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УВОД

Минимализмът е съвременен стил, който присъства трайно в 
света на изкуството от 60-те години на ХХ век до нашата съв-
ременност. Концепцията на дисертационния текст се основава 
на разбирането за необходимостта от очертаване на културното 
поле, от което израстват минималистичните идеи. Представени 
са примери от областта на философията, дизайна, архитектурата, 
изобразителното изкуство, музиката и литературата, които отбе-
лязват основни моменти от модерното изкуство, съдържащи про-
томинималистични белези. Критическите тези и мнения осветля-
ват минималистичния стил в контекста на културните идеи на ХХ 
век. Цитираните изследвания на американски, английски, френ-
ски и руски теоретици представят интереса към това съвременно 
изкуство и ориентират в естетиката на минимализма. Описаният 
в първа глава културно-естетически фон способства за полага-
не на българските минималистични стихотворения в контекста на 
разглеждания стил, съобразно спецификите на националния лите-
ратурен живот. Съпоставителният коментар се базира на отделни 
образци от съвременните литератури, за да очертае характерното 
в проявите на стила.

В богатия корпус от теоретични текстове, разглеждащи проце-
сите в съвременната българска литература, темата за поетическия 
минимализъм не е засегната изчерпателно и теоретично обосно-
вано. Причините за това могат да бъдат открити в необходимостта 
от преосмисляне на литературата, създадена през втората полови-
на на ХХ век в България. Този факт провокира изследователския 
интерес към изясняване на мястото на съвременните български 
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минималистични форми в общия литературен процес. Втора гла-
ва коментира протоминималистичните прояви в българската пое-
зия, като откроява различните естетически и художествени прак-
тики на българските поети, приели стегнатия поетически изказ 
като духовна дистанция от живота клише. Ето защо разглежда-
нето на минимализма като проява на свободомислие и творческа 
провокативност допринася за уплътняване на представите за съ-
временната ни литература. 

Изследването на поетическия минимализъм в съвременната 
българска поезия е продиктувано и от обективно обстоятелство: 
доколко закъснялото присъствие на постмодерните идеи, проник-
нали в нашата култура, придава специфичен облик на български-
те минималистични текстове. На този важен проблем е посветена 
трета глава в дисертацията, в която се разглеждат по-главните 
минималистични проекции в съвременната ни поезия. Потърсени 
са по-важните, по-характерните прояви на минимализма в стихо-
творенията. Изграден е теоретичен модел на българските мини-
малистични текстове, който откроява специфичния и интуитивен 
характер на стила, разгърнал своя потенциал в нашата поезия в 
края на ХХ и първите десетилетия на ХХI век.

Интересен момент от зараждането на този стил е паралелното 
развитие на неговата естетика с теоретичните постановки в лите-
ратурознанието, разглеждащи обхвата на интерпретацията, акта 
на четене, ролята на читателя и отворената творба. В рецептив-
ната теория на Констанцката школа естетиката на въздействието 
разчита на диалога между творбата и читателя, а също така и на 
диалога на читателя със самия себе си посредством творбата, коя-
то чете. Ханс Роберт Яус свързва историческия опит с литератур-
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ната херменевтика, което води до включване на предходния чита-
телски опит с четенето на творбата, а то от своя страна довежда 
до поредица от променящи се хоризонти на очакване. Волфганг 
Изер поставя акцент върху това, което се случва с читателя в про-
цеса на общуването му с творбата. Тук са значещи неговите идеи 
за читателя и за превръщането на текста в творба. В естетиката на 
въздействието имплицитният читател разполага своята нагласа в 
текста, който се актуализира в съзнанието на читателя чрез акта 
на четене, защото смисълът на текста не присъства експлицитно 
в него, а в съзнанието на възприемателя. Така текстът представя 
присъщата си функция да буди отзив у читателя. 

За актуалността на засилената роля на реципиента откриваме 
аргументи и в изследванията на Умберто Еко, който приема чита-
теля като съучастник и сътрудник на текста. Читателят модел 
на Умберто Еко е свързан с информацията, която текстът преда-
ва, и получава толкова свобода за интерпретация, колкото текстът 
пожелае да му даде. Отново на италианския семиотик принадле-
жи идеята за отворената творба („Отворената творба“, 1962). В 
книгата си Умберто Еко определя творбата като отворена, защото 
тя очаква съдействие от читателя си и изисква от него да напра-
ви поредица от интерпретативни избори. Читателят винаги е бил 
съставна част от художествения процес, но в средата на ХХ век 
разбирането за неговата роля се обогатява – той приема модерни-
те характеристики на времето да бъде не само възприемател на 
интенциите на текста, но и активен съучастник в изграждането на 
неговия смисъл.

Минимализмът, както бе отбелязано, е естетически факт на мо-
дерната епоха; той е успешен и продуктивен, защото се появява 
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като реакция на излишеството. Следователно плодотворни са тези 
практики, при които се осъществява среща между теоретични по-
становки и естетическите прояви на художествените експеримен-
ти. В дисертационния текст интерпретирането на емпиричния 
материал е базирано на моделирането на смисъла в процеса на 
четене от реципиента. По този начин се обогатява литератур-
ната представа за възможните продуктивни срещи между ли-
тературните подходи и литературните експерименти. 

Целта на дисертацията е да представи особеностите на мини-
мализма в съвременната българска поезия като стил, изпълнен с 
уникален вътрешен смисъл.

Тази цел се постига чрез разрешаването на следните конкретни 
задачи:

1. Проследяване на генезиса на минимализма и на естетиче-
ските проявления на идеята „Малкото е повече“.

2. Очертаване на протоминималистичните прояви в българ-
ската поезия и мястото на литературния кръг „Нава“ в съвремен-
ната поезия.

3. Определяне на отличителните характеристики на българ-
ския поетически минимализъм.

Накратко се проследяват историята на минималистичния стил, 
неговата философска основа и корените му в различните изку-
ства. Заедно с това се изясняват протоминималистичните про-
яви в нашата поезия, за да се очертае основата, върху която се 
зараждат минималистичните поетически текстове. Изградена 
е концепция за развитието на минимализма като самостоятелен 
стил в поезията ни, като са отчитат вътрешните противоречия и 
промени. Този подход дава възможност да бъдат коментирани ос-
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новните характеристики на българския поетически минимализъм 
чрез представянето на по-значимите минималистични текстове в 
съвременната българска поезия. Затова са потърсени характерни, 
представителни творби, които са обект на проучване.

Спецификата на проучваните поетически произведения изис-
ква необходимостта от привличане на илюстративен материал и 
от други изкуства – архитектура, дизайн, скулптура, музика, жи-
вопис.

Литературният минимализъм, и в частност минимализмът в 
съвременната българска поезия, не е изследван последователно, 
системно и теоретично. В някои проучвания, свързани с пред-
ставяне на художествените процеси в поезията, се забелязват от-
делни определения за автори и текстове, подсказващи идеята за 
минималистичност, но винаги съпътствана с исторически позна-
тите понятия лапидарност и лаконичност. Много често минима-
лизмът в българската поезия се свързва и с хайку текстовете, а 
този факт също е основание за разглеждане на проявите на мини-
мализма в нея.

Минимализмът може да бъде открит в различни сфери на гло-
бализирания свят – начин на живот, стил на мислене, прагматич-
на увереност по пътя на успеха, жест на оразличаване от тради-
ционната зависимост на човека от вещите. Той е всичко това, но 
и нещо повече – неговите прояви се коренят в изкуствата на ХХ 
век; те напомнят на човека, че най-важното се крие в същината 
на значимото, която в полето на този естетически стил може да 
бъде и добре обмислена дума в стих; повтарящ се тон в музи-
кално произведение; основна геометрична фигура, разположе-
на в просторна зала; скулптура в урбанистичното пространство. 



9

Минимализмът може да бъде и бунт срещу застрашаващата тра-
диция, която почита първенството на максимализма, пищността 
на детайлите, добре оформените изречения, блестящия стил, раз-
точителните тържествени звуци. 

