя над обществените догми, 

красотата като божи дар, за който няма земни мерки. Ако сю- 

жетната кулминация в разказа е признанието на Нягул, то този 

епизод бележи емоционално-психологическата. Дори финалът 

8      Вж. в „Албена“: „... тоя поглед... и това бяло лице – от нея сякаш полъхна 

магия, която укротяваше и обвързваше“. 
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бива съзнателно или несъзнателно забравян, не оставя трайна 

диря в рецептивната памет отново за сметка на този момент на 

проговорилата съвест, осъзнатата вина и поисканата прошка. За 

съжаление обаче, красотата „в действие“ осъществява мимолет- 

ни метаморфози в общественото съзнание, не успява да оневи- 

ни докрай Албена. Щом Нягул изрича истината, всички обвине- 

ния отново се стоварват върху героинята9. Оказва се, че разкая- 

нието и смирението не могат изцяло да изкупят греха. Личното 

щастие в любовта не се постига чрез престъпление. Йовков не 

осъжда Албена, дори напротив, стреми се да смекчи вината ѝ, 

нравствено да я въздигне и да я спаси от греха (в едноименната 

драма даже буквално я спасява – тя е невинна, не е съучастник 

в престъплението и се опитва да попречи на Нягул да извърши 

убийството). Писателят заема утвърждаващата позиция, че кра- 

сотата и нравствеността са обречени на вечна заедност. Затова 

у него етичното се покрива с естетичното и Албена е блестящ 

пример („Грешна беше тая жена, но беше хубава!“). С цялото 

си творчество ненадминатият човеколюбец ни убеждава, че чо- 

векът се реализира едновременно и в доброто, и в греха, а може 

би най-вече в превъзмогването на греха. На човека винаги, ама 

винаги трябва да се вярва. Неслучайно из страниците на творби- 

те му неспирно бродят герои, търсещи опрощение. 

Райчев не споделя идеята за способността на красотата 

или на каквато и да е сила да изменя социалните порядки и пред- 

разсъдъци. Греховната любов между Стан и Елка не притежава 

въздействена сила, с помощта на която да преподреди социално- 

то пространство. Затова прераства в своеобразен протест срещу 

обкръжаващата среда, остро и гневно отрицание на света, който 

пречи на личността да бъде щастлива. Героите стават жертва не 

само на страстта, но и на обществената действителност, коя- 

то ги поставя в неразрешими трагични ситуации. Какъв е този 

жесток морал, това „здравомислие“, което позволява, а и пряко 

осъществява събирането на мъжа и жената на база неестестве- 

9      Вж. в „Албена“: „Кучката развали още една къща!“, „Жените пак я за- 

стреляха с очи, пълни с омраза…“. 
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ни връзки между тях. Дико и Елка не са равностойни личности 

в психо-физиологичен смисъл. Съвсем резонно е опасението на 

учителя, че подобна женитба е „осъждане на смърт едно чо- 

вешко сърце“, но той се оказва твърде малодушен и слабоволев, 

за да се опълчи на своите съселяни. Да, Елка се съгласява, но 

при категоричното настояване от страна на чичо ѝ Витан (той я 

е отгледал, тя е сираче), тя всъщност няма избор. „Какво му е – 

млад, здрав, работлив, имотец има... Какво повече трябва?“. 

Ами, любов – истинска, пламенна, нежна, духовна, но и плътска – 

точно такава, каквато Елка открива в лицето на Стан. Невъз- 

можно е да се разминат и да не се познаят един друг. Тя, нещаст- 

на в непълноценния си брак, той – самотен и покрусен след раз- 

вода. Двамата сякаш взаимно се спасяват в любовта (Иванова/ 

Ivanova 2000). Следователно селската общност носи определе- 

на вина за трагичния развой на събитията в повестта, но това не 

отменя тежестта на извършеното от Стан и Елка прегрешение. 

Потънали в мрачните селения на биологичните инстинкти, те 

взривяват семейно-родовия космос. Както видяхме вече, Йов- 

ков се стреми да тушира сексуалното, да прочисти личността от 

естествените пориви на тялото, за да издигне в култ красотата 

и постигането на хармония в света. Но Райчев гледа на страст- 

та и на първичните желания като на фатална и непреодолима 

сила. Отначало между героите съществува изцяло духовна, пла- 

тонична връзка. Но Стан неосъзнато започва да излъчва знаци 

за нещо по-различно, което смущава свенливата душа на Елка, 

изкушава я да възмечтае забраненото, греховното. Той е измъч- 

ван от гласа на плътта, чувства се обладан от „тъмна сила, коя- 

то го води безразсъдно и слепешката“ и с която е неспособен 

да се бори. Проправя си път, при това съвсем явно, познатият 

ни от диаболичната проза на Райчев мотив за сблъсъка между 

съзнавано и несъзнавано („приближи до Елкината стая почти 

в несъзнание“, „не виждаше нищо и не разбираше нищо“), за 
„другия в мен“, който управлява мислите и действията. Няма 

как да не отбележим тук една твърде съществена препратка: 

това е любима тема на недостижимия, вечен Боготърсач и Бого- 
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борец в световната литературна класика Ф. М. Достоевски, ко- 

гото Райчев с неистово желание е чел и препрочитал. От руския 

класик знаем, че този непонятен друг е проекция на дявола и се 

вселява в човека, тогава когато той е изгубил пътя си към Бог. 

Точно такъв е случаят и със Стан Попварадинов. Самото име 

на героя (собственото плюс фамилното) може да се разбира със 

значение „да остане жив във вярата“. Завършил семинария, син 

на свещеник, учителят постепенно отпада от вярата („не беше 

прекалено вярващ“, „липсваше му дълбока вяра“). В този сми- 

съл „Грях“ би могла да се чете и като повест за изгубената вяра 

в Бог. А тази липса е породена от страшния грях към по-малкия 

брат (причинил е слабоумието му), грях, заради който живее в 

постоянно раздвоение между онова, което е направил, и усили- 

ето да го запази в тайна. Прикриването на грозното злодеяние 

се превръща в демон за душата му и за да заживее в мир с него, 

той се отдалечава от Бог, освобождава се от много предразсъдъ- 

ци. Същият този демон го повлича към още по-голям грях – из- 

вършва прелюбодеяние със снаха си Елка и тя забременява. Тук 

е мястото да споменем, че според християнската идея тялото на 

човека е подобно на храм – този храм се овладява или от Све- 

тия Дух или от нечистия дух. Ето защо, през Средновековието 

битува представата, че демоните влачели след себе си за носа 

грешниците (тази демонология е ясно проследима в романите 

на Достоевски и най-вече в „Братя Карамазови“). Всъщност 

Стан Попварадинов постоянно пребивава в греха и така се пре- 

връща в същински трагически герой с двойна вина спрямо брат 

си Дико. Похитени от греха, и двамата с Елка съществуват като 

мъртви в любовта („Те живееха като мъртвите.“). Те искат, 

но и не искат да оттрият от себе си мисълта, че любовта им е 

незаконна и невъзможна. Обръщението „бате“ е средоточие на 

скритата борба между съвестта и тъмната стихия на греха. То 

винаги стои между тях, едновременно изобличаващо и опияня- 

ващо (изпълнява функцията на фетиш – засилва насладата от 

забранената любов). Но грехът е неразривно свързан със стра- 

данието, мъките и бедите, както и с разкаянието и заговорилата 
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съвест, които евентуално го изкупват. Страданието на учителя 

е перманентно – от краха на брака му през мъчителната власт 

на сънищата, които мътят съзнанието му, до дълбоката душевна 

драма по време на тежкото раждане, което едва не разделя Елка 

със света на живите. Сънищата наистина заемат възлово място 

в повестта, те сякаш „творят“ битието на героя Иванова/Ivanova 

2000). Тук няма да се впускам в подробни тълкувания на съни- 

щата през „Психоанализата“ на Фройд. Ще отбележа само, че 

те са признаване пред себе си на сторения грях и на силата на 

несъзнаваното („То“ по Фройд), което владее ума и не позна- 

ва регулаторни механизми. И така, след изричането на вината 

като публична присъда над героите повествованието стига до 

последния си етап.10 Той разкрива нечовешките мъки на Елка 

при раждането на детето и катаклизмите, които те извикват в 

душата на Стан. Сам осъжда себе си за грехопадението, само- 

обвинява се заради мъчението на Елка и търси път към покая- 

ние („Този ден Стан беше като луд... Положението му беше 

по-страшно от обречен на смърт“, „...душата му се тресеше 

от мъчителни почти кошмарни самообвинения... беше готов 

да падне на колене пред иконата, да се моли на Бога заради нея, 

да се моли за опрощение и милост.“). И той наистина го прави. 

Веднага след раждането, щом получава благата вест, че Елка ще 

живее, той коленичи пред своята икона, навежда се и я целува. 

Дълбоко от него се отронва името ѝ („Елке... Елке...“). В този 

вик е побрана неговата изповед – всичката му мъка, болка и гре- 

ховност, всичката му вяра, обич и надежда, а и молба за прошка. 

Двамата грешници сякаш взаимно си прощават, но това далеч 

не е достатъчно, за да платят за греховете си. 
И така, подобно на средновековна картина, пред нас са 

изправени трима грешници, разкаяли се грешници. Грешници, 

отправили се към Страшния съд – Елка, Стан и Албена. Но по- 

стижимо ли е изкуплението и за кого? 
 

