
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Пенка Ватова (Институт за литература при БАН) 

за дисертационния труд на проф. д-р Сава Сивриев 

„АНТРОПОЦЕНТРИЗЪМ И МОДЕРНО ПОЕТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ 

В БЪЛГАРСКАТА ЛИРИКА ОТ КРАЯ НА XIX – НАЧАЛОТО НА XX ВЕК“ 

за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки“ 

Ще започна становището си за труда на проф. Сивриев с това, че той напълно 

отговаря на изискването на ЗРАСРБ за присъждането на научната степен доктор на 

филологическите науки, а именно: съдържа теоретични обобщения и решения на 

голям научен проблем и представлява значителен и оригинален принос в науката. 

Нататък ще конкретизирам. Тук обаче бих искала веднага да добавя, че предлаганият 

труд е написан в следване на най-добрата традиция на хуманитарното знание, 

създадена от големи учители в науката – проф. Тончо Жечев, проф. Надежда Драгова, 

проф. Елка Константинова, проф. Никола Георгиев и др. първокласни наши учени. 

Макар времената да са променени и да са израснали нови фигури в академичната 

институция на Шуменския университет, духът на учителите, широтата на техните 

възгледи за историята, културата и литературата, за духовността изобщо, мащабното 

вглеждане назад, напред и встрани спрямо историческите, културните и литературни 

фактите и явления не са напуснали колегията. И трудът на проф. Сивриев е едно от 

доказателствата за това. 

Заглавието на ръкописа ясно подсказва литературноисторическото поле, в 

което ще се разгърнат наблюденията на автора, а също рефлексията на определени 

културноисторически тенденции в художествените търсения и постижения на 

българската поезия от указания период. Всеки, който познава научните интереси и 

предпочитани теми на Сава Сивриев, няма да се изненада от съдържанието на труда. 

При така избраната проблематика естествено е трудът да започне с Иван Вазов и с 80-

те години. И е обосновано най-напред да се заяви ясно решението на един въпрос, 

който се поставя отдавна от отделни автори в текстове с конкретна проблематика - 

въпроса за края на литературата на Българското възраждане и началото на новата 

българска литература, белязана от ценностите на новото време. Авторът го прави още 
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в уводните думи, за да бъде ясно какво изследва в литературата, къде го търси и по 

какви критерии го определя като причастно към фокусната проблематика. 

Обичайните очаквания този съществен въпрос да се предхожда от обстоен 

теоретичен пролог, който да подготви и поведе изследователя и читателя из културата 

и литературата от набелязания период, не се оправдават. Няма и защо. Лично аз 

предпочитам да не търся сметка на автора за това, защото, от една страна, намирам за 

излишно дисертационен труд от този ранг да демонстрира владеене на материята, а от 

друга, дори да не познавам научното творчество на проф. Сивриев, съдържанието на 

изследването потвърждава промислеността на тезите му. Казвам „творчество“ и 

оставам при това определение, за да не настоявам за непременно следване на 

някакво научно клише за излагане и аргументиране на докторска теза. 

Литературознанието е научна дисциплина, но преди всичко е хуманитарно знание, на 

което трудно се задават модели, защото се осланя в немалка степен на възгледи, 

избор на подходи, методи на проучване, изследователски призми, чиито резултати са 

нееднозначни, или по-точно казано – които водят до различни, но пълноправни 

резултати, когато те са убедителни и имат потенциал за надграждане и развитие. Ако 

не беше така, отдавна щяхме да сме изчерпили възможностите да работим върху едно 

и същото литературноисторическо поле на неголямата ни родна литература. 

Теоретическите обобщения на този труд съпътстват неотлъчно цялостното 

представяне на поезията на ранния български модернизъм (индивидуализма) у нас, 

като подкрепят анализите на жалонни за новата естетика творби и книги или 

произтичат от самите тях. Но най-важното е многоаспектното представяне на 

явлението модерно поетическо съзнание, с рефлекса му в поезията на ранния 

български модернизъм – не само в синхронния му обществено и културноисторически 

контекст, но и в големия (като историческо време) контекст на ценностите (духовни, 

нравствени, обществени) и идеите, и на тяхната динамика от Средновековието до 

началото на ХХ век.  

Отправната точка, изследователската призма не е нова за научните текстове на 

Сава Сивриев. Тя е свързана с едно рядко артикулирано в историята на литературата и 

културата „събитие“ – секуларизацията, разцърковяването на културата, замяната на 

християнския теоцентризъм с антропоцентризъм, който натоварва човека с всички 

ценности и със самата истина; смяната на вярата със знанието. Този 
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културноисторическа тенденция, утвърдила се на Запад и в Русия през ХVІІІ в., у нас е 

факт на културата след средата на ХІХ в. Проф. Сивриев в не един свой текст, 

предхождащ настоящия труд, прилага секуларизацията като ключ за обяснение на 

редица културни и литературни процеси от ХІХ и ХХ век. Така аргументираният му 

изследователски ракурс се допълва от неговата богословска квалификация и вещо 

познаване на Светото писание, а също и от вярата му на православен християнин. Това 

са благодатни обстоятелства за привнасянето на християнскоантропологичен подход в 

анализа на културни и литературни явления, който дава отговор на редица въпроси от 

културно и литературноисторически характер и отваря възможности за по-широко 

концептуализиране. Обобщено казано, въвеждайки секуларизацията сред аргументите 

на културните явления от ново време, Сава Сивриев предлага нов и оригинален 

изследователски модел. 