Човекът днес в значителна степен е функция на културата. 
Съвременното общество налага доминанта на прагматиката; зна-
нието е сила, но доказана чрез социален просперитет и в този 
контекст въпросът дали индивидът в съвременния свят може да 
прозре значимото, дори когато е сътворено с минимум изразни 
средства, е особено актуален. Във век на глобализация личността 
изпитва необходимост от концентриране към същностното като 
духовна опора. Така минималистичният подстъп в изкуствата, 
възникнал в средата на ХХ век, но продължаващ и до днес, би 
могъл да се окаже един от основните подходи за осъществяване 
на личността в хипермодерния свят. 
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ПЪРВА ГЛАВА
ГЕНЕЗИС НА МИНИМАЛИЗМА

1.1. Философска основа на минималистичното движение
Необходимо условие за художественото осъществяване на ми-

нимализма е представянето на максимално смислово съдържание 
чрез минимум изразни средства. Тази тенденция характеризира 
измененията, настъпили в съвременната култура, чиято същност-
на черта е комбинирането на елементи от различните изкуства. 
Проявите на минимализма в изкуствата през ХХ век представят 
степента на неговото разпространение в практическата дейност 
на човека, в стила на живот, в начина на мислене и в приемането 
на света. Да се живее с по-малко, но само с най-доброто, е въз-
можност на личността за освобождаване от ненужното.

Ето защо философската основа на минимализма е обвързана 
с теорията на прагматизма, която Чарлс Пърс и Уилям Джеймс 
създават през втората половина на ХІХ век. Прагматизмът е 
философия на действието, което има своя ясно заявена цел. 
Прагматичното действие може да бъде оценено по различни на-
чини, един от които е неговата полезност. Човекът според прагма-
тиците е свободно действаща личност, която може да влияе върху 
вселената и да я допълва, но за да се изпълнят тези условия, е 
необходимо личността да се намира в процес на активно интелек-
туално търсене. Прагматичното начало се свързва с признаците 
яснота, отчетливост и реалност. Те осветляват идеята, че осеза-
емото и практически разбираемото са същността на всяка истин-
ска мисловна отлика. 
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1.2. Естетически прояви на идеята „Малкото е повече“
Идеите на двамата мислители намират по-пълна проява през 

ХХ век, когато човекът, запознат с откритията на философията, 
психологията и естествените науки, търси смисъла на нещата в 
един свят, който е видимо плътен и установен, но възможно делим 
чрез свойствата за деление на материята. Прагматизмът посочва 
важното място на личността в познанието, тъй като обективните 
факти предоставят определена информация на субекта, който е 
носител на познанието. Този принцип е основополагащ и в стра-
тегията на минимализма спрямо реципиента: минималистични-
ят артефакт подсказва, а възприемателят се превръща в активен 
съ-участник в конструирането на творбата. Модерният човек в 
зората на ХХ век. е вече свободен да действа така, че да по-
стигне своите цели прагматично, лесно и бързо в свят, изпълнен 
с възможности. Двадесети век е богат на различни естетически 
движения, които създават нови образи на света: Експресионизъм, 
Кубизъм, Дадаизъм, Сюрреализъм, Футуризъм, Кубофутуризъм, 
Конструктивизъм, Абстракционизъм, Де Стайл, Абстрактен екс-
пресионизъм. В част от техните търсения се крият естетическите 
корени на минимализма, който е естествена реакция срещу разто-
чителството и детайлите, характерни за старото изкуство. За ми-
нимализъм може да се говори там, където вече е съществувал 
максимализъм – така новият стил се противопоставя естетически 
на „големите“ форми в изкуството. 

Първите прояви на минимализма се откриват в естетическа-
та практика на дизайна и архитектурата. Изразното средство 
на минималистичния дизайн е добре обмислената привидна прос-
тота1, която води до точност и яснота. В този нов подход се оглеж-
1  Тук е необходимо да се отбележи, че простотата трябва да се възприема 
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дат идеите на конструктивизма и функционализма, които поставят 
в центъра осъществимото и полезното. Минималистичната архи-
тектура в този период се отличава с функционалност, декораци-
ите са сведени до минимум, а основно е изискването за постигане 
на качество. Минимализмът е по-скоро знак на отрицание, от-
хвърляне на излишното в името на най-необходимото, като по 
този начин се превръща в символ на свободата от ненужното. 

В ретроспективен план корените на минималистичния стил 
биха могли да се обвържат и с идеите на движението „Де Стайл“ 
за изчистеност на линиите и формите. Концепцията за изключи-
телна (привидна) простота, която се постига чрез обмисляне на 
всеки детайл във връзка с неговата функционалност, е определе-
на от Лудвиг Мис ван дер Рое по следния начин: „По-малкото е 
повече“. Тази концепция е тясно свързана с проекта „Баухаус“,  

реализиран от Валтер Гропиус, Льо Корбюзие и Мис ван дер Рое 
в Германия през 20-те и 30-те години на ХХ век. Близостта на 
минималистичната идея с този проект е в съзнателното търсене 
на простотата, икономичността на изразните средства и функцио-
налността. 

Визуалните изкуства са другата област, в която естетиката на 
минимализма се проявява ясно. По принцип минималистичното 
изкуство се очертава като движение в средата на ХХ век и се от-
личава с простота на елементи и форми. Минимализмът е израз 
на състоянието на обществото в САЩ през 60-те години на ХХ 
век, когато то претърпява радикални промени. Това е епохата на 
масовото производство, епоха на процъфтяваща американска ико-
номика, а телевизията дава нови форми за реклама на продуктите. 

като знак на съвършената мяра, която в контекста на минималистичната 
естетическа практика означава прецизност в подбора на изразните средства.
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Хората на изкуството реагират различно на социалните процеси 
в САЩ. Като използват серийното производство, попартът и ми-
нимализмът се превръщат в изразители на промените в консу-
маторското общество и маркират намаленото разстояние между 
елитарната и масовата култура. Променено е и разбирането за 
личността на твореца като самотен гений, променено е и отно-
шението към произведението на изкуството като неповторимо 
и оригинално. Авторите на минималистични картини и скулптури 
се стремят да премахнат знака на личната експресивност. Целта 
е да се позволи на зрителя да се опита да вниква по-интензивно 
в идеята на творбата, без да отвлича вниманието си с вглеждане 
в композицията и с търсене на темата. Минималното използ-
ване на материалите в процеса на творчество води до простота и 
уеднаквяване на форми, което на практика отхвърля класическата 
традиция. 

Характерните черти на минимализма в живописта и скулптура-
та подсказват извода, че в най-широк смисъл минималистичният 
подход може да се определи като икономия на изразни средства. 
Известен е фактът, че минималистичното изкуство може да се ха-
рактеризира по два критерия. Първият е редукция на използва-
ните материали, елементи и детайли, а вторият е повторението.2 
Минималистите се опитват да създават изчистени произведения, 
включващи повече обективност и по-малко присъствие на авто-
ровата индивидуалност. Поради тази причина може да се твърди, 
че акцентът е ориентиран към реципиента, който се превръща все 
повече в съ-участник в творческия акт и по-малко – в пасивен 
2  Музикалният минимализъм също се характеризира с намаляване 
на композицията до съществените елементи и премахване на прекомерните 
орнаментации и оркестрация. Репетитивността на прости кратки музикални 
фрази е един от критериите на минималистичната музика. 
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наблюдател. Загадката на това ново изкуство би могла да се от-
крие и в мисълта на Франк Стела „Това, което виждаш, е това, 
което виждаш“. Подтекстът на изразената мисъл е И това, което 
можеш да видиш! Така минимализмът започва своето развитие с 
парадокс – минимум средства, които пораждат максимално смис-
лово внушение. 

1.3. Поезията на езиковия минимум – поезия на 
същественото

Особеност на максималистичната поезия е открояването на 
авторова позиция, както и на художествени средства и похвати, 
ръководещи възприятието. За разлика от нея в минималистичната 
поезия водещ е принципът на подбор на най-необходимите знаци, 
които да пораждат смисъл. Новият подход преобръща традицион-
ния художествен свят, като позволява на читателите сами да до-
изграждат смисъла на творбата чрез съучастието си. Отправната 
точка на този процес е заложеният от автора езиков минимум, 
който приобщава читателя към света на необятното, в който той, 
читателят, може да се раз-познае. В акта на художественост се 
проявява преди всичко възможността за среща с неочакван пара-
докс в процеса на мислене, който би могъл да превърне практи-
ката на ежедневието в естетика на мисленето и така видимият 
свят може да бъде максимално увеличен в зоната на читателското 
възприятие. 

