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Abstract: The paper presents, comments upon and analyses the anthology of literary 
criticism ,,1818 – 1918. On Turgenev” by the Russian journalist, critic, aesthete and 
philosopher P. P. Pertsov in the context of Turgenev’s jubilee in 1918. An emphasis is placed 
on Pertsov’s work as a creator of anthologies with systematic thinking and a sense of the 
historical development of literature, which in the late 19th c. popularized the philosophical-
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,,Може ли да си представите по-страшни контрасти: Тургенев и 
съвременната руска литература, годишнината от раждането на Турге-
нев – и годишнината от така наречения болшевизъм, опозорил родината 
на Тургенев пред цялото човечество! Може ли да се говори за Тургенев 
при наличието на такива контрасти!” (Bunin, 1918)1 - така започва кратката  
статия на Иван Бунин, публикувана в ,,Одесские новости” на 10 ноември 
1918 г. по повод 100-годишния юбилей на Тургенев. В разгара на Граждан-
ската война, сред отломките на разпадащия се руски свят, в който вилнее 
масово насилие, решеният да емигрира Бунин с гневна горест призовава 
Тургеневият юбилей да бъде посрещнат ,,само със срам и мълчание”. За 
него налаганият от болшевиките политически режим е дивашко отрица-
ние на стария религиозен, етичен и културен ред, гарантирал цивили-
зования облик на нацията, принадлежността ѝ към духовно развитите 
общества. Затова възхвалата на болшевишката власт от някои руски по-
ети (Блок и неговите ,,сподвижници”) според Бунин свидетелства за чу-
довищната деградация на руската литература, ,,изубила ум, такт, съвест 
и даже елементарна грамотност” (Bunin, 1918) и в този смисъл поругала 
1 Прев. м. – Р. П. Всички преводи на цитати от рускоезични източници в статията са мои – Р. П.
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завещаните ѝ от Тургенев високи нравствени и художествени критерии. 
Болезнено изживяващ разрива между културното минало и приеманото 
за малокултурно сегашно, Бунин превръща творчеството на Тургенев в 
ценностен коректив на съвременната му политическа и литературна си-
туация. И още нещо, той предсказва намерението на провъзгласилата се 
за ,,болшевишка” интелигенция начело с Горки да си присвои класѝка и 
кощунствено да го употребява за целите на своята идеологическа пропа-
ганда:  

... да празнувам заедно с Троцки, Ленин, Петерс2 и Горки, който може 
би в този момент, правейки се на ,,фанатик”, сред човешки и конски 
трупове държи пламенни речи за ползата от просвещението и щедро 
дарява с томчета на ,,социализирания” Тургенев победоносния руски 
демос, същия този демос, който вече оскверни гроба на Толстой, изпе-
пели дома на Пушкин, опустоши родовото гнездо на Тургенев, а сега с 
окървавените си лапи спокойно си свива от страниците на тези томче-
та цигари, – не, да говоря и да празнувам в тези окаяни дни, това вече 
съвсем не е по силите ми (Bunin, 1918).   

В риторическия режим на този публицистичен текст заявеният 
отказ от говорене за Тургеневия юбилей прераства в многозначен сло-
весен жест – възмущение от моралния провал на част от ,,старата” инте-
лигенция, раболепно поставила се в служба на новата власт; непримири-
мост със започналия политически погром над традиционните културни 
ценности и авторитети; почтително смълчаване пред паметта на ,,вели-
кия и прекрасен руски поет” като противодействие на очакваните офици-
озни слова за него; скръбно, но изпълнено с достойнство оттегляне redi 
in interiorem hominem. Призивът на Бунин за обмълчаване на паметната 
за руската литература дата е проява на политическо красноречие, коя-
то едва ли сериозно разчита на публична подкрепа. Той търси най-вече 
перформативния ефект, внушаването на ценности и формирането на кри-
тична нагласа спрямо социалната и културната политика на болшевики-
те, тогава вече закриващи елитни периодични издания и поставящи под 
контрол средствата за масова информация, книгопечатането и книгораз-
пространението.      

Макар в условията на Гражданската война възможностите за про-
веждане на тържества и публикуване на литературнокритически тексто-
ве да са силно ограничени, юбилеят на Тургенев не остава неотбелязан. 
Представители на различни поколения от художествената и академична-
та интелигенция се включват в честването. В Москва Обществото на лю-
бителите на руската словесност организира тридневни литературни чете-
ния и създава специална комисия начело с литературния историк Павел 
Сакулин, която се наема с издаването на периодичния сборник ,,Тургенев 
2 Яков Петерс (1886–1938) – тогава заместник на Дзержински във ВЧК и председател на 
Революционния трибунал.
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и неговото време”3. Отпечатано е споменното интервю ,,Четири срещи с 
Тургенев” с тачения пушкинист Семьон Венгеров, етнографът и историк 
на руската литература Алексей Грузински публикува монографията ,,И. С. 
Тургенев. Личност и творчество”, Сакулин – книгата ,,На границата меж-
ду две култури: И. С. Тургенев”. Току-що завършилият Киевския универ-
ситет Михаил Алексеев, по-късно известен славист и литературен компа-
ративист, дебютира като изследовател с доклада ,,Тургенев и музиката”. В 
Одеса излиза сборникът ,,Венец за Тургенев: 1818 – 1918”, в който със ста-
тии участват театроведът Борис Варнеке, Василий Гипиус, тогава член на 
Киевското историко-литературно общество, Леонид Гросман, към онзи 
момент преподавател по философия на правото в Новоросийския уни-
верситет, и литературоведът Владимир Фишер. С публикации в периоди-
ката откликват на Тургеневия юбилей писателят Владимир Короленко, 
авторитетният литературен историк и лингвист Дмитрий Овсянико-Ку-
ликовски, амбициозният биограф на Пушкин и негов текстолог Николай 
Лернер, многообещаващият млад литературовед Юрий Николски, бъде-
щият изследовател на руската средновековна книжнина Николай Гудзий 
и мн. др. Отпечатани са писма на Тургенев до поета Николай Некрасов и 
кореспонденцията му с актрисата Мария Савина. Театрите в Петроград и 
Москва се включват в Тургеневите дни с премиери на ,,Провинциалист-
ката”, ,,Закуска у предводителя”, ,,Вечер в Соренто” и ,,Храненик”, както 
и с инсценировки на разкази от ,,Записки на ловеца”. Появява се филмът 
,,Нещастната” на режисьора Николай Маликов по едноименния разказ на 
писателя от 1868 г., в град Орьол е открита библиотека музей, която носи 
неговото име. 

Впечатляващата активност, с която през страшната за Русия 1918 
година е отбелязан юбилеят на Тургенев4, издава съпротива срещу трав-
матичното усещане за катастрофизъм, предизвикано от критичната ситу-
ация, в която се оказва тогава руското общество. Заплахата от пропадане 
в безвремието и безпаметството на политическия хаос, смазващата нео-
пределимост на сегашното и екзистенциалната тревога за бъдещето на 
раздираната от противоречия нация засилват потребността от обръщане 
към общото културно минало, в случая – към литературното наследство 
на юбиляря. Честването на Тургенев е опит за свързването му със съвре-
менността, без значение върху какво от неговото творчество се поставя 
диалогичен акцент и дали става въпрос за носталгично отъждествява-
не с представяната от творбите му дореволюционна култура, какъвто е 
изборът на Бунин, или за преосмислянето им в духа на новоналаганата 

3 Първият том от поредицата излиза през 1923 г. под редакцията на Н. Бродски.
4 Частична представа за нея дават издадените от М. Алексеев ,,Материали към Тургеневата 
библиография (1918–1919 г.)”, отразяващи 108 публикувани в Южна Русия по повод 
100-годишнината от раждането на писателя книги и статии, както и организираните там 
тържества, лекции и концерти, посветени на Тургенев в Киев, Полтава, Чернигов, Кременчук, 
Житомир, Бердянск, Одеса и Таганрог (Вж. Alekseev, 1923, pp. 317–324).
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идеология, към което клони актьорът и режисьор Николай Урванцов, раз-
познал в писателя ,,един от първите борци за освобождение на народа, 
аристократ – видял човек и брат в роба мужик” (Urvantsov, 1918, p. 37). 