10 Мотивът за вината е експлициран в текста чрез думите на чичо Витан: „Па 

да ти кажа ли, свато Станко – едни хора, като си не знаят ума – дотам я 

докарват“. 
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Молитвените жестове на двамата главни герои във фина- 

лите на произведенията се отличават съществено. По-красива 

от всякога, смирена и виновна, проникната от усещане за не- 

обратимостта на прегрешението, Албена преминава от двете 

страни на събралото се множество с изнесени отпред ръце 

(„като че отиваше на черква“) и молеща опрощение („Про- 

щавайте! Млада съм, сгреших. Прощавайте!“). Сюблимен 

момент, в който „синестезията“ на образ, жест и слово предиз- 

виква у възприемателя идейно-психологически и естетически 

екстаз. Оказва се, че наред с красотата изговарянето на молбата 

за прошка има не по-малка въздействена сила. Божията светли- 

на озарява пътя на Албена към изкуплението, за героинята то е 

постижимо тук, на земята, само и единствено след изтърпяване 

на наказанието. 

Стан, от своя страна, коленичил пред Елка като пред ико- 

на, във върховния миг на своята слабост и човешко крушение 

прошепва само: „Елке... Елке...“. Отказът да вербализира търсе- 

ното опрощение трагично го лишава от перформативната сила 

на Словото (с думи „се правят“ неща) и прави изкуплението на 

греха невъзможно в света на живите. Вината на героя е непосил- 

на по своята тежест, прегрешенията са много. Извън човешките 

правомощия е осъждането на подобен грешник. Неслучайно в 

абсолютния завършек на творбата се намесва и Съдбата11. По- 

беснелият и разярен Дико, който зверски убива родния си брат, 

се превръща в нейно оръжие – в страшната ръка на възмездието 

(„Лицето на учителя беше обезобразено... целият му гръден 

кош беше преломен със страшна нечовешка сила.“). Така по от- 

ношение на Стан текстът допуска като постижимо изкупление- 

то на греховете само чрез пречистващата сила на смъртта. Няма 

друг възможен изход за него. 

Всъщност тази последна точка на тълкувателно усилие 

е и изходна за произведенията. Тя е зададена чрез особената 

11 Всъщност знаците на Съдбата са особено активни в повестта – бялата звез- 

да на челото на коня, станът на Елка, убождането с иглата и т.н. 
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организация на художественото пространство в двата текста. 

Нека да погледнем отново към началата. Още в първото изре- 

чение на „Грях“ (ще си позволя да го цитирам отново: „От 

града... в полите на планината, право надолу... се врязваше 

шосе.“) е явена единствената възможна посока за двамата бра- 

тя – „право надолу“, само тя е активна и предполага движе- 

ние. Това е пътят на плътта и на небогоугодието, широкият и 

равен път на греха. Ако тук посоката нагоре е зазидана, към 

планината няма път, то в „Албена“ къщата на героинята (ма- 

кар и „зацапана, разкъртена“ заради убийството, извършено 

в нея) е разположена „горе на баира“. Посоката нагоре към 

Боготърсачеството и опрощението за Албена остава достъпна. 

Така топосът на планината символно маркира възможните тра- 

ектории на движение на героите. Албена може да прехожда от 

горе надолу, както и от долу нагоре, т.е. тя застава по-близко до 

Бог (затова запазва и живота си). За Стан остава активна само 

„долната земя“. Отказал се от свещенически сан и отпаднал от 

вярата, на него не му е разрешен път нагоре, той ще се отвори 

само след смъртта. 

Можем да обобщим, че докато дълбокият християнски ре- 

лигиозен мироглед изгражда темелите на Йовковия художест- 

вен свят (и мотивира неотменимата вяра в човека), в света на 

Райчев християнската, библейската проблематика се прокрадва, 

но не с особено забележима сила12. Що се отнася до Елка, тя 

също е призвана да познае опрощението едва след загубата на 

любимия. Смъртта на Стан е нейното наказание – тя ще трябва 

да отгледа детето си без баща. Текстът не ни дава достатъчно 

инструменти, за по-задълбочено тълкуване на бурите и терза- 

нията вътре в душата на Елка. Те са само външно обусловени 

главно през погледа на Стан – тъжните очи, болнавият вид и т.н. 

Основен белег на образната ѝ характеристика остава мълчание- 

то. Тя е „мълчаливата“ героиня на повестта. Разбира се, между 
 

12 Писателят Георги Константинов дори обвинява Райчев в безбожие и го чи- 

сли към атеистите в българската литература – основно заради диаболични- 

те разкази. 
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двата женски образа в произведенията биха могли да се напра- 

вят разнообразни аналогии. Те са доста различни, в определе- 

ни моменти дори антагонистични. Елка стои в периферията на 

живота. И тя е жертва на социалните аномалии – мълчалива, 

странна, но хубава, младежите я отбягват заради сирашката ѝ 

участ. Албена застава гордо в центъра, организира около себе 

си социалното пространство. Освен това, Албена е „призовава- 

щата“ в греха („с тоя поглед, който познаваше всеки мъж“) – 

Елка е „призованата“ в греха. Албена търси/моли/иска прошка – 

Елка дава прошка на Стан. В края тя го опрощава все така мъл- 

ком, а сълзите, набрани в очите ѝ, са свидетелство за болката и 

за святото ѝ застъпничество. 

Чрез разказа „Албена“ и повестта „Грях“ Йовков и Райчев 

интензивно обменят смисли и идеи. Привеждат близки, но не 

еднакви интерпретативни подходи към вечната триада грях–по- 

каяние–изкупление и заключват, че в измеренията на греховното 

човек може да присъства както в своята единичност, така и в 

своята „заедност“ с другите. Общността извършва грях спрямо 

личността, ако не успее да изгради достатъчно надеждни со- 

циални закони, които да гарантират право на свободен избор и 

лично щастие. Двамата автори залагат на еднакви повествова- 

телни техники (имплицитен разказвач, дълбоко скрит зад геро- 

ите) и на сходни принципи за изграждане на образите. Героите 

на Йовков и Райчев в двете конкретни творби, а и въобще, из- 

питват известни вербални затруднения. Предпочитат да говорят 

с мълчание, често отказват да въплътят в слово своите мисли 

и интимни душевни страдания. Йовковите обикновено се се- 

беизричат през мимики, жестове, погледи, а Райчевите – през 

някакви детайли или вещи (предмети). 
Проникването в художествените им светове напомня 

„вход в мрежа с хиляди входове“ (Бахтин/Bahtin 1983), а напус- 

кането създава усещане, че сякаш не си прочел литература, а си 

постигнал мъдростта на живота. 
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Монографията на Паулина Стойчева „Автобиографията, мемоа- 

рите и други жанрове“ откроява характерния за изследователка- 

та стремеж към солидна теоретична обоснованост на конкрет- 

ните ѝ проучвания върху жанровите трансформации на прехода 

от стара към нова литература, жанровия генезис и развой на 

белетристичните и художествено-публицистичните жанрове 

през Българското възраждане, върху приплъзващите се граници 

между модерност и предмодерност, свое и чуждо. Занимания- 

та с жанрология, титрология, литературоведска медиевистика 

и литература на ХІХ в. изкушават все по-малко млади колеги – 

живеем във времена на мигрантски литератури, на „изкоренява- 

не“ („отскубване“, „битуване на чужда земя“). И все пак внима- 

нието към мемоарното и автобиографичното писане несъмнено 

заслужава интелектуален ангажимент и адмирации; „мемоар- 

ните вълни“ след знаковите дати 1878, 1944, 1989 си струва да 

бъдат обяснявани, остойностявани, всестранно обсъждани от 

историци, литературоведи, културолози. След многогодишно 
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проучване на проблематиката и на огромния масив от мемоарни 

текстове, авторката търси разгръщане на изследователските си 

възможности чрез специфизиране и пределно усложняване на 

литературоведското начинание. Встъпителните думи ясно уго- 

варят неговата научна фокусираност: 

 

... в тази книга мемоарите и автобиографията представля- 

ват интерес като литературен феномен, като модел, а не 

като вписаност в литературноисторическия процес... 

погледът на разработката ще бъде насочен основно не 

навън – към историята, времето и неговото осмисляне, 

драматизиране, легендаризиране или митологизиране, а 

по-скоро навътре – към спецификата на самия жанр и не- 

говата склонност към мимикрии, хибридност или синкре- 

тичност [ошрифт. авт.]. 

 

В много добре аргументираната концептуална постройка 

на труда са обособени два равновесни центъра, които опазват 

непреходни тенденции при конструиране на подобен тип про- 

учвания – обзор на теоретичната литература по темата и де- 

тайлни наблюдения върху жанровата направа на мемоарното в 

текстовете на Раковски и Миларов. Първата част – „Мемоарите, 

автобиографията и теорията“ – очаквано се разломява на две 

глави, посветени на дебата върху мемоарите и автобиографията 

като жанр в български и световен литературоведски контекст. 

В началото хронологично са проследени българските крити- 

чески мнения и оценки върху възрожденската мемоаристика; 

внимателно, с умело изведени съпоставки и смислови връзки 

са коментирани текстове на изтъкнати и по-малко познати лите- 

ратурни историци и теоретици. Главно достойнство на направе- 

ния обзор е ризоматичното представяне на родната критическа 

традиция – чути са гласовете на П. Пешев, д-р Кръстев, Юрд. 