Основният теоретичен парадокс на минимализма се пости-
га чрез намаляване на средствата, като така се усилва естетиче-
ският ефект. Принципите на минимализма съзнателно търсена 
привидна простота, приближаване до най-важното, до съществе-
ното внушават идеята за естественост на художествените обек-
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ти. Артистичният ефект се усилва чрез радикална икономия на 
вложеното артистично значение. Минимализмът не обезценява 
процеса на изкуството и неговия ефект, а по-скоро задържа вни-
манието на реципиента към творческите обекти, като пораж-
да въпроси, свързани със смисъла, значението и стойността на 
творбата в контекста на социалния живот.

Познатите форми на общуване с текста, които изтъкват ролята 
на читателя за съществуването на литературните произведения 
в минималистичните текстове, са усложнени именно с акцента 
върху неизписаното, но възможното, предполагаемо от читателя, 
липсващо в минималисткия текст слово. Думата в минималистич-
ната творба има двойна стойност: натоварена с авторовия избор 
и читателския прочит, тя функционира в полето на рецептивната 
нагласа не с познатата си полисемия, а с усложнения културен 
прочит на съвремието. Минимализмът префокусира рецепция-
та – в предходните епохи тя е смятана за предимно епистемо-
логична дейност, а новият стил акцентира върху тъждеството 
между възприятието на произведението на изкуството и самото 
произведение 

Модерният град е пространството на съвременния човек, в 
което той се реализира, говори на различни езици, възприема со-
циалната среда по различни начини и естетизира онова, което е 
близкото на духовната му същност. Минималистичните словесни 
изкази са естетическа реакция на случващото се в урбанизирано-
то общество. Ритъмът на живот, технократската култура и съжи-
телството на различни идеи се превръщат в предпоставка за съз-
нателно търсене на стегнат и концентриран изказ. Навлизането 
на цифровите технологии в съвременния живот преобръщат 
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традиционната представа за начина на създаване на художест-
вения текст. Авторите излизат от каноничния образ на твореца 
от предходни епохи, защото персоналният компютър, мобилните 
телефони, медиите и широкото пространство на интернет са мос-
товете между твореца и аудиторията. Реакция на случващото се 
в социума са римуваните стуктури на рекламата, политическата 
строфа, надписите по тениските, есемес поезията, поетическите 
пърформанси, синкретичните представления. 

В градското пространство поезията присъства в своите разно-
видности като висока култура и като отглас на потребител-
ското общество. Разбира се, нейната насоченост се определя от 
нагласата на адресата и на адресанта. В съвремието поезията на-
мира свое място посредством цитати, чрез които човекът общува. 
Комуникативният акт се характеризира с интонационни разноре-
чия. Особеностите на съвременното общество определят и начи-
ните, чрез които се създават минималистични текстове: в света на 
високата поезия; в света на масовата култура; в синтеза между 
посочените два начина. Авторите минималисти се стремят към 
това, текстовете им да достигнат по-бързо до публиката. Доказва 
го езикът на техните произведения – той максимално се добли-
жава до разговорния стил на езика. Но дали това е достатъчно за 
осмисляне на поетическия минималистичен текст, който зад при-
видната простота крие богатство от значения? Бързият прочит 
и лесното запомняне на творбите всъщност задържат внушенията 
им по-дълго в читателското съзнание и в този процес се открива 
изключителният естетически парадокс на поетическия минима-
лизъм, който доближава езика на поезията до говоримата реч 
чрез минимизация на изразните средства. Полезното, постижи-
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мото и лесното са трите духовни опори, чрез които това съвре-
менно разбиране за изкуството постига максимален естетически 
ефект чрез минимум художествени средства. Минимализмът в 
литературата е факт на Късния модерн, резултат от същите тен-
денции, които довеждат до появата му в дизайна, изобразително-
то изкуство, архитектурата, скулптурата и музиката. В областта 
на поезията той представя концентрирана картина на света, която 
се отличава с минимум образи, натоварени със смислова безкрай-
ност. Поетическият минимализъм разчита на рецептивната на-
гласа на съвременния читател и общува с предходни творби от 
литературата. Текстовете на това ново естетическо направление 
притежават принципно различен генезис и различна функция в 
сравнение със създаваните днес епиграми, епитафии или миниа-
тюри, защото кратко не означава непременно минималистично.

Минимализмът представя естетиката на минимума, затова се 
различава от естетиката на минималното, проявена в малките 
форми. Кратките поетически текстове създават миниатюрен мо-
дел на света, подвластен на авторовия замисъл, докато минима-
листичните образци в поезията са в повечето случаи имперсонал-
ни, авторовият замисъл не е до такава степен експлициран, в тях 
авторитетът принадлежи на езика, който владее читателската ре-
цепция. Така поезията на минимализма създава напрежение меж-
ду изказа и смисъла, което се крие в опозициите прекъснатост – 
непрекъснатост, очакваност – неочакваност. 



18

ВТОРА ГЛАВА
ПЪТЯТ КЪМ МИНИМАЛИЗЪМ В СЪВРЕМЕННАТА 

БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

2.1. Протоминимализъм в съвременната българска поезия
Лапидарно, лаконично, кратко, миниатюрно, минималистич-

но – това са културните възприятия на съвременника, когато изра-
зяват отношение към поетически творби, в които синтезът на ези-
ка поражда богатство на смисъла. В исторически план текстовете, 
отличаващи се с предел на езиковото присъствие, не са естетиче-
ски факт от предходни епохи. Поетическият минимализъм в бъл-
гарската литература е феномен преди всичко на ХХI век – векът 
на цифровото общество, на кратките съобщения, на емотиконно-
то постване в интернет, където всеки един е с другите и все пак  – 
странно сам пред монитора. В тази глобална самота днес мини-
малистичните творби възпроизвеждат смисли и значения, които 
актуализират интелектуалното общуване в един свят, забързан в 
своята технологична и информационна наситеност. Пределно из-
чистени в своята езикова линия, те съдържат конотативни ядра, 
които могат да подсказват много „истории“.

Каква е интелектуалната дързост на българския поетически 
минимализъм да не казва всичко в епоха на подменени ценности? 
Как протоминималистичните текстове от литературата на НРБ 
съдържат генеративните ядра на съвременната българска мини-
малистична поезия? Движението от лаконизма и лапидарността, 
от афористиката и сентенциалността, от миниатюризацията към 
минимизацията на езиковите средства е интересен и структуро-
определящ елемент от поетиката на авторите, чиито естетически 
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търсения отговарят на въпроса какво прави текстът за читателя.
Във време, когато светът на изкуството търси поредните нови 

тенденции за духовна изява (от средата на ХХ век насам), някои 
от лирическите гласове в съвременната ни поезия откриват в 
естетиката на минималните форми възможност за постигане на 
уникален творчески стил. Интересно е, че те не доминират в ли-
тературното ни пространство и затова съвсем естествени са въ-
просите кои са факторите за ограниченото им присъствие, в каква 
културна среда се появяват тези поетически форми, с какво до-
принасят за обогатяване на смислово-тематичните полета в пое-
зията, както и за разширяване на нейните изразни възможности.

Ако литературното развитие в свободните от доминиращи 
идеологии общества приема човека като функция на културата, 
притежаващ съзнание за необходимост от прагматичност в реа-
лизацията си, то в българската поезия след средата на ХХ век те-
мата за интелектуалното концентриране в същността на нещата 
се изразява по различен начин. Невъзможността за реализиране 
на творчески идеи и естетически платформи не е бариера за част 
от българските автори, които притежават таланта да създават ху-
дожествени светове, в които се оглеждат теми, проблеми и идеи, 
свързани с копнежа на човека да бъде истински в свят на подме-
нени ценности. Публичната осъщественост на авторите, приели 
културния конформизъм, актуализира идеята за взиране във фор-
мите на „бягство“ от официалната идеология. Една от тях е про-
томинималистичната поетическа тенденция, която е интелек-
туална съпротива срещу тоталитаристкия диктат в литературата. 
Наблюденията върху особеностите на социокултурния контекст 
от средата на изминалия век търсят основанията за присъствие-
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то на минималните поетически форми в съвременната ни лите-
ратура. Те могат да бъдат определени като творби на свободната 
авторова концепция за света и човека, тъй като в тях се съдържа 
духовен потенциал, ангажиращ мисълта на читателя към същест-
веното в опита на личността.

