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РадосветКоларов.Повторение и сътворение: поетика на 
автотекстуалността.София:Просвета,2009.–351с.1

Трудът на Радосвет Коларов, представен на
вниманието на Специализирания научен съвет
политературознание,задапреминепрезобичай-
натапроцедуразапридобиваненанаучнатасте-
пен„докторнафилологическитенауки“,катего-
ричноотказвадасевместивсъздаденияотпрак-
тиката стандарт за т. нар. „голяма дисертация“.
Това е възхитителен, изумителен текст, който,
оцененвсъответствиесобщоприетитекритерии
и конвертируемитеоценъчниквалификации,по
неизбежностщеостаненедооценен.Въпрекиче
сеесъобразилстриктносжанровитеизисквания,
накоитотрябвадаотговориподобнадисертация,
трудътсевъзприемапо-скорокатоopusvivendi.
Обсъждането му на научен съвет е оправдано
единственокатореверанскъмвсесилиетонанормативнитеуредбивбъл-
гарското академично битие. На друго място, при различни академични
нрави,тозитрудбисепревърналнезабавновсензацияиповодзамащабни
научнидискусии.

Ставаясно,черолятанарецензентаеособеносложна.Отеднастрана,
защотоспрямотозитрудизглежданепостижимодасезастаневнадредна
позицияи да бъде четен тъкмо от подобна гледна точка, по презумпция
задължителнаприрецензирането.Носъщоизащотоцялредоценкииква-
лификациикатонаучносъбитие,откривателсконачинание,фундаментално
изследване,интердисциплинаренпроектилиметатеоретическаперспекти-
ва,коитонапълноподхождатнатруда,садотакавастепенизхабениотсис-
темназлоупотреба,ченямакакдабъдатприложеникъмнегобезпритесне-
ние,адориичувствозавина.Катокомпромисен,нопъквнякаквастепен
функционаленизходоттакаописанотозатруднениевиждамвъзможността
заорганизираненарецензиятавдваразличниоценъчнимодуса–първият
подчиненнанормативнитеизискваниязарецензираненанаучниизследва-
ния,аспириращизасъответнанаучнастепен,автория–по-скоронеконвен-
ционален,стремящседаналучкаадекватенподход,койтодаотговорипо-
съответнонахарактераимащабитенаизвършенотоотРадосветКоларов.

1Предлагамерецензиянадисертационниятруднаст.н. с.д-рРадосветКоларовзапри-
съжданенанаучнатастепен„докторнафилологическитенауки“,койтоимавечеисвоето
книжноиздание.
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Четенпрезпризматанастандартнитекритерии,трудътебезспоренкакто
каторазмахнаначинанието,такаикатонивонапостиженията.Аргумен-
титевподкрепанатованякакизпреварващообобщениесанесамомного
наброй,ноипритежаваттруднооспоримаубедителност,тъйкатосеосно-
ваватнаочевиднидостойнстванаизследването.Първиятоттезиаргумен-
тие,чевПовторениеисътворение:поетиканаавтотекстуалносттае
предложенаиобосновананова,напълнооригиналнатеория.Формулирана
сбезупречнакоректностспрямоизумителноширокспектърдругиналич-
нипостановкииизследователскистратегии,близки,частичносъвпадащи
илидоринапълноразличниотгледнаточкананепосветения,тазитеория
еверифицираначрезизпробванетоѝвърхуматериал,койтоереспектиращ
катообемипредизвикателенкаторазнородност.Потакъвначинтеорията
сепредставясгаранциизанаучнасъстоятелностинадежднаприложимост.
Експликациятанаразличнитеѝаспектиеосъщественадетайлно,съсскру-
пульознагрижазаизбягваненакакватоидаевъзможностзаевентуални
луфтове при възприемане на аргументационната логика. Всяка от тези-
те, веднъжформулирана имногостранно обоснована, бива илюстрирана
чрезпровежданетонавиртуозникатоизпълнение,филигранноизработе-
нианализи,зашеметяващисдълбочинатаси,неизпълнимиспохватността
накаквитоидаедругиинтерпретативнисхеми.Обектнанаблюдениеса
широкспектърпроизведенияотбългарскаталитературнакласика,кактои
творбинаГогол,Достоевски,Блок,Бодлер,Кафка,Рилке(анализиранина
езикана оригинала), всяко от които е изследвано в текстоватамрежана
авторовиямегатекст.Такаваналитичнитепроцедуриредомспредстави-
телните са привлечени имножество други, най-често недоглеждани или
пренебрегванитекстовенасъщитетворци.Освенчеслужатзаобосновка-
танатеориятаизаразясняваненаразличнитеѝаспекти,самитеанализи
имат своя собствена, изключително висока научна стойност.Част от тях
съдържатистинскиоткрития,намиратрешенияв затегналиседискусии,
отменятинтерпретации,придобилистатутнанеоспоримост,даватотгово-
ри на въпроси, приети за нерешими, преодоляват или доразвиват собст-
венипостановки,възприеманикатоеталонни(безкакъвтоидаешансза
изчерпателностбихспоменалаанализитена«ХаджиДимитър»и«Обес-
ванетонаВасилЛевски»,наЯворовите«Нощ»и«Двехубавиочи»илина
многострадалнитему«Теменуги»,наПодиготоиНапастбожия,интер-
претациятаназнаменитата„рускатройка“отфиналанаМъртвидуши,на
разказа«Кротката»,прочититенаКафкаиБлок).

