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Дебютната монография на Таня Маджарова е всъщност един дълго
обмислянинадграждансгодинитенаучентруд,койтобешеуспешнозащи-
тенкатодисертационенимногоскороследтоваиздаденвпоредицата„Fhi-
lologiaphilippopoliensis“,организиранаотФилологическияфакултетнаПУ
„ПаисийХилендарски“.Изследванетоеубедителносвидетелствозалите-
ратуроведскакомпетентностианалитичнопроницателниумения,задобро-
съвестно и коректно изследователско отношение към един внушителен
кръготнаратологичнипроблеми,чийтофокусехудожественатапрозана
ЯнНеруда.Всъщотовремеоколотозитематиченцентърсаочертании
важнинадграждащиконкретнияанализнива,коитоситуиратразглеждана-
тапроблематикавконтекстаналитературнотовремеиочертаватпродук-
тивнисъпоставителнипрочитикактосогледнаявленияотчешкаталите-
ратуранаХІХвек,такаиначужди,извъннационалнитекстове.Потози
начинесъздаденавпечатляващаплътностнаемпиричнияматериал,който
успешно е организиран около зададената темаи заедно с това очертава
изследователски перспективи, надхвърлящи заявената в заглавието про-
блемнаконкретика.Втозисмисълвпечатляващиятобемот345страницив
никакъв случай не е самоцелен, а е продукт от детайлното взиране в
повествователнататъканнатекстовете,вкоятоизследователскиятпогледе
открил трудно забележими и непроучени от чешкото литературознание
същностниаспектинанаративнатаконструкция.

Възоснованаочертаниялитературенконтекстоткраянаромантизмаи
раннитепроявинареализма,предхождащиНерудоватапроза,саизведени
повествователскитепринципивпрозатаот40-тедо60-тегодининаХІХ
век.Проученевнушителенобемоттекстове(всичкидостъпниединствено
воригинал),чрезкойтонапрактикасеизчерпвавъзможниятдиапазонот
примаренлитературенматериал,исеправятняколкосъществениизвода:
1)наличиенахетеродиегетиченповестовател;2)монтажираненанаратив-
натаструктура;3)обвързванетонатазитехниканаразказванеснякоиосо-
беностинажанроватаитематичнатасистема.Липсатанакохерентентип
разказваневчешкатапрозадо60-тегодининаХІХвекавторкатаосмисля
като проблем, в който се проектира и липсата на ясно диференцирани
жанровиструктури:оказвасе, кактоправилноотбелязватя,чееналице
твърдесходенначиннаповествуваневпроизведениясидентичнатематич-
наориентация(най-вечеселскататема)исразличентекстовиобем.Прин-
ципноважнисанейнитенаблюдениявърхузависимосттанараннатареа-
листичнапрозаотпублицистичнияначиннаразказване,тъйкатовчешката
литературнасредаотТилдоНерудаочеркътимаоткрояващосеприсъст-
виевтворческатапродукциянабелетристите.Основателнинаблюденияса
направенивърхудескриптивниятиппублицистичноразказванеинеговите
проекциивърхубитоописателносттаифрагментарнатаперсонажнахарак-
терологиявпрозата.Жанроватанедиференцираност,характерназапърви-
тереалисти,макаридаеявлениеотдруготносителносамостоятеленред,
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туксеоказвавспецифичнакорелацияспринципитенаповествуване.Тази
изследователскапозициясезапазваивследващитечетириглави,посвете-
нинаразказитенаНеруда,коетопоказваконцептуалнапоследователност
наизследователскияметодиопитдасеоткриечрезфокусиранатанарато-
логичнапроблематикасъпътстващиялитературоведскипроблеми.