Тоталитаризмът съвсем очевидно предпочита монументални-
те форми – в архитектурата, в скулптурата, в живописта, в ли-
тературата. Голяма част от монументалната поезия, създадена 
до 1989 г., отговаря на нагласите на политическото време, което 
изисква създаване на клиширани теми и герои. В социален план 
това води до налагане на тотален шаблон върху живота, а бяг-
ството от него изисква от авторите духовна и екзистенциална сме-
лост. Същността на протоминимализма в българската поезия не 
е самоцелно търсене на минималното, а обръщане на автора към 
поетиката на квинтесенциалността. Езикът на минималистичната 
поезия е жив, естествен процес, харктеризиращ се с преплитане 
на функционални стилове. Минимализмът редуцира изказа – от-
казва се от лирическия монологизъм, от самоизразяването в полза 
на родения от текста диалог с читателя. Лирическото изказване е 
отворено, незавършено, фрагментарно, базира се на асоциацията 
и парадокса. Поетическите форми могат да бъдат с най-различен 
обем, а стиховата организация може да е необичайна и раздвиже-
на. 

Движението към този тип изразяване в нашата поезия се от-
крива в художествените светове на някои от най-интересните съ-
времени автори – не само като личностно присъствие в  културата 
на България, но и като творческа иновативност. Тук отбелязва-
ме Стефан Гечев, Блага Димитрова, Светлозар Игов, Александър 
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Геров, Николай Кънчев, Иван Методиев, Иван Радоев, Здравко 
Кисьов. Приемаме определението протоминимализъм, с което 
означаваме онези от техните текстове, които притежават някои от 
естетическите белези на този стил, проявил се по-отчетливо в по-
езията ни, когато свободата на поетическото слово вече е възмож-
на. Заедно с това отбелязваме и факта, че тези минимални сло-
весни форми са положени сред цялостния художествен почерк на 
авторите. При всеки един от посочените поети минималното сло-
весно изразяване има различна художествена история. Проявата 
на протоминималистичната поетика е свързана преди всичко 
със спецификата на обществените условия у нас, които не поз-
воляват да се изгради цялостен и ефектен творчески стил, бази-
ран на задължителните литературни манифести и обичайните 
литературни полемики. 

Присъствието на протоминималистични текстове в стихосбир-
ките на съвременните ни поети не е случаен факт. Разположени в 
полето на традиционната стихотворна практика, те поставят ак-
цент върху духовното, могат да се възприемат като своеобразен 
поетически маркер за търсеното от човека свободно простран-
ство, така различно от живота клише. 

2.2. Иван Методиев и естетическият стил „Нава“
Идеята за минималния словесен изказ като основа за максимал-

но смислово внушение в съвременната българска поезия намира 
своя най-представителна проява в поетическото движение „Нава“. 
То има и свой печатен орган – сп. „Нава“, излязло в четири броя 
в началото на 90-те години. Появата на „Нава” е естествен ре-
зултат от духовните предпочитания на поета Иван Методиев към 
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синтез на поетическия изказ, чрез който да се постигне максимум 
внушение. Той създава концептуално оформена идея за минима-
лизъм в съвременната българска поезия. Естетическите принци-
пи на движението „Нава“ са откроени в едноименното списание: 
максимална словесна изчистеност; свобода на изказа; отсъствие 
на точни правила; жанрова свобода; израз на идеи, но без тях-
ната илюстрация; фрагментарност; позициониране на читателя 
като съ-автор; интерес към метафизичните и онтологическите 
въпроси; предпочитане на интуицията пред логиката; осмисляне 
на същността чрез интуиция и воля; нава е търсене на смисъла на 
света, а също така – конструиране на света чрез свободна воля. 
Тези идеи са своеобразен манифест на съвременния поетически 
минимализъм. Иван Методиев постига творчески синтез между 
източните и западните кратки форми, но откроява и характерното 
в българските нава текстове, чрез превръщането на думата нава 
в еквивалент на модерната краткост, както и с убеждението си, 
че българският творчески потенциал не може да се обясни само 
със съпоставката му с духовните енергии на източното и на за-
падното мислене. Въпросът за функцията на нава в поетическия 
свят на Иван Методиев напомня за етапите на трагическия катар-
зис според Аристотел. Може да се предположи, че според Иван 
Методиев нава има подобна естетическа функция в съвременното 
поетическо изкуство, каквато е имала трагедията в Древността. 

В сп. „Нава“ поетът публикува своя манифест за поетиката и ес-
тетиката на нава. Минималистичният почерк, съзнателно търсен 
през годините, тук намира своята теоретична форма. Естетиката 
на нава е естетика на модерната епоха. Това е българският синтез 
на познатите източни и западни кратки форми. Търсейки славян-
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ски корени на думата, която да обозначи стила на минималния 
словесен синтез, Иван Методиев свързва модерната представа за 
изчистената елегантна линия на словото с древните представи за 
движението на духовното между живота и смъртта. Както навите 
в праславянските представи напомнят за стореното зло и могат да 
се възприемат като повик към разкаяние на съвестта, така поетич-
ното според Иван Методиев (означено в културните му проекти с 
думата нава) се превръща в етичен императив за твореца. 

Сложно и многобразно е виждането на поета за раждането на 
поетичното слово – страдание, екстаз, промисъл, видение, насле-
ден културен опит. Праславянската дума нава очевидно е знак 
за онзи художествен остров на Поетичното, което според Иван 
Методиев движи света. Образите на птиците нави носят различни 
внушения, съдържащи синтезиран народен опит за емоционал-
ния свят на човека. Ето защо този факт стои близо до представата 
на Иван Методиев за поетичното, което не може да бъде описано, 
то може да бъде само про-зряно интуитивно.

Художественият експеримент на Иван Методиев (да създаде 
списание, да публикува манифест, да привлече и кръг от съмиш-
леници) има кратък литературен живот, но този факт не е при-
чина за омаловажаване на литературните предпочитания на по-
ета, който вижда смисъла на поезията в сгъстените синтезирани 
форми. Ако приемем, че естетските търсения на Иван Методиев 
са насочени към изковаване на дума, която да е тъждествена на 
българската поетическа идентичност в областта есенциалност-
та, то бихме могли да твърдим, че зад стила нава стои поняти-
ето литературен жанр, който да задава определена литературна 
информация: кратки форми (но не задължително!), спонтанни, 
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свободни, създаващи пространства на мисълта и емоцията. Така 
нава, възприемаема като литературен жанр на есенциалността, би 
могла да се огледа в японския жанр хайку, но само в степента на 
различие между културните традиции на българското и японското 
световъзприятие и поетическо изкуство. 

В сп. „Нава“ Иван Методиев налага идеята си за значимостта 
на кратките форми в духовния път на авторите. Стилът нава всъщ-
ност може да се определи като сгъстено интелектуално внушение, 
чрез което поетите очертават област на духовността като прозре-
ние за търсещия смисъла на света. Подборът на неоавангардния 
редактор намира опора за своята нава теза в корпуса от текстове, 
създадени от българските поети като отглас на желанието на чо-
века да достигне до истинската си същност във време, което не 
допуска поетически живот извън тоталитарните предписания за 
литературно творчество. Ето защо публикуваните творби от Блага 
Димитрова, Александър Геров, Иван Радоев, Иван Теофилов, 
Иван Цанев, Иван Динков, Николай Кънчев илюстрират в опре-
делена степен един от процесите в българската литература след 
средата на ХХ век, който ненатрапчиво (в общия литературен по-
ток), но устойчиво настоява за осмисляне на мястото на човека 
в света чрез наследения културен опит на квинтесенциалността. 

Списанието създава художествено поле, в което се открива тен-
денция към интуитивен минимализъм; тя продължава и след 1993 
г., когато излиза последният брой на „Нава“. Тук е необходимо да 
се отбележи един съществен факт от развойните тенденции в съ-
временната българска поезия, а именно отношението на авторите 
към краткостта (минимизацията, миниатюризацията, лаконизма, 
лапидарността) като техника на писане – тя не е определяща за 
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поетическите им светове, но макар и спорадично, присъства като 
намек за отношението на аза към лицата и маските в социума. 

