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Литературнуюмистификациюможноопределитьсоднойстороныпоотно-
шениюк внешнейреальности, в этомслучаеречьидето сознательной лжи, с
другойстороныпоотношениюкавтономиилитературногопроизведения,вэтом
случаеречьидетобопределенномвидестилизации.Настоящаястатьяпредлага-
еттипологиюлитературныхмистификацийвдвухаспектах,сточкизренияих
функциииформы.Онаустанавливаетпятьвидовмистификации.1)Всовремен-
нойлитературемистификациястановитсясоставнойчастьюпостроенияидео-
логических (национальных) мифов: такими являются фальсификации старых
рукописей (Краледворская и Зеленогорская рукописи,Веда Словена). 2) Далее
мистификация является составной частью собственной стилизации (Артур
Брейски:«Триумфзла»,ПенчоСлавейков:фиктивнаяфигурапоэтаИваДоли).3)
Мистификацияможетслужитькомпонентомструктурыповествования (речь
идет о специфическом виде скрытого авторства). 4) Мистификация бывает
использована как пародия на идеологию или политическую практику (Ярослав
Гашек:Политическаяисоциальнаяисторияпартииумеренногопрогрессаврам-
кахзакона,вымышленныйперсонажрусскойлитературыКозьмаПрутков).5)В
эпохупостмодернизма литературнаямистификация становитсятакжесамо-
бытнымюмором–таковымистификацииТеатраЯрыЦимрманаиливболгар-
скойлитературефигураТрендафилаАкациева.

Literarymystificationcanbedefinedpartlyasrelatedtoexternalreality,thenaper-
juryisconcerned,partlyrelatedtotheautonomicsofliterarywork,thenadefinitetype
ofstylizationisconcerned.Thestudybearstypologyofliterarymystificationsfromtwo
pointofviews,intermoftheirfictionandform.Fivetypesofmystificationaredefined.1)
Mystificationisbecommingapartofbuildingideological(national)myths:sucharethe
forgeriesofoldmanuscripts (ManuscriptofQueen’sCourt, inCzech:Rukopiskrálo-
védvorskýandManuscriptofGreenMountain,inCzech:Zelenohorský,VedaSlovena).
2)Mystificationisapartofself-stylization(ArturBreisky:TriumphofEvil,PenčoSlave-
jkov:fictivecharacterofpoetIvoDolji).3)Mystificationcanservelikeapartofnarra-
tionstructure(specifictypeofhiddenorundeclaredauthorshipisconcerned).4)Mysti-
ficationisusedlikeaparodyofideologyorpoliticalprofession(JaroslavHašek:History
ofPartyofmoderateprogresswithinthelaw,thecharacterofKozmaPrutkovinRussian
literature).5)Literarymystificationbecomesalsoanindependenthumorousentertain-
mentinthetimeofpostmodernism–sucharemystificationsoftheJáraCimrman’sThea-
treorthecharacterofTrendafilAkacjevinBulgarianliterature.
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Настоящотоизследванееориентиранокъмпроявитеналитературната
мистификациявчешкатаибългарскаталитератураисипоставязацелда
представиопределенатипологияидакласифицираразличнитевидовемис-
тификацияпредивсичкоот гледна точканаисторическипроменящиясе
контекст. Етимологията на самото понятие „мистификация“ е от гръцки
произход: „mystés“– знаещтайна,илатинското„facere“–правя, върша:
тозигръцко-латинскокомпозитумследователноозначавазапознатстайни,
посветенвистинскатаимсъщност,ноисъщевременносътворяващтайна-
та.Понятието„мистификация“обикновенобивахарактеризиранокатосъз-
нателназаблуданачитателяпосредствомразличниначинизапредставяне
нанеистинна,измисленаинформация.Встандартнитетеоретичниречници
най-честонамирамеследнатадефинициянамистификация:„целенасочено
използваненахудожественаизмислицазазаблуждаваненачитателя“(Вла-
шиникол.1977:241)или„преднамереноисъзнателновъвежданенанякое
лицеилиобществовзаблуда“(Ницоловикол.1980:451).Катопричиниза
литературнамистификациясепосочватпредимнотези,коитоспомагатза
по-леснотовъзприеманенатекста–„стремеждасенадхитрицензурата,да
се актуализираилида се укрепиобщественото влияниена текста, да се
приковевниманието“(Влашиникол.1977:241).Формитенамистифика-
циязависятотизмамнатаиграсприкритотоилинедеклариранотоавтор-
ство,отатрибутивнияжест,отвъпроса–койенаписалтекстаикойеадре-
сатът на атрибутивността. Формите на литературна мистификация са
изключителноразнообразни,нонесеизчерпватсамоспроблемазанеде-
клариранотоавторство.СпоредРечниканалитературнататеориямисти-
фикацията„използваразличниформинанепризнатотоавторство,налите-
ратурниимитации,наизмислениобрази,симулиратсемястотоичасътна
началото на действието или неговото предаване, както и конкретността,
научносттаит.н.“ (пактам).Литературнатамистификация,разбирасе,е
зависимаотролятанаавтора,аначалотоѝотвеждакъмХVІІІв.Едвапрез
епохатанасантиментализмаипредромантизмавъзникватпървитеголеми
мистификации–тезинаМакферсъниЧатъртънванглийскаталитература.
Мистификациятапредполагатаковаотношениеналитературатакъмавтор-
ството, при което то е смятано за неоспорима ценност, потвърждаващо
стойносттанатворбата.Едваследналичиетонатакаваситуацияевъзмож-
нодавлезевигранедеклариранотоавторствоитодасепревърневъвфик-
тивна,норецептивнозначимарамканамистифицираноавторство.