Трифонов, М. Арнаудов, Ив. Богданов, Р. Димчева, М. Беновска, 

Н. Георгиев, К. Топалов, Ал. Панов, Св. Русинова, Н. Аретов, 

Д. Господинов, М. Кирова, Цв. Ракьовски и др., като чрез всяко 
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въведено ново име на изкушен от проблематиката изследовател 

се добавя щрих към картината на научното усвояване на осново- 

полагащия проблемен сплит „Факт и въображение“ (използвам 

заглавието на сб. от 1989). Оказва се, че Т. Жечев, авторът на 

„Българският Великден или страстите български“, пристъпва 

към задълбочено теоретично осмисляне и систематизиране на 

българското мемоарно наследство в контекста на източноевро- 

пейския дебат около „документалните жанрове“ чак през 80-те 

години (и то по повод на мемоарите за антифашистката съпро- 

тива). Картографиращото щудиране в тази глава не поставя въ- 

проса „Къде сме ние“, но подсказва отговори, непозволяващи 

възгордяване. Специалистите знаят, че на международни науч- 

ни форуми чуждестранни българисти и слависти проявяват ин- 

терес към „Житие и страдания грешнаго Софрония“ и „Записки 

по българските въстания“, но не точно към жанровата специфи- 

ка на емблематичните творби; в този сегмент на проучването – 

заради техния солиден теоретичен фундамент – са откроени 

наблюденията на белгийския българист Раймонд Детрез върху 

формата на българската възрожденска автобиография. 
По-нататък авторката описва сложния и методологически 

разноречив европейски и северноамерикански контекст на съ- 

временните автобиографични изследвания, като се позовава на 

най-влиятелни представяния на теоретичното мислене върху ав- 

тобиографията (Джеймс Онли, Сидони Смит и Джулия Уотсън; 

Жорж Гусдорф, Франсис Харт и др.), предлага систематизация 

на различните подходи в разбирането на мемоарната и автоби- 

ографичната словесност. Не е пренебрегната надеждността на 

хронологичния принцип при разглеждане на идеите на някол- 

ко поколения критици. Динамиката в научното поле след 70-те 

години диктува селективно представяне на ключови теории и 

автори, групирани около проблемните ядра за автобиографич- 

ния Аз и стратегиите на неговото наративно конструиране, на- 

ратив и идентичност, преживяно и припомнено, референциал- 

ност и фикционалност, памет и наратив. Като „отправна точка“ 

на обзора и по-общо като фундамент на цялото проучване са 
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привидяни/избрани общофилософски постановки на Вилхелм 

Дилтай. Най-голямо аналитично внимание и интелектуална 

симпатия са отредени на „Преживяването и автобиографията“. 

Според Стойчева „Теоретизирането на учения около смисъла 

на човешкия живот, както и интересът му към историята като 

съществен философски проблем, задава своеобразна научна 

рамка, в която може да бъде вписана интерпретацията на тек- 

стове, разказващи за преживяното от личността, от индивида“. 

Точно такъв тип текстове са избрани за трактовка в същинска- 

та литературноисторическа част на изследването. Неговата ос- 

новна прицеленост е да концептуализира автобиографията и 

мемоарите като явления, проясняващи българския литературен 

опит при избора на авторефлексивни наративни модели, коди- 

ращи представи за личността („личността в нейната културна 

легитимност“). В конкретната работа с литературноисториче- 

ския материал продуктивни се оказват както важни постановки 

на Ф. Лeжон от „Автобиографичният пакт“, на Ж. Жeнет от 
„Фикционалният наратив, фактуалният наратив“, на Пол Джон 

Ийкън от „Да живееш автобиографично“ и „Измислиците в ав- 

тобиографията“, така и прецизни, убедителни коментари като 

тези на Сара Хестън върху постмодерното схващане за автобио- 

графичното. 

Разгърнатото теоретическо изложение „Мемоарите и ав- 

тобиографията като жанр – модели и тенденции в теоретич- 

ното мислене“ има стойността на самостоятелен труд, то об- 

глежда проблематиката през философски, литературоведски, 

антропологически, когнитивистки традиции и ще се ползва 

като фундамент и ориентир от изследователи със сходни науч- 

ни любопитства. 

Информиран и информиращ, обзорът на теоретичния кор- 

пус приключва с изработване на компактна работна формула. 

Изборът на произведенията е добре промислен, търсена е бли- 

зост между двете творби от позицията на теоретичния прочит 

(настоява се върху тяхната жанрова хибридност и ползването 

на матрици, определими по-скоро като литературни, в които не 
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доминира „документалното“); те са разгледани детайлно през 

зададената аналитична призма, на около 300 страници се обго- 

варят тяхната жанрова направа и прагматика. 

Интерпретацията на ръкописния текст на Раковски „Не- 

повинний българин“ се фокусира първо върху напрежението 

между фикционалност и фактулност, провокирано от докумен- 

тираната несъстоятелност на твърдението на автора, че стоял 

в затвора „три и половина цели години“. Несъмнено хроно- 

логията, описанията на разпита (на Сина и Бащата), на обста- 

новката и персонажите, несъвпадането на автор и разказвач, 

предаването на диалог и т.н. са елементи от художествената 

структура на замислената като автобиографична творба. Ней- 

ното дописване е разчетено от изследователката като знак за 

напасване към канон или традиция, убедително защитена е те- 

зата за съзнателно търсена връзка на „Неповинний българин“ 

с житийното и евангелското. Трактовката на проблематиката в 

отделните сегменти намира солидна теоретична опора в литера- 

туроведската медиевистика – тук важните имена са А. Гуревич, 

Р. Пикио, С. Хестън, Кр. Станчев, Кл. Иванова, А. Ангушева, 

Д. Господинов, Д. Атанасова. Изведен в реторически силна по- 

зиция, финалният фрагмент на тази глава акцентира релевант- 

ната на темата проблематика; написаните с размах и вдъхнове- 

ние страници върху „Мъченическите жития (възникване, същ- 

ност, модели, функции) и „Неповинний българин“ според мен 

са приносен момент на изследването. 
Озаглавяването „Спомени от цариградските тъмници“ на 

Св. Миларов – мемоарите, мелодрамата и приказният наратив“ 

определя интерпретативния фокус на последната глава в унисон 

с основната изследователска задача, но текстът се занимава и с 

по-частни въпроси. Представена е интригуващата писателска 

фигура, почти непозната в публичността днес. Съпоставителен 

прочит на критическите реакции спрямо творбата (в диапазо- 

на Ив. Вазов – Ил. Конев, Св. Игов, Б. Пенчев, Цв. Ракьовски, 

Н. Аретов) търси и курсивира нейното жанрово определяне и 

контекстуализиране. След това изследването се съсредоточава 
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върху детайлна аналитична (и отлична!) работа с паратексто- 

вете, мемоарната рамка, вградените разкази и спецификите на 

наративната техника, със символиката на имената и числата... 

Авторката представя изглеждащата самотна в собствения си 

контекст творба в балкански и европейски препратки, в диа- 

логови отношения с „Декамерон“, „Кентърбърийски разкази“, 

„Хиляда и една нощ“. 

Докато пишех рецензията, книжното тяло на монографи- 

ята се разпадна. Бих сложила страниците за Миларов в тома 

„Възрожденски писатели“ на П. Динеков – това е оценката ми, 

изговорена най-лаконично; настоятелно повтарям препоръката 

си към П. Стойчева да направи достъпна в е-вариант тази ве- 

ликолепна част от изследването. Иначе портретуването на кни- 

жовника и творбата няма да стигне до студенти и по-широка 

читателска аудитория. Значението на труда, издаден от Универ- 

ситетското издателство „Св. Климент Охридски“, несъмнено 

ще се оцени от специализираната публика, към която е обърнат. 

 
 

Паулина Стойчева. Автобиографията, мемоарите и други жанрове. 

„Неповинний българин“ на Георги С. Раковски и „Спомени от цари- 

градските тъмници“ на Светослав Миларов – жанрови матрици и 

междужанрови диалози. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 

584 с. 
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„Медицината в българската литература“ на Татяна Ичевска е из- 

следване, което поставя началото на един нов дискурс в полето 

на българската литературна история за връзката между литера- 

турата и медицината. Предметът на изследването – медицината 

в българската литература и връзката между опозицията здраве– 

болест, се оказва приложим и откриваем в текстовете на много 

писатели. Това е книга, която отправя поглед към темата за бо- 

лестта и здравето и обговаря тяхната сдвоеност през погледа на 

българската белетристика от Освобождението до 50-те години 

на XX в. 

Състояща се от седем глави, две приложения и библиогра- 

фия, „Медицината в българската литература“ оформя в своето 

полезрение на литературната си интерпретация темата за меди- 

цинските сюжети в българската литература и тяхната значимост 

в контекста на литературната история. Това е труд, който компен- 
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сира липсата на цялостни изследвания върху темата за болест- 

та и литературата в историята на българското литературозна- 

ние чрез разглеждането на множество белетристични творби – 

разкази, повести и романи, като засяга и някои поетични тек- 

стове. Макар авторката да разглежда основно творчеството на 

писатели от българската възрожденска, освобожденска и меж- 

дувоенна литература до 50-те години на XX в., тя споменава и 

използва за целите на своя труд и имената на много автори от 

60-те, 70-те и 80-те години на века – Димитър Талев, Димитър 

Димов, Генчо Стоев, Ивайло Петров, Емилиян Станев и др. 