2.3. За образите и за световете на поетичното
Книгата „За образите и световете“ се откроява в художестве-

ния опит на Иван Методиев, защото изразява гледната точка на 
автора за поетичното, за поезията, за смисъла на творчеството. 
Философия на езика, на поезията, на битието – това са семантич-
ните полета, в които се движи мисълта на поета, за да очертае хо-
ризонта на поетичното. Композицията на книгата следва реда на 
новобългарската азбука, редуват се римски и арабски цифри (към 
някои от тях са добавени и индекси). Създава се впечатление за 
изграждане на философски трактат за словото (поезията) не само 
от описаната композиционна схема, но и от стила на поета, по-
брал интенциите на философската мисъл от Древността до днес, 
от размишленията на мъдреците от Изтока и на философите от 
Запада. В своите разсъждения за образите и световете на поетич-
ното Иван Методиев включва и коментар на открития от точните 
науки – физика, химия, математика. В това взаимно проникване 
на идеи се търсят образите на хармонията, на поетичното, осмис-
ля се актът на раждането на словото-поезия, загатват се резонан-
сите на мисълта и на възприятието. 

Поетът обособява минималните форми от общоприетите тра-
диционни поетически форми, като изтъква техните съществени 
белези: откроени, уплътнени, самодостатъчни, парадоксални, 
защото са намек на „всичкото.“ Това определение посочва какъв 
е принципът на минималистичния текст – да нe кажеш всичко, но 
да кажеш достатъчно, за да се роди размисъл.



26

В „За образите и световете“ пътят към о-познаване на пое-
тичното преминава през три взаимно проникващи се смислови 
структури. Те се проявяват в системата от аргументи, доказващи 
основната теза на Иван Методиев за поезията като хармонизира-
ща смисли. Авторът привежда доводи от света на точните науки и 
философията, последвани от иронични погледи към ежедневието 
на човека. Така първите две смислопораждащи структури задават 
философско-поетическото калейдоскопиране на проблема, дока-
то ироничната опция цели провокативно-шокиращо снизяване на 
тълкувания проблем, за да се постигне равновесие в мисленето 
на поезията като хармония на смисли, защото в света присъст-
ват и имитациите, и словесната вампирия (по думите на Иван 
Методиев). 

Книгата представя и личния експериментаторски опит на ав-
тора в областта на минималистичната поезия. Поетът възприема 
света като поезия, всеки елемент в нея загатва за същността на 
цялото – микроформите на света съдържат целия свят така, 
както стихът съдържа поезията. Без значение от своя гене-
зис, източни или западни, поетичните изблици творят битие. 
Мълчанието и тишината вглъбяват поета, за да достигне до пое-
тичното, което е философия на живота, защото съдържа различ-
ни прояви на човешкото. На тази основа се изграждат и изводите 
за присъствието на минималистични тенденции в естетическите 
проекции на Иван Методиев. В тях минималните форми са па-
радоксални обеми на „всичкото“. Микрообразът е този, който 
завладява поетичното пространство. Стилът в минималистич-
ния текст се гради върху мярата и в най-доброто прозвучаване 
на думите, които в поезията са в процес на вечно про-раждане. 
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Мълчанието в този вид поезия е умение да се спира навреме, а 
от изключителна важност е изказът да е в толкова по-наивен вид, 
колкото по-богато вътрешно съдържание иска да изрази. Така 
минималистичната поетика се превръща в непринудена игра за 
читателя, който открива своята неповторима личност по време на 
комуникативния акт.
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ТРЕТА ГЛАВА
МИНИМАЛНИЯТ СЛОВЕСЕН ИЗКАЗ И 

МАКСИМАЛНОТО СМИСЛОВО ВНУШЕНИЕ

Коментираните в първа и втора глава аспекти на художестве-
ните взаимодействия представят акценти от свободното експери-
ментиране в света на изкуствата през ХХ век. Те са фокусирани 
преди всичко към идеята за концентриране на изразните средства 
към естетиката на минимума. В българската поезия след среда-
та на отминалия век подобни естетически практики притежават 
силно специфичен характер, повлиян, както беше отбелязано, от 
засиленото присъствие на идеологическата доктрина на тотали-
тарното общество в сферата на културата. Движението на худо-
жествените процеси не може винаги да бъде подвластно на соци-
алните механизми, защото част от носителите на художественост-
та притежават ценностния ориентир на свободната от клиширано 
мислене личност, който да оразличи житейската и творческата им 
съдба от регламентите на конюнктурата. 

Един от модусите за представяне на естетическото преживява-
не като катарзис, освобождаващ мислещата личност от тежестта 
на живота клише, е поезията на аскетичния изказ. Той съдържа 
следните компоненти: яснота, съзнателно търсена привидна 
простота, точност, краткост, съдържателност, рецептивна 
отвореност, графична необичайност, среща между вербален и 
визуален ефект. За да се говори за поетически минимализъм в 
съвременните български стихотворения, е необходимо да при-
съства условието за готовност да се изкаже художествената ин-
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тенция синтезирано, да бъде постигнато възможно най-силно 
тъждество между идея, прецизиран текст и естетическа рецеп-
ция. Минималисткият текст в нашата поезия може да породи спор 
дали е, или не е минималистичен. Това е специфичен белег, който 
отличава българските текстове от приетите за минималистични 
в американската и руската поезия. Дали това е поетически ми-
нимализъм е въпросът, който реципиентът задава, когато среща 
кратки текстове, реплики към предишни поетически образци за 
миниатюри в нашата поезия, а в засилената хайку вълна в нашата 
стихотворна култура от последните 25–30 години възприемателят 
е склонен да търси възможната среща между две далечни култу-
ри, за да установи раждането на нова подражателска тенденция, 
която е преди всичко плод на желанието да бъдем част от светов-
ния хайку процес.

Аскетичното слово в българската поезия притежава различни 
пулсации, определени от самата същност на поезията да не казва 
всичко. Този аспект е характерен и за класическата поезия, но в 
поезията на стегнатото, концентрирано слово той се превръща в 
маркер на новия език, чрез който поезията общува със света. 

От изключителна важност е обстоятелството, че в съвремен-
ната ни поезия естетиката на минимума притежава силно инту-
итивен характер. Както самите автори, така и възприемателите 
не са изградили цялостно разбиране за стила минимализъм; за-
белязва се тенденция на смесване на критическата рецепция по 
отношение на различните форми, проявени в част от поетически-
те текстове, които се отличават с езиков минимум. Най-често сре-
щаните синоними, с които се определя кратката стихова форма, 
са лапидарност, лаконичност, минимализъм, хайку, едностишия, 
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двустишия, тристишия, четиристишия. Любопитен момент от 
именуването на този вид поезия е авторовият подход за опреде-
ляне на стихотворенията: ръкописи, фореми, затишия, мигнове-
ния, лапидариум, фотописи, лапидарии, рефлексии, хайку.

3.1. Поетика на различието – от жанровите модификации 
към аскетика на изказа

В пространството на поезията от последната четвърт на ХХ 
век и началото на ХХI век присъстват текстове, които се отли-
чават със стегната форма и аскетичен изказ. Те не се подчиняват 
на строго предписани правила и установени регламенти, тъй като 
авторите използват стратегията на интуитивния път към лако-
нично изразяване на значимото, което текстовете съдържат като 
възможно обяснение на света у човека и около него. Ето защо пое-
зията на езиковия минимум притежава различни прояви, които за-
говарят на естествения жив език, очертават пространство на вза-
имно проникване между микро и макрокосмосмоса. Лирическият 
човек в поезията на езиковия минимум стои на границата между 
вътрешния и външния свят, превръща се в болезнена точка, коя-
то регистрира съгласието и/или несъгласието си със случващото 
се. Субектът в поезията на аскетичното слово притежава се-
тива за висшата духовна характеристика на живота и заедно 
с това – съзнание за противоречивия ежедневен свят на бита, 
който бавно, но сигурно изчерпва силите на човека.

Посоченият подход е изключително продуктивен при Иван 
Кулеков, в чиито поетически книги се открояват ясни минима-
листични характеристики. Това, което превръща Иван Кулеков в 
автор с разпознаваем творчески стил, е необичайната картина на 
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света, която се открива в книгите му. Неговите произведения са 
синтез на изкуствата, в който срещата между слово и графика, 
слово и фотография, слово и авторска рисунка превръщат осмис-
лянето им в безкрайна игра на възприятията. Провокативността 
на текстовете е изградена чрез естетиката на минимума, който 
при Иван Кулеков се изразява в употребата на ясен и точен език, 
разчитащ на умерената игра с познати за публиката образци на 
изкуствата. Авторът представя екзистенциалните теми чрез стег-
ната поетична фраза, в която употребата на фигури и тропи е све-
дена до минимум, а това предполага свобода на възприемането и 
интерпретацията.