Голямачастотпо-старитедефинициинамистификациятаподчертават
съзнателнатазаблуданачитателяилиреципиента,всичкисеосноваватна
отношениетонатворбатакъмдействителносттаисвидетелстват,честава
думазацеленасоченаизмама,занеистина,фикция,лъжа,прикоетокатего-
риятаистинасеразглеждакатопроизводнанавъншнатаспрямопроизве-
дениетофактографиянадействителността,аненасамостойнатафикцио-
налностнапроизведението.Съществуваобачеидругавъзможностзадефи-
нираненапонятиетолитературнамистификация.Тяможедабъдеразбира-
накаточастотизгражданетонаиндивидуалния стил, катоотчетлив тип
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художественастилизация,респективноавтостилизация.Вчешкиялитера-
туренконтексттаковасхващанезалитературнатамистификациянай-ярко
сеналагавмонографиятанаЛубошМерхаутПътищанастилизицацията
(Cestystylizace,Praha,1994).Мерхаутпроследяваразличнитетиповемис-
тификациявкраянаХІХиначалотонаХХвеккатоопределенвидстилиза-
ция,коятохарактеризира„катостилововнушение,изгражданенаособено
смисловоравнище,коетовъввътрешнатаорганизациянаизказатематизира
собственото сиформиране, уникалност,целенасоченост“ (Мерхаут1994:
13).Заспояваненамистификаторскияактсъсстилизациятаотособенозна-
чениееелементътнасъзнателното,целенасоченопретворяваненадействи-
телността,иликазаносдумитенаМукаржовски–„асимилираненадейст-
вителносттачрезединствотонаформата“(Мукаржовски1966:95).Съзна-
телнатазаблуданачитателяпоостареалност–фикцияможемдаразбираме
различно; акореалността сепревърне внашарбитър, то в такъв случай
мистификациятаизглеждакатосъзнателноизгражданенафалшив,неправ-
дивобразнадействителността;акоотчитамеавтономносттанахудожест-
венатафикция,щеяоткриемзаложенаивмоментитенамистификация,
катовтакъвслучайсезасилваакцентът,отеднастрана–върхуличността
наавтора,аотдруга–върхупроцесанапромянанаелементитенареал-
носттавхудожественофикционални.Подобнадефинициязалитературната
мистификацияосцилирамеждудвекрайности:илиистинносттанапроиз-
ведението(художественатафикция)сеизмервачрезистинносттанадейст-
вителността(фактографиятанавъншнатареалност),илиелементътнамис-
тификациясеинтерпретиракатоначинзаизгражданенаеднастилизирана
действителностизаизразяваненапроцесанапреобразуваненаизходната
емпиричнаматерия–катоначин,покойтоотделнитеелементинавъншната
реалностсаинтегриранивноваформаисмисъл.Согледнатова,чехудо-
жественататворбаесамобитенсвят,еднасложноструктуриранафикция,
небивадаясъотнасямемеханичнокъмизвънлитературнатадействител-
ност,тъйкатоистинносттанапроизведението,неговиятритъм,архитекто-
никатанаформатаисемантичнатамногопластовостнесепрепокриватс
истинността на действителността извън творбата.Трябва да вземемпод
внимание тъкмо тази автономностналитературната творба, визиранаот
автора,коятосвободнопретворяваикомбинираелементитенаизвънхудо-
жественатадействителноствхудожествена.Отгледнаточканалитератур-
натанаукабиследвалоданиинтересувадействителносттавечекато„аси-
милирана“,преобразена,сложностилизирана,никогасамазасебеси,поне-
жеистинносттанатворбатаиистинносттанадействителносттамогатдаси
противоречат,макаридасасложноисъдбовнопреплетени.