Първа глава на книгата носи заглавие „Медицина и лите- 

ратура“. Анализът в тази глава е насочен към извеждането на 

етимологията на думите от медицинския речник, с който се е 

боравило от края на XVIII и началото на XIX в. От една страна, 

погледът на изследователя е насочен към преминаване през от- 

ношението и концепцията на медицината за болестта, а от дру- 

га, през погледа на литературата за болестта. До голяма степен 

позоваването в тази глава е основано на Мишел Фуко и негови- 

те книги „Душевна болест и психология“, „История на Лудост- 

та в класическата епоха“, „Раждане на клиниката. Археология 

на медицинския поглед“, „Управлението на себе си и на други- 

те“ и пр. Важна част са и две приложения, включени в целостта 

на книгата и създаващи една по-различна структура на нейния 

наратив. 
Един от основните приноси на изследването, който безспор- 

но трябва да бъде отбелязан, са двете приложения, чиято цел е 

проследяването на промените в мисленето за болестта и нейно- 

то лечение в човешката история – Приложение № 1. „Болестта 

и човешката култура. Метафизични представи“ и Приложение 

№ 2. „Научни схващания за болестта“. В първото приложение 

погледът на изследователя е насочен към болестта и нейната 

мистичност, обвързаността ѝ с фолклорно-митологичните схва- 

щания за появата ѝ и с християнството като религия, в основата 

на която е поставено здравето, което „никога не се мисли отдел- 

но от останалите важни за християнското мислене понятия като 
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битие, живот, смърт, болест“ (с. 67). На преден план са изведе- 

ни три взаимносвързани и неразделни компонента: магьосник – 

болен – публика, които показват мистификационния характер 

на болестта и нейното установяване като нещо мистично през 

вековете – „Причината за болестта винаги се търси в невиди- 

мия свят, който съществува паралелно с нашия“ (с. 52). Едно от 

основните имена, на които авторката се позовава при изгражда- 

нето на това приложение, е името на Клод Леви-Строс и него- 

вата теория, че шаманското лечение наподобява лечението чрез 

психоанализа. Изследването се опира основно и на имената на 

Мирча Елиаде, Люсиен Леви-Брюл, Юлия Арнаутова и тех- 

ните антропологични и философски трудове. Погледът върху 

християнската религия има за цел да покаже връзката между 

християнството и медицината. Корените на темата за здравето и 

религията са потърсени в Библията и първия човек – Адам, чрез 

което се установява позицията на религията спрямо магически- 

те ритуали за здраве. Изведена е фигурата на Исус Христос като 

лечител на болните. Наблюденията върху връзката религия–ме- 

дицина допълват знанията на читателя за могъщата сила на Бог 

и отношението към болестта като към нечистота, която трябва 

да бъде премахната. Основният акцент във второто приложе- 

ние е поставен върху опита за систематизация на научните те- 

оретични изследвания върху медицината и тяхната пряка и(ли) 

косвена приложимост в художествената литература. За тази цел 

авторката насочва своето внимание към трудовете на Аристо- 

тел, Хипократ, Гален и Авицена. 
Втора глава е наречена „Рожбите на Хипократ (Образът на 

лекаря в българската литература – модели на осмисляне)“. Ос- 

новният въпрос, пред който се изправя авторката тук, е въпро- 

сът за фигурата на лекаря и неговото превръщане в авторитет 

в темпоралната картина на медицината. За осъществяването на 

дискурсивната си насоченост текстът е подплатен и с множество 

изследвания по медицина, които спомагат за по-лесната концеп- 

туализация на темата за болестта чрез обговарянето на болести 

като туберкулозата, холерата, сифилиса, любовната болест и хи- 
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гиената в анализираните художествени текстове от българската 

литература. В това отношение особено важна е и разглежданата 

от Татяна Ичевска фигура на лекаря – „неговите професионални 

компетенции и(ли) чисто човешката му чувствителност“ (с. 87). 

Тази фигура е обговорена и интерпретирана през значението ѝ 

в „Български тълковен речник“ на Любомир Андрейчин, през 

фолклора, старобългарската литература и съчинението „Небеса“ 

на Йоан Екзарх, както и през Възраждането до новата българска 

литература. 

Трета глава е озаглавена „Туберкулозата – литературни 

проекции“. Интересно за отбелязване в нея е половата оразли- 

чимост в появата на болестта/туберкулозата в художествената 

литература и поведението на индивидите, болни от тази болест. 

В тази част много често авторката се позовава на книгата на 

Сюзан Зонтаг „Болестта като метафора“ при интерпретацията 

на поведението на героите. Образът на туберкулозния мъж е 

разгледан през романите „Десетдневно царуване. Из Българско- 

то въстание в 1876 г. Дневници на един бунтовник“ на Атанас 

Шопов, „Цената на златото“ на Генчо Стоев и „Хайка за вълци“ 

на Ивайло Петров. Разглеждането на трите романа показва об- 

вързаността им един с друг по отношение на темата за болестта, 

въпреки дистанцията от време, в която са писани. Образът на 

туберкулозната жена в българската литература е интерпретиран 

през разказа „Дом без слънце“ на Евгения Марс, през романа 
„Тютюн“ на Димитър Димов и някои разкази, фейлетони и сти- 

хотворения на Христо Смирненски. 

Четвърта глава е именувана „Война и болест“ и е с най-мно- 

го подглави – общо шест на брой. В първата е дадено централно 

място на военната проза на Йордан Йовков и на физическите и 

душевните проявления на болестта. Болестта и войната са виде- 

ни като взаимносвързани условия, поради които героите „биват 

застигнати от „невярна“ и „чудновата болест“ – от нея не боли, 

но цялото същество на човека е обхванато от огромна мъка – по 

родния край“ (с. 210). Втората подглава е посветена отново на 

част от Йовковите военни разкази, но и на повестите „Холера“ 
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на Людмил Стоянов и „Търновската царица“ на Емилиян Ста- 

нев. Трета, четвърта, пета и шеста подглава авторката посве- 

щава на трима автори и четири произведения – „Морава звезда 

кървава“ на Константин Петканов, „Мъничък свят“ и „Безумие“ 

на Георги Райчев и „Малкият Содом“ на Георги П. Стаматов, 

който тя интерпретира паралелно с Райчевия разказ „Безумие“. 

Пета глава е със заглавие „Любов и болест“ и поставя в цен- 

търа на своя изследователски интерес темата за проституцията 

и венерическите болести, като обговаря механизмите, през кои- 

то литературата мисли темата за т.нар. срамни болести. Отново 

погледът на авторката е насочен и преминава към тази тематика 

още от времето на Възраждането, през периода след Освобожде- 

нието, за да се достигне до новата българска литература и начина, 

по който е интерпретирана темата любов–болест. В тази глава е 

подходено към засегнатата тематика основно през периодичния 

печат – множество статии във вестници и списания – в. „Дунав“ 

и сп. „Философски преглед“, както и чрез разглеждането на мно- 

жество трудове на д-р Богомил Берон като например книгите му 
„Проституцията в България“, „Проституцията и венерическите 

болести. Мерки за ограничаване на венерическите болести“ и 

др. А една от основните литературни творби, през която е раз- 

гледана темата за проституцията, е повестта „Гераците“ на Елин 

Пелин, както и романът „Тютюн“ на Димитър Димов. 

Шеста глава носи заглавието „Хигиена и здраве“ и е пос- 

ветена на темата за медицината и нейната социална ангажира- 

ност, на къпането и хигиената като начин за предотвратяване 

на възможността за възникване на епидемии. Приносът на тази 

глава се състои в прецизното разглеждане от историческа глед- 

на точка на създадените институционални органи и документи, 

които са служили за справяне с т.нар. „здравна мизерия“. 

Последна, но не по важност, е седма глава, която е наречена 

„Аптеката на българската литература“. В тази част изследва- 

нето е съсредоточено към това да изгради образа на аптеката, 

но и да обговори фигурата на аптекаря и значението на лекар- 

ството като основно средство за излекуване от болестта. Цел- 
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та също така е да намери пресечната точка между народната 

и професионалната медицина, както и тяхната невъзможност 

за изцелението на някои болести в художествени текстове като 

„Записките“ и „Христо Ботйов. Опит за биография“ на Захарий 

Стоянов, „Под игото“ на Вазов, повестта „Гераците“ на Елин 

Пелин, както и някои негови разкази, Йовковите и Страшими- 

ровите разкази. Акцент е поставен и върху темата за отравянето 

чрез разглеждането на романа „Татул“ на Георги Караславов. 

Запознаването на авторката с множество медицински, фи- 

лософски, културологични, фолклорни, антропологични, исто- 

рически и социологически трудове води до прецизиране на ези- 

ка и използване на необходимата терминология при направения 

от нея анализ на художествените текстове. Темата за болестта 

и здравето, фигурата на лекаря, аптекаря, народната и профе- 

сионалната медицина са разгледани през погледа на знаещ тъл- 

кувател, като едновременно с това са видени през призмата на 

множество събития, случки и образи – Априлското въстание, 

войните, любовта и идеологията на комунизма. Тази авторова 

гледна точка прави тълкуването на текстовете, поставено в кон- 

текста на важни исторически събития и житейски случки, които 

спомагат за извеждане на връзката между литературата и меди- 

цината. Акцентът е поставен върху прокарването на различни 

медицински сюжети през важни исторически и житейски съби- 

тия, които са подплатени с голям обем медицински и художест- 

вени текстове, на основата на които са направени множество 

важни изводи. 
„Медицината в българската литература“ е книга, която сви- 

детелства за важността на темата за болестта и за неизбежната 

връзка между медицината и литературата. Чрез анализирането 

на т.нар. медицински сюжети Татяна Ичевска успява да просле- 

ди функционирането на болестта в българската проза и нейното 

трайно присъствие в текстовия наратив от 1878 до 1950 г. 

