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     Р Е Ц Е Н З И Я 

 

 върху докторски труд за придобиване на научната степен „доктор на 

 науките“ в област 2.1. Филология (Българска литература – Българска 

 литература от освобождението до Първата световна война), 

 

 озаглавен „Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в 

 българската  лирика от края на 19 – началото на 20 век“ 

 

 от проф. д-р Сава Стоянов Сивриев 

 

 рецензент: проф. дфн Милена Кирова 

 

 

 Д-р Сава Стоянов Сивриев е професор, дългогодишен преподавател 

по българска литература в Шуменския университет. Той е представил труд 

с обем 322 страници и всички необходими документи по процедурата. 

Работата му е обсъдена в Катедрата по история и теория на литературата в 

Шуменския университет на 12. 01. 2017 г. и с единодушно положително 

мнение е придвижена към защита. Авторефератът на дисертацията с обем 

76 страници е структуриран добре и е представителен за извършената 

работа. Справката за приносите е адекватна, публикациите по темата – три 

студии и дванадесет статии (вземам само последните 10 години) са 

достатъчни. Самият труд е приет за печат в издателство Карина – Мариана 

Тодорова, София. (Сред документите липсва удостоверение от 

издателството.) 

 С един от своите главни аспекти дисертационният труд има 

литературноисторически характер: през темата за навлизането на 

индивидуализма в българската литература след Освобождението той на 

практика проследява развитието на модернизма в лириката от началото на 

80-те години до войните от второто десетилетие на 20 век. В този 

изследователски план виждаме как работата подбира из разнообразието на 

историческата действителност пет имена на творци от първия (каноничния) 

ред: Иван Вазов, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пенчо Славейков и 
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Пейо Яворов. (Честно казано, мечтая си някога да се появи алтернативна 

история, в която индивидуализмът, както и много други важни процеси в 

историята на българската литература ще бъдат проследени и осмислени като 

явления с популярен характер върху терена на онези второ- и дори 

третостепенни автори и произведения, които най-често заобикаляме, но 

които са били масово четени и харесвани от широката публика в миналото 

на България. Такава история би ни дала по-реалистична представа за 

развитието на вкусовете и потребностите във времето, когато се формира 

всичко модерно в българската нация. За сравнение, да си представим 

постмодернизма от края на 20-и – началото на 21 век. Сведен до три имена 

например, той няма да говори нищо за общата празнична и малко 

карнавална атмосфера на 90-те, която преживяхме и която остави дълбока 

следа в съзнанието на българската интелигенция.) 

 В този литературоноисторически план, за който говоря, работата на 

проф. Сивриев следва най-утвърдения и традиционен модел, 

преутвърждавайки на практика онази периодизационна схема, с която сме 

свикнали да работим в образователните програми: Възраждане (съответно 

възрожденска литература), период от Освобождението до Първата световна 

война, период между двете световни войни и т.н. В това отношение тя не 

внася предизвикателства и не прави допълнения към статуквото на 

българската литературна история, още повече че тъкмо индивидуализмът е 

сред най-изследваните от нея явления.  

 Изследователските усилия на проф. Сивриев изглеждат 

съсредоточени в друга посока. За нея подсказва още смяната на заглавието 

от „Индивидуализмът в българската лирика…“ в първия вариант към 

„Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание…“ в окончателния, 

предаден за рецензиране, вид. В Предговора на самата дисертация целта на 

изследването е формулирана по следния начин: „да се покаже, с оглед на 

менталната доминанта, как се съграждат културните полета на 

Средновековието и Възраждането и коя е менталната доминанта, която 

съгражда новото културно поле (края на ХІХ – началото на ХХ век)“ (с. 13). 

На практика първата част от така формулираната цел не е и няма как да бъде 

изпълнена освен в съпоставителен, при това много едро съпоставителен, 

план. Реалната и постигнатата цел може да бъде изразена по-скоро като 

преосмисляне на индивидуализма в българската поезия от 

Освобождението до Първата световна война през фокуса на понятието 

антропоцентризъм. Всичко това изисква да се вгледаме как е осмислено и 

съответно – приложено, понятието антропоцентризъм. И тъй като подобно 

уточнение липсва в текста, ще се опитам да го реконструирам по непряк път. 
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 На страница 6 то е представено в аналогия с друго понятие, 

„секуларизация на културата“; страница 57 повтаря това значение. В други 

случаи антропоцентризмът е пряко противопоставен на теоцентризма, който 

владее Средновековието. Както изглежда, става въпрос за много едро 

понятие с „епохален“ характер, а употребата на такива понятия винаги крие 

рискове за неточност, когато е пренесена в плана на конкретните 

исторически ситуации. По този начин за Българското възраждане например 

се твърди едновременно, че е антропоцентрично и скоро след това, че 

неговото мислене е колективистично. В този и други подобни случаи би 

било по-добре да се използва по-разнообразна и по-диференцирана система 

от категории за означаване на литературноисторическата действителност, с 

това работата би спечелила откъм научна прецизност. Употребата на 

понятието антропософия (с. 66) също не съвпада с обичайната 

културноисторическа характеристика на това явление. 

 Основната част на дисертационния труд е структурирана като 

поредица от пет тематични портрета, или пет „случая“, във всеки от които е 

проследено творческото развитие на един голям поет по пътя на неговото 

утвърждаване като изразител на индивидуализма и оттам на модерността в 

българската следосвобожденска поезия. Вътре в себе си всяка глава 

проследява между една и три стихосбирки, като представя поотделно 

поредица от стихотворения чрез самостоятелен тематичен анализ на всяко 

от тях. Въпреки че на пръв поглед портретите изглеждат затворени и 

самодостатъчни, искам да подчертая, че изследването има силно изразен 

съпоставителен характер. От една страна, наблюдения, които са изразени на 

различни места и по повод на различни творби, се засрещат и асоциативно 

сговарят в съзнанието на този, който чете. От друга страна, авторът сам и 

често прави сравнения между отделните автори по различни поводи из 

анализа на техни творби.  