Тазитипологияналитературнатамистификацияизхождаотдвааспекта:
нафункциятаинаформата.Щесипоставимвъпроса–какваобществена
функцияотделните видовемистификациямогат даносятили саносили
през различните епохи,и същевременнощепроследимнякоиотчетливи
вариантиилитиповеотгледищенаизбранитемистификационниформи.
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МИСТИФИКАцИЯТАВИЗГРАЖДАНеТОНАИДеОЛОГИЧеСКИТе
(НАцИОНАЛНИТе)МИТОВе
Голяматаеранамистификациятазапочвапрезепохатанасантимента-

лизмаипредромантизма, когатонараства възхищениетоотфолклорните
прояви,отплодоветенанароднотовъображение,коиторевностносесъби-
ратизцялаЕвропаисепревръщатзадесетилетиянапредвпочитаниобраз-
ци за няколко поколения поети романтици. Когато младиятшотландски
учителДжеймсМакферсън„открива“ипоследователноиздаватрикниги
старашотландскапоезия,излезлиподобщотозаглавиеПеснитенаОсиан 
(ThePoemsofOssian, 1765),предизвиквавъзторженчитателскиинтерес,
койтоотанглийскаталитературапостепеннопроникваивдругилитерату-
ри.Първоначалнитеситворби,вкоитосъсзначителнасвободапретворява
старикелтскилегенди,представякатопреводинастихотворениянаслепия
северношотландскибардотІІІв.Осиан.Тозифалшификатенесамовъз-
торженоприетотстрананаевропейскияромантизъм,нопредизвиквавълна
отподобнилитературнимистификации.Чешкатавъзрожденскаобществе-
ност се запознава сОсиан посредством превода наФ.Палацки иМ. З.
Полак,авнаукатаотдавнаедоказанонеговотовлияниевърхуизвестните
чешкифалшификатипрезВъзраждането–КраловедворскияиЗеленохор-
скияръкопис(RukopisyKrálovédvorskýaZelenohorský),плоднаизисканата
мистификаторска дейност на Вацлав Ханка и Йозеф Линда (Долански
1975).Тезифалшификатиетрябвалодаиграятролятанаидеологически
аргумент за оригиналния характер, старинността и героизма на чешкия
народ,дасвидетелстватзадългатаибогаталитературнатрадиция,асъщои
даслужатзанаучнодоказателствопринякоитруднозащитимитеориина
романтизма.

АкофалшификатитенаМакферсъниЧатъртънсабиливъзприетикато
фриволнаприщявканамладиентусиасти,товчешкатакултурноисториче-
скаситуация,белязанасъссвоитеслабости,проблеми,травми,нестабил-
ностнаедноотскоросъществуващовъзрожденскообщество,фалшифика-
титенаХанкаиЛиндасеозоваватвизцялодругконтекст–теслужатпреди
всичконаясноочертанитепотребностинанационалнатаборба,участватв
идеологическатабитка,превръщатсевполитическиаргумент,катопотози
начинбиватвъзприеманипрезцелияХІХв.,авъпросътзаистинносттаим
сеоказваваженедвавкраянавека.Самодостатъчносилноиеманципира-
нонационалнообществоснаученелит,воденоотдуханакритицизмаи
въоръженоспозитивистичнанаучнаметодология,еспособнодасеотгра-
ничи,макаринелеко,отпленителнатасиланатезимистификации,коятосе
превръщакактовизточникнахудожественовдъхновение,такаивизворна
националнагордостзацелиячешкиХІХв.ВкнигатасиПодзнаканавъз-
раждането(Мацура,1995)ВладимирМацуразаявява,чевсложнатаепоха
наформираненачешкотонационалнообществомистификациятасепре-
връщавконститутивенелементнавъзрожденскатаидеология.