Сред всички тогавашни жестове на почит към паметта на Турге-
нев ще откроя антологията ,,1818 – 1918. За Тургенев”, чийто съставител е 
сближаваният с първото поколение символисти5 поет, критик, публицист 
и философ Пьотър Перцов (1868 – 1947). Тази внимателно и вещо компо-
зирана книга носи интелектуалния дух на отиващата си руска култура 
от краевековието с присъщите ѝ артистизъм и ерудитска самовзискател-
ност. В първата си част тя чертае специфичен маршрут на променливото и 
многогласово отношение в руската критика към творчеството и личност-
та на Тургенев до началото на революцията. Нейната втора част събира 
няколко погледа ,,отвън” към чествания творец – на Е. Ренан, М. де Вогюе, 
Г. Брандес и Ю. Шмид, за да допълни ,,колекцията” от критически мне-
ния, сменяйки оптиката спрямо обекта на представяне. Към сборника е 
приложен и внушителен опис на рускоезичната библиография за Турге-
нев – монографии, статии и публикации на архивни материали. 

В антологията П. Перцов сглобява лична версия на компетентно 
четения и стойностно тълкуван Тургенев и така задава стратегическа 
перспектива, през която съвременникът поновому, през конструирания 
зрителен ъгъл, да възприеме творбите му и да ги включи в своето духов-
но пространство, превъзмогвайки чувството си за културна дезориента-
ция в преживявания мъчителен исторически момент. От друга страна, 
книгата, като подрежда различни осъществени във времето тълкувания 
на Тургеневото творчество, захранва представата за неговия смислов и 
художествен потенциал, за способността му да удържа жив критическия 
интерес, да бъде мярка за виталността на руското литературно наслед-
ство, с което затвърждава мястото на писателя в националния канон. 
Чрез подбраните текстове Перцов, верен на своите естетически пристрас-
тия, откроява ценените от него критици и подходи към литературата, т.е. 
косвено моделира и металитературното поле както в исторически план, 
така и в актуалния му срез. И понеже всяка антология, а литературнок-
ритическата в най-голяма степен, предполага комплексен аксиологичен 
филтър, от което следва, че предявява и повишени изисквания към своя 
адресат, то и съставената от Перцов разчита не на масовия, а на ерудира-
ния читател, способен по достойнство да оцени качествата на предложе-
ните му текстове. 

* * *

Когато се захваща с книгата за Тургенев, юристът П. Перцов има 
вече значителен опит като публицист, критик, съставител и редактор на 

5 В действителност отношенията на П. Перцов със символистите са сложни и съвсем не 
безоблачни.
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антологии и литературнокритически сборници. В началото на 90-те г. той 
става сътрудник на престижното народническо списание ,,Русское богат-
ство”, редактирано от Н. Михайловски, но бързо се разочарова от анти-
естетизма в литературната му политика, който противоречи на личното 
му разбиране за смисъла и ролята на критиката в тогавашния културен 
живот. През 1895 г. заедно с братовчед си В. Перцов издава антологията 
,,Младата поезия” (Pertsov, Pertsov, 1895), включваща стихотворения на 42 
поети, родени след 1855 г., сред тях Н. Мински, К. Балмонт, В. Брюсов, Д. 
Мережковски, И. Бунин и др. Година по-късно излиза съставеният от него 
концептуален сборник ,,Философски течения в руската поэзия” (Pertsov, 
1896). Този оригинален творчески проект легитимира философско-мета-
физичния подход към ,,старата” руска поезия (от Пушкин до Голенишчев-
Кутузов) чрез критически статии на самия П. Перцов, Д. Мережковски, 
С. Андреевски, Б. Николски и В. Соловьов, интерпретиращи различните 
проявления на свръхчувственото у всеки от избраните поети. През 1899 
– 1900 г. Перцов редактира книгите на В. Розанов (с когото го свързва сър-
дечно приятелство) ,,Здрачът на Просвещението”, ,,Религия и култура”, 
,,Литературни очерци”, ,,Природа и история”, а през 1903 – 1904 г. е из-
дател и съредактор (заедно с Д. Мережковски и З. Гипиус) на религиоз-
но-философското списание ,,Новый путь”, замислено в противодействие 
както на утилитарно-позитивистичните настроения в руската култура, 
така и на ортодоксалното православие и възнамеряващо да пропагандира 
енигматичната ,,нова религиозност”. През 1906 г. Перцов става редактор 
на литературната притурка към в. ,,Слово”, където с неговата благословия 
се печатат А. Блок, И. Аненски и Ф. Сологуб. От 1908 г. той е щатен сътруд-
ник  на в. ,,Новое время”, в който до закриването на изданието през 1917 
г. излизат повече от 500 негови статии, литературнокритически есета и 
журналистически очерци. 

Без съмнение близо три десетилетия Перцов активно участва в 
руския литературен живот, но понеже няма никакви амбиции за лидер-
ство6, остава в сянката на нарцистични фигури като А. Волински, В. Брю-
сов, Д. Мережковски и В. Розанов. В случая по-важното е, че той, макар да 
му е вменявана липса на ярка или поне отчетлива индивидуалност (Брю-
сов, Розанов и др.), неизменно отстоява позицията си на естет идеалист, 
скептичен към всякакви крайни, подриващи стабилността на културната 
приемственост художествени и метахудожествени акции. Перцов настой-
чиво развива у себе си усета за историчност и систематичното мислене, 
воден от убеждението, че литературната критика е автономна естетиче-
ска област, която в Русия десетилетия наред не е успяла да се еманципира 
от всекидневната социалност и идеологическата встрастеност, да осъзнае 

6 До 1918 г. той публикува пет авторски книги: ,,Писма за поезията” (1895), ,,Първи сборник” 
(1902), ,,Венеция” (1906), ,,Венеция и венецианската живопис” (1912) и ,,Панрусизъм или 
панславизъм?”(1913), превежда ,,Пътешествие из Италия” на И. Тен.
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своето специфично културно предназначение. Още през 1893 г. в писмо до 
поета Дмитрий Шестаков той пише: 

Време е руските критици да спрат самоукия си галоп и да се откажат 
от безцеремонното си отношение към авторите, време е да се простят 
със своите възпитателни похвати и да възприемат западноевропейския 
метод. Ние трябва да се учим не от Добролюбов и Писарев, дори не и от 
Белински (те са били добри за времето си), а от Брандес, Тен, Льометр, 
Ренан, критиците на Англия и Америка. Особнячеството на руската 
критика приключи, сега тя трябва да се прехвърли върху общочовешка 
почва, иначе ще се превърне в може би ярко, но безплодно съцветие, 
което ,,не радва ни сърцето наше, ни очите”7  (Lavrov, 2007).