 
Татяна Ичевска. Медицината в българската литература. София: УИ 

„Св. Климент Охридски“, 2019, 568 с. 
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За авторите 

 
Алистър Дейвид Шоу Фаулър (роден през 1930 г. в Глазгоу, Шот- 

ландия) е шотландски литературен критик и редактор, специалист по 

Едмънд Спенсър, ренесанова литература, жанрова теория и нумеро- 

логия. Фаулър завършва магистратура в Единбургския университет 

през 1952 г., след което получава магистърска, малка и голяма док- 

торска степен в Оксфорд. По време на обучението си в Оксфорд Фа- 

улър е състудент на К. С. Луис и по-късно съставя неговата “Spenser’s 

Images of Life”. Фаулър е бил младши научен сътрудник в Куинс 

колидж, Оксфорд (1955–1959). Също така е преподавал в Суонзи 

(1959–1961), Брейсноуз Колидж, Оксфорд (1962–1971). Бил е regius 

професор по литература в Единбургския университет (1972–1984) и 

също е преподавал в университети в САЩ, сред които Колумбийския 

(1964) и Университета във Вирджиния (1969, 1979, 1985–1998). Из- 

вестен е с редакторската си работа. Неговото издание на Милтъно- 

вия „Изгубен рай“, част от поетическата серия на Лонгман, съдържа 

някои от най-задълбочените академични бележки върху поемата и е 

често цитиран източник от изследователите на Милтън. В статия за 

“The Guardian” Джон Милън определя книгата като „монумент на  

академизма“. Трудът на Фаулър („Видове литература“) е пионерско 

изследване в полето на жанровете. Фаулър заема критическа позиция 

спрямо някои съвременни явления в литературознанието, сред които 

е и „новият историзъм“. През 2005 г. той публикува изключително 

значима рецензия върху „Уил в света“ на Стивън Грийнблат и тек- 

стът получава широка популярност. 

Венцеслав Шолце е магистър по литературознание от СУ „Св. Кли- 

мент Охридски“ и докторант по история на българската литература 

с дисертационен труд върху творчеството на Симеон Радев от нача- 

лото на миналия век. Интересите и научните му текстове спадат към 
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областта на българската литературна история, историята и теорията 

на културата, теорията на литературата, теорията на историографи- 

ята, философията на езика, естетиката и епистемологията. 

Вера Каплицка Якимова завършва специалност „Славянска фило- 

логия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 и продължава обра- 

зованието си в докторската програма на Южночешкия университет 

в Ческе Будейовице. Защитава дисертация на тема „Пътешествията 

на литературния канон“, в която се занимава както с чисто теоретич- 

ни, така и с практически проблеми на сравнителното литературо- 

знание. През 2015 г. излиза книгата ѝ „Literární kánon a překračování 

hranic“ („Литературният канон и преминаването на граници“). От 

2009 г. досега преподава дисциплини, свързани с теория на канона, 

сравнително литературознание и теория на киното в Южночешкия 

университет в Ческе Будейовице. 

Дейвид Дамрош е американски литературен историк, понастоящем 

професор в Харвардския университет и научен сътрудник в Амери- 

канската академия на изкуствата и науките. Ръководител е на кате- 

драта по сравнително литературознание и директор на Института за 

световна литература. Дамрош е учил в Йейлския университет, къ- 

дето завършва бакалавър през 1975 и докторантура през 1980. Пре- 

подавал е в Колумбийския университет от 1980 до 2009, когато се 

мести в Харвард. Основава Института за световна литература през 

2010. Бил е и ръководител на Американската асоциация за сравни- 

телно литературознание. 

Изследователски полета: Теория и методи на сравнителното  

и световното литературознание; Библейски и древни източни лите- 

ратури; съвременна европейска и глобална англофонска литерату- 

ра. Настоящите му изследователски проекти включват книга върху 

сравнителното литературознание и книга върху ролята на така на- 

речените global texts за формирането на националните литератури. 

Избрана библиография: Като бивш ръководител на Американ- 

ската асоциация за сравнително литературознание Давид Дамрош е 

писал много върху компаративистиката и световната литература от 

Античността до наши дни. Някои от неговите книги са: „Наратив- 

ната спогодба: Трансформации на жанра и растежът на библейската 

, 
к

н
. 
2
2
, 
2
0
1
9
 



За авторите 267  

литература“ (1987). „Ние, учените: Промяна на университетската  

култура“ (1995), „Какво е световна литература?“ (2003), „Заровената 

книга: Загубата и откриването на великия епос за Гилгамеш“ (2007) 

и „Как да четем световната литература?“ (второ издание, 2017). Той 

е главният редактор (и основател) на 6-томната „Лонгманова анто- 

логия на световната литература“ (2004) и редактор на „Да препо- 

даваш световна литература“ (2009), както и съредактор на „Принс- 

тънския наръчник за сравнително литературознание“ (2011) и “Xin 

fangxiang: bijiao wenxue yu shijie wenxue duben” („Нови посоки: Хрис- 

томатия на сравнителната и световната литература“), Peking U. P.,  

2010. Понастоящем завършва книга, озаглавена „Да сравняваш ли- 

тературите: Какво трябва да знае всеки компаративист“. 

Евдокия Борисова е професор по теория и история на литературата 

и доцент по журналистика в Шуменския университет. Защитила е 

дисертация по теория и история на българската драма в началото на 

ХХ в. Доцентурата ѝ е в областта на медийните жанрове и публи- 

цистиката. Професурата ѝ е ориентирана около литературните диа- 

лози между балканските литератури с оглед на устойчиви сюжети 

и мотиви в българската литература. Занимавала се е с теоретичните 

и рецептивистките проблеми на жанровете литературна мелодрама, 

телевизионна мелодрама и сериал. Автор е на цялостно изследване 

върху романите на Орхан Памук. Занимавала се е с проблемите на 

паралитературата и маргиналните социокултурни феномени (албум- 

на поезия, полуфолклорни поетически творби). Преподава медийни 

жанрове, публицистика и новинарство, творческо писане, специали- 

зирани печатни медии и др. дисциплини. Водила е курсове по увод 

в литературната теория и история на новата българска литература 

(ХХ в.). Автор е на сборник с пътеписи. Член на редакционната 

колегия на електронна платформа „Литермедия“, на научната поре- 

дица „Обществени комуникации“ (Шумен) и на българо-турското 

литературно списание “Nöbettepe” (Пловдив). 

Книги: „За трите жанрови модела в българската драма от на- 

чалото на века“ (2001), „Жанрове в медиите“ (2007), „Паралитера- 

турата. Социология, текстология, медиатори“ (2009 – в съавт. с Пл. 

Шуликов и Я. Милчаков), „На ръба на Изтока и Запада. Романите 

на Орхан Памук“ (2011), „Мелодрамата в телевизионния сериал“ 
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(2013), „Литературите ни. Романът на Изтока и Запада в балкански- 

те литератури“ (2017), „Пътеписаници“ (2017). 

Елена Йонина завършва специалността „Българска филология“ в 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Интересите ѝ са 

свързани с българската литература след Освобождението, с испан- 

ската и латиноамериканската литература на XX в., както и с прево- 

даческа дейност. 

Здравко Ловчалиев е роден през 1993 г. в гр. Смолян. Завършва ба- 

калавърската си степен на специалността „Българска филология“ в 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е настоящ редо- 

вен магистрант в магистърска програма „Старобългаристика“ към 

Катедрата по кирилометодиевистика в същия университет. Изследо- 

вателските му търсения са съсредоточени главно върху средновеков- 

ното културно и книжовно наследство на славянските народи, върху 

специализираната работа със старопечатни книги и ръкописни па- 

метници (глаголически и кирилски) с цел проучване и описване на 

техните правописни, палеографски, кодиколожки, филиграноложки 

и др. особености. Има няколко публикации в университетски изда- 

ния, свързани с теми от обсега на посочената проблематика, участ- 

вал е и в редица национални и международни конференции. Наред 

с медиевистичните и палеославистичните занимания нестихващ и 

неспирно възраждащ се е и интересът му към откриване на нови ин- 

терпретативни модели и подходи за възприемане и тълкуване на кла- 

сически текстове на българската литература от Освобождението до 

наши дни. Силно увлечен е от критическото и творческото писане. 

Иван Иванов завършива славянска филология в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Професор е в Катедрата по българска литература на Фа- 

култета по славянски филологии. Ръководител е на магистърската  

програма „Литературата – Творческо писане“. Интересите му са в 

областите: литературна история, литературна теория, критика, ин- 

терпретация, творческо писане, философия, социология, постмо- 

дернизъм, медии, културни изследвания. 