Тезимистификациисасвързанисформиранетонановитемитове,т.нар.
„днешнимитове“–тесаидеологическипосвояхарактеривтяхсеосъ-
ществявамитологизациянадействителността.Стававъпросзамногопро-



дуктивенмеханизъм, койтоизобщоне се ограничава само в рамките на
Възраждането.Всредатана50-тегодиниБартпроучвапроблематикатана
митоветеотсемиотичногледищеиоткривагенезисаихарактерананякои
такивамитовесидеологическихарактер(Барт1957;вж.ощеМаркус1960).
Влитературатаиобщественатакомуникациявинагищесъществувастре-
межкъмсътворяваненаопределенопростяващмитологиченкоднасъвре-
менното общество, който е тотален, обвързващи единен. Гаранцията за
товаевсамияначин,покойтосеформираттезимитовеитехниятхарактер
ипокойтотозиопростяващкоднавреметосесъпровождаотразличнимис-
тификационнидейности,манипулациисфакти,хора,събития,изопачаване
наисторията,тенденции,вкоитоподразличнимистификационниформиса
завоалиранипротиворечиятамеждуразнообразната,сложнаиинтерпрета-
тивномногозначнадействителностицеленасоченатачовешкаидея,опрос-
тяващакартинатана света.Предромантичнитемистификации,формално
напомнящиновикопиянастарипесниимитове,сабезобиднидетскиигри
в сравнение с чудовищнитемистификации, коитопредлагаисториятана
двадесетивек,безсрамноманипулиращиобщественотомнениеиизработе-
ни с техническо съвършенство от модерната комуникационна медийна
система.

Аналогия на чешките възрожденски мистификации – Ръкописите, в
българскаталитературасафалшификатитенасръбскияетнографиархео-
логСтефанВеркович,койтосъбиранароднипеснинамакедонскитебълга-
риииздавазабележителниясборникВедаСловена(1874,1881).Веркович
уверява в истинността и оригиналността на редица привидно старинни
песниифалшификатътмуетрябвалодаизиграероля,подобнаначешките
Ръкописи – дапридадена съвременнатабългарскалитератураинейната
фолклорнаосновахоризонтанаисторическа старинности автентичност.
Веркович се опитва да открие аналогия между българския фолклор и
индийскатамитология,асъщодареконструиравръзкатамеждубългарски-
тенароднипесниистарогръцкитепредания,като„възкреси“омировската
традициявРодопите.Идоднесоколотозифалшификатсъществуватзна-
чителнинеяснотиимноговъпросиоставатнерешени,особенокатосеима
предвид,черъкописнасборниканееоткрит,аетрябвалодасенамирав
Прага.Най-вероятнообачевъобщенеесъществувал.

Мистификаторскатадейностобаченесеотнасяединственодоудостове-
ренитефалшификати,аидоновотоизползваненафолклорнотонаследство
с доказана автентичност.Вбългарската литературна традиция е позната
тенденциякъмидеологическаактуализациянастаритенароднипесни,към
използванетоимзаполитическицелиипревръщанетоимвстимулвборба-
тапротивгръцкитеитурскитесъседи.Затоваворигиналнинароднипесни
сепривнасятчуждиелементиианахронизми,задасеулесниподходящата
засъответнитеполитическинуждиинтерпретация.

Интереснамистификация,представляващамодернастилизациянамито-
вевлитературата,еслучаятсБогомилскилегенди(1912)наНиколайРай-
нов.Впървотоизданиенакнигатаавторътсескривазадхарактеренпсевдо-
ним,избираиметоАноним,вкоетопрозиранесамоплахосттананачина-
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ещияавтор,ноиизборътнасамияжанрналегендатаинейнияколективен
анонименхарактер.СъссвоятапоетикакнигатанаРайновнапомняноворо-
мантизмаи символизма, катопреобразува старозаветнияихристиянския
митвъввариантнафиктивенбогомилскиапокриф.Тазимистификацияраз-
читаинастиловияизказ–висок,книжен,символномногозначен,патетич-
нияттонподчертавастаринността,езотеричността,елитарността,поетич-
носттаисакралнияхарактернатекста(Трендафилов1991).

МИСТИФИКАцИЯТАКАТОАСПеКТНААВТОСТИЛИЗАцИЯТА
Визгражданетонаавтостилизиращитемаскиважноучастиеиматраз-

личнитеформинаприкритотоилинедеклариранотоавторство.Заразлика
отпредходниятипмистификация, където енеобходимоколкотосеможе
повечеличносттанаавторадасезавоалира,дасепретопивтекста,атойда
придобие възможно най-правдоподобна анонимнафолклорна форма – в
противенслучаймистификациятабисепровалила,бисеобезсмислила,ас
товаинейнатаобщественаирецептивнафункция,–приавтостилизираща-
та мистификация се подчертава и осмисля личността на автора посред-
ствомоткрояващигожестовеимаски.Въввсякаавтостилизациясесъдър-
жаразличнастепеннамистификация:съссредстватанамистификацията
авторътнавлизавъвфикционалниясвятнатворбата,превръщасевлириче-
скисубект,тематизирасечрезгерояилиперсонажавепоса;диспропорци-
ята между реалността (истината) на живота и реалността (истината) на
творбата сепроявява като автостилизиращамистификация,прикоято се
акцентиравърхунеистинските,фикционалнитеелементи.