Едноотмножествотодостойнстванатрудае,чевъвеждайкиизащита-
вайкивалидносттанаосновнатасикатегория„автотекстуалност“,напрак-
тикапромоцирарежимначетенеиинтерпретация,прикойтопадатраз-
граничениятамеждушедьовъриредовоиливторостепеннопроизведение.
Подобнаизследователсканагласазаслужаваадмирации,тъйкатопредпола-
гамаксималистичнаизчерпателностнаработноточетене,удържимаедин-
ствено с цената на дългогодишниизтощителни усилия и самоотвержено
усърдие.Предполагаобачесъщоиизключителниинтелектуалниспособ-
ностиуизследователя,междукоитоифеноменалнапамет.Заслужавадасе
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отбележисъщоипродуктивносттанатазинагласа,защотовзададенатаот
неяаксиологиявсякопроизведениенададенавторпопрезумпциязаслужа-
вавнимание,равностойнонаонова,определенозанай-представителните
мутворбипологикатанаотличаванетоипривилегироването,накоятосе
основаваисъответнатаимканонизация.ВрационализиранияотРадосвет
Коларов космос, мислен и назован като автотекстуалност, всеки отделен
текст,излязълизподръкатанададенавтор,дориитакъв,койтонямаосно-
вание да бъде квалифициран като художествен, съществува и участва в
режиманаабсолютнаравнопоставеностслитературнитемупроизведения.
Необходимоедасеуговори,чебогатствотонааналитичнитечастинепод-
лежинарезюмиране.Въпрекивнушителния сиобемтрудът енаписан с
пределнадисциплинанаизказа.Нищовнегонеможедабъдепрескочено
илипрочетенонабързо,защотобуквалновсякоизречениеучаствавизграж-
данетонацялостниясмисъл.

Втоваотношениееуместнодасеподчертаеиощееднопостижениена
РадосветКоларов–успешнотосправянеструдната,нагледдоринеизпъл-
нимазадачадареферирасобственияситаканеобозримобогатисложен
текстсцялатамунеподдаващасенарезюмиранесъдържателнаплътност
нахипотактичновзаимосвързанитемуисъподчиненисъдържателником-
поненти.Макарисценатанаизвестнонадхвърляненаобичайнияобем,
авторефератътсепредставякатозабележителенпримерзаинформационна
ефективностивъвфункционалноотношениесеприближавамаксимално
доидеалнатаи,разбирасе,неосъществимацелдабъдесъдържателенекви-
валентнатруда.