 Дейността на антологиста Перцов в средата на 90-те г. категорич-
но се отблъсква от критическите стереотипи на овехтелия позитивизъм 
и въвежда други подходи както към съвременната му поезия, така и към 
класическата. Забележителното е, че двете книги – ,,Младата поезия” и 
,,Философски течения в руската поезия” – осъществяват твърде различни 
металитературни инициативи. Първата рефлектира върху литературно-
то настояще,  поемайки всички рискове, които произтичат от недостига 
на времева дистанция между селективното намерение и актуалния пое-
тически ландшафт – променлив и все още стойностно непрояснен. Това е 
по-скоро актуална антология, чиято цел е не толкова да отсее художест-
вените зърна от плявата, колкото да картографира полето на лириката 
в тогавашния момент и да произведе дискретен историзиращ жест, като 
обособи преходния период в ,,руското стихотворчество” – от посткласич-
ността към модернизма. Може би затова в предговора към сборника Пер-
цов предпочита апофатично да определи приложените в него критерии 
за подбор: ,,Чужди на каквато и да било партийност и тенденциозност, 
издателите в своя избор се ръководеха само от правилото на Тургенев: 
,,в делата на поезията е важна единствено самата поезия” (Pertsov, 1895, 
p. 1). Втората книга е тематична и в голяма степен експериментална ан-
тология, чийто замисъл издава по-сложна металитературна концепция в 
сравнение с вече реализираната:

След излизането на сборника ,,Младата поезия” у мен възникна нов ли-
тературен план, който също имаше донякъде събирателен и резюмиращ 
характер. Естествено беше от поезията да се премине към критиката, по-
неже тя влизаше в съприкосновение с поезията, и панорамно да се пред-
стави нейното новаторство, доколкото това новаторство можеше и успя-
ваше да се прояви при такова съприкосновение (Pertsov, 2002, p. 155). 

За целта Перцов подбира 12 поети от миналото, ангажирани с ,,ве-
чните въпроси на битието”, чиято метафизична ориентация е традицион-
но пренебрегвана от позитивистката критика. В антологията всеки от тях 

7 Неточен цитат от стихотворението ,,Размисъл” на Лермонтов.
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е представен от статия, която анализира и тълкува присъщата му духовна 
нагласа и чиито твърдения могат да бъдат проектирани върху поместени-
те след нея стихотворения, ,,най-типични за философската индивидуал-
ност на дадения автор”, и евентуално – апробирани или не от читателя. 
Авторите на статиите са естетически съмишленици – поети и адепти на 
зародилата се философско-идеалистическа критика, обединени от на-
мерението да преосмислят и преоценят поетическото наследство, като 
открият, разчетат и изтълкуват заложения в него философски пласт, т.е. 
онова, което според тях го прави непреходно, винаги актуално, част от ак-
тивната културна памет. С други думи, антологията се опитва да ревизира 
руския поетически канон, ценностно реабилитирайки творци като забра-
вения ,,метафизик” Баратински, ,,осмения” от съвременниците си ,,панте-
ист” Фет, ,,изящния” Огарьов, засенчен от могъщия интелект на Херцен, 
или ,,будиста” Голенишчев-Кутузов. Заглавието на сборника – ,,Философ-
ски течения в руската поезия”, подсказва и определена литературноисто-
рическа хипотеза. То предзадава възможността предхождащата модерни-
зма поезия да се мисли като динамична система от различни светопола-
гания, в която отделните творчески съзнания влизат в отношения на вза-
имно оспорване или са ,,родословно” обвързани. Смятам, че този обещан 
от заглавието аспект на антологията остава слабо защитен, макар в някои 
от статиите, особено в тези на Перцов, да се правят опити за въвличане 
на поетите в схематични констелации. Водещ в нея е персоналистичният 
модел на представяне, изтъкването на индивидуалното и неповторимото 
в метафизичната настройка на избраните творци. Основната задача на 
сборника обаче е да демонстрира евристичните възможности на новата 
естетическа идеология, призвана да преодолее слабостите на ,,старата” 
и да запълни нейните пропуски. Той огласява смяната на доминираща-
та литературнокритическа парадигма в пространството на руската кул-
тура, появата на общност от критици, които не само разбират поновому 
текстовете от миналото, но и пишат поновому за тях, т.е. преобразуват 
познатия критически дискурс, като се отказват от публицистичния патос 
и социологизиращите обзори и въвеждат в него есеистични, трактатни и 
импресионистични елементи.   

  Първата антология на П. Перцов поставя съвременната руска по-
езия във времева перспектива, мисли я от позицията на условна отстра-
неност, за да открои в нея, от една страна, познатото, унаследеното, пом-
неното, а от друга, зараждащото се, новото, още недобилото отчетливост. 
Тя помага на читателя да види сегашното на литературата като нейно по-
тенциално бъдеще, т.е. да я възприеме по историчен начин. Втората ан-
тология издава противоположно металитературно усилие – да скъси дис-
танцията между литературното минало и четящото го сегашно, предла-
гайки на съвременника да разпознае в ,,далечните” поети свои ,,близки” 
събеседници. По същество и двата сборника имплицират идеята за връз-
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ката между поколенията в руската художествена словесност, извеждайки 
я двупосочно – по вектора на проспекцията и по този на ретроспекция-
та. Разбира се, ,,Философски течения в руската поезия” конструира тази 
връзка далеч по-сложно: през тематичния си фокус, селекцията и крити-
ческата репрезентация на фигурите от миналото, като така остойностява 
в него онова, което набавя основа и произход на промените, настъпили в 
руския естетически и литературен живот от края на XIX век.  

Вече през 1916 г. П. Перцов, дълбоко разочарован от публикации-
те на руската академична критика върху литературната класика, в които 
открива само пустословие, баналности и дразнещо ,,отсъствие на лично 
отношение” към избрания творец, пише на В. Розанов: ,,Добре ще е да се 
преиздадат ,,Философските течения”. Но не буквално (не би имало сми-
съл) [...]: вземаме ... ,,тема” – Лермонтов, Некрасов, Гогол – и подбираме за 
нея статии на ,,умни автори” (Dmitriev, Fyodorov, 2015, р. 236). Идеята си за 
критически сборник, центриран към личността и творчеството на отде-
лен класик, Перцов реализира две години по-късно чрез антологията за 
Тургенев. 

* * *

Ако се вземе предвид огромната литература за Тургенев, натрупа-
ла се към момента, когато Перцов композира интересуващия ме сборник, 
става очевидно, че водещ в него е откровено субективният арбитражен 
принцип, чрез който се осъществява селективно-йерархизиращата функ-
ция на книгата. Антологистът не само подбира метатекстове, но и ги под-
режда върху времевата ос, т.е. историзира дореволюционната критическа 
рецепция на Тургенев, предлагайки своя версия за жалоните в нея. Изве-
дената продуктивна посока в тълкуването и осмислянето на Тургеневите 
творби е обоснована и разяснена в предговора към антологията. В него 
Перцов излага възгледа си за трите последователни фази, през които пре-
минава възприемането на всяко индивидуално творчество, и твърди, че 
те съвсем отчетливо се разпознават в променящата се позиция на руска-
та критика спрямо Тургенев: забелязване на новопоявилия се писател, ,,у 
когото се долавя някакво още неясно новаторство”; формиране на ,,злобо-
дневно” отношение към него, което дава предимство на връзките му със 
съвремието, но неизбежно пренебрегва ,,неповторимата му индивидуал-
ност”; постигане на ,,баланс” в критическите съждения за твореца – ,,раз-
ностранни и може би разноречиви, но в една или друга степен устойчиви”. 
Чужд на безстрастния академичен педантизъм, Перцов не се стреми към 
добросъвестна възстановка на посочените етапи в усвояването на Турге-
невото творчество. Той смята, че колебливите и често недалновидни пър-
воначални отзиви за Тургенев и особено последвалите ги идеологически 
сблъсъци в критиката, превърнали създателя на Базаров в ,,почти поли-
тически писател”, окончателно са изчерпали културната си актуалност: 
,,Но ако днес се опитаме да препрочетем хрониките на тези битки, те ни 
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облъхват с прегорелия прах на вчерашния ден” (Pertsov, 1918, p. 5). Като се 
придържа към своя рецептивен хоризонт, формиран под въздействието 
на ранномодернистичната естетика, Перцов търси в миналите критиче-
ски публикации проявите на интуиция за надконюнктурното в творбите 
на писателя, за съдържащата се в тях метафизична субстанция, т.е. за оно-
ва, което според собственото му разбиране гарантира класичността им. 