Разнообразните варианти на автостилизиращите маски съществуват
основновлирическатапоезия,авчешкатапоезияоткраянавекапроявите
намистификацияставатвсепо-интензивниипо-интересни.Плахиятсамо-
живпровинциаленучителВацлавЙебависепревръщаспомощтанаавто-
стилизациятавпоетаБржезинаисепредставявсобственитесипоетически
визии като мистик и архиерей на изкуството, пророк и маг, посредник
междучовекаиБога,хоратаикосмоса.Моравскиятпощенскислужител
Владимир Вашек се стилизира в Силезийски песни (Slezské písně) като
демон, сътворен от бунтуващ се пророк, като бескидски1 фантом, като
„Ахасфер–съвесттаначехите“и„барднаединизчезналнарод“.Другият
пощенскичиновник–ИржиКарасек,прибавякъмиметосинедостоверно-
тоблагородническопрозвище„отЛвовиц“ивтворчествотосиоткраяна
века се стилизира в ролята на отегчен аристократ, аморален декадент и
изтънченестет.

Отричанетонабаналнатареалностнаживотачрезотчетливиидоста
честошокиращиавтостилизиращижестовеехарактерноособенозакръга
начешкитедекаденти.Декадентитесеинтересуватединственоотпретво-
ренатавизкуствотодействителност–естетизирана,изисканостилизирана,
тецеленасоченоизграждатестетическиясиидеализвънживатадействи-
телноствпротивовеснаделничнатаприземеностнаживотаибягатвсвета

1Бескиди–планинавЦентралнаЕвропанатериториятанаПолша,ЧехияиСловакия.–Б.ред.
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наизкуството,стилизациятаимистификацията.Катоубедителенпримерза
декадентски тип мистификация прекрасно може да послужи също така
личността и делото на един от представителите на втората декадентска
вълнапоети–АртурБрейски.КатопреводачнаКлубанасамоубийцитена
СтивънсънБрейскивключвамеждутекстоветенапревежданияавтордва
собственитекста–Стихотворениевпроза(Báseňvprose)иИзповедтана
графомана(Zpověďgrafomanova),притовастакъвуспех,четогавашната
критиканесамонеразпознавафалшификатите,нодоригиоценявакато
изключително сполучливи произведения на Стивънсън. Естетическите
декадентски стилизации проникват от света на изкуството в реалните
жестовеимоделинаповедениеисепроявяваткатомистификациинаживо-
та.ПовременасвоитередкипътуваниядоПрагаилиДрездентозичинов-
никотсеверночешкитемитническислужбисеизживявакатобогатаристо-
крат,обиколилсвета,катопретенциозенколекционернапроизведенияна
изкуствотоиизисканденди.Иизборътнаавтори,коитопревежда,ечастот
неговатажитейскаилитературнаавтостилизация.Вкнигатасисизмислени
портретинаизвестниличности–Triumfzla (Триумфназлото,1910),на
принципанамистификациятавключвавразказаПоследнатастраницаот
дневниканалордБайрон (PoslednístránkazdeníkuLordaByrona)фиктивен
дневник, на други места пък фиктивна кореспонденция (Мерхаут
1994:152–169).

БългарскипаралелнамистификациитенаБрейскиоткривамевлицето
наПенчоСлавейков,койтопрезсъщатагодинаиздавасвоистихотворения,
катогипредставязапреводи,авгодината,вкоятоизлизаТриумфназлото 
наБрейски,Славейковиздаванай-известнатасимистификация–Наостро-
ванаблажените,коятопредставляваантологиянареалнонесъществува-
щи седемнадесет поети и две поетеси; във всеки един от имагинерните
портретипрозиранякояотхарактеристикитенаСлавейковатаавтостилиза-
ция,въпрекичецентралномястовтазификтивнаантологиязаемапоетът
ИвоДоля,укоготонамираменай-отчетливопроявенаавторовататворческа
същност.