Вподкрепанамнението,честавадумазаизключителнонаучноначина-
ние,работииобстоятелството,чевтрудасеправятпоредицаавтентични
открития.

Редомсвъвежданетоиобосноваванетонасобственататеориянаавто-
текстуалносттаеразработенаиоригиналнаиизключителнопродуктивна
изследователскастратегия,коятопреодоляваединичносттаистатичността
наанализационнияракурс,аоттамипроизводнитемуеднозначниконста-
тации.Аналитичниятмодел,демонстриранвизследването,отменясхема-
танасубект-обектнотопротивостоене,задасенастроикъморганикатана
литературниятекстидапроникневъввътрешнитемумеханизми.

Оттакаваименнопозициястававъзможнонапримердасепокаженедо-
видянопо-раносвойствоналирическататворба,проявяващосев„способ-
носттаѝдаотстояваснепо-малкасилаиубедителност(спрямосвойството
ѝдапревръщамигавъввечност,амоментнитенастроенияиизживявания
–вповторително-обобщителнисъстоянияначовешкиядух–бел.м.К.П.)
ипрозрениетонамига,поетическотооткровение,феноменологиятанаедно
конкретноизживяваненалирическиясубект,протичащовточкатанаизказа“.

 Като резултат на подобно изместване се набавят убедителни доказа-
телствазаедновъзможноново,различноотдосегасъществуващитеидо
голямастепенкорективноспрямотяхразбиранезасъщносттаналириката,
прикоетовниманиетосеизмества,връщайкисеназад–оттипологиятакъм
феноменологиятаналирическотоизживяване.Отчитайки„необходимостта
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дасеизвършитрансцензусотмигакъмвечността,отединичнотокъмпов-
тарящотосе,отиндивидуалнотокъмобщочовешкото“,ноисъссъзнанието,
четозитрансцензуссееизвършвалмалкоприбързано,РадосветКоларов
префокусира вниманието тъкмо къмнедовижданите по-рано и системно
ощетяваниотизследователитеаспектинатворчествотокато„трепети(те),
сривове(те),възземания(та)надуха“.

Трудът рационализира творческия процес по радикално нов начин.
Изведенисаиепредложенасамостоятелнатрактовканаосновнипораж-
дащимоделикато„матрица“,„мотивнамрежа“и„инициационнатворба“
иедемонстриранатяхнатанадежднаоперативноствпоражданетонанови
текстове. Същевременно е въведен оригиналният когнитивно-креативен
моделна„виртуалнатафигура“иеоткритаидоказаназакономерността,по
която„предикативнататраекториянамотива“завършвавбезсъзнателното
напаметта.Идентифицирасеисеизяснявапринципътна„херменевтична
автотекстуалност“,катосеоткриватдвенеговиподвидовиконкретизации–
натворбатаекспликаторинатворбатаусилвател.Редомсвсичко,изредено
дотук,трудътпредлаганова,различнаотвечепознатите,интер-иинтра-
текстуалнапроцедура,спомощтанакоятоовладявадълбоки,непостигани
смисловиниванатворбите.

Към откритията в труда се отнася и въвеждането и изясняването на
понятието„трансмодалнаидея“,кактоиидентифициранетонадвеподобни
идеи–момент,накойтопредстоидабъдеотделенопо-специалновнимание.
Предложеноеиоригиналновижданезамеханизманаколебанието,върху
койтоепренесенквантовиятмоделнадискурсивнотожелание.Изхождай-
киотхипотезата,чедискомфортнотоизживяваненаколебаниетовмодуса
на„селективнатанедостатъчност“произтича„несамоотзатруднеността
наизбора“,носъщотакаи„отсъпротивататойдабъдеизвършен“,авторът
идентифицирадва типа алтернативи,междукоитоосцилира задържащо-
тосеколебание.Редомсконтрадикторните,прикоитоизборътемежду
взаимноизключващисевъзможности,тойустановявасъществуванетона
друг тип алтернативи, които нарича съвместими или присъединителни,
прикоитонежеланиетодасенаправиизборътсеопределяотстремежакъм
запазваненацялостнатапарадигмахипотетичниварианти.Кактоивдруги
случаив теоретизацията, върхуколебаниетосепрояснявакакпринципи,
проявяващисевтворческияпроцес,савалидниивплананапо-общоинте-
лектуалнияилинаповеденческипрагматичнияопит.

