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Дисертационният труд на Никола Бенин „Бит и историчност в 

трилогията „Жътва“ от Константин Петканов не крие претенциите си 
да бъде първото монографично изследване, посветено на големия 
български писател от Тракия. И макар в заглавието си да заявява интерес 
към конкретна – при това най-представителна – част от творчеството на 
автора, в съдържателно отношение излиза извън тематичната рамка и 
засяга множество други текстове с различен жанров профил. В резултат на 
това имаме усещането, че се прави опит за цялостно обглеждане на 
написаното от Константин Петканов. Разбира се, подвеждат ни първите 
впечатления – по-внимателното взиране ще покаже, че докторантът не си е 
поставял такава задача.  

Никола Бенин успешно решава няколко от основните проблеми, 
свързани с творчеството на Петканов. Похвален е и стремежът му да 
представи колкото е възможно по-съдържателна картина, визираща 
написаното за писателя през годините – от периода между двете световни 
войни в лицето на неговите съвременници, през изпитанията на съвестите, 
в това число и на литературните, от годините на социализма, до 
перипетиите на посттоталитарната ни литературна история през последния 
четвърт век. Осъществен е литературноисторически разказ, в чиято основа 
застават водещи критически сюжети и мотиви, с различно относително 
тегло и закрепеност в съзнанието на специалистите, без да пренебрегваме 
рефлексите и на една друга читателска общност, останала вярна на 
Петканов и книгите му до днес.  

Дисертационният труд се състои от четири глави, Увод, Заключение 
и Библиография („Използвана литература“). Намирам структурата за 
функционална и логична с оглед на проблематиката и писателското 
битуване в литературен и социокултурен контекст. Някому може да се 
стори малко странен „обърнатият“ сюжет на докторантския труд в първата 
част: от последните изследвания, посветени на литературата на социализма 



и нейния канон, назад към годините на творческия дебют и първите отзиви 
за Петкановите книги, към по-късните етапи на препрочитане и преоценка, 
– но той е разбираем. Ето защо бива фиксирана поредицата на Нов 
български университет, посветена на ключови години, сюжети и 
драматично битували личности и книги в литературата на НРБ, както и 
знакови монографични изследвания, свързани с писатели от същата епоха. 
Развълнуван от издателския проект на Пламен Дойнов – поредицата 
„Неиздадените“ – и по-специално от първия сборник в колекцията 
„Константин Петканов. Опасно знание. Публицистика 1944 – 1948” 
(„Кралица Маб”, 2014) – Никола Бенин охотно се възползва от този факт, 
за да завърже връзките на „обърнатия“ сюжет. Да, подобен подход е 
обясним – за съжаление императивите на социалистическия канон, както и 
цялата тоталитарна епоха образуваха минно поле, което днес трябва да 
бъде преодолявано (обяснявано, анализирано, атакувано, интерпретирано и 
т.н.). Усещането за праговост, за изкуствено създадена граница, която 
всеки път ни поставя на изпитания, едва ли някога ще ни напусне. 
Накратко, налага се да воюваме с несправедливи и тенденциозни оценки, 
да освобождаваме автори и книги от опасния идеологически баласт в 
далечните плавания на рецептивното и едва тогава да пристъпваме към 
същинската си работа. 

Естествено, не бива да се подминават и някои факти в житейската 
биография – особено онези, които свързват Константин Петканов с 
първите години на новата, следдеветосептемврийска България. Неговите 
опити за вписване и оразличаване, публицистичните му жестове, не на 
последно място творческото му поведение в лицето на романа „Белите 
извори” (1946) биват коментирани от Никола Бенин с тревога, защото е 
очевидно, че той не крие пристрастността си към писателя. В този ред на 
мисли намирам за разбираемо решението в „Увода“ да се отдели 
специално внимание на проблема за „битоописателството“ и „отношението 
към религията“ – константи в инерционното и свободното четене на 
трилогията „Жътва“. Толкова повече, че етикетирането на Пектанов като 
битоописател автоматически го прави жител, особено през годините на 
социализма, на безалтернативната държава на реализма. Иначе казано, 
затваря го в една единствена – непробиваема и самодостатъчна – рамка. До 
подобен резултат водят и усилията творчеството му да бъде запечатано с 
етикета на така наречената „народническа литература“. Вероятно поради 
това Никола Бенин припомня и други инициативи, залагащи на процеси и 
тенденции в прозата ни между войните, при които детайли от стиловата 
типология се оказват по-важни от направленческата представа за 
идентичност. Особено що се отнася до отдавна познатите опити да се 
говори за лиризиране и психологизиране в прозата ни. Това само по себе си 
подсказва, че могат и трябва да се търсят алтернативи, благодарение на 
които текстът Петканов битува в условията на далеч по-сложна и, бих 



добавил, изпълнена с напрежения панорама, включваща писатели като 
Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Йордан Йовков, Стоян Загорчинов, Добри 
Немиров, Стилиян Чилингиров и др. И това е разбираемо. 

Не по-малко важни и обстоятелствено оправдани са бележките на 
тема „религия“ и „религиозност“ поради опасностите, които крие 
присъдното им окачествяване през годините на социализма. Наред с това 
обаче пренапрягането на двете категории отвъд рамките на политическата 
идеология може да постави под съмнение реалните стойности на 
художествения текст и да го запрати в други текстови полета и литератури. 
Ето защо научното уговаряне на въпросните категории в творчеството на 
Константин Петканов е повече от необходимо. 