МИСТИФИКАцИЯТАВСТРУКТУРАТАНАПОВеСТВОВАНИеТО
Ивтозислучайотновостававъпросзаспецифиченвариантнаприкри-

тото или недекларираното авторство. Според стария любим и изпитан
моделнаповествуванеслучкатасепредставячрезконвенционаленразказ,
базираннамистификация–намеренисастарръкопис,старакнига,мемоа-
риилидневник.Втозислучайавторътесамопосредникмеждучитателяи
изходнияпривидно автентиченизточникнаповествование.Катопример
можедасепосочиутопично-сатиричниятроманнаДж.СуифтПътешест-
виятанаГъливер,койтоестилизиранвъвформатанавъображаемпътепис,
представенчрезфиктивнияпредговорнаиздателя,писмотона„автора“–
капитанЛемуелГъливер,съпроводеносфиктивникарти,дажеисавторо-
вияпортретиразказваз-форма,предполагащаавтентичност.Поподобен
начинподхождаиУ.ЕковроманасиИметонарозата,вкойтоспостмо-
дернисткаиронияразиграваисториятасъсстарръкописнаАдсонотМелк.
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ПоподобенначинпостъпваиА.СовавпоетичнатасикнигаСломенадуша
(Zlomenáduše),закоятовпредговораказва:„Достаотдавнамисеискада
издамняколкооттезистраници.Товасаглави,откъснатиотдневникана
преждевременно починалия ми приятел; без особени събития; по-скоро
вътрешно психологически степени на страдание, чувства и страсти на
човек,койторастевнашиясвятподмалъкнебосводинисъктаван,неудо-
влетворенотпразнотонастояще,откоетоотчаяночакаподобрениезабез-
надежднатасиболест“(Сова1922:7).

Втозитипповествованиенапреденплансеизвеждамниматаавтентич-
ност,задкоятоавторътсекрие,иигритенапосредник,коитоавторътрази-
грава като стратегия на повествованието; може да навлезе в привидно
автентичниятекстпоразличниначини,даиграенесаморолятанапосред-
ник,нодакомбинирадватацентъранаповествованиеидаизползваособе-
ниинтертекстуалниигрисфиктивнидокументи.

Българскиятпаралелнатакъвтипизползваненафиктивендокументза
разиграваненаинтертекстуалниигрисанякоиотисторическитероманина
АнтонДончев,напримерВремеразделно (1964)2,къдетосестигакактодо
промянанаповествователнитеперспективи (едносъбитиесеразказваот
погледанатриперсонажа),такаидовплитаненареалниификтивнидоку-
менталнитекстовевповествованието:попАлигорконапримерсеосновава
нафиктивнахроникавсвоитеразкази.Поподобенначинеизползванатази
новаторсканаративнаиграивдругопроизведениенаДончев–Сказаниеза
ханАспарух,князСлавижрецаТерес,къдетотезипохватисепреплитатв
образанаразказвача–византийскияхроникьорВелизарий.

МИСТИФИКАцИЯТА КАТО ПАРОДИЯ НА ИДеОЛОГИЯТА ИЛИ
ПОЛИТИЧеСКАТАПРАКТИКА
Някоимистификационниигристечениенавреметосеоказваттвърде

подходящизапародиранеилиироничноразобличаваненафалшивиидео-
логическиилинационалнимитовеиликакчрезсредстватанахуморасе
надмогвадушнатаатмосферанаепохатаиоще–каксепародиратзлобо-
дневнитеполитическипрактикиилижурналистическифрази.Таковавъз-
действиеиманапримеризвестниятврускаталитературамистификационен
образ на поет еснафКозмаПрутков, колективен псевдоним за някои от
творбитенабратяЖемчужниковииА.К.Толстой.Подтовафиктивноиме
писателскатагрупаиздавастихотворения,афоризми,драматургичнимини-
атюри,преданияикраткипрозаическитекстове,сидеятадаизградивобра-
занаКозмаПрутковтипарускиеснафитакадапародираобществената
атмосфераповреметонаНиколайІ.

СинтереснимистификацииоттозитипсепрочувапредиПърватасве-
товнавойначешкиятписателхумористЯрославХашек,представителна
поколениетоначешкитеанархобохеми.Неговатамистификаторскадейност
еразнороднаидалечнесеограничавасамовобласттаналитературата,а
чрезмногообразни,формалноразличнипрояви,действияиимпровизатор-

2ВпреводнасловашкиČasrozhodnutia(1969),аначешки–Přelom (1972).