Пръв израз на критически усет за непреходното у Тургенев П. Пер-
цов открива в студията на склонния към ,,дионисиевска стихийност” А. 
Григориев ,,И. С. Тургенев и неговата дейност” (1859), с фрагмент от която 
се открива сборникът. Към нея той приобщава и критическия етюд на Н. 
Страхов ,,Бащи и деца” (1862), чието изтъкнато достойнство е, че в разгара 
на полемиката около новоизлезлия роман на писателя успява да се дис-
танцира от ефимерната ѝ злободневност. В статията на А. Херцен ,,Още 
веднъж Базаров” (1869) съставителят цени съпротивата срещу опросте-
ната социална формула, извличана тогава от Тургеневите романи – за 
,,рудинско-кирсановската8 недееспособност на хората от 40-те години”. 
Наследникът на радикалдемократите и идеолог на народничеството Н. 
Михайловски е въведен в антологията със статията си по повод смъртта 
на Тургенев (1883), която според Перцов е опит на цялата народническа 
школа да приеме post-mortem, вече с резигнация, ,,един толкова много 
вълнувал я и тревожен от нея писател” (Pertsov, 1918, p. 6). Четирите те-
кста, представени в реда на тяхното публикуване, маркират първия етап 
в предложения от Перцов вариант на смисленото и достойно за припом-
няне критическо четене на Тургенев в Русия. 

Смятам, че изборът на самобитния мислител Аполон Григориев 
(1822 – 1864) е предпоставен от шумното преоткриване на този поет и кри-
тик в края на XIX и нач. на XX век, в което са замесени и модернистите9, и 
представителите на академичната критика10. Перцов вижда в него най-ве-
че чистосърдечен идеалист, ,,рязко контрастен на своята епоха” с присъ-
щия й утилитарен подход към изкуството, чиято концепция за Тургенев 
намира немалко последователи в руската критика (А. Незеленов, О. Ми-
лер, Ю. Говоруха-Отрок и др.). Подбраният за сборника текст на Григориев 
е фокусиран върху романа ,,Дворянско гнездо” (1859) и съдържа основната 
за цялата му литературнокритическа практика идея – за руската лите-
ратура, в която се разиграва противоборството на две субстанционални 
начала: ,,хищното”, ,,сложно-страстното”, ,,изкуственото” и ,,смиреното”, 
,,простото”, ,,доброто”. Като словоохотливо разгъва ветрилото на типо-
логичните преходи между двата полюса, позовавайки се на известните 

8 Прилагателното е образувано от имената на Тургеневите герои Рудин (протагонист в 
едноименния роман, 1856) и Кирсанов (фамилия на братята Павел Петрович и Николай 
Петрович – персонажи в романа ,,Бащи и деца”, 1862).
9 А. Волински, Б. Садовской, А. Блок, З. Гипиус, В. Розанов.
10 А. Александров, П. Сакулин, Л. Гросман.
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му Тургеневи персонажи, А. Григориев обявява Лаврецки (протагониста 
в ,,Дворянско гнездо”) за значим, макар и колеблив, художествен опит да 
се постигне органичното руско светоусещане: ,, ...преди всичко той е дете 
на почвата11, вследствие на което и достига до нравствено смирение пред 
нея” (Pertsov, 1918, p. 30). 

За разлика от импулсивния шеленгианец А. Григориев, чийто кри-
тически дискурс е твърде хаотичен и разбеглив, неговият последовател 
Николай Страхов (1828 – 1896), математик, естественик и философ идеа-
лист, се отличава с разсъдъчния си и целенасочен изказ. По същество той 
доразвива ,,органичната критика” на А. Григориев, според която одухо-
твореното тъждество между мислене и битие, недостъпно за западноев-
ропейския философски рационализъм, е откриваемо във и чрез литера-
турата, способна да улови живата органика на съществуването. Статията 
му за романа ,,Бащи и деца” (1862), по подразбиране вписана в тази ко-
ординатна система, обосновава няколко оригинални за времето си тези, 
които се оказват учудващо жизнеустойчиви в историческата рецепция на 
творбата за Базаров като: ,,повече руснак от останалите лица в романа”; 
първия ,,монолитен характер”12 на интелигент в тогавашната литература; 
трагичен герой, отхвърлящ на теория природните закони и победен от 
тях. ,,Всеобщите енергии на живота – ето към какво е насочено цялото 
негово <на Тургенев – Р. П.> внимание. Той ни показа как се въплъщават 
тези енергии в Базаров, в същия този Базаров, който ги отрича...” (Pertsov, 
1918, p. 42) – обобщава Страхов. 

Статията на Александър Херцен (1812 – 1870), поставена в конте-
кста на предишните две, внася нов акцент в антологията, понеже пред-
ставлява социалнофилософска рефлексия върху друга статия – ,,База-
ров” (1862) на ,,разрушителя на естетиката” Д. Писарев. Херцен всъщност 
обсъжда не толкова романа на Тургенев, колкото доловеното у неговия 
интерпретатор намерение, отъждествявайки Базаров с ,,новата” – ради-
калдемократична и разночинска по произход – интелигенция, да обезце-
ни социалната активност на предходното поколение руски интелигенти, 
неправомерно свързвано, смята той, с образите на дворяните Кирсанови. 
Блестящият в риторическо отношение Херценов текст атакува ,,истори-
ческата неблагодарност” на нихилистичните базароиди, опитващи се да 
,,бракуват” културните функционери от 40-те г., към които се причислява 
самият му автор. В ситуация на дълбоко идеологическо разединение в 
руското общество Херцен заличава демаркационните линии както между 

11 В критическия език на А. Григориев понятието почва работи със смисъла на народ, ,,народен 
живот” и ,,национална култура”, то все още не функционира като идеологема, в каквато го 
превръща Достоевски.
12 Н. Страхов използва прилагателното ,,цельный”, което може да се преведе и като ,,цялостен, 
неразчленим, целеустремен, завършен”. В лексикона на славянофилите и почвениците 
понятието цельный человек получава устойчива семантика и ценностна маркираност.
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поколенията, така и между социалните групи и прокарва ос на прием-
ственост в плоскостта на гражданското самосъзнание, чийто отпечатък 
открива и в литературата – от ,,Горко на умния” на Грибоедов  до ,,Бащи и 
деца” на Тургенев: ,,И затова не е ли по-интересно, вместо да смразяваме 
Базаров и Рудин, да потърсим червената нишка, която ги свързва, и при-
чините за тяхната поява и метаморфоза” (Pertsov, 1918, p. 50). 