Издадени книги: „Белетристични предвестия на постмодерно- 

то“ (2015), „Българският постмодерен роман в културната ситуация 

през новото хилядолетие (2015). 
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Лонгкси Занг е водещ изследовател в източно-западните между- 

културни изследвания. Той има магистърска степен от Пекинския  

университет и докторска степен от Харвардския. Преподавал е в 

Харвард и в Университета в Калифорния, Ривърсайд. Понастоящем 

е щатен професор по компаративно литературознание и превод в 

Градския университет в Хонконг. Член е на Шведската кралска ака- 

демия на словото, историята и древността, на Изпълнителния съ- 

вет на Международното компаративистично дружество, съветник 

редактор е на списание „Нова литературна история“. Научните му 

интереси са в областта на източно-западните междукултурни из- 

следвания. Сред значимите му книги се нареждат: „Таото и Логосът: 

Литературна херменевтика“ (Durham: Duke University Press, 1992); 

„Могъщи противоположности: От дихотомии до различия в компа- 

ративистичните изследвания на Китай“ (Stanford: Stanford University 

Press, 1998); „Вън от културното гето“ (Hong Kong: Commercial 

Press, 2000; Beijing: Joint Publishing Co., 2004, на китайски); „Алего- 

рии: Прочит на каноничната литература на Изтока и Запада“ (Ithaca: 

Cornell University Press, 2005); „Неочаквани сходства: Междукул- 

турен прочит“ (Toronto: University of Toronto Press, 2007); „Увод в 

сравнителното литературознание“ (Shanghai: Fudan University Press, 

2009, на китайски); и най-отскоро: „Духовен епос: Загубеният рай“ 

(Taipei: Net and Books, 2010, на китайски). 

Тадеуш Шчербовски (на полски Tadeusz Szczerbowski) е професор 

от Краковския педагогически университет, завеждащ Катедрата по 

преводознание, автор е на 10 монографии. Предмет на изследовани- 

ята му са езиковите игри в текстовете на полското и руското кабаре 

от осемдесетте години на миналия век, преводите на произведения- 

та на Джеймс Джойс, езиците и културите на австронезийските на- 

роди, русийските теории за художествения превод, а също и сленгът 

в полския и руския език. През 2012 г. беше публикувана на полски 

език статията за европейския канон в светлината на съвременна- 

та теория на превода (Szczerbowski, T. Kanon europejski w świetle 

współczesnej teorii przekładu. – In: Wichrowska, E. (red.). Europejski 

kanon literacki. Warszawa, 173–178). Вж. <https://orcid.org/0000-0002- 

1808-3831>. 



 

Цветан Ракьовски завършва СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент 

е от 1999 г., профеесор – от 2007 г. Доктор на филологическите нау- 

ки. Автор е на 9 книги, последната от които е „Български литератур- 

ни потайности“ (2018). 
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Alastair David Shaw Fowler (born 1930, Glasgow, Scotland) is a 

Scottish literary critic and editor, an authority on Edmund Spenser, 

Renaissance literature, genre theory, and numerology. Fowler was 

educated at the University of Edinburgh, M.A. (1952). He was 

subsequently awarded an M.A. (1955), D.Phil. (1957) and D.Litt. (1962) 

from Oxford. As a graduate student at Oxford, Fowler studied with C. 

S. Lewis, and later edited Lewis’s Spenser’s Images of Life. Fowler was 

junior research fellow at Queen’s College, Oxford (1955–1959). He 

also taught at Swansea (1959–1961), and Brasenose College, Oxford 

(1962–1971). He was Regius Professor of literature at the University 

of Edinburgh (1972–1984) and also taught intermittently at universities 

in the United States, including Columbia (1964) and the University of 

Virginia (1969, 1979, 1985–1998). Fowler is known for his editorial 

work. His edition of John Milton’s Paradise Lost, part of the Longman 

poets series, has some of the most scholarly and detailed notes on the 

poem and is widely cited by Milton scholars. Writing in The Guardian, 

John Mullan called it “a monument of scholarship.” His book Kinds of 

Literature is a pioneering study in the field of genre scholarship. Fowler 

has been critical of some recent trends in literary scholarship, including 

“new historicism.” In 2005, he published an extremely critical review 

of Stephen Greenblatt’s Will in the World, which was widely discussed. 

 

David Damrosch is an American literary historian, currently the Ernest 

Bernbaum Professor at Harvard University and an Elected Fellow of the 

AmericanAcademy ofArts & Sciences. Chair, Department of Comparative 

Literature Ernest Bernbaum Professor of Comparative Literature 

Director,InstituteforWorldLiterature.DamroschstudiedatYaleUniversity, 

receiving his BA in 1975 and his PhD in 1980. He taught at Columbia 

University from 1980 until 2009 when he moved to Harvard University. 
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He founded the Institute for World Literature in 2010 and has previously 

been the president of the American Comparative Literature Association. 

Research Fields: Theory and methods of comparative literature and 

world literary studies; Bible and ancient Near Eastern literatures; modern 

European and global Anglophone literatures. Current research projects 

include a book on the discipline of Comparative Literature, and a book 

on the role of global scripts in the formation of national literatures. 

Selected Works: A past president of the American Comparative 

Literature Association, David Damrosch has written widely on com- 

parative and world literature from antiquity to the present. His books 

include The Narrative Covenant: Transformations of Genre in the Growth 

of Biblical Literature (1987), We Scholars: Changing the Culture of the 

University (1995), What is World Literature? (2003), The Buried Book: 

The Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh (2007), and How 

to Read World Literature (2d edition 2017). He is the founding general 

editor of the six-volume Longman Anthology of World Literature (2004) 

and the editor of Teaching World Literature (2009) and co-editor of The 

Princeton Sourcebook in Comparative Literature (2009), The Routledge 

Companion to World Literature (2011), and Xin fangxiang: bijiao wenxue 

yu shijie wenxue duben [New Directions: A Reader of Comparative and 

World Literature], Peking U. P., 2010. He is presently completing a book 

entitled Comparing the Literatures: What Every Comparatist Needs to 

Know. 

 

Elena Yonina has a degree in Bulgarian Philology from Sofia University. 

Her main areas of study are related to the Bulgarian literature after the 

Liberation, Spanish and Latin American literature, and being a translator. 

 

Evdokia Borisova is a professor of Theory and History of Literature in the 

University of Shumen. She defended a thesis on the Bulgarian drama in the 

beginning of the XX century. Her associate professorship was in the area 

of media genres and publicity. Her professorate is aimed at the dialogues 

between the Balkan literatures in regards to the reoccurring motives and 

narratives in the Bulgarian literature. She had worked the theoretical and 

receptionists’ angles of the literary melodrama, the cinematic melodrama 

and the TV series. She is also an author of a study on Orhan Pamuk’s 
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novels. She had explored the problems of the paraliterature, and the 

marginal sociocultural phenomena (album poetry, semi-folk poetic 

writings). She teaches media genres, publicism and journalism, creative 

writing, specialized print and other disciplines. She has also teached 

courses in literary theory and Bulgarian literature of the XX century. She 

is an author of travel notes and a member of the editorial staff of the digital 

platform “Litermedia”, the academic series “Social communications” 

(Shumen) and the Bulgarian-Turkish literary journal Nöbettepe (Plovdiv). 

Books: “On the three genre models in the Bulgarian drama in the 

beginning of the century” (2001), “Media genres” (2007), “Paraliterature. 

Sociology, textology, mediators” (2009 – with Plamen Shulikov and 

Yavor Milchakov), “On the edge of the East and West. The novels of 

Orhan Pamuk” (2011), “The melodrama in the TV series” (2013), “Our 

literatures. The Eastern and Western novel in the Balkan literatures” 

(2017), “Travel notes” (2017). 

 
Ivan Ivanov has a degree in Slavic studies from Sofia University “St. 

Kliment Ohridski”. He is a professor in the Department of Bulgarian 

Literature in the Faculty of Slavic Studies and a head of the MA program 

“Literature – Creative Writing”. His academic interests are in the area of: 

literary history, literary theory, literary criticism, interpretation, creative 

writing, philosophy, sociology, postmodernism, media, cultural studies. 

Published books: “Precursors of postmodernity in fiction” (2015), “The 

Bulgarian postmodern novel in the cultural context of the new century” 

(2015). 

 
Longxi Zhang is a leading scholar in East-West cross-cultural studies. 

He holds an MA from Peking University and a Ph. D. from Harvard. He 

had taught at Harvard and the University of California, Riverside, and is 

currently Chair Professor of Comparative Literature and Translation at 

City University of Hong Kong. He is an elected foreign member of the 

Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, a member 

of the Executive Council of the International Comparative Literature 

Association, and an Advisory Editor of New Literary History. His 

research interests are East-West cross-cultural studies, and his major book 

publications include The Tao and the Logos: Literary Hermeneutics, East 
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and West (Durham: Duke University Press, 1992); Mighty Opposites: 

From Dichotomies to Differences in the Comparative Study of China 

(Stanford: Stanford University Press, 1998); Out of the Cultural Ghetto 

(Hong Kong: Commercial Press, 2000; Beijing: Joint Publishing Co., 

2004, in Chinese); Allegoresis: Reading Canonical Literature East and 

West (Ithaca: Cornell University Press, 2005); Unexpected Affinities: 

Reading across Cultures (Toronto: University of Toronto Press, 2007); 

An Introduction to Comparative Literature (Shanghai: Fudan University 

Press, 2009, in Chinese); and most recently, A Spiritual Epic: Paradise 

Lost (Taipei: Net and Books, 2010, in Chinese). 

 
Tadeush Sherbovski (in Polish: Tadeusz Szczerbowski) is a professor 

at the Pedagogical University of Cracow, head of the Department of 

Translation, author of 10 monographies. Object of his studies are the 

language games in the texts of the Polish and Russian cabaret in the 

1980s, the translated works of James Joyce, the languages and cultures 

of the Austronesian people, the Russian theories of artistic translation, 

and also the Polish and Russian slang. His paper on the European canon 

in the light of the contemporary theory of translation was published in 

2012 (Szczerbowski, T. Kanon europejski w świetle współczesnej teorii 

przekładu. – In: Wichrowska, E. (red.), Europejski kanon literacki. 

Warszawa, 173–178). <https://orcid.org/0000-0002-1808-3831>. 