133ЛИТеРАТУРОЗНАНИе

скижестовезаявявапозицияспрямореалнияживот.Когатозакраткорабо-
тикатоотговоренредакторнасп. „Светътнаживотните“ („Svět zvířat“),
Хашеквлагавсвоитестатииогромнияситалантнамистификатор:измисля
различнинесъществуващиживотниилиинтереснинесъществуващифакти
отживотанадействителносъществуващиживотниитезисвоиизмислици
предлагабеззлаумисълнанищонеподозиращитечитателиподформатана
краткиипривидноконкретнивестникарскиновини.Невероятнатаспособ-
ностнаХашекдаимпровизирагохарактеризиракатонепредсказуемраз-
казвач,очарователенсъбеседникикръчмарскихулиганичрезнеяпревръ-
щареалнияживот в гейзерот забавления, случки, гегове, хумористични
сценкиимистификации.Най-голямозначениезанашитеразсъжденияима
неговатапародийнамистификациянаполитическияживототкраянаХабс-
бургскатамонархия – основаването наПартията на умерения прогрес в
рамкитеназакона,участиетоѝвпредизборнатанадпревараипо-къснопуб-
ликуваненанейнатафиктивнадокументациякатонейнаИстория.Партия-
танаумеренияпрогресврамкитеназаконасезараждакатогротескнамис-
тификация през 1911 г., когато са насрочени избори в два винохрадски3 
района,аХашексевъзползваотвъзможносттадаогласипредизборнатаси
кампания в типичната пражка кръчма „Кравин“ на булевард „Корунни“
катоглавенораторикандидатнатазификтивнаполитическапартия.Вмис-
тификациите на Хашек наред с пародийното и сатирично осмиване на
политикатаибуржоазиятасезасилваспонтаннатаиграигротескнияттип
нонсенс.

МИСТИФИКАцИЯТА КАТО СПецИФИЧНО ХУМОРИСТИЧНО
ЗАБАВЛеНИе
Тозитипмистификациятрябвамногостриктнодасеотграничиотпред-

ходнитемистификации,коитослужатзапародийнадеструкциянаидеоло-
гическите и националните митове, на политически практики, понеже
съдържавразличнастепенелементиотгореспоменатитемистификациии
насочвавниманиетокъмтяхилиразчитанатова,чечитателитеилизрите-
литегипознават.Итезиновопоявилисемистификациипонякогасанасоче-
ни към демистификация на определена идеология, обаче принципът на
игратаиелементътназабавлениеихуморвтяхетолковасилен,чевзема
връхнадсатиричнитемоментиипридобиваформатананецеленасоченаи
всепроникващаироничнатрактовканачовекаиепохата.Катопример за
такава мистификация можем да посочим поетиката на Театъра на Яра
Цимерман(DivadloJáryCimermana).Тукавторитеработятсидеологически
националнимитове (Ръкописите,Светивацлавската легенда, Бланските
рицари, Праотеца Чех), използват автостилизиращата мистификация и
типичниформинамистификация(намираненаръкописи,реконструкция
нанаследство).Имакарчепонякогапародийниятмоментесилен,преобла-
даваразвлекателниятпринцип.

3Винохради–доразпаданетонаАвстро-Унгарияпрез1918г.есамостоятеленград,който
по-късноеприсъединенкъмПрага.–Б.ред.
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ТеатърътнаЯраЦимермансе зараждакъмсредатана 60-те години
катоединотмалоформатнитетеатриимногоскороуспявадасеналожисъс
свояоригиналнаконцепция.ВладимирЮстинтерпретиратозитеатъркато
апелкъмсъвременнатапубликаичрезпоетикатамудоказва,че„апелира-
щияттекстенай-последователнатавъзможнаавторскаформанатеатрално
представление“ (Юст1984: 130)и че „вжанрана литературнотокабаре
ТеатърътнаЯраЦимерманеснай-високастепеннастилизациязавсички
времена.Товаетеатърненасценичнатапоетика,анасценичнокомичната
стилизация.Иможебитъкмовтовасесъстоинеговотонай-голямосвоеоб-
разие“(п.там:157).

ОтпредисториятанаТеатъранаЯраЦимерманеизвестно,чеот1965г.
се излъчва радиопредаване на група редактори и музиканти (Велебни,
Шебанек,Сверак),коетоестилизиранокатофиктивнопрякопредаванеот
несъществуваща безалкохолна винарна „При паяка“. Така, съобразно с
принципитенамистификация,катоцентралнафигурасеизгражданепри-
знаваниятчешкигенийЯраЦимерман.Тозипървоначаленимпулсевосно-
ватанаеднапоредицаотнаучнидокладиидискусионнистатии.Авторите
нацимермановскатамистификацияобаче стигатдоразногласиеотносно
посоката,вкоятотрябвадапродължитазисполучливахудожественафик-
ция:някоиоттяхпредпочитатдапродължатполиниянаезиковатамисти-
фикациянанаучнирефератиидискусииидаяориентираткъминтелекту-
алнатапсевдонаучнаигра,адруги–дасеобвържатпо-тясностеатъра.Ето
защовкрайниясивариантпредставлениетосесъстоиотдвечасти:мисти-
фициран „научен“уводи едноактна сцена, която го „документира“ чрез
архива наМайстора.Постепенно се засилвамоментът на театралност и
забавление,койтосевръщакъмпринципана„разкритата“,астоваипаро-
диранамистификация,прерастващавспецифичнаигра,коятомногократно
севръщакъмвъпросазасъществуванетонаЯраЦимерман,астремежът
чрезмистификациятапубликатадабъдезаблуждаванасеизместваоттен-
денциятатядабъдезабавлявана.