Предполагам, че за П. Перцов, отдавнашен поклонник на Херцено-
вата публицистика заради съчетаващите се в нея ,,ярка художественост и 
превъзходна мисъл” (Pertsov, 1902, p. 42), тази статия е важна по няколко 
причини. Тя обезценява предизвиканите от ,,Бащи и деца” идеологиче-
ски ежби, посочвайки тяхната илюзорност, нищожност и преходност от 
гледна точка на бъдещето. Способността на Херцен да се дистанцира от 
сегашното и да го вписва в подредбена перспектива, която надхвърля ак-
туалното днес, със сигурност импонира на Перцов, за когото е особено 
важно ,,да се различават хоризонтите на историята” (Pertsov, 1911). Допа-
да му и красноречивата защита на мислителите от 40-те г., чиито иде-
ализъм, духовна разкрепостеност, научна и художествена ерудиция съ-
ответстват на представата му за ,,развита културна личност”. Допускам, 
че в подхвърлената от Херцен идея за ,,кръстосаните рими” в историята 
на общественото съзнание, т.е. за редуващите се през поколения свето-
гледни сходства, Перцов намира потвърждение на своето убеждение, че в 
културата на руското краевековие отехтяват гласовете на идеалистите от 
предреформеното време. Миролюбивата фраза на Херцен ,,И аз съм дъл-
боко убеден, че ние с децата на Базаров ще се срещнем със симпатия…” 
(Pertsov, 1918, p. 52) е съзвучна с формиралата се у Перцов в началото на 
XX век адогматична (но не и безпринципна) позиция спрямо идеологи-
ческата поляризация в миналото, което обяснява включването на след-
ващия текст в антологията. Поставен до статията на Херцен, той сякаш 
онагледява предсказаната в нея възможност за среща (сега случваща се в 
пространството на книгата) на едно от ,,децата на Базаров”, и то не кое да 
е, а ,,лъва на руската радикална интелигенция”13, с може би най-мощния и 
красив интелект, излъчен от поколението на Тургеневия Рудин.    

Препечатаното ,,слово” на Николай Михайловски (1842 – 1904) не 
е представително за социологическата критика на народниците, защото 
се отклонява от нейните постулати в посока на онова, което по-късно ще 
бъде наречено ,,психология на творчеството”. Впрочем още през 1893 г. в 
статията си ,,В памет на И. С. Тургенев” Перцов се позовава на текста на 
Михайловски като ,,поправящ” грешките на късогледите позитивисти, 
обявили писателя за хроникьор на съвременния му обществен живот 
(Pertsov, 1893). Действително Михайловски оспорва превтасалия възглед, 
че Тургенев е ,,ловец на историческия момент”, и вижда в създадените от 
него персонажи индивидуализирани варианти на общочовешки психоло-
13 Определение, дадено на Н. Михайловски от критика А. Волински.
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гически типове, ориентирани към любимите на белетриста литературни 
образци – Дон Кихот и Хамлет. Основната му теза се свежда до твърде-
нието, че поради нерешителния си и колеблив характер Тургенев, комуто 
е чужда ,,душевната механика” на активния психотип, несъзнателно бе-
лежи действените си герои с тесногръдие, студенина, емоционална недо-
развитост и, обратно, хамлетовците – с чувствителност, душевна мекота 
и поетичен ореол. Що се отнася до героините, то те интересуват Турге-
нев най-вече в идеалистичната проекция на влюбеността – ,,състояние на 
страстно влечение към нещо велико и светло, но неопределено, далечно, 
мъгляво” (Pertsov, 1918, p. 78). В заключение критикът намеква, че съдни-
ческата позиция спрямо творчеството на Тургенев е възможна, но по пре-
зумпция ограничена, понеже не отчита непреднамерената и загадъчна 
връзка между душевността на писателя и неговата художествена нагласа. 

Следващият блок от текстове в сборника Перцов определя като 
гласове на ,,децата” и ,,внуците” в критиката за Тургенев, уточнявайки, 
че става въпрос не за времеви, а за психологически отстъп между пре-
дишната генерация критици и появилите се през 90-те г. автори, чиито 
публикации без съпротива се вграждат в актуалните и през започналия 
век прочити на литературата. Според него именно статията на С. Андре-
евски ,,Тургенев. Неговата индивидуалност и поезия” (1892), част от която 
е включена в сборника, оповестява категоричната промяна в подхода към 
завещаното от писателя – ,,поврат от ,,злободневността” и изолираните 
съждения към спокойната и обобщаваща оценка” (Pertsov, 1918, p. 6). Тази 
пренагласа на фокуса към ,,обективност”, твърди Перцов в предговора, се 
отразява и върху академичното изучаване на Тургеневите произведения 
– ефект, който е демонстриран с извадка от книгата на проф. Д. Овсяни-
ко-Куликовски ,,Етюди за творчеството на И. С. Тургенев” (1896). В кон-
трапункт на професорския текст с присъщата му ,,наукобразна епичност” 
Перцов поставя импресионистичното есе на поета И. Аненски ,,Умиращи-
ят Тургенев. ,,Клара Милич” (1906), обявено за ,,образец на естетическия 
субективизъм”. 

Когато в предговора въвежда Сергей Андреевски (1847 – 1918), 
Перцов го определя като ,,прехвърлящ чрез своята, донякъде случайна, 
критическа дейност толкова необходимия мост между старата и новата 
критика” (Pertsov, 1918, p. 6). Впрочем и днес в етюдите на този писател 
и знаменит юрист върху Баратински, Лермонтов, Тургенев, Достоевски, 
Некрасов и Гаршин виждат своеобразен пролог към модернистката трак-
товка на творците от XIX век. Възприеман било като ,,неоромантик”, било 
като ,,естет” и ,,предтеча на символистите”, Андреевски подлага на из-
ящно по стил и риторически изискано тълкуване екзистенциалната про-
блематика в литературата на отиващото си столетие. С есеистичната си 
статия за Тургенев той се наема да докаже на читателя от краевековието, 
на когото вече ,,леко му се повдига от поетическото ,,благоухание” на Тур-
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геневите произведения” (Pertsov, 1918, p. 87), че те изобщо не са сладника-
ви, маниерни и лекомислено-старомодни, т.е. да опровергае формиращо-
то се предубеждение спрямо тях. Андреевски сякаш подхваща идеята на 
Михайловски, че художественият свят на Тургенев е органично свързан с 
,,вътрешните елементи на неговата личност”, но я разгъва в друга посока. 
Според него писателят се формира под въздействието на романтическа-
та култура, от една страна, и философския рационализъм, от друга. Това 
го прави свръхчувствителен към трагичната преходност на човешкото 
битие и страстен поклонник на красотата, схващана като проявление на 
вечното в мимолетното. За да открои индивидуалната творческа позиция 
на Тургенев, Андреевски го сравнява с Л. Толстой, въвеждайки толкова 
популярния във философската критика на Сребърния век метод на дво-
ично-тандемната аксиология14:

Толстоевите теми: Бог, смърт и любов – трябва да бъдат преобразувани 
спрямо Тургенев така: Природа, смърт и любов. У Толстой [...] водеща 
задача е търсенето на истината; у Тургенев – търсенето на красотата. 
За Толстой любовта към жената е една от сложните задачи на същест-
вуването; за Тургенев – висше щастие, тържество на живота, страшно, 
незаслужено блаженство, най-велика, обсебваща духа сърдечна радост. 
Смъртта за Толстой е преди всичко дълбока тайна; за Тургенев – нена-
виждан враг на живота (Pertsov, 1918, p. 92).