 
Tsvetan Rakyovsky has graduated from Sofia University “St. Kliment 

Ohridski”. He became Associate Professor in 1999 and has been Professor 

since 2007. Doctor of Philology. He is an author of nine books, the last of 

which is “Bulgarian Literary Mysteries” (2018). 

 
Venceslav Sholce has a Master’s degree in Literature from Sofia 

University “St. Kliment Ohridski” and is currently a PhD candidate in  

History of the Bulgarian Literature with a thesis on the works of Simeon 

Radev in the beginning of the XX century. His academic interests and his 

publications are in the field of the Bulgarian literary history, the history 

and the theory of culture, the theory of literature, the theory of history, 

the philosophy of language, aesthetics and epistemology. 
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Vera Kaplická Yakimova (1983) earned her Slavic studies degree at 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2006 and continued her 

education in a PhD program at the University of South Bohemia in 

České Budějovice. There she defended a thesis on “The literary canon’s 

journies” in which she deals with comparativistic problems of theoretical 

and practical value. In 2015 her book „Literární kánon a překračování 

hranic“ („The literary canon and the crossing of borders”) was published. 

Since 2009 she teaches disciplines connected to the canon theory, 

comperative literature and cinematic theory at the University of South 

Bohemia in České Budějovice. 

 
Zdravko Lovchaliev is born in 1993 in Smolyan. He studied Bulgarian 

Philology at Sofia University and is currently a student in the MA 

program “Old Bulgarian studies” at The Department of Cyrillo- 

Methodian studies. His research topics are focused mainly on the 

medieval cultural and literary legacy of the Slavic people, the specialized 

work with incunabula (Glagolic and Cyrillic) aimed at examining and 

describing their orthographic and palaeographic specifics, their code and 

filigrees. He has a couple of publications in academic journals, related 

to the aforementioned problematic, and has participated in national 

and international conferences. Alongside his medieval and paleoslavic 

studies, he has a keen interest towards finding new interpretative models 

and methods for recepting and analyzing the classical texts of Bulgarian 

literature. He is strongly enthusiastic about the critical and creative 

writing. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ 

В СП. „ЛИТЕРАТУРАТА“ 

 
 

Уважаеми колеги, 

 
Пред вас е сп. „Литературата“, което от 2007 г. излиза в този възста- 

новен/обновен формат. Списанието залага на интердиспиплинарността 

и разбира литературата в широкия контекст на прехода между текстове, 

на проблематизиране на граници, на интертекстуалност и поместване 

на литературата в широк културологичен контекст. То центрира върху 

различни подходи в интерпретаторските възможности както на литера- 

турата, така и на други сфери от културата. Изданието отстоява баланса 

между преводни и български авторски текстове, като задачата е да се ви- 

дят гледните точки в различни традиции и култури, а и да се ситуира род- 

ното сред тях. Затова списанието целенасочено се стреми да представя не 

само популярни имена, но да налага и нови. Както и да не е центрирано 

единствено около англоезичната традиция, а да представя испаноезична- 

та, португалоезичната, славянските и прочее. „Литературата“ дава поле 

и на актуални научноизследователски и образователни дебати, както и 

поддържа постоянна рубрика за нови книги. Основна грижа на екипа е 

качеството на предлаганите за печат публикации, които са подложени и 

на анонимно рецензиране. Всички предоставени материали се оценяват 

анонимно от двама рецензенти, които дават становище независимо един 

от друг. Приемането на предложените ръкописи е съобразено с препо- 

ръките на рецензентите. Крайното решение относно публикуването на 

материалите се взима от редакционната колегия. 

 
Процесът по независимото двойно рецензиране следва стъпките: 

• Статията се изпраща на двама рецензенти за оценяване. 

• Рецензентите оценяват текста и го препоръчват за публикуване или 

за отхвърляне, те предлагат и даден текст да се публикува след нанасяне 

на съответните корекции. 

• За трудове, претърпели корекции, същите рецензенти се информи- 

рат за качеството на редактирания материал. 

• На автора (авторите) се изпраща писмено потвърждение за приема- 

нето на публикацията. 

• Процесът по рецензирането отнема максимум един месец. 
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Технически изисквания към текстовете 

Редакционният екип на сп. „Литературата“ съгласно международно 

възприетите изисквания за обработка и публикуване на научните изслед- 

вания за реферирането и индексирането им Ви уведомява за технически- 

те изисквания към текстовете, предложени за публикуване в изданието 

на Факултета по славянски филологии. 

1. Работи се на 12 n Times New Roman 

2. Обемът на статиите е до 25 страници и 45 000 знака (заедно с ин- 

тервалите), а на рецензиите до – 5 страници и 9000 знака. 

3. Към материалите на ръкописа с библиографията се включват още и 

следните задължителни елементи: 

– името на автора/авторите: на български и английски език 

– местоработата им 

– имейл-адрес 

– заглавие на статията: на български и на английски език 

– анотация на английски език 

– до 5/7 ключови думи на английски език 

– кратко (творческобиографично) представяне на автора 

4. При подчертаване на отделни елементи в текста се използва само 

курсив (Italic). Болд се използва само в заглавията. 

5. Библиографският списък се оформя под надслов „Цитирана лите- 

ратура“, която включва само цитирани заглавия. Те се подреждат по аз- 

бучен ред, като се отделят единиците на кирилица и латиница: първо се 

дават тези на кирилица. 

6. Цитиранията имат следния синтаксис: 

– фамилията, годината, следвани от двоеточие с интервал, напр. 

Popov 1984: 

– фамилно име на автора, последвано от запетая и интервал 

– съкратеното инициално лично име на автора, следвано от точка и 

интервал след нея 

– заглавието на статията или монографията, която се изписва с прав 

шрифт (Normal), последвана от точка и интервал след нея 

– при цитиране на сборници следва предлогът „В“, след който се 

поставя двоеточие и интервал. При заглавията на латиница се използва 

предлогът „In“, независимо от езика на съответното заглавие 

– следват имената на съставителите или редакторите, изписани по съ- 

щия начин като при автора на статия 

– след тях се изписва в курсив (Italic) заглавието на сборника, послед- 

вано от точка и интервал 
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– поредносттта е на града, в който е издадена библиографската едини- 

ца, изписан с цяло име и последван от двоеточие 

– издателството, изписано без кавички, без думата „издателство“, 

последвано от запетая 

– при цитиране на сборник накрая се посочват началната и крайната 

страница на статията в него. Страниците са разделени с голямо тире без 

интервал и накрая се поставя точка 

– при цитиране от периодично издание след заглавието на статията 

се поставят поставят точка и //, последвани от интервал. След това се по- 

сочва заглавието на периодичното издание, годината на издаването (без 

годишнината), следва запетая и интервал, а след тях знакът № и цифрата 

на броя. След него се поставя запетайка и интервал, а след тях началната 

и крайна страница на цитираната статия (по вече описания начин в пред- 

ходния пункт) 

– в цитираната библиография на кирилица след библиографското опи- 

сание в скоби се дава транслитерация на това библиографско описание. 

– цитирането вътре в текста на автори на латиница е в скоби с фами- 

лията, годината и (ако има) посочване на страница на цитирания автор: 

(Popov 1984: 234) 

– цитирането вътре в текста на автори на кирилица е в скоби с фа- 

милията – на кирилица и транслитерирана – плюс годината и (ако има) 

страница: (Попов/Popov 1984: 234) 

– когато дадено произведение се изписва под черта, се следва синтак- 

сисът, описан по-горе 

– при повторно цитиране на две и повече произведения не се дава 

пълно библиографско описание – отбелязват се само името на автора в 

инверсия, заглавието и страниците 

– всеки автор транслитерира цитираната си литература, която е на 

кирилица. 

За транслитериране на източниците на български език може да полз- 

вате: https://slovored.com/transliteration/ 

За транслитериране на източниците на руски език може да ползвате: 

http://translit.ru 

 
Напомняме, че индексаторите държат цитиранията да са предимно 

от последните 5 години, което е знак за научната осведоменост на автора 

в актуалната ситуация, както и че е добре да се избягват самоцитирани- 

ята, които деформират статистиките в платформата. При позоваване на 

собствени предходни изследвания използвайте бележки под линия. 

http://translit.ru/
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7. Рецензиите трябва да имат заглавие и да посочват пълните библио- 

графски данни за рецензираната книга. Те се подчиняват на всички горе- 

посочени изисквания при представяне на информация за техния автор и 

при цитиране. 

8. Поради необходимостта да се спазва регулярност на излизане на 

списанието – два пъти годишно (през пролетта и преди Коледа), обръща- 

ме особено внимание за стриктното спазване на сроковете за предаване 

на материалите – най-късно три месеца след тяхната поръчаност. 

9. Сп. „Литературата“ публикува само текстове, които са писани специ- 

ално за съответния тематичен брой или най-малкото – настоящата публи- 

кация е първата им печатна. Редколегията не носи отговорност за последва- 

що използване на труда. Авторът на текста отговаря за оригиналността му. 

Благодарим за коректността и разбирането, които са в интерес на фи- 

лологическата ни гилдия. 

 
ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ 

Списание „Литературата“ държи на честното и професионално от- 

ношение във всички аспекти от публикационната дейност. Публикуват 

се оригинални произведения, значими за интелектуалната общност, 

представени във възможно най-добрата форма и според най-високите 

стандарти. Очакваме същите високи стандарти и от нашите рецензенти 

и автори. Почтеност, автентичност и честни отношения – от страна на 

авторите, и справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна 

на редакторите и рецензентите са сред приоритетите, които ни помагат 

да постигнем целта си. 