Синтезът между притчовост и поетична вглъбеност, ком-
бинирането на различни жанрове, експериментирането с ези-
ка присъстват отчетливо в поезията на различието, която е част 
от трансформационните процеси в българската поетична вълна 
на 90-те години на ХХ век, съдържаща стаената енергия на го-
дините, в които авангардните практики са почти невъзможни. 
Ето защо в поезията на езиковия минимум могат да се огледат 
различни естетически подходи за изразяване на художествените 
идеи. Един от тях откриваме отново при Иван Методиев. След 
идеите, представени в сп. „Нава“ (1990 – 1994), Иван Методиев 
публикува „Книга на прашинките“ (1995), в която интерпретира 
своята представа за литературна игра, базирана върху мистифи-
кационен подход. Целта на автора е да придаде историчност на 
нава текстовете, да изрази идеите си чрез гласовете на източни 
и западни мъдреци, да експериментира със степента на ерудира-
ност на читателите. Интерес предизвиква подходът на автора да 
структурира книгата по начин, напомнящ средновековни жития 
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и апокрифни хроники. (Тук тези алюзии са изградени пестели-
во и кратко поради художествените цели на Иван Методиев, за 
разлика от оригиналните църковни жития и хроники.) Отделните 
фрагменти са обозначени с букви от българската азбука. Книгата 
е рамкирана с два сонета, наречени „хармонични“, поставени в 
началото и в края на текста, а в предговора се открива ключът 
за разбирането на книгата. Съставителят задава параметрите на 
литературния и мистификационен подход чрез имената на позна-
ти личности от Изтока и Запада. В „Книга на прашинките“ есте-
тиката на минимума е представена чрез вплитането на познати 
авторови поетични текстове в необичайни контекстови ситуации, 
които мистификационният подход може да изгради – познат пох-
ват с богата литературна практика. 

Поезията на различието се откроява и чрез възможността 
големите теми да се представят чрез минимум езикови сред-
ства. Ако перифразираме мисълта на Лукиан, че лъвът се познава 
по следите от ноктите, то можем да твърдим, че големите авто-
ри се познават и в малкото. Един общ текст на Блага Димитрова 
и Радой Ралин, озаглавен „Стихоинтервю – презенсинтервю”, 
е свързан с полето на социалните и културните промени от 90-
те години на ХХ век. Поетиката на минималния изказ, която е 
структуроопределяща за стихо-презенсинтервюто, загатва за си-
лата на словото, за достойния живот на човека, за способността 
на твореца да бъде морален коректив на обществото и духовна 
опора за търсещите личности. Постройката на текста обвързва 
формата на медийния жанр интервю с литературния жанр епиг-
рама. В поетичния диалог Бл. Димитрова и Р. Ралин представят 
необичаен естетически подход към познатите още от Древността 
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възможности на ямба и епиграмата. Двамата поети показват, че 
значимото в човешкия живот може да се очертае художествено и 
чрез малките поетически форми. Стихо-презенсинтервюто може 
да бъде разгледано в контекста на прочита поет и време; текстова-
та организация, която се „движи” между двата жанра – интервю 
и епиграма, „подсказва“ възможно четене на текста като сатира 
на съвремието. Първите внушения се подсказват от заглавието и 
подзаглавието, които уточняват стиховата организация и жанра. 
Отношенията между заглавие, подзаглавие и текстов смисъл мо-
гат да бъдат потърсени в играта между значенията на назовава-
нията презенс, интервю и на неологизмите стихоинтервю, пре-
зенсинтервю. Произведението се състои от комбинация на кратки 
текстови сегменти, които в своята съвкупност изграждат цялост-
ния текст. Малките стихови форми водят до голямото внушение 
на творбата, разкриваща социалните измерения на описаната 
проблематика. 
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3.2. От думите към тишината. Изречено и премълчано
в поезията на Борис Христов

Прочитът на поетическите текстове на Борис Христов от 90-
те години на ХХ век насам откроява присъствието на темата за 
тишината в богат смислов аранжимент, който свидетелства за ес-
тетическо развитие в текстовете на поета не само по отношение 
на езика, но и по отношение на чувствителността към тишина-
та. Минималистичните творби на Борис Христов, т. нар. форе-
ми, се появяват в различни книги, сменят местата си и променят 
композицията на книгите, в които се помещават. В тях словото е 
устремено към интерпретация на идеята за тоталната самота на 
човека пред тайната на живота. Пътят към естетиката на минима-
лизма се осъществява чрез замяната на думите („Думи и графи-
ти“, „Думи върху други думи“, „Черни думи върху черен лист“) 
с мълчание и вглеждане в елементите на природата („Каменна 
книга“, „Книга на мълчанието“, „Книга от заглавия“). Свиването 
на поетическата организация до ограничен брой стихове е худо-
жествен израз на желанието да се изчисти формата от излишното, 
да се изпълни словото със смисъл.

В търсене на естетическия предел Борис Христов достига до 
улавяне на онова, без което художественият текст не би могъл да 
означава същности – това е изборът на знакови за българската 
социокултурна традиция образи, мотиви и идеи, които вплитат 
кратките стихове в богатство от значения. Те пораждат смисловия 
парадокс в поезията на Борис Христов. Тя е и затворена в себе си, 
и заедно с това – не е. Поезията му сама чете себе си, пренаписва 
се, прегрупира се, но не остава затворена система. Текстовете на 
поета са устремени изцяло към хората, за да помогнат на човека 



35

да се (о)познае, да се (само)анализира и да открие своите отгово-
ри на вечните екзистенциални въпроси. В тристишията присъства 
не само опитът на интелектуалеца, но и усещането, че придоби-
тите от книгите знания се смесват с естествената мъдрост, като 
образуват една хомогенна смес: език, който е едновременно раз-
бираем и недостижим. 

Минимализмът в текстовете на Борис Христов се открива 
в простота на езика, точността на използваните думи, но в съ-
щото време прецизно подбраните универсални символи прово-
кират възможност за едно по-широко естетическо възприемане. 
Ограниченият брой думи в тези текстове на Борис Христов е ре-
зултат от не-желание за раз/на-рушаване на тишината, в която е 
потънал Космосът (а защо не и човекът яйце?). Книгите на поета, 
съдържащи минималистични текстове, биха могли да се разглеж-
дат като две трилогии: трилогия на словото, изразено чрез думи-
те („Думи и графити“, „Думи върху думи“, „Черни букви върху 
черен лист“) и трилогия на тишината, изразено най-вече чрез 
образите на камъните („Каменна книга“, „Книга на мълчанието“, 
„Книга от заглавия“). Поетическите текстове на Борис Христов 
сигнализират за сложен и интересен поетически път. От „Вечерен 
тромпет“ до „Книга от заглавия“ авторът сбива словото макси-
мално, за да може по пътя от думите към тишината да преот-
крие същността на живота.

3.3. Минималистични проекции
Общуването с различни културни кодове в съвременната пое-

зия превръща нейната естетическа рецепция в своеобразна игра, 
в която минималистичните текстове не стоят встрани, защото 
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в дълбоката си същност те са отглас от натрупано знание, кое-
то изтласква на преден план индивидуалния почерк, формиращ 
свъхстегнатия текст. 

В лабиринта от смисли и предполагаеми значения се ражда ми-
нимилистичната творба, така измамно неусложнена на пръв по-
глед и така смущаващо озадачаваща като естетическа проява на 
творчество. Авторът и читателят винаги са били задължителните 
фигури за съществуването на литературата, но в изкуството на 
поетическия минимализъм ролята на читателя е изключително 
усложнена. Сложността тук е продиктувана от следите, оставени 
от автора за читателя – те могат да отпращат към различни социо-
културни сфери, епохи, литератури, артефакти. Творбата отдавна 
е прочетена, но мисълта на реципиента се връща към нея, за да 
открие своята истина за поетическото слово. В това се състои част 
от загадката на поетическия минимализъм, отправена към съзна-
нието на читателя, в това непрекъснато завръщане към текста, 
който разширява своя обем не във формален, а в съдържателен 
план и на смислово равнище, защото поезията на минимализма 
е поезия на мисълта, висше изкуство, създадено от ерудирани 
поети за ерудирани читатели, с отворени сетива за дълбинния 
смисъл на текста. Поетическият минимализъм проектира идеи, 
нагласи, асоциации в читателското съзнание, отворено за възпри-
емане на свръхстегнатия текст и за осъществяване на културни 
мостове назад във времето.