Отвъд поредицата открития, друго, не по-малко важно достойнство
натрудаеизграденатавнегореспектиращообхватнаизавидноовладяна
метатеоретическаперспектива.РадосветКоларовразгръщасобственатаси
теория,катополагавсекиоткомпонентитеѝвсъответниямутеоретичен
контекст.Потозиначинтойеангажирализследванетосисъсзашеметява-
що голямброй автори,школииметодологическинаправления.Всякоот
работнитепонятия,въведенивуводнатачаст,катоавтор,творба,творчест-
во, дискурсивно желание, колебание, игра е представено чрез детайлно
проследяваненаразличнитемуинтерпретации,надискусиите,нанеразре-
шенитеспоровеиапориите.Всекиоттезиогледиотвеждакъмсобствена,
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солиднообоснованапостановка,такачесъдържапотенциаланасамосто-
ятелна дисертация. Интердисциплинарната природа на изследването на
свойреденаложилаконтекстуализацииспрямомножестводругинаучни
областикатоквантовамеханикаикогнитивистика,лингвистикаиреторика,
философияипсихоанализа,овладянотоборавенескоитоепоследователно
демонстрирановтруда.

Освенописанатаметатеоретическаперспектива,коятоможемдамислим
катозадължителназаподобноначинание,обачевтрудаенаправенкатего-
риченпробивкъмедномногорядкодостиганониво–тованаметаеписте-
мологията.Предметнатруда,редомсидентифициранетонамисловнитеи
вчастностмнемоничнитемеханизми,проявенивявлениятанаавтотексту-
алността,еисамиятопиттезимеханизмидабъдатовладениирационали-
зиранивплананаепистемологичнитегенерализации.Сособенасилатози
аспектна труда сепроявявав главата за „трансмодалнатаидея“, заявена
като„теоретическоотклонение“.Предложенотовнеяоригиналноработно
понятиетрансмодалнаидеяозначаваспецифиченслучайприизследването
наисториятанаидеите,когатосвързващатанишка„можеиданебъдепри-
познатаприбитуваненаидеятавразличнинаучниноменклатури,вразлич-
нипарадигми“,защотопорадипрекъсваненавръзкатамеждутраекториите
наразличнитеѝвариацииинвариантнотовнейнитепроявиоставаскрито,
а„отделнитеѝвариациииматслепотаедназадруга“(пактам).Проектът
включва четири етапа. На първия се идентифицира съществуването на
подобнатрансмодалнаидея.Вториятсъдържаидентифициранетонаней-
натаконцептуалнаструктура,определенакато„оголена(та),дескриптивна
съставкананаучнатаидея, която в своята „изчистена“, логическаформа
се възпроизвежда в различни контексти, пресича границите на научните
теории“. Третият етап включва разпознаването на различни явявания на
трансмодалнатаидея,трудноразличими,тъйкатопоправилоприсъстват
по-скоро като пунктир, в множество разнородни дисциплинарни полета.
Четвъртиятсъдържаоткриванетоналогикатавобщияимпулс,койтозад-
вижваразличнитевариациинаидеята.