Списание „Литературата“ одобрява и зачита нормите на поведе- 

ние и международните стандарти, които са установени от Committee 

on Publication Ethics (COPE) [1] и могат да се намерят безплатно на 

техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Документите в тази връз- 

ка включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal 

Editors [2] и Code of Conduct for Journal Publishers [3]. 

Следните редакторски извадки от COPE – документи (Kleinert, S. and 

Wager, E. (2011); Wager, E. and Kleinert, S. (2011) изясняват някои ключо- 

ви моменти за работата на редакторите и авторите. 
 

Редакторите 

– трябва да вземат честни и безпристрастни решения, без да се ръко- 

водят от комерсиални съображения, като следва да осигурят справедлив 

и подобаващ процес на рецензиране; 
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– трябва да прилагат редакционна политика, която стимулира макси- 

мална прозрачност и изчерпателни, достоверни сведения; 

– трябва да се грижат за запазването на интегритета на публикува- 

ното чрез издаване на корекции и анулиране, където е необходимо, и да 

преследват при съмнения в предполагаеми злоупотреби с публикациитe; 

– трябва да имат налице подходяща политика за справяне при кон- 

фликт на интереси. 

 
Авторите 

– трябва да представят материали върху работа, която е била извър- 

шена по етичен и отговорен начин, съобразно съответните закони; 

– трябва да представят резултатите си ясно, честно и без да ги фалши- 

фицират или да фабрикуват и манипулират данните; 

– трябва да се постараят да описват методите си ясно и недвусмисле- 

но, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други учени; 

– трябва да се придържат към Изискванията за публикуване, като се 

уверят и потвърдят, че представените творби са оригинални, не са плаги- 

атствани и не са публикувани никъде другаде; 

– трябва да поемат отговорност за изпратените за публикуване мате- 

риали; да носят отговорност за вида на текстовете, които са изпратили 

за печат; 

– трябва да носят отговорност, че авторството (както е посочено в 

реда, съдържащ името) подобаващо отразява индивидуалните приноси 

към работата и описанието ѝ; 

– трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всич- 

ки съществуващи или потенциални конфликти на интереси. 

След като получи потвърждение за публикуване на текста си, авторът 

попълва следната Декларация за съгласие: (Publication Agreement). 

 
[1] Комитет за етичност на публикациите (КЕП) 

[2] Кодекс за поведение и оптимални указания за редактори на спи- 

сания 

[3] Кодекс за поведение за издатели на списания. 
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REQUIREMENTS FOR PUBLICATIONS IN THE JOURNAL 

“LITERATURATA” 

 
 

Dear colleagues, 
 

In front of you is the journal “Literaturata”, which has been released since 

2007 in this restored/updated format. The journal relies on interdisciplinarity 

and understands the literature in the broad context of transitions between 

texts, questioning the borders, intertextuality, and examining literature in a 

broad cultural context. It focuses on different approaches in the interpretative 

capabilities of both literature and other areas of culture. The journal defends 

the balance between translations and texts of Bulgarian authors; its main task 

is to present the views of different traditions and cultures and to locate the 

native culture among them. Therefore, it purposively seeks to present not only 

popular names but also to impose new ones. It is not centered on the English- 

langiuage tradition, but rather on the Spanish-language, Portuguese-language, 

Slavic language and other traditions. The journal opens a space for up-to-date 

research and educational debates and supports a permanent rubric for new 

books. The main concern of the team is the quality of the printed publications, 

which are also subject to anonymous review. All submitted materials are 

evaluated anonymously by two reviewers who give an opinion independently 

of each other. The acceptance of the proposed texts is in line with the 

recommendations of the reviewers. The final decision on the publication of 

the materials is taken by the editorial board. 
 

The process of independent double review follows the next steps 

• The article is sent to two reviewers for evaluation. 

• Reviewers review the text and recommend it for publication or for 

rejection. They suggest that a certain text could be published after appropriate 

corrections. 

• The reviewers evaluate the quality of the edited texts. 

• A written confirmation of the acceptance of the text is sent to the author (s). 

• The review process lasts maximum one month. 

Formal requirements for the texts 

The editorial team of the journal “Literaturata”, according to the 

internationally accepted requirements for processing and publishing scientific 

papers, for references and indexing, would like to inform you about the 

technical requirements for the texts proposed for publication. 
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1. Font: Times New Roman, 12 pt font size 

2. The length of articles – up to 25 pages (45,000 characters with spaces), 

and of reviews – up to 5 pages (9,000 characters). 

3. The following elements should also be included: 

– personal name of the author / authors: in Bulgarian and English language 

– his/her workplace 

– e-mail address 

– title of the article: in Bulgarian and English 

– abstract in English 

– up to 5/7 keywords in English 

– brief presentation of the author 

4. When particular elements are emphasized in the text, italic should be 

used. Bold is used only in titles. 

5. The bibliography is formed under the heading “Literature Cited”, which 

includes only quoted titles. They are arranged in alphabetical order – the titles 

in Cyrillic and in Latin should be separated: the Cyrillic ones are given first. 

6. Quotes should have the following syntax: 

– surname of the author, year of publication, followed by a colon and 

space, eg. Popov 1984: 

– surname of the author, followed by a comma and space 

– abbreviated first name of the author, followed by a full stop and a space 

after it 

– title of the article or monograph, written in Normal, followed by a full 

stop and a space after it 

– in citation of collections, the prefix “In” follows, followed by a colon and 

a space. In titles in Latin, the prefix “In” is used, regardless of the language of 

corresponding title 

– followed by names of the compilers or editors written in the same way 

as the author of the article 

– followed by the title of the collection in italic, full stop and a space 

– full name the city, where the bibliographic unit was published, followed 

by a colon 

– publisher without quotation marks and the word “publisher”, followed 

by a comma 

– when a collection is cited, numbers of first and last page of the article 

should be indicated. Pages are separated by a long dash, without space, and in 

the end – full stop. 

– when the quotation is from a periodical, the title of the article is followed 

by //, and a space. Name of the periodical, year of publication (without year 

of the journal), followed by a comma and space, the sign № and the number 
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of the edition. After that a full comma and space, followed by numbers of first 

and last page of the cited article (as it is described in the previous paragraph). 

– when a work is being cited within a footnote, the above given syntax 

should be used 

– when an already refered work is being refered again, a full bibliographical 

description is not required – only the inversed author’s name, the title and the 

pages are required 

– each author has to transliterate cited literature, when it is in Cyrillic. 

– we would like to remind you that most of the quotes should be from 

the last 5 years, and self-quotes should be avoided. When you refer to your 

previous papers, please use footnotes. 

7. Reviews should have a title and indicate the full bibliographic data of 

the reviewed book. They comply with mentioned requirements regarding their 

author and quotations. 

8. The regularity of thematic editions of the journal – twice a year (in 

spring and before Christmas), requires strict adherence to deadlines – within 

three months. 

9. The journal “Literaturata” publishes texts that are written еspecially for 

the respective thematic edition, or at least the current publication has to be the 

first for the text. Editorial team is not responsible for subsequent use of the 

paper. The author of the text is responsible for its originality. 

Thank you for your correctness and understanding which are in the interest 

of our philological guild. 

 

 
ETHICS OF PUBLICATION 

 
The journal “Literaturata” insists on the honest and professional attitude 

in all aspects of the publishing activity. It publishes original works that are 

significant for the intellectual community, according to the highest standards. 

We expect the same high standards from our reviewers and authors. Integrity, 

authenticity and honest relationships – on the part of authors, and detachment, 

objectivity and confidentiality – on the part of editors and reviewers are among 

the priorities that help us achieve our goals. 

 
The journal “Literaturata” approves and respects the codes of conduct and 

international standards established by the Committee on Publication Ethics 

(COPE) [1] and can be found on their website – http://publicationethics.org/. 

The documents include Code of Conduct and Best Practice Guidelines for 

http://publicationethics.org/
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Journal Editors [2] and Code of Conduct for Journal Publishers [3]. 

The following editorial extracts from COPE documents (Kleinert, S. and 

Wager, E. (2011), Wager, E. and Kleinert, S. (2011)) clarify some key points 

for the work of editors and authors. 

 
Editors 

– must take honest and impartial decisions without being guided by 

commercial reasons, and should ensure a fair and proper review process; 

– must implement an editorial policy which promotes maximum 

transparency and comprehensive, credible information; 

– must ensure the integrity of the published texts and to react in case of 

suspected misuse of publications; 

– they have to follow an appropriate policy to deal with problems related 

to conflicts of interest. 

 
Authors... 

– must present papers that are result of research done in an ethical and 

responsible manner, in accordance with relevant laws; 

– must present their results clearly and honestly, without forgery and 

fabricated or manipulated data; 

– must describe their methods clearly and unambiguously so that their 

findings can be confirmed by other scientists; 

– must adhere to the Requirements for publication, confirming that the 

submitted works are original, not plagiarized and published elsewhere; 

– must assume responsibility for the materials sent for publication; must 

be responsible for the presentation of texts they have sent; 

– must assume responsibility that authorship properly reflects the individual 

contributions to the work and its description; 

– must declare sources of funding and any existing or potential conflicts 

of interest. 

After receiving confirmation for the publication, the author should 

complete the following Publication Agreement: 

 
(Publication Agreement) 

[1] Committee on Publication Ethics 

[2] Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors 

[3] Code of Conduct for Journal Publishers. 
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