Така, макар и схематично, са разграничени ,,духовните личности” 
на двамата творци, а после подробно е разгърната набелязаната в съпос-
тавката характеристика на Тургенев – отношението му към природата, 
любовта и смъртта. Несъмнена заслуга на Андреевски е, че в последната 
част на статията извежда пред скоби забравените от критиката ,,тайн-
ствени” разкази ,,Стига” и ,,Призраци”, за да илюстрира сложността на 
Тургеневата личност в раздвояването й между възвишеното и прозаич-
ното, свръхчувственото и емпиричното. През прочита на Андреевски, 
който съчетава есеистичния субективизъм с добре обмислена логическа 
диспозиция, Тургенев придобива чертите на ,,пленителен” и ,,чисто пое-
тически руски гений”, съотносим с Пушкин и Лермонтов.

От съседството си със статията на Андреевски сериозно губи ве-
лият и безлично-рационален текст на Дмитрий Овсянико-Куликов-
ски (1853 – 1920), ученик на А. Потебня – създателя на психологическата 
школа в руската университетска лингвистика. Отношението на П. Перцов 
към Овсянико-Куликовски е откровено пренебрежително. През 1914 г. той 
помества в ,,Новое время” убийствена рецензия за ,,мъчително-кухата” 
книга на авторитетния професор за Лермонтов, в която сред бездушните 
и тривиални, но с научна претенция разсъждения не открива нито една 

14 Според съвременния руски философ К. Исупов този метод ,,дава възможност реално да се 
видят истинските мащаби на стиловото и светогледно многообразие в руската литература и 
мащабите на нейните диалогични пространства в историята” (Isupov, 2017, p. 11).
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свежа мисъл (Pertsov, 1914). Предполагам, че Перцов се решава на компро-
миса да го включи в антологията, за да тушира донякъде слабостта си 
към философско-есеистичната критика и да придаде по-голяма предста-
вителност на своята металитературна реконструкция.  

Публикуваната в сборника последна глава от книгата на Овсян-
ико-Куликовски описва похватите, чрез които психологически е изгра-
ден образът на Лиза от романа ,,Дворянско гнездо” – през субективните 
възприятия, оценки и коментари на останалите персонажи; посредством 
отделни портретни щрихи, намеци и асоциации, чието натрупване посте-
пенно уплътнява представата за нея; през ретроспекциите и диалозите ѝ 
с Лаврецки, който е най-сигурният посредник между нея и читателя, по-
неже е ясен и лишен от недоизказаност. Съсредоточен само върху текста 
на романа, Овсянико-Куликовски пръв се опитва да анализира механи-
ката на Тургеневия психологизъм като съвкупност от нарочно търсени 
въздействия върху съзнанието на реципиента: ,,Художникът рисува, а 
анализът е предоставен на читателя, но рисува така, че анализът отчасти 
съзнателно извършван от читателя, отчасти спонтанно възникващ в гла-
вата му, се оказва точно такъв, какъвто го е искал авторът...” (Pertsov, 1918, 
p. 125). И ако написаното през 1897 г. от критика А. Горнфелд: ,,Г. Куликов-
ски, може да се каже, открива в Тургенев великия психолог.” (Gornfeld, 
1897) звучи пресилено за съвременния литературен изследовател, то дру-
гото му твърдение – че етюдите на харковския професор изваждат Турге-
невите героини от невзрачната общност на просто ,,прелестни девойки”, 
като ги превръщат в ,,сложни психологически индивидуалности”, и днес 
печели умерено доверие15. 

Есето импресия на Инокентий Аненски (1855 – 1909), вдъхновено 
от последната повест на Тургенев ,,Клара Милич” (1883), заема противо-
положния полюс в жанровото поле на литературната критика. В него с 
пределен субективизъм и емоционална вдаденост се съизживяват драма-
та на умиращия писател и отзвукът ѝ в прощалната му творба. Аненски 
проектира върху Аратов – героя в ,,Клара Милич”, обсебилите Тургенев 
в навечерието на смъртта му екзистенциални страхове, усещането му за 
физическо безсилие, самота и безнадеждност: 

В Аратов се е настанил старият болен Тургенев, който инстинктивно се 
бои от наплива на живота [...], болен, който е решил на нищо повече да не 
се надява и нищо да не обича – стига му да може да работи (Pertsov, 1918, 
p. 134). 

През възприятията на поета модернист самоубилата се Клара – 
призрачно неуловима, ,,подобна на китайска сянка върху екран” – излъч-
ва трагизма на недовъплътилата се красота, която примамва и плаши пи-
15 Впрочем дори С. Андреевски с неординарния си усет за своеобразното у писателя не 
надхвърля баналната констатация, че ,,Тургенев е бил поет на девойките, а не на жените” 
(Pertsov, 1918, p. 95).



207

сателя и неговия литературен двойник. Поетическата си очарованост от 
тайнството на умирането16 Аненски превръща в интимен диалог на съз-
нанията – своето, на Тургенев и на читателя, т.е. търси съвместимостта на 
обитаващи културата по различно време субекти, създавайки досътворя-
ваща литературната творба интерпретация.

Последните три текста в първия раздел – на М. Гершензон (,,Пое-
мите на Тургенев”, 1910), С. Орловски (,,За религиозните търсения на Тур-
генев”, 1911) и Д. Мережковски (,,Из словото, произнесено на Тургеневото 
честване – 19 февруари 1909”), представят според Перцов съвременната 
му критика за писателя, която открива мистѝка и религиозния мисли-
тел Тургенев. Като допуска известна едностранчивост в подобна гледна 
точка, той смята, че тя естествено уравновесява крайността на ,,старата” 
критика с нейната вгледаност само в ,,обществено-политическата страна” 
на Тургеневото творчество.

 За философа и историк на руската култура Михаил Гершензон 
(1869 – 1925) писането за литературата е ,,изкуство на бавното четене”, 
подвластно на усилието да разкрие своеобразието на творящата личност, 
да я постигне в нейната цялост и неповторимост, в присъщото само на 
нея светоотношение. Гершензон подхожда към Тургенев с априорната си 
представа за психо-физическата организация на човека, според която у 
всекиго вроденото чувствено-волево начало влиза във взаимодействие 
със съзнанието и ако двете не се развиват в синхрон, личността се разе-
динява, духовно се инвалидизира17. У Тургенев, твърди Гершензон, се за-
белязва подобно злокачествено ,,разцепление” – рационалният анализ и 
самоанализ вземат надмощие над естественото, волевото ядро. Това го 
води до загуба на чувството за реалност, която се опитва да компенсира 
чрез своето творчество: ,,Той затова и става реалист, защото е трябвало 
непрекъснато да осезава действителността, за да се убеди, че я има, че не 
се е разтворила в нищото” (Pertsov, 1918, p. 143). Израз на същия ,,душевен 
недъг” са усещането за невписаност в природния ред, страхът от смъртта 
и небитието, разкаянието заради непоправимостта на миналото – все мо-
тиви, обвързани с героите на Тургенев, у които в различни съотношения 
се съчетават пошлите и трагичните аспекти на вътрешното раздвоение. 
Водещото място на темата за жената и нейната любов в Тургеневите твор-
би (лироепически и прозаически) Гершензон обяснява с влечението на 
страдащия от прекомерна рефлексия писател към непостижимите за него 
цялостност и емоционална непосредственост, изведени в образа на Луке-
рия от разказа ,,Живи мощи” (1874) до ,,класически образец на свободния 
дух”. Статията на Гершензон, в опровержение на обещаното в предговора, 
16 Тя ражда знаменитото определение, което Г. Чулков дава на неговата критика – ,,траурен 
естетизъм”.
17 През същия антропофилософски алгоритъм М. Гершензон описва година по-рано духовната 
болест на руската интелигенция в статията си ,,Творческо самосъзнание”, включена в 
скандалния сборник ,,Жалони” (1909).
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остава безразлична както към ,,мистѝка”, така и към ,,религиозния мис-
лител” Тургенев, защото според вътрешната ѝ логика кризата на разеди-
нението, проявила се у писателя, прави недостъпни за него мистичния 
опит и вярата18. Но този текст по свой начин се сдружава с общия дух на 
антологията – чрез привързаността си към психологията на автора и сле-
дите, които тя вдълбава в неговото творчество.

