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AVANT-PROPOS

ПРЕДИСЛОВИЕ

Le thème de cet ouvrage, centré sur le Moi et ses formes d’écriture, est 
un thème dominant de nos jours dans le monde éditorial. On peut par-
ler d’un vrai culte du Moi. A part les écrivains qui produisent des formes 
autobiographiques proprement littéraires, il n’y a aujourd’hui aucune 
personnalité publiquement connue qui ne se sente tentée de publier le 
récit de sa vie. Cela promet de donner à nos recherches – même quand 
elles visent des œuvres du passé – une ouverture et une perspective mo-
derne.

Les faits réels enrichis de l’« illusion biographique » et les reprises fic-
tionnelles des biographèmes, donnent naissance aux formes d’hybrida-
tion, aux fascinantes « entre-deux » qui font bouger les frontières de la 
fiction et accroitre le territoire littéraire. Souvent, ces textes nous font en-
trer dans l’atelier de l’écriture, servent de « brouillons » pour les œuvres 
à venir, et exhibent la transformation de la vie en œuvre d’art. L’étude des 
représentations et de la mémoire de soi permet d’engager et de valider une 
réflexion également sur la manière dont l’histoire s’inscrit dans la subjec-
tivité d’un individu, sur le passé « incorporé ».

En même temps, le retour du sujet et la mise en valeur progressive des 
textes référentiels (autobiographie, journal personnel, correspondance) 
conviennent au fait que ces derniers entrent désormais dans le champ 
d’observation des sciences humaines et sociales. Les écrits de soi de-
viennent ainsi des documents de premier ordre en offrant des modèles de 
compréhension pour les sciences de l’homme.

Mais les écrits du moi sont aussi un moyen d’auto-édification. La figura-
tion de soi signifie aussi une transformation de soi. Lorsque le moi entre-
prend de s’écrire, il se modifie profondément. Les genres du moi offrent 
une possibilité pour la construction du moi en même temps où l’incons-
istance du vécu se métamorphose dans la consistance de l’écrit.
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Il est important pour nous de déceler l’apport de tous ces facteurs pour 
une réinvention des genres. Les textes qui suivent proposent un voyage 
dans l’entrelacs d’images, figures, mythes, fantasmes et clichés qui lient 
l’auteur à son texte, dans ses réincarnations en auteur réel, textuel, imagi-
naire, dans la scénographie littéraire du Moi.

L’origine de la réalisation de cet ouvrage fut un colloque international 
tenu en novembre 2021 et organisé par l’Institut de littérature de l’Aca-
démie bulgare des sciences. Cette publication – d’abord orale et à présent 
écrite – a été rendue possible grâce aux efforts de tous les participants 
qui ont souhaité faire une lecture innovatrice sur l’écriture de soi dans 
la littérature.  Il nous est agréable de remercier ici le soutien apporté par 
l’Institut français en Bulgarie, ainsi que le partenariat de nos collègues de 
l’INALCO à Paris, de l’Université d’Ajaccio, de l’Université de Sofia “St. 
Kliment Ohridski“ et de l’Institut d’études balkaniques (ABS).

* * *

Темата на настоящия сборник, фокусирана около формите на писа-
не за себе си, е доминираща днес в света на литературата, както и на 
книгоиздаването като цяло. Може да говорим за истински култ към 
Аза. Освен писателите, които създават литературни форми на авто-
биографичното, днес почти няма публична личност, която да не се 
чувства привлечена от идеята да публикува разказа на своя живот. 
Ето защо тази атмосфера обещава да придаде на нашите изследвания – 
дори когато са насочени към произведения от миналото – модерна 
перспектива.

Действителните факти от живота, обогатени от „биографичната 
илюзия“ и фикционалните вариации върху различни биографеми, 
пораждат хибридни форми, очарователни текстове “in between“, 
които разколебават границите на фикционалното и разширяват те-
риторията на литературното. Често тези текстове ни позволяват да 
надникнем в ателието на писането, служат като своеобразни „черно-
ви“ на бъдещи произведения и правят по-видима винаги загадъчната 
трансформация на живота в произведение на изкуството. Проучва-
нето на образите и на паметта на Аза ни приканва да размишляваме 
също върху начините, по които историята се вписва в субективността 
на отделния човек, да видим измеренията на „въплътената“ история.
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Възобновеният интерес към референциалните текстове (автобиогра-
фии, дневници, писма) се свързва и в по-общ план с интереса към 
тях от страна на хуманитарните науки (история, психология, антро-
пология). По този начин текстовете на Аза биват възприемани като 
документи от първа величина, които предлагат на науките за човека 
модели за разбиране.