По този път модерното поетическо съзнание, формиращо се под въздействието 

на засилен антропоцентризъм в българското социално и културно поле в последните 

десетилетия на ХІХ век, философските и естетическите идеи и художествената практика 

на ранния български модернизъм в поезията намират своето място в динамиката на 

две основополагащи отношения – между живота и смъртта, респ. между човека и 

вечността (в духовен план) и между човека и обществото (в социален план), свързани 

със смяната на културни системи. Продуктивността на подхода е демонстрирана в 

цялото на труда, в скрупульозно изпълнените аналитични процедури, и това го прави 

безспорно приносен за научноизследователското поле. Както в повечето случаи на 

иновативност, нещата и тук опират до нещо много просто и очевидно – само че е 

нужно да се смени ъгълът на гледане, или да се застане леко встрани, да се погледне в 

съседния културен ред. Разбира се, важно условие е и да се разшири периметърът на 

наблюдаваното – нещо, което в съвременната ни наука не е така често срещано, но 

Сава Сивриев в повечето си изследвания показва траен интерес към широко културно 

и литературно пространство. 

Вместо да проследявам тезите и конкретните аналитични техники в труда, ще се 

опитам да обобщя онова, което бележи изследването като значим и оригинален 

принос в решаването на голям литературоведски проблем.  

• В заключението на труда четем, че той е „само частична история на 

българската лирика от края на ХІХ – началото на ХХ век, и то само в един неин аспект“. 
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Онова, което предлага обаче трудът, е много повече от „пълна история“ – той 

разкрива генезиса и уникалността на ранния български модернизъм като 

литературно и естетическо явление в нашата култура, ситуира го ясно в 

кутурноисторическото време („третата система в историята на българската култура, 

книжовност и литература“ и го отграничава от съвременните нему литературни 

практики дори в творчеството на един и същи автор.  

• Чертае мрежата от връзки между аксиологичните системи и разкрива 

механизмите на пресемантизиране (снемане, „компресиране“) на предходната в 

новата система, предизвикана от възникването на нова общественоментална 

ситуация. Големите примери са от границата на Средновековие и Възраждане, на 

Възраждане и Нова културна епоха, чието начало в литературата бележи тъкмо 

раждането на модерното поетическо съзнание и естетиката на ранния ни модернизъм 

(индивидуализма). 

• Проследява съграждането на концептуалните системи на основните 

фигури в поезията ни от края на ХІХ и началото на ХХ век, които са знакови за 

рефлекса на антропоцентризма и появата на модерното поетическо съзнание – Иван 

Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пенчо Славейков и Пейо Яворов. Откроява 

индивидуалните им решения, но не изпуска връзките помежду им – в проспективен 

или ретроспективен план ги ситуира в мрежата на естетическото явление и извън него, 

търси предходници и предусет, следовници и отглас, рецептивни реализации на тези 

индивидуални решения, отваря тълкуването към различни литературноисторически 

посоки.  

• Анализира основни семантични полета, разработени от фокусните поети 

– творецът и обществото, творецът и творчеството, културата като единствен смисъл, 

стремеж към нирвана, опиянение от живота, животът като смърт и смъртта като живот, 

идеалът в различните му аспекти, избраникът, скиталчеството, смъртта и пр., като 

проследява вътрешната им логика в творчеството на конкретните поети, изплита 

връзките помежду им, разкриващи динамиката на естетическото явление – и между 

отделните автори, и в творчеството на един и същи автор; изявява потенциала им в 

перспективите на българската поезия от първите десетилетия на ХХ век. 
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• В хода на анализите прави теоретични обобщения за механизмите и

техниките на пресемантизация на ценности от старата в новата културна система: 

мъченичеството за вярата в мъченичеството за рода; мъченичеството за рода – в 

мъченичеството за култура; ценността на вярата – в историческата ценност на 

националното; ценността на националното – в ценността на универсалното и/или 

индивидуалното. Теоретичните обобщения засягат също отношението между 

концептуална система и поетически език – новите концептуални системи изпреварват 

новия поетически език. Те се изказват с пресемантизирания език на старата система, 

ала въпреки това езикът пази памет за старите употреби и така поддържа 

комуникативната ситуация между поета и читателя. 

Ще изтъкна и някои частни открития и постижения на труда, макар 

изреждането им далеч да не е изчерпателно: 

• Иван Вазов и Стоян Михайловски създават генериращия модел на

новобългарската лирика. 

• Стоян Михайловски изживява драмата на съществуването на

европейския XIX век като своя драма и я прави проблем на българското интелектуално 

пространство.  

• Средновековието и Възраждането дават по една истина за човека. И

двете епохи могат да нахранят душата на човека. Времето след 80-те години дава на 

човека идеологии – множество истини, които не решават екзистенциални проблеми. 

Остава единствената възможност човек сам да избира философия за живота си и това 

да е неговият най-възвишен уют. 

• Избраникът е новият културен герой в тази сътворявана чрез култура

нова емоционална и ментална реалност, която иде на мястото на националната идея и 

митология, която пък от своя страна е изместила религиозното православно мислене и 

поведение в българското обществено пространство във времето след средата на XIX 

век. 

• Открива редица „общи места“ в лириката, продукт на зародилото се

модерно поетическо съзнание, които могат да служат за различни интерпретации на 

естетиката и поетиката на ранния български модернизъм. 
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