Един от представителите на поетическия минимализъм в съвре-
менната литература е Екатерина Йосифова. Минималистичният 
подход при нея се характеризира с повишена власт на езика над 
читателя, чиято роля в акта на възприемане е да осмисля парадо-
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ксите на описания художествен свят. Поетическата реч е песте-
лива, изключително премерена, напомня за ежедневното говоре-
не между добре познаващи се индивиди, а графика на стиховете 
подсказва, че смисълът се крие във фрагментите, в тях се съдържа 
цялото. Стиховете са разположени на отделни страници, а белите 
полета около тях предоставят свобода за въздействие на словото, 
а защо не и свобода на читателското въображение. Част от пое-
тическата практика на Екатерина Йосифова е и изборът на пун-
ктуационни знаци – изказът е преди всичко съобщителен, много 
рядко се допуска смисловоакцентната функция на възклицател-
ния и на въпросителния знак. Този художествен белег до извест-
на степен е и скрита покана за съучастие на читателя в поетиче-
ския диалог. Стиховете съдържат равната интонация на житей-
ския промисъл, който не е задължителен за приемане от четящия, 
той по-скоро е инициатор на продължаващите размишления над 
прочетеното. Ясен и кратък стих, който поражда полифонич-
ни послания – това е минималистичната формула на Екатерина 
Йосифова, чрез която тя достига до интуитивен български ав-
тентизъм при изграждането на минималистичните си текстове.

Друга форма на желанието за стегнат изказ е хайку тенденция-
та в българската поезия от последните три десетилетия. Големият 
въпрос тук е доколко тези текстове могат да се обвържат с поети-
ката на минимализма, който тук се разглежда като естетическа 
проява на Късния модерн и като отрицание на изобилието от де-
тайли в традиционното изкуство. Появата на хайку в Япония е 
плод на друга естетическа среда, на различна представа за света, 
на различни културни и религиозни практики.

Създаването на български тристишия, които настояват за есте-
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тически еквивалент на традиционния японски жанр хайку, пред-
ставят нагласата на авторите да изразят духовните дирения на 
човека в областта на краткостта, защото формално хайку е преди 
всичко кратко стихотворение. Възможността за естествено след-
ване на вътрешния порив към творчество без зони за ограничение 
се проявява в българската литература изключително динамично 
след 1989 г., а заедно с това се обогатява и философското осмис-
ляне на случващия се живот чрез идеите на Постмодернизма. В 
края на отминалия век и в началото на новия в българската пое-
зия се пренареждат идеи, поетики, естетически предпочитания и 
влияния. Резултатът от това смешение на художествени практики 
е постигането на свободен, естествен и необременен литерату-
рен процес. Това са и причините, които до известна степен обосо-
бяват интуитивния характер на поетическия ни минимализъм и 
подражателския характер на хайку стиховете.

Известни са философските и естетически подходи в тради-
ционното японско хайку: лекота и лаконичност на изказа; дели-
катност и взиране в детайла; усет за преходността на нещата; оце-
няване на простите неща и на естествената красота; приемане на 
чувството за самота; улавяне на момента, скициране на усетения 
миг в стих; пресъздаване на идеята за неочаквана изненада, която 
води до просветление; намек за скритото зад думите; различен 
поглед към света. Връзката с богатата духовна традиция, от която 
покълват кратките японски текстове, уточнява нещо изключител-
но характерно – в далекоизточните религии отношението между 
човека и природата е основополагащо. Ето защо е интересно как-
во е българското разбиране на източното мислене, плод на което 
е хайку.
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Особено значим елемент от поетиката и естетиката на хайку 
са сезонните думи (киго). Те създават специфична поетична ат-
мосфера, в която човекът се оказва част от природния миг, уло-
вен от поета. Сезоните в японските хайку са представени чрез 
сезонните думи, в които е закодирана връзката между времето, 
пространството и човека. Сезоните в българските хайку не се оп-
исват чрез сезонни думи, защото липсва такава традиция у нас. 
Подходът на авторите тук издава стремеж към адаптиране на 
елементите от японската традиция към българските културни зна-
ци. Наименованията на сезоните, имената на месеците, образите 
от фолклорната и литературната традиция, споменатите обреди 
и обичаи, назоваването на празниците, употребата на специфич-
ни думи за природните стихии, присъствието на сезонните цве-
тя – това са българските модификации на киго. Сезоните в българ-
ските тристишия наследяват тематичното богатство на нашата 
култура, аранжирано в нов социален и исторически контекст. Във 
века на свръхинформацията изборът на кратката форма е стремеж 
за представяне на онова, което съдържа значението на мига.

Хайку се ражда в Япония като кратък текст. Доколко обаче бъл-
гарските модификации на тази древна източна форма, създадена 
в различен социокултурен контекст, отговарят на постановките 
на дисертационния труд, свързани с поетическия минимализъм? 
Българските хайку текстове са неоформа, която възкресява ста-
рата източна форма в потока на съвременния минимализъм; тя е 
реинтегриран, привнесен литературен модел, който не би могъл 
да се приеме за чиста форма на съвременен минимализъм, защо-
то краткостта не е единственият белег на съвременното минима-
листично изкуство. То, както вече бе изяснено, е логична реакция 
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срещу разточителството на максималистично изкуство. В хайку 
липсва подобна реакция срещу традицията и големите форми, 
а генезисът на този жанр не е факт от съвременната епоха. 
Следователно българските хайку текстове са постмодерна среща 
на естетиката на хайку с естетиката на минимализма, която 
създава нов естетически кентавър. Тези тристишия са съвремен-
на модификация на традиционния японски жанр, създадени под 
влияние на минимализма.

Направените наблюдения изясняват оригиналния и интуити-
вен характер на българския поетически минимализъм. Неговата 
закъсняла поява е следствие от политическата и социокултурна-
та обстановка в България след 1944 г. Противоречивият и трудно 
определим характер на този съвременен стил в поезията е екви-
валентен на обществените и културните процеси в България след 
1989 г. 

В областта на съвременния минимализъм се приютяват и есе-
мес текстовете, които не са истинска форма на поезия, но от друга 
страна оповестяват интимното битие на човека днес чрез кода на 
технологичния минимум, който от своя страна налага и подбо-
ра на словесните знаци. Есемес поезията е съвременен феномен, 
който сдвоява художествеността с технологиите. Ако поезията е 
трудно дефинируем обект, поради спецификата на своята същ-
ност, то есемес съобщението най-общо можем да характеризира-
ме по следния начин: кратък текст, в който ясно и точно се изра-
зяват послания по определени поводи, които адресатът на текста 
избира като значими за себе си и за адресанта. Любопитното в 
него е по какъв начин заложеният от мобилните оператори обем 
до 180 знака отговаря на древната формула „multum in parvo“, в 
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който изборът на същественото е определящ за написаното и/или 
изреченето. 

В по-широк социален аспект се забелязва присъствие на крат-
ки поетични текстове в сферата на комерсиалното. Илюстрация 
на тази идея са добре познатите на съвременния човек поетиче-
ските цитати в менюта на ресторанти, метафоричните послания 
в реклами, които въздействат върху консуматорското мислене на 
масовия човек. 

Друга форма на минимализъм е общуването с цитати от извест-
ни литературни текстове, като цитатите се превръщат в представи-
телни форми на темата на пълния текст. Така един от възможните 
начини за изграждане на минималистичен текст е самостоятелни-
ят живот на отделен стих от позната и известна творба, който се 
възприема отделно и едновременно заедно с познатия вече текст. 
В някои случаи елементите от даден текст могат да се превръ-
щат в негов публичен представителен знак, който се превръща в 
есенция на смисъла за рецепиента. Така поезията на практика ак-
туализира в съвременното технологично общество постановката 
на Роман Якобсон, че отделни сегменти от лирическия текст реп-
резентират целия текст. Тук е уместно да отбележим и още една 
форма на минимализъм в поезията, а именно цитат на определена 
част от чужд текст, която се превръща в знак за смисъла на цялата 
творба. Естетиката на минимализма в нашата поезия се ражда от 
предходни литературни направления, приемайки концентрирана-
та същност на знаците от традиционното изкуство, превърнали 
се в емблема на текст, автор, епоха. Така добре познатата идея, че 
литературата се пише върху литература се оказва продуктивен 
подход и в областта на минимализма. 
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Създадени в сложна и динамична атмосфера (последните де-
сетилетия на ХХ век и началото на ХХІ), минималистичните тек-
стове в българската поезия представляват частна проява на уни-
версалния човешки стремеж към себепознание. В новата по дух 
минималистична творба се отлива стремежът на човека да търси 
своето място в отворените информационни пространства, където 
той е сред другите, но в действителност – сам пред загадките на 
битието.