Но текстовете на Аза са също и средство за самопознание. Фигурите 
на субективното трансформират самия субект. Когато Азът пристъп-
ва към себеописание, той същностно се променя. Жанровете на Аза 
го конструират в същото време, в което безредието на преживяното 
постепенно се пренарежда в логиката на написаното.

За нас е важно да видим как всички тези фактори допринасят за пре-
откриване и обновяване на жанровете. Текстовете, които следват, 
предлагат едно пътуване в плетеницата от образи, фигури, митове, 
фантазми и клишета, свързващи автора и неговия текст, в специфи-
ката на неговите роли на реален, текстуален и въображаем автор, в 
сценографията на Аза в литературата. 

За основа на този сборник послужи една международна  конферен-
ция, проведена през месец ноември 2021 година и организирана от 
Института за литература при Българската академия на науките. Осъ-
ществяването на тази – най-напред устна, а сега и писмена публика-
ция – стана възможно благодарение на усилията на всички участни-
ци, които приеха да направят иновативен прочит на писането за себе 
си в литературата. Приятно ни е тук да благодарим за подкрепата на 
Френския институт в България, както и за партньорството – на на-
шите колеги от ИНАЛКО в Париж, от университета в Аячо, от СУ 
„Св. Климент Охридски“ и от Института за балканистика при БАН.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Писането за себе си...

Понятието за собственото Аз не е изконно, то е културно заво-
евание и за него имат своя принос мислители като Монтен, Декарт 
или Фройд. То не е даденост, а е резултат от рефлексия и показва как 
изживяваме субективността. Пътят към себе си е социално констру-
иран и субективно интерпретиран, и не е мислим извън културата. 
Представлява оттегляне на Аза насаме със себе си, жест на интроверт-
ност, тайнство. Себепостигането е сложен процес, в помощ на който 
идва писането. Докато пише за себе си, Азът се самоизгражда. Той 
не намира своя образ готов, а го постига с помощта на езика. Нищо 
не е значещо само по себе си, нищо не е готово отнапред, всичко е за 
конструиране. Фактът няма друго съществувание освен лингвистич-
но, казва Барт. Наративът от първо лице става средство на себепозна-
нието. Такава е традицията, която ни завещават Изповеди на Аврелий 
Августин, където Азът се осъзнава като въпрос за самия себе си: на-
влизам в едно непознато пространство и много неща ме изненадват. 
То е повече или по-малко от това, което съм мислил, то ме очарова 
или тревожи, но то съществува, нещо от него е вече тук. Същевре-
менно е и една конструирана идентичност, в която аз градя своя въ-
трешен свят и го осъзнавам като възможност: една визия по-малко 
констативна и повече перформативна, по-малко географска и повече 
архитектурна.

Но още Монтен, в зората на писането за себе си като креативно 
вдъхновение, забелязва, че няма нищо устойчиво в неговия обект, 
поставящ на изпитание последователността и логичността на 
изложението. Опитът му да сътвори своя автопортрет се оказва 
трудно начинание:

Аз не мога да закрепя на едно място моя предмет. Той се движи без-
порядъчно, люшкайки се насам-натам, опиянен от самата природа. 
Аз го вземам такъв, какъвто е той в мига, когато ме занимава [...]. 
Моят разказ се отнася до определен час. Аз мога веднага след това 
да се променя; и не само случайно, но и нарочно. Това, което пиша, 
е всъщност протокол на различни и променящи се прояви и неопре-
делени, а понякога и противоречиви фантазии – било защото аз съм 
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станал друг, било защото улавям нещата при други обстоятелства и 
от друга гледна точка. Затова става така, че често противореча на себе 
си; но на истината, [...] никога 1.

Векове по-късно Милан Кундера също размишлява в своите 
есета за загадките на идентичността. В подкрепа разказва за 
изменящата се понякога до неузнаваемост идентичност на човека 
и дава за пример фашистките увлечения на младия Емил Чоран от 
времето, когато е живял още в Румъния, и който години по-късно 
споделя:

Не можех дори да си представя миналото си; когато мисля за 
него сега, ми се струва, че си припомням годините на друг човек.  
Струва ми се, че наблюдавам обсесиите на чужд човек, и с изумление 
научавам, че този чужд човек съм бил аз 2.