Актьорите от Цимермановия театър играят ролята на специалисти –
демонстратори,реставраториипазителинанаследствотонаМайстора,и
подчертаватлипсатана театралност в актьорскатаигра (непретенциозни
жестове, обикновен начин на говорене, акцент върху текста). Явяват се
предивсичкокаторазказвачинаанекдоти,анекатоинтерпретаторинадра-
матургичнодействие,атоваотсвоястранаводидопародираненамону-
менталнияактьорскижест.ЕдиносновенаспектнапоетикатанаТеатъра
наЯраЦимерманемногообразниятезиковкомизъм,койтоизползваиграта
надумисомонимията,снеправилниетимологичнитълкувания,сдетайлно
разгражданенаустойчивитеидиоматичнифразииизрази, снеадекватна
стиловаупотребанаезиковисредства.Пародиранаепсевдонаукатасхарак-
тернотозанеямнимоусилиезасистематичностиобективност,научниспо-
рове,формулировкинаабсурднитеоремииправила,детайлниразяснения.
Авторитепостигат комичен ефект с употребатанаинтертекстуалникон-
струкцииподформатанаалюзии,цитати,коитоизползватвизцялонеадек-
ватенконтекст.Всякапиесаепародиянаопределенижанровиконвенции
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или класическижанрове (криминалени приключенски роман, приказка,
легенда).ВъздействиетонаТеатъранаЯраЦимерманнесеизчерпвасамо
спародиятаикомизма,задирониятаиабсурдасекриятпонякогаиелемен-
тинаносталгия.

ВбългарскаталитературааналогиченнаЯраЦимерманефикционалният
образнаТрендафилАкациев,койтосепоявявавкраяна50-тегодинислед
отхвърлянетонакултакъмСталин.Първоначалнотворбитенатозиреално
несъществуващ поет са представяни като литературни четения и
публикациивстудентскияпечат,коитопостепенносепревръщатвсъставна
част от студентския фолклор и се популяризират в устна анекдотична
форма. В този колективен псевдоним, който е базиран на шеговита
етимология (трендафил– бодливрозов храст, акация– виддърво), най-
важна роля има поетът, драматургът и преводачът Недялко Йорданов.
Фикционалният образ на Трендафил Акациев битува в литературни
вечеринки, текст-апелиращи програми, в свързващи театъра и музиката
спектакли. Текстовете на този несъществуващ поет се използват от
музикалнатагрупаНЛОивечеефактпърватакнигасъсстихотворенияна
ТрендафилАкациев.Дорисъществуванеговвизуаленпортрет–актьорът
ПавелПопандовепредоставилнатазификциясвоетолице.

Взаключениеследвадасекаже,чеочертанататипологиянеизчерпва
всичкиформиналитературнамистификациявчешкатаибългарскаталите-
ратура,асамонабелязванякоитехниобщичерти,особености,функциии
варианти.Отисторическагледнаточкатрябвадасеобобщи,чепрезХІХв.
приключва възрожденският етап на изграждане на идеологическите и
националнитемитовеподформатаналитературнимистификации,вкрая
навеканастъпваразцветнаавтостилизиращитемистификацииисезасилва
типът пародийни и сатирични мистификации. С течение на времето се
стигадопълнаеманципациянамистификациятаотфалшивитеидеологи-
ческимитовеитехнитепародииимистификациятасепревръщавсвоеоб-
разно забавление, а с това се засилваролятанаигровата креативност.В
епохатанапостмодернизмасепроменяиролятанамистификацията,засил-
васезначениетонаинтертекстуалнитеигри,стигаседомногозначноираз-
нообразнопреплитаненареалниификтивниелементи,катосеакцентира
върху игровостта, произволната случайност, несериозността и
иронизацията.

Преводотчешки:БориславБорисов
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