Проследенисастранстваниятанадвеидеи.Първатаезамножествените
ракурсинавъзприеманияобект,коитосъприсъстватвиртуалнокатонегови
потенциалности.Присъствиенатакаразпознататаидеяеустановеновтео-
риитезакреативността,облягащисенаквантовиидеи,вкогнитивистиката,
психолингвистиката,феноменологията,модалнаталогика,литературозна-
нието.Катомоделвтяхсеизползвавълноватаформанаматерията,илит.
нар.„виртуалнипреходи“наелектрона.АналогиченподходРадосветКола-
ровоткривавтеориятазаезиковопораждане,наречена„разпростиращасе
активност“,аследтоваотновоивидеятанакогнитивистаХофстадерза
наличиетонасфераотхипотетичниварианти,ограждащивсякостатично,
констативно възприятие, коятопъкна свойред се оказва визненадващо
сходствоспостановкатанаДанаЗохар,разгърнатавкнигатаѝКвантови-
ятсубект.ТрансформациинасъщатаидеяавторътоткриваиприХусерл,
кактоиприпривидноспорещияснегоДерида,асъщоивтеориятазавъз-
можнитесветове,разработванавмодалнаталогика.
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Поподобенначинеразследванаиидеятазасмесванетонадваилипове-
че концепта, образа, идеи, вследствие на което се получава нещо ново,
несъдържащосевнитоеднаотсъставящитестрани.Конкретизиранакато
различнаотасоциационизмаиформулиранакатоидеязатрансгресия,тази
идеябива открита в теорията наМаркТърнър иЖилФоконие за „кон-
цептуалнотосмесване“,следтова,спреходоткогнитивистикакъмретори-
ка,серазпознавапри„теориянавзаимодействието“наМаксБлек,после
биваоткритаприФройдовото тълкуванена сънищата, внеговия термин
‘Verdichtung’,или„сгъстяване“,аследтовасевключвавъвверигатанат.
нар.„би-логика“начилийскияпсихоаналитикипсихиатърМатеБланко.
Кактоивпървияслучай,идеятазатрансгресиятанеепростопроследе-
накатонякаквавечедаденаналичност,тяеизведенаиформулиранакато
инвариантнаредицататеоретичнипостановки,презконкретнатаоптикана
коитобиостаналадокрайнеразпознаваема.Заразликаотасоциационизма,
„койтосвързва,съпоставя,сдвоявадвапредмета,образа,идеи“,трансгреси-
ята„прекосяваграниците,смесва,взаимопрониква,абсорбира“.Следтова
формулноочертаваненасвоеобразиетонаидентифициранатаидеяследва
афористичнотообобщение: „Асоциационизмът ефизикатанаподобието.
Трансгресиятаенеговатахимия.Заднеястоивпознавателноотношение
емоциятаналюбопитствотокъмновото,дързосттадабъдепрекрачензако-
нът,стереотипът,забраната“.

Подборътнатеориите,коитосавключенивконструиранатаотРадосвет
Коларовмисловнаконстелация,есъщопоказателен.Тойсвидетелстваза
самостоятелностнатърсениятаизаотказотбързитеипредварителноулес-
нениотдругистъпки.Затоваиеизбегналтеоретичнисхеми,коитобиха
му набавили полезни допълнителни аргументи, но вероятно с цената на
неприемливообслужваненапопулярност,излязлаотконтрол,каквитоса
случаитесидеитенаПригожинилиШалдрейк.

Вкоментиранатаглава,накоятонеслучайноотделихповечевнимание,
защотосамапосебесипредставлявасамостоятеленнаучентруд,сепроя-
вяваособеноясноедноотнай-големитедостойнстванапредложениямето-
дологическимодел.Склонна съмда видянай-същинската роляна труда
впреориентиранетоналитературнатанаукакъмпознавателнапарадигма,
вкоято (понедоколкотомиеизвестно)неепребивавалодосега.Самов
режиманаплахопредположениебихформулиралатозиаспектоттрудана
РадосветКоларовкатопробивкъмнепростонесвойственотозазападната
култура,ноинепостижимозанеянедуалномислене.Тозипробивнадхвър-
лявечепознатотопригажданенаквантоватамеханикакъмхуманитарно-
тознание.Всъздаденатаотнегоперспективасепромоциратиовладяват
методологии, коитоинтерпретират словото като вездесъщаипораждаща
енергия.Иоще–вконкретикатанапровежданитевизследванетоанали-
тичнипроцедурисеотразявастъписващакатодълбочинанаперспективата
метаепистемологичнаосъзнатост.Запотенциалаѝсвидетелстваобстоятел-
ството,чесъссвоятрудРадосветКоларовдоказваубедителноиприлагана
практикаиначемислената занепостижимавъзможност едналитературо-
ведскапостановкадаизлъчиуниверсалнимоделинаинтелектуалнаопит-
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ностидапредложиалтернативизадругинаучниобласти.Особенопока-
зателенетрансферътвпосоканакогнитивистиката,която,кактоедобре
известно,имапретенциятадабъдепривилегированиятгенераторнауни-
версалнипознавателнимодели.