Хронотопъткатонаратологиченпроблемеобектнаизследваненавтора
глава.Направенисанаблюдениявърхупрефункционализациятанавреме-
витеипространственитепараметри,чрезкоитосепроблематизиравграж-
данетоикапсулиранетонамалкиячовеквнепропускливитерамкиналич-
нотоисоциалнотопространствоимонотоннатацикличнаповторителност
навремето.Пространствотоеразбираноикатоонтологиянапредметно-
материалниясвят,порадикоетосаизследваниииманентнинеговихаракте-
ристики–напримерцветовата семантика катометонимиченнегов знак,
метафорикатана скъпоценниякамъкипр.Проследено едвижениетона
повествователскияпоглед,койтоевидимоексплициранвразказитеваз-
формаиимплицитнокодиранвтретоличнотоповествование,коетоедви-
жениевпространствотоинеговитезримиформи,новсъщотовремеедви-
жение на метафорично преозначаване на предметни знаци. Интересен
моментоттазичастесъпоставителниятпрочитнаНерудовияразказ«Фра-
ньо»иЕрбеноватабалада«Водниятдух»согледнаморбиднатасемантика
наводниятопосиначина,покойтотовапространствоеизграденочрез
епическа дистанция и чрез персонажна гледна точка.Съпостявянето на
прозаическиипоетическитекстпървоначалнопредизвикваизвестнонедо-
умение,новнимателниятпрочитнатезистраниципоказва,чеавторката
никоганезабравязасвоятаосновнаизследователсказадачаичрезсъпос-
тавката на два текста със сходна проблематика и хронотопна структура
очертаваспецифичниаспектинабаладизираниясюжетприНерудаиначи-
на,покойтонаратологичниаспектинапространствотопоематпсихологи-
зиращафункция:„Такавтворбата(«Франьо»наНеруда–б.м.,Ж.Ч.)е
очертанонепространствотонанепосредственотодействие,каквотоетов
баладата,атованаспоменаиемоционалнатарефлексия“(с.84).Паралел-
ниятпрочитсроманаБабанаНемцова,отсвоястрана,едовелдодруг
важенизвод:акоприНемцованаративнатапозиция„заличавапростран-
ствените различия“ посредством доминиращата персонажна позиция на
героинята,коятовярвавпостижиматахармоничностнасвета,приНеруда
„маркеритенапространствотосасаморазличниименанаотнетотоиизгу-
беното“(с.88).Възоснованабогатанализационенматериаленаправен
изводътза„хипертрофираненапространственитеопределителиипосте-
пеннопотисканеназнацитенавремето“(с.64).Втазиглавасепроявява
едноотосновнитеизследователскидостойнстванаавторката–даоткрива
вконкретниядетайлпроекциянакомплекснатахудожественаидея,асъщо
такадавграждаопорнитетеоретичниконцепциивсамататъканнасвоите
разсъждения,дагиприлагауместноисразбираневподходящииследващи
отвътрешнаталогикананейниятекстмоменти.

Твърдеинтереснисанаблюдениятавърхуидеятазаминало,настоящеи
бъдещекатопроблемнаповествованието.Разказванетозаслучилосевече
събитиевживотанагероязадавадвойнаоптикапосредствомспорадично-
тоексплицираненаазоватапозициянаповествователя.Важнаетезата,че
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„позициятанаразказвачаигероясасъчетанивтърсененапресечнататочка
междуразказващотоипреживяващотоаз“(с.91).Тамобаче,къдетопози-
циятанаповествователяетвърдедискретна,сепоставявъпросътзачовеш-
катасъпричастност,затова,доколкопреживяваниятанагероясасподеле-
ниизначимизадругите.Посредствомдиференциранетонапроблемаза
миналотокатопроблемнаразказването,проблемнаповествователската
позицияипроблемнаоценностяващотосамосъзнаниенагерояТ.Маджа-
рова прави важни изводи за различните принципи и степени на техния
художественсинтез,отграничаващиНерудаотретроспективнотоповест-
вованиенаБабанаНемцова.Аналогиченизследователскиракурсеприло-
женикъмпроблемазабъдещевремеинеговитемодулациивповествова-
ниетокатооптимистичнобъдещевреме,прогностично, недействително,
отказ от бъдещевремеи заплашително (катастрофично) бъдеще (с. 99),
коитосапроследениипрецизноаргументиранивразличнигрупиразкази.
Смятам,ченаправенитенаблюдениясапроницателни,задълбоченомоти-
вираниисасреднай-ценнитемоментивдисертационниятруд.

Фундаменталноотношениекъмтематанадисертациятаиматретаглава
–«Аксиологияна сюжетното събитие», чиято теоретична стабилност се
дължидоголямастепеннаправилноторазбиранеиуместнопозоваванена
Шмид,Лотман,Тюпа,Водичкаидр.Съотношениетомеждуслучкаисъби-
тие,степента,вкоятоконкретносъбитиеиграеролянаконтрапунктноно,
какдействителнослучилотосеинереализиранотожеланиемогатдасеока-
жатвсъвсемнеочаквана,преобърнатароляпоотношениенасъбитийност-
такатоаксиологическипроблемнахудожествениясмисълидействително-
тодасеокаженезначително,анедействителното,неосъщественотодасе
превърневистинското сюжетно събитие, доколкоразказът заобективно
случилоседействие е вдинамичноравновесие със своята емоционална
проекция–товасасамочастотпроблемите,коитоизследватазиглава,при
товасвпечатляващааналитичнапрецизностипроникновеност.