Казаното обяснява началото на Първа глава и тезата за 
„унищожителната сила на критиката“. Последвалият преглед на 
изписаното за Петканов между двете световни войни няма да коментирам 
– вече споменах, че в този аспект докторантът е положил сериозни усилия 
за уплътняване на критическата панорама. Намирам за интригуващи и 
знакови страниците, посветени на приятелството между Петканов и 
Бешков и по-специално написаното от художника за писателя. 

Глава втора – „Жанр и тематика. Време, пространство и образи в 
трилогията „Жътва”. Неочевидният смисъл на бита. Битови и социални 
пространства“ – открива същностната част на докторантския труд. 
Очертаното тук легитимира замисъла, избора на темата и дългогодишните 
усилия на докторанта. Успоредяванията с Вазов са резонни, опитите за 
теоретична обосновка и подкрепа – ползотворни и логични. Ползването на 
справочна литература от вида на литературните речници не е наивен жест, 
а любопитен опит за равносметка на дефинитивните практики на тема бит 
и неговата роля в литературата и изкуството. 

Ако не ме лъже паметта, в предишната редакция на текста имаше 
повече отделени страници за паралели с „Цената на златото“ от Генчо 
Стоев и „Време разделно“ от Антон Дончев. С оглед на „философията на 
историята“, за чиято важност настоява докторантът, особено що се отнася 
до специфичните присъствия на бита, битовото и битовостта, в това 
число и на характерни реалии с амбивалентни стойности, каквато се явява 
златото, ми е трудно да си обясня ефекта на ножицата. Същото се отнася и 
за теоретичните екскурси, посветени на историческите сюжети в 
литературата ни, съдържащи се в двата монографични текста на колегата 
Иван Станков за Антон Дончев и на моя милост за Генчо Стоев. Впрочем, 
пак там могат да се прочетат десетки страници за литературата на 
социализма. 

Опасявайки се от злоупотреби с вниманието на комисията и ценното 
академично време, бързам да заявя, че давам своя вот на доверие и на 
следващите глави – „История и историчност. От жътва до жътва – 
преходът от бит към историческа (съ)битийност в романите на Петканов. 



Род, народ и родина“ и „Проблемът Ние и другите в трилогията „Жътва”. 
„Нали сме българи”, идентичността на тополчани. Срещата на човека с 
Бога – за религиозната идентичност на героите“, и на докторантския труд 
като цяло. Смямам, че последният заслужава положителна оценка и не се 
съмнявам в успешната му защита. Благодаря на колегите от „Катедра по 
история и теория на литературата“ при ШУ „Епископ Константин 
Преславски“ за своевременната им реакция и свършената работа. Намирам, 
че в този вид докторантският труд може да е изгубил част от себе си, 
особено заради онези откъси, в които писателят и неговите съвременници 
присъстват по-осезаемо с личното си слово, но в композиционно и общо-
впечатлително отношение текстът е придобил нови, по-добри качества. 
По-важното е, че в случаи като този най-много печели каузата, а тук и сега 
каузата е Петканов, на когото академичната наука продължава да бъде в 
дълг. 
 В същия ред на мисли: не намирам за нужно да изброявам 
недостатъците на текста, да ги анализирам и да правя обстоятелствени 
препоръки. Недостатъци, разбира се, има, но по-важни са наличностите: 
дългогодишните усилия и постигнатите позитивни резултати. Накрая ще 
си разреша няколко лични бележки, при това извън контекста на 
афишираното вече от мен доверие.  

1. Намирам за излишни цитиранията, отнасящи се до мои съчинения, 
редакции, съставителства и др. В този вид те не служат никому. Например, 
отбелязаното по повод на релацията „ние и другите“. Въвежда се 
информация за литературния кръг „Стрелец“, под линия се цитира К. 
Гълъбов. От прочетеното трудно може да се разбере за какво иде реч, 
каква е доктрината, а и въобще защо се споменава въпросният кръг. В 
такива случаи обичайно се прави препратка към друг текст, който дава 
информация за най-важното... Подобна е ситуацията с „Майстори“ на Р. 
Стоянов – симптоматичен, но за съжаление рядко оценяван факт, вписан в 
противоречивата картина на „родното“ през 20-те години на ХХ в. А 
„опорни точки“, както някои напоследък обичат да казват, има – цяла 
книга с текстове на „стрелците“ от поредицата „Литературни кръгове и 
издания“, бродеща в интернетпространството студия за кръга, няколко 
статии, и т.н. Пропускането им променя нездравословно академичната 
температура. Въобще въпросът за колегиалността и научната 
добросъвестност у нас често се подминава с лека ръка. Другото... То са 
дребни провинциални опити за воюване с по-ближния от ближните в 
името на доволно познато угодничество... Впрочем, колегата Бенин знае за 
какво иде реч. Надявам се да го разберат и други. 

2. Необяснимо защо липсват (в по-ранната редакция струва ми се – 
не) позовавания на сборници, имащи важно отношение към 
проблематиката в дисертационния труд,  особено що се отнася до  такива 
концепти   като   „дом“   и   „път“.  Такъв е сборникът  „История.  Истории.  
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