Името на Сергей Орловски е познато само на тесен кръг литера-
турни историци. То е псевдоним на София Шил (1863 – 1928) – поет, ав-
тор на книги за деца и юноши, лектор по история на руската литература, 
преводач, мемоарист и критик. В литературоведската й дейност Тургенев 
заема привилегировано място – през 1910 г. тя издава биографичен очерк 
за него, година по-късно публикува статията, която Перцов в нова редак-
ция включва в юбилейния сборник. След 1917 г. Шил отпечатва ,,Тургенев 
в кореспонденция с П. Гейзе” (1925), в Прага излиза книгата й ,,Лириката 
на младия Тургенев” (1926), която получава одобрителен отзив от П. Саку-
лин, по същото време работи и над ,,Безверието на Тургенев. Материали 
за изследването на неговата духовна драма” – труд, останал незавършен. 
Предполагам, че в основата на тази монография е вградена статията ѝ от 
антологията на Перцов, но новото заглавие подсказва опит за преосмис-
ляне на първоначално изложената концепция или, което е по-вероятно, 
за нейното маскиране зад титър, донякъде приемлив в условията на съ-
ветското книгоиздаване19. 

Допадналият на Перцов текст на С. Шил оспорва критическия мит 
за Тургенев като ,,страдащ атеист” и настоява, че у него се разиграва дра-
матичен сблъсък между вярата в науката, обоснована рационално и чрез 
емпиричния опит, и ,,непобедимия бунт на душата” срещу нея. Въпро-
сът, който терзае писателя, засяга отхвърлянето или приемането на тран-
сцендентното битие и остава неразрешим за него до смъртта му: ,,Той не 
е удовлетворен от изводите на позитивистката наука, но и не може да се 
освободи от нея” (Pertsov, 1918, p. 157). Като съзнава, че научният космо-
центризъм обезценява човека в неговата временност и тленност, Турге-
нев според С. Шил стига до мисълта за разумността на смъртта, но тя по-
ражда у него неподправен ужас, защото личността на живеещия отхвър-
ля смъртта. Този конфликт между знаенето за нетрайността на човека и 
азовото съзнание за незаменимост статията улавя и анализира в образа 
на Базаров. Нов момент в пространството на сборника внасят разсъжде-
нията на Шил върху отношението на Тургенев към природата, което тя 
прекарва през митологичното мислене – колебание между ,,смирената 
18 Тази мисъл в генерализирания ѝ вариант, т.е. отнесена вече към деформирананата личност 
на модерния човек, М. Гершензон ще развие в епистоларния си спор с В. Иванов, публикуван 
през 1921 г.
19 През лятото на 1927 г., когато работи над книгата, С. Шил пише на писателя А. Демидов: ,,Но 
това е такава тема, с която изобщо не трябва да се бърза; сега няма да я отпечатат” (Ovchinkina, 
2008, p. 112).
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синовна любов” и ужасения трепет пред нейните стихийност, хаос и хищ-
но безстрастие, предизвикващ отчаяние, стоицизъм или спасение в ре-
лигията. Откроените рефлексии на страха от небитието Шил разпознава 
в няколко творби от цикъла ,,Стихотворения в проза” – ,,Старицата” (1878), 
,,Монах” (1879) и ,,Христос” (1878), чието последователно представяне мо-
тивира и прехода към заключителната част на статията. Тя интерпретира 
образа на Лиза от ,,Дворянско гнездо” като аргумент към тезата, че ,,в сфе-
рата на безсъзнателното” у Тургенев са се приютили непосредственото 
религиозно чувство и ,,вярата в безграничността на личността, в нейното 
висше право да живее за безсмъртието и да жертва заради него земното 
си щастие” (Pertsov, 1918, p. 172). 

Сходна идея – за спонтанните религиозни прозрения на смятания 
за ,,безбожник” Тургенев, развива с пророчески патос Дмитрий Мереж-
ковски (1865 – 1941) в своето слово от 1909 г., с което Перцов завършва 
метакритическия си разказ за руското разбиране на писателя. Текстът е 
създаден в период, когато духовният лидер на символистите отрича сис-
тематичните идеологически и религиозни умопостроения и се вдъхно-
вява от безсъзнателно-провиденциалното начало в руската литература, 
извличайки от нея откровения, чрез които обосновава футурологичния 
си проект за ,,ново религиозно съзнание” – синтез на Изтока и Запада, 
на елинизма и християнството, на езическия мистичен опит и ницше-
анството. В своята, както я определя самият Мережковски, ,,субективна 
критика”, писана след 1905 г., той се опитва да възсъздаде ,,живата душа” 
на твореца, възприеман като ,,тайновидец”, който предусеща съкровени 
за съвременника истини, а те най-често се оказват изненадващо (!) съз-
вучни с възгледите на интерпретатора. Словото му за Тургенев изцяло е 
подчинено на тази херменевтична стратегия, чиято крайна цел е пропо-
ведта на новото, ,,вселенското християнство”. 

Мережковски обявява писателя за ,,едва ли не единствения след 
Пушкин гений на мярката и следователно гений на културата” (Pertsov, 
1918, p. 174). Именно това го сродява и с Европа, превръща го в медиатор 
между двете духовни пространства, за разлика от дисхармоничните, сти-
хийни и по руски самовглъбени Толстой и Достоевски, останали непо-
нятни за европееца. Поставянето на Тургенев в позицията на безприме-
рен културен обединител – едновременно ,,лице на цялата руска инте-
лигенция” и на ,,цялата западноевропейска култура” (курсив мой – Р. П.), 
трябва да обоснове неговата надредност, свръхинтуицията му за метафи-
зичните тайни, въведени чрез ключови за религиозното мислене на Ме-
режковски концепти: духовната плът и Неизвестния Иисус. Около тях се 
наслояват разсъжденията на критика гностик, в които гледната му точка 
екстраполира върху тази на Тургенев и почти изцяло я разтваря в себе 
си. Според Мережковски писателят се измъчва от проблема за пола, за-
щото съзнава, че похотта, съвкуплението и възпроизводството погубват 
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любовта, осуетяват сливането на влюбените в някаква мистична цялост, 
назована в есето ,,духовна плът”20. Затова Тургенев предпочита, четем у 
Мережковски, да остане верен на ,,влюбената девственост”, неувредена 
от сладострастието и олицетворена от неговите сякаш безтелесни и при-
зрачни героини. Копнежът по целомъдрената любов е описан от писате-
ля като тайнствено гранично състояние, което сублимира в боготърсаче-
ство. В трансовия сън на Лукерия от ,,Живи мощи” и визионерските пре-
живявания на разказвача от ,,Христос” Мережковски съзира езотеричния 
образ на ,,неразпознатия, неназования, но истински” Иисус с обикновено 
човешко лице, т.е. на новооткрития неаскетичен и неканоничен бог. От 
това следва прогласяването на писателя за гениален предизвестител на 
нетърпеливо очакваното и от самия критик  пришествие на ,,всемирния 
Христос”. Него, твърди Мережковски, „идващ на света, е видяла в своя 
пророчески сън влюбената муза на Тургенев” (Pertsov, 1918, p. 183).