Четвърта глава «Типология на повествователя» – след като очертава
основнитеоретичнитезиитерминологичнипонятиянаШанцел,Женет,
Цв.Тодоров,Шмид,Успенскиидр.икомпетентногионагледяваспримери
отраннатачешкареалистичнапроза(основнопредставенавІглава),автор-
ката предлага находчиви и прилежно аргументирани наблюдения върху
своеобразниповествователскироливпрозатанаНеруда:тазинамесеца,
написмото,нафотографа, художника.Каузалносттаипроцесуалността,
зададенивтематанадисертацията,саизведенивтезичастинатекстакато
основополагащи стратегеми, като принципи на класическата диегеза на
релистическиятипразказване.Всъщотовремеизследователскатаинтрига
евдискретнотоусъмняваневизчерпаематаобхватностнаидентифицира-
нитеповествователскиролииракурси, а оттукина това, доколков тях
действителносепроектираедназавършена,плътноибезкомпромиснопро-
вежданахудожественаидеология.Етозащо,успявайкидаоткроинесамо
леснодоловимите,ноифинитеимпликациинаедномодернозавреметоси
художественосъзнание,дисертациятапритежаваиеднокачество,нетол-
ковасрещановтозижанртекстове–прицялатаприлежностиреспектира-
щоотношениекъмналоженотовчешкатаспециализираналитературараз-
биранезаНерудакатокласическипримерзаписателкритическиреалист,
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тяоткрояваинякоисимптоми,присъщипо-скоронавсеощенеобособения
вчешкияконтекстинтереснамодернизмакъмглъбиннитепсихическисъс-
тоянияикъмформираненаадекватнакъмтяхповествователскапозиция.
Анализационнитеразсъждения,понякогадорипедантичнообстоятелстве-
ни в извеждането на масиви от херменевтични аргументи, убедително
извеждаттезатазаспорадичнотопреодоляваненакласическиядиегезисна
реализма,безобачедасенакърняванеговатагенеративнавръзкаспулса-
циитенаобективнослучващитесекаузалниреалности.Казаностермино-
логиятанаЖенет,мимезисътнафактуалнитеформибива в определени
моментивидимонадмогнатотмимезисанафикционалното,притовапре-
димнотам,къдетоповествователятсеявявапсихографнатворческотосъз-
нателноиподсъзнателносъстояние.Проблемътхудожник–портрет,който
досеганееизследванвчешкотолитературознаниесогледнаНерудовата
проза, е откроен в разказите «Еротомания» и «Вампир» с основателна
отпраткакъмУайлд.Въздържанетонаавторкатаотприлаганенасъпоста-
вителенпрочитвтозимоментнавярноепродиктуваноотопасениедане
забрави за основния тематичен акцент на своето изследване и да не се
отклоникъмполетонакомпаративистичнататематология.Отдругастрана,
отказътотуспоредяваненаУайлдиНерудасогледназаявенатавдисерта-
ционнататеманаратологичнапроблематикаенай-вероятноизразнаубеж-
дениетозанеобходимосттаотползванеипозоваваненасамитеоригинали,
аненапреводнитеимварианти–условие, което тя стриктноспазвапо
отношениеначешкитехудожественитекстове.Ивсепак,изразявамнадеж-
да, че този съпоставителенпрочитще бъде реализиран в един следващ
момент, още повече че разказът «Еротомания» е от първите разкази на
Нерудаиизлизапрез1859г.,докатороманътнаУайлдзаДорианГрей–
едвапрез1890г.,итозихоронологическифактпредполагатвърдесериозно
основаниезаоткрояваненаоригиналназаНерудахудожественаинвенция.
Освентоваподобнаизследователсказадачаобещавановаперспективакъм
въпроса,доколкопрозатанаНеруданаистинаетоталносъответстващана
реализма, или пък доколко самото разбиране за реализма не се оказва
насилственовграденовшаблонизиранилитературоведскипредстави.