 В работата на практика се преплитат два принципа на интерпретация. 

Първият принцип, този на удълженото натрупване (можем да го наречем и 

синтагматичен) е прорязан от парадигматичен подход, чрез който се 

конструират различни художествени цялости: образи, мотиви, символни 

полета – общи за индивидуалистичното съзнание на цялата епоха. Такива са 

например образите на скиталеца и на чудака/странника, а чрез техните 

превъплъщения се оформят и тематичните парадигми на пътуването-като-

странстване и на чудачеството като съдба на ранномодерния лирически 

герой. 
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 В този план са реализирани най-значимите постижения на 

дисертационния труд: задълбочени интерпретации на отделни 

произведения и оригинални съпоставки между различни автори и творчески 

очерци. Сред тях бих искала да откроя няколко примера (без да имам 

претенция за изчерпателност): 

– Интересни и приносни според мен са наблюденията върху Кирил Христов 

като социален поет. За този автор обикновено се пише през неговия най-

значим принос в българската поезия от края на 19 век: спонтанния бохемски 

индивидуализъм в преживяванията на лирическия герой. Сава Сивриев 

обаче е извадил на преден план социалния песимизъм и така Кирил Христов 

се оказва прочетен през различен ракурс. 

– Иван Вазов също е прочетен в различен интерпретативен режим. 

Анализите тук поставят акцент върху индивидуалистичните вместо върху 

колективистичните идеи в част от неговите творби. Разбира се, винаги 

съществува възможност да разберем „индивидуализма“ на Вазов като 

логична последица от неговото романтическо възпитание, защото именно 

липсата на граница между късния романтизъм и ранния модернизъм е 

специфична за българската поезия от изследвания период. 

– Друго добро попадение е конструирането на последователна сатирична 

линия в творчеството на Вазов – Михайловски – Кирил Христов – Пенчо 

Славейков като проява на индивидуалистични идеи и съответно - на ранен 

модернизъм в българската поезия. Разсъжденията на Сава Сивриев ни 

предизвикват да се замислим върху националната специфика на нашия 

литературен индивидуализъм и да го проследим в по-комплексен план, 

отвъд традиционните, философски извлечени критерии за неговото 

присъствие. 

 Успоредно с добрите постижения на дисертационния труд съзирам и 

някои проблеми, които не са в полза на неговия научен характер. Нерядко 

те се отнасят до изразяването на силно обобщени, но непрецизирани и 

понякога неверни твърдения. Още на страница 5 можем да прочетем, че 

идеята за балканския контекст на българската литература представлява 

„сингуларно изказване“, направено в зората на нашето литературознание от 

Иван Шишманов и Боян Пенев. Познавам доста изследователи, които са 

работили в тази посока много след Шишманов и Пенев, например Кирил 

Топалов, Румяна Станчева (много интересни съпоставки между българския, 

гръцкия и румънския модернизъм), Катя Станева (съпоставки с турски 

шлагери) и т.н., затова ми се струва, че тезата за „сингуларизъм“ в този 

случай не е подходяща. 
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 В разсъжденията за съотнасянето между индивидуализъм и 

модернизъм пък ми липсва дебатът за българския модернизъм, толкова 

активен през последните петнайсетина години. В него бяха преразгледани и 

преосмислени в актуална посока основни понятия, с които работи 

дисертационният труд и които той употребява така сякаш те имат едно-

единствено и постоянно значение.  

 Като изследователски метод във Въведението е посочена 

културологията на Касирер, главно съчинението му „Философия на 

символичните форми“. Дори да забравим, че този труд е написан преди 

стотина години и в много висока степен изразява друг начин на мислене, 

остава пак фактът, че точно Касирер смята „символичните форми“ (т.е. 

изкуството, религията, езика, науката и митовете) за несводими една към 

друга, докато литературният подход на Сава Сивриев е силно обвързан с 

религиозните ценности на християнската култура. По-нататък (с. 13) към 

методологическия апарат е добавена и християнската антропология, която 

представлява съвсем отделна и различна, подчертано и съзнателно 

догматична, област на разсъждение, която принципно не може да се сговори 

с останалите методологически амбиции на изследването и още повече с 

литературноисторическите му цели. Добре е все пак, че тази „антропология“ 

си остава по-скоро кодирана като мирогледна позиция, без да предопределя 

отказ от цялостната литературноисторическа рамка на дисертационния 

труд. Като цяло обаче глобализиращите и универсализиращи разсъждения, 

аналогии и обобщения не правят добра услуга на работата и понякога я 

подхлъзват към неудържими твърдения.  

 Сред възможните примери съм избрала един, който е много често 

срещан и неизменно дразнещ в цялата работа. Става въпрос за фразата 

„гръцкия Изток и латинския Запад“, с която се очертават границите на онзи 

културен контекст, с който българската поезия си взаимодейства още от 

времето на Възраждането. Фразата, както изглежда, е просто клише, 

използвано в някакъв вид теологически съчинения. Ако беше само 

метафора, нямаше да предизвика недоразумения, но в контекста на един 

литературноисторически труд поражда системна поредица от затруднения. 

Как бихме напъхали в определението за „гръцки Изток“ онези  влияния 

например, които българската литература търпи откъм руската литература 

през цялото време на своето развитие от Възраждането насам? Само си 

представете реакцията на един руски литературовед след подобна 

класификация.  
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