В края на предговора Перцов мотивира и включването на някои 
,,европейски отзиви”21 за юбиляря, понеже чуждото критическо око не 
било повлияно от руските оценъчни напластявания върху творчеството 
на Тургенев и бързо успяло да открои ,,неговите коренни черти”. 

Но – обобщава в заключение съставителят – погледът отстрани винаги е 
донякъде отчужден и, разбира се, само руската мисъл може да схване 
тези черти в цялата пълнота на жизненото им значение (курсив мой 
– Р. П.), както това се усеща, струва ми се, дори в рамките на съпоставката, 
представяна в този сборник” (Pertsov, 1918, p. 8). 

Очевидно Перцов се опитва да предпази читателя от прекомерно 
доверяване на идващите ,,отвън” критически мнения за писателя и да му 
подскаже, че поместването им в сборника е отчасти ритуален, а отчасти 
и културнооразличителен жест, насочен към това да открои превъзход-
ството на ,,нашето” разбиране за ,,собствения” ни класик над ,,тяхното”. В 
този смисъл въвеждането на неруската гледна точка за личността и твор-
чеството на Тургенев търси ефекта на ценностното себеопределяне през 
чуждото, който в тогавашната преломна за Русия политическа и културна 
ситуация излъчва консолидиращи внушения.  

Надгробното слово на френския писател и философ Ернест Ренан 
(1823 – 1892) за Тургенев е издържано изцяло в панегричен дух и внася в 
20 Наталия Бонецка тълкува по следния начин този концепт от религиозния дискурс на руския 
символист: ,,Неговият личен богословски (а също и жизнен) проект – това са одухотворената 
плът и духът [...], пречистващ плътския живот. Плътта за Мережковски не е телесно вещество, 
а по-скоро мистичен двойник на човешкото тяло. Духът, сближен с разумното и волевото 
начало, в същото време е неотделим от телесността [...]. Но най-важен за разбирането на 
духа и плътта е фактът, че в светогледния контекст на Мережковски те са свързани с неговото 
вдълбочаване в проблема за пола. Преосмислянето на думите плът и дух от Мережковски 
има за цел религиозно да ,,оправдае” пола – по-конкретно, да въведе сексуалната мистика в 
култовия и духовния живот” (Bonetskaya, 2018).
21 Те са препечатани от сборника: Иностранная критика о Тургеневе. Санкт-Петербург. 1884.
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сборника липсващата му до този момент тържествена риторика на юби-
лейното честване. То с апломб повтаря формиралия се на Запад възглед за 
рускостта на писателя, за неговия ,,удивителен славянски гений”, разкрил с 
ненадмината проницателност ,,тайните на народното съзнание”. 

Текстът на Йожен-Мелхиор де Вогюе (1848 – 1910) – дипломат и 
литератор, популяризатор на руската култура във Франция, конструира 
по-сложен, пластичен и в голяма степен приватен портрет на Тургенев, 
повлиян от личните контакти на автора с руския прозаик. Той търси реп-
резентации на руските добродетели в характера на писателя, в неговите 
,,наивна доброта, чистосърдечие, простодушие, смирение и покорност 
пред съдбата”. Де Вогюе, който е задълбочен познавач на руската лите-
ратура, мисли творчеството на Тургенев не само като изражение на на-
ционалния дух и незаменим източник на познание за съсловната физио-
номиката на руското общество, но и в неговите специфични характерис-
тики – олекотена фабула, сдържан психологизъм, изящен стил и ,,особен 
оттенък на благородство”. 

Критическият очерк на датския литературовед и публицист Георг 
Брандес (1842 – 1927) надгражда възгледа за руско-славянската екзотич-
ност на Тургенев с представата за него като творец космополит. В душев-
ната нагласа на писателя и, респективно, в творчеството му доминира 
изтънчената меланхоличност, твърди Брандес, но тя има не религиозни, 
а философски основания и редом с това изразява разочарованието на чо-
веколюбеца и патриота Тургенев от социалната и нравствената изостана-
лост на Русия. Онова, което го превръща в ,,първокласен художник”, са не 
толкова аристократичното чувство за деликатност и усетът за правдопо-
добие, колкото силно развитата у него творческа емпатия към персона-
жите му, лишена както от морализаторство, така и от досадна сантимен-
талност.

Различна е гледната точка на немския публицист, издател и лите-
ратурен критик Юлиан Шмидт (1818 – 1886) към творчеството на Турге-
нев, макар че в неговия етюд също се поставя акцент върху ,,безнадежд-
ната меланхолия”, долавяна у руския ,,поклонник на прекрасното”. Пред-
ложеното обяснение за песимистичната интонираност на Тургеневите 
творби обаче изключва както схващането, че те са монолитно предста-
вителни за руското национално съзнание, така и тезата на Брандес за оп-
лакващия безперспективността на родната си действителност писател 
хуманист. Ю. Шмидт смята, че ,,дълбоката печал” на Тургенев се корени 
в особеностите на руския идеализъм,  недоусвоил заимстваните ,,отвън” 
идеи, но и откъснал се от религиозния и духовния живот на своя народ, 
в който ,,дремят сили, съвършено чужди на европейската цивилизация и 
непонятни за нея” (Pertsov, 1918, p. 221).

Антологията на П. Перцов за Тургенев утвърждава като стойност-
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ни и паметово представителни онези интерпретации, които търсят ду-
ховното съдържимо в неговото творчество, отхвърляйки опитите за по-
литизиране или примитивно социологизиране на литературната му изя-
ва. Основната ѝ логика следи зараждането, развитието и модификациите 
на философско-метафизичния подход към личността и творбите на Тур-
генев – от методологически неясната ,,органична” естетика на почвеника 
А. Григориев до религиозноутопичната херменевтика на символиста Д. 
Мережковски. Всеки от критиците влиза в сборника със собствения си 
глас, с присъщия му риторически и аналитичен инструментариум, със 
субективните си тематични избори и лични тълкувателни решения. Ед-
новременно с това между отделните критически хипотези се очертават 
зони на смислово сближаване (Григориев – Страхов, Андреевски – Орлов-
ски, О.-Куликовски – Брандес ...) и раздалечаване (Григориев – Шмидт, 
О.-Куликовски – Аненски, Гершензон – Мережковски ...), прозират отно-
шения на допълване, оспорване или разподобяване, които са функция на 
вторично формираното общо контекстуално поле. Особено разнообразен 
е жанровият релеф на антологията, в който се различават контурите на 
критическата студия, критико-философския очерк, литературнокрити-
ческия портрет, панегрика, критическия диалог, импресионистичното 
есе, статията некролог, литературно-философското есе, публичния до-
клад и др. Това придава на сборника дискурсивна нееднородност и инто-
национна подвижност, прави го четивен, без да ощетява елитарността му. 
Концептуално овладян и структурно балансиран, този метакритически 
проект на П. Перцов демонстрира посочената от В. Розанов специфична 
дарба на неговия създател – ,,Той е критик конструкционист...” (Rozanov, 
1900, p. 206).  Но по-важното е, че в период, когато се очертава драматичен 
разлом в руската интелигенция и започва стремително преструктурира-
не на културното пространство, П. Перцов изтръгва Тургенев от ,,безмъл-
вието на историческата почит, където е тихо като в гробница” (Rozanov, 
1995, p. 138) и през гласовете на няколко поколения критици подхваща с 
него диалог за духовните ценности и парадоксите на руската менталност. 
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