Видное,чечетенпрезпризматанастандартнитекритерии,трудътможе
дабъдеопределенкатообразецнадисертациязаприсъжданенанаучната
степен„докторнафилологическитенауки“.Подобнаоценкаобачеенесъ-
ответнанадействителнатастойностнаизвършенотоотРадосветКоларов.
Опитвайкиседагоформулирамсдуми,необременениоттежесттанахро-
ничназлоупотреба,бихопределиланеговиятрудкатоплоднавъзхитител-
носътрудничествомеждустъписващпрофесионализъм,могъщамисъли
красивум.Бих гоопределиласъщоикатоефективнареактуализацияна
автентичнихуманистичниценности,откоитоевропейскотомисленеотдав-
насееотклонило.Вероятновпрякавръзкастова„родствопоизбор“саи
безподобниятизследователскиетос,кактоисъщотакабезподобнаталич-
ностнаидиосинкразия,проявенивтруда.Етосамоняколкоотоснованията
заподобнотвърдение.ВтруданаРадосветКоларовсеговорискристална
яснотаиразбираемостзапределносложнинеща(така,освендругото,се
препотвърждаваепистемологичнатааксиома,ченезависимоотвложените
усилияистиннотопознаниеевсъщностбезусилно);спиращидъхаоткри-
тиясеизговарятпредпазливоиделикатно,едвалинеполугласно,безмно-
гозначителниакценти,някакмеждудругото;прицялаташеметнависота
напостигнататаи овладянаметаепистемологичнаперспектива този труд
енапълносвободеноткаквотоидаенаучновисокомерие;тойещедъри
великодушенвотношениетосикъмчуждитепостижения,коитопоследо-
вателно представя преди всичко откъм техните достойнства, а когато по
неизбежностконстатираразвързаникраищаилилогическипробойни,дори
приавторитети,недосегаемизакритика,предлагарешениятасиделикатно
и ненатрапливо, едва ли не анонимно, като че ли от позицията на няка-
къвобщосподеленздравразум.Редомсобосновкатаизащитатанасвоите
научниидеитрудътнаРадосветКоларовпредлагаиубедителнадемонстра-
циязавалидносттаипродуктивносттанафундаменталнидуховнипринци-
пикатосмирение,търпение,безкористност,толерантностичовешкобла-
городство.

Като заключение ще препотвърдя мнението си, че обсъжданият труд
не просто отговаря на изискванията за голяма докторска дисертация, но
и многократно ги надхвърля. Той представлява триумф на българското
литературознание, вярвам, че своевременното му публикуване в чужби-
на,всъответнонарангамуиздателство,щегопревърневнезаобиколим
фактнасъвременнаталитературнанаука.Всъответствиестовапрепоръч-
вамнаСпециализираниянаученсъветполитературознаниедаприсъдина
Радосвет Коларов научната степен „доктор на филологическите науки“.
Позволявамси,редомстова,дапредложа–задабъдеспециалноподчерта-
наизключителносттананеговитепостижения–тядамубъдеприсъденас
почетнатаформула„Summacumlaude“.

Октомври2009г. КлеоПротохристова