УсъмняванетонаавторкатавтазиналоженаспрямоНерудахерменев-
тичнарамкаедовелоидообособяваневсамостоятелнапетаглаванатеза-
та за наличие на „повествователни контрапозиции“, които обаче тук са
изведениспрямотрадиционнияреализъм,нокоитовнякоислучаисеявя-
вати контрапозиции спрямо традиционниялитературоведскипрочитна
Неруда.Запървипътзадълбоченоипрецизносаоткроениняколковажни
комплекса, които сане самооткривателскофикционалнополена самия
писател,ноиноваизследователскатериториявнерудоведскаталитерату-
ра.Наблюдениятавтазиглавазадаватеднаважнаинеосмисленадосега
наличност, а именно функционализация не само на предметно-битовия
детайл,кактообикновеносеизтъквавлитературоведскитеинтерпретации,
афункционализацияинасъня,слуха,детскатаигра,езиканатанца,смърт-
такатоповествователнифактори.Къмвсекиединоттезипроблемиезас-
видетелстванаитеоретичнакомпетентност,ианализационнапроницател-
ност.Правилноеочертановписванетонаониричниямотиввпрозатана
Нерудаизадаванетонановаповествователнаперспективачрезразказаза
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съня.Анонимнотоколективнослово,слухътеразгледанкатоаспектнаите-
ративниятипповествование.Играта–согледнанейнатакомплементарна
иконфронтационнафункция–еосмисленакатоалтернативанаклишира-
ните представи за историческа ценност и конформистки манталитет на
възрастните.Действителнотозипроблеметвърдеваженипритованее
билдосегаобектнатаковавнимателноосмисляне,новъпрекисвоятаосно-
вателностсеоказвапо-скоротематологичен,отколкотонаратологичен.В
Нерудовияразказисънят,иигратаняматповествователнароля,иавторка-
таимасъзнаниезатова,нобибилоуместнотовадопълнителнодасеуго-
вори,задасемотивираучастиетоимвглава,чиетозаглавиее„повествова-
телниконтрапозиции“.Ивсепакизследователскатанаходкаетвърдезна-
чима,задабъденеглижиранаотподобнисъображения.Полаганетонатези
нетипичнизареализманаХІХвекдиегетичникомпоненти–съня,детската
игра,еротичнияезикнатялотоисмъртта–веднообщохерменевтично
поле вече проблематизира и съотношението между тематологичната и
наратологичнатаимфункционалност.Втазиизследователскаперспектива
сеоказва,ченай-активнаповествователнафункцияимаезикътнатялото,
койтосеоказвакорективиконтрапунктнавербалнияезик,исмъртта,която
вопределенислучаизадаваперспективатанаразказа.Държадаотбележа
находчивияизводзаразказа«ПриТрителилии»каторазказзачуването,
усещанетоиотдаванетоназвука“(с.303).

Взаключениебихискаладаподчертаядостойнстватанатовапървоу
насзадълбоченоимодерноизследваненаЯнНеруда,коитомидаватосно-
ваниедадаммноговисокаоценканаизследователскиярезултат:

1.Теоретичнакомпетентностианализационнапроницателност,които
са в оптимален баланс, при това впечатляващият корпус от теоретични
изследванияеподчиненнаконкретнитеанализационнизадачи,безсамо-
целнаитърсещавъншниефектидемонстрациянаначетеност;

2. Разбиращо и аргументирано промисляне не само на Нерудовата
проза,ноинасъздаденотопрединеговчешкаталитература,кактоина
явленияотзападноевропейскияконтекст;

3.Оригиналнамисъл, коятоима качеството да долавяи най-тънките
нишкинахудожественататъканибездаизпадавсвръхинтерпретация,да
открояватяхнатафункционалностсогледнапоставенатаизследователска
задача;

4.Доловенииаргументиранопроученисанесамосъщностнипроблеми
наНерудоватаповествователнастратегия,ноипроблемиотчистотеорети-
ченхарактер,имащиотношениекъмграницитенареалистичниянаратив;

5.Монографията задавапродуктивниизследователскиперспективи в
посока към интертекстуалността, компаративистиката и преводаческата
рецепция.

Поотношениенатехническотооформлениенатекстаеналицепрециз-
ноцитиране,ахудожественитетекстовесададенивдвуезичниясивариант
–начешкиинабългарски.

ЖоржетаЧолакова