43

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Минимализмът в съвременната българска поезия е сложен 
и интересно ситуиран феномен в поетическото пространство 
в края на отминалия век и първите две десетилетия на новия. 
Направените проучвания по темата за неговото присъствие в бъл-
гарската поезия откроиха по-важните му естетически характе-
ристики. Ако минимализмът в съвременната епоха се ражда като 
реакция срещу абстрактния експресионизъм и разточителството 
в детайлите на традиционното изкуство още в средата на ХХ век, 
то проявите на стила в българската поезия могат да се откроят 
по-релефно след поетическите търсения на Иван Методиев. Тук 
е необходимо да изтъкнем и важното обстоятелство, че в пери-
ода на лишеното от свободно творческо изразяване време отдел-
ни български поети създават протоминималистични текстове като 
реакция срещу логореята на идеологическата доктрина, обсебила 
във висша степен битието и културата на българина. Тези про-
томинималистични текстове носят интуитивния заряд на авторо-
вите предпочитания да изтласкат живота клише в границите на 
възвишеното, за да може човекът, притиснат от голямото, и много 
често излишно, говорене, да съзре очарованието на духовното, 
представено синтезирано, кратко и пестеливо. 

За разлика от проявленията на минимализма в американската 
поезия, които са плод на естествен литературен живот, на обвърз-
ване с философската основа на прагматизма, то българският по-
етически минимализъм е свързан с естетиката на закъснелия у 
нас постмодернизъм. Това е и причината минималистичните сти-
хотворения да носят спецификите на авторовия творчески почерк, 
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на авторовите предпочитания към текстове от предходни епохи. 
Изброените особености водят до извода, че минималистичните 
текстове не се открояват като единно литературно присъствие. 
Фактът, че творческият път на Иван Методиев се обвързва сис-
темно и целенасочено с идеята за манифест, за литературно спи-
сание и кръг от съмишленици, обединени от мисълта за поетиката 
на минимума като естетика на максималното смислово внушение, 
доказва възможностите на този тип поетическо изказване в полето 
и на нашата литература. Тук биха били уместни успоредизациите 
с българския символизъм и с българския експресионизъм, кои-
то притежават характерна поетика и естетика – фактори, способ-
стващи осмислянето на символистичните и на експресионистич-
ните текстове, докато съвременните минималистични стихотво-
рения в нашата поезия поставят читателя в ситуация, в която той 
може да осмисля текста по нов начин при всеки следващ прочит. 
Тя е продиктувана от дифузното присъствие на минималистични 
стихотворения в творчеството на голяма част от представените 
поети. Ето защо е обоснован изводът, че тези текстове притежават 
преди всичко интуитивен характер, мотивиран от специфичните 
авторови предпочитания. Наблюденията върху текстовете налага 
идеята, че те се отливат във форми, които напомнят стари пре-
дминималистични поетични форми, което обособява специфич-
ния им характер.

Изследването открои следните специфики на движението към 
минимализъм в съвременната българска поезия:

1. Наблюденията върху особеностите на минималистичния 
стил доведоха до аргументирания извод, че естетиката на мини-
мализма е естетика на модерната епоха. Философската основа на 
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минимализма е прагматизмът, който поставя акцент върху полез-
ното, постижимото и лесното, а в съвременната епоха на изобилие 
от текстове прагматизмът води и до бързото и лесно запомняне на 
стихотворенията.

2. Минимализмът е оригинален съвременен стил, който 
постига максимален ефект чрез минимални изразни средства. 
Естетическият процес, протичащ между текста и реципиента, се 
превръща в непринудена игра, в която умението на автора да 
спре навреме провокира индивидуалното желание на читателя да 
продължи да изпълва текста със своите размишления.

3. Открояването на протоминалистичните факти в съвремен-
ната българска поезия е първият изследователски опит за систе-
матизация на поетическите текстове от зрителния ъгъл на стег-
натото аскетично поетическо изказване. През 60-те, 70-те и 80-те 
години на ХХ век този модел на поетическа изява сигнализира за 
желанието на авторите да се освободят от оковите на казионната 
култура, да освободят и читателското съзнание чрез текст про-
вокация, в който много често липсват готовите отговори и по този 
начин чрез протоминималистичните текстове читателят е изведен 
от летаргията на живота клише.

4. Важно място в полето на българския минимализъм заемат 
литературният кръг „Нава“ и сп. „Нава“. Коментарът на тексто-
вете, публикувани в списанието, обосновава съществуването на 
специфичния поетически изказ, който може да бъде определен 
като минималистичен, защото разчита на минимум езикови знаци 
и максимум естетически внушения. Вглеждането в книгата „За 
образите и световете“ на Иван Методиев налага тезата, че тя е 
теоретична обосновка на поетическите идеи на автора, свърза-
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ни с идеята за минимализма.
5. Българският поетически минимализъм изявява ясни пред-

почитания към формалния белег краткост. Съдържателният об-
хват на тези текстове конструира богати тематични полета, в кои-
то се оглежда хоризонтът на читателската рецепция. Така твор-
бата остава отворена за експерименталното възприемане, готова 
да покаже нови и различни естетически внушения. Този извод 
убедително доказва, че минималистичните текстове са актуални, 
защото зад привидната им простота, представена на естествения 
жив език, се крие усложнена мисъл, която изостря сетивата на 
читателя. 

6. Наблюденията върху текстовете на изследваните автори 
открояват съществен аспект от поетиката на минимализма – уме-
нието за създаване на нови естетически феномени чрез смесване 
на различни жанрове, познати от предходни литературни епохи, 
както и вплитане в текстовата реалност на изображения, графи-
ки и колажи. Засиленият интерес към графичното оформление на 
текстовете, както и отпечатването на текстове под нови заглавия 
на стихосбирки, насочват към извода, че в минимализма и негови-
те форми се крият неподозирано силни възможности за игра със 
словото, която води и до непрекъснато мултплициране на смисъ-
ла в процеса на рецепция.

7. В дисертацията бяха коментирани и сложните естетически 
превъплъщения на хайку текстовете в полето на минимализма. 
Тези тристишия са съвременна модификация на традиционния 
японски жанр, създадени под негово влияние, но реализирани в 
различна културна ситуация. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Дисертационният текст поставя началото на едно системно и 
концептуално изследване на българския поетически минимализъм, 
който в българската поезия е по-скоро стил, а не направление, тъй като 
притежава интуитивен характер и не формира школа със свои последо-
ватели. Присъствието на отделни минималистични текстове в поезия-
та на разгледаните съвременни български поети са сигнал за търсене 
на уникален творчески подход при изразяване на лирическото чувство.

2. В дисертационния труд се отчита разликата между традицион-
ните кратки стихотворения и минималистичните образци, като по този 
начин се постига ясно разграничение между хайку, лапидарни, лако-
нични и минималистични текстове.

3. Въведено е и е определено понятието протоминимализъм. 
Неговото открояване в поезията на 60-те и 70-те години на отминалия 
век означава тенденцията към бягство от клишираните форми на жи-
вот и творчество в българското общество.

4. Литературният кръг „Нава“ е характеризиран като център на 
естетическите търсения на Иван Методиев в областта на стегнатото 
минималистично изказване. Коментираните публикувани текстове в 
сп. „Нава“ налагат идеята за опитите на Иван Методиев да обедини 
кръг от съмишленици около българското понятие нава като знак за 
оригиналност в аскетичното поетическо изказване в нашата поезия.

5. Разгледани са текстове на утвърдени български поети, изслед-
вани за първи път чрез фокуса на минимализма. Коментарът на тех-
ните стихотворения, свързани с естетиката на този стил, обогатява 
литературната представа за движението на художествените процеси в 
съвременната българска поезия. 
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