Кундера размишлява върху мащабите на разминаването със 
себе си, привеждайки различни житейски еквиваленти на явлението: 
лутанията, взимането на сериозно на различни философски, 
политически и пр. течения и изоставянето им, учудването как сме 
могли да постъпим така или пък иначе, и дори баналното изумление 
„как сте могли да се влюбите в една толкова тъпа жена (в един толкова 
глупав мъж)“ – изобщо невъзможността човек да намери някаква 
връзка между своя сегашен Аз и някогашния. 

 Ето с какви неща се сблъсква писането за себе си. Освен това 
различните Аз, протироречивите Аз, несъвместимите Аз, които 
обитават едно и също тяло, подобно на Доктор Джекил и Мистър 
Хайд, се оказват вмъкнати в текстуалното пространство и подложени 
на фикционализиране посредством ефектите и мистификациите на 
литературния мизансцен. Да вземем например автобиографията–  
сложна дума, съставена от три компонента – grаphein (пиша), auto 
(себе си) и bio (живот). Към това трябва да добавим и паметта, 
защото автобиографията описва живота ретроспективно. А паметта е 
измамна, несигурна, тя пренарежда или разбърква събитията и никога 
не е невинна. Освен това, събитията минават през писането – става 
дума за езикова авантюра, която се съобразява с обратите на речта, 

1 Монтен, Мишел дьо. Опити. София: Наука и изкуство, 1980. Кн. 3, с. 29.
2 Кундера, Милан. Завесата. София: Колибри, 2014, с. 152.
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с възможностите на езика (понякога спъващи мисълта, оказващи 
истинска „съпротива на материята“, а понякога окриляващи 
въображението, предлагайки забележителни словесни фигури и 
каламбури). Ето защо, ако приемем в случая с автобиографичното 
писане, че суровият материал е действителността, тя задължително 
минава през волните или неволни манипулации на различни 
скриптурални техники.

Писането за себе си е творчески акт в двойната оптика на Аза 
като обект и на Аза като автор. Писането за себе си е и придаване на 
форма на безформеното съществувание. Обърканото на преживяното 
се подрежда в логиката на текста. Симултанното на вътрешния свят се 
трансформира от линейността на писането. То на свой ред повлиява 
живия живот на Аза ретроактивно, променяйки житейското му 
поведение. Невъзможно е човек да излезе на сцената като драматург 
на една история, пък било то и на своята собствена, без тази роля да 
го промени. Така до голяма степен творческият Аз се оказва не само 
„баща“ (авторът като създател; бащинството на текста), но и „рожба“ 
на собствената си творба. 

Така писането за себе си, въпреки своята сложност и 
противоречивост, прави по-видима антропологията на авторството. 
Въвличайки ни в ателието на писателя, позволява да надзърнем в 
тайнството на творческия акт. Превращението, което преживява 
авторът от „аз пиша“ към „аз съм писател“, се материализира под 
формата на наратив или автопортрет и трансформира действието 
(акта на писане) в идентичност3. 

Всъщност „писането за себе си“ е двусмислена формулировка, 
оставяща неяснота около това дали става дума за Аза като адресант 
(взимам себе си като обект, самоописвам се) или като адресат (пиша 
неща за собствена употреба). С втория тип текстове се занимава 
предимно генетичната критика, която се взира в черновите на 
писателите, в предварителните планове за написването на дадена 
творба, в записванията и задраскванията, които са част от творческата 
лаборатория. Неочаквано тук може да бъдат причислени и текстове, 
които са писани, за да бъдат споделяни, като някои писма например. 
Така Лафонтен имал навика да описва впечатленията си в попътни 

3  Heinich, Nathalie. Etre écrivain, création et identité. Paris : La découverte, Armillaire, 
2000, р. 68.
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писма до съпругата си. Без съмнение, той ги пишел колкото за 
нея, толкова и за самия себе си, понеже бил сигурен, че при своето 
завръщане ще ги намери почти готови за бъдещо публикуване. Така 
и ставало. 

Известният английски романтик Самюъл Колридж, прочут 
фабулатор с понякога твърде свободно отношение към фактите, в 
различни писма обичал да разказва един и същи анекдот със смяна 
на действащите лица, за да види как звучи: нещо като упражнение 
в разказване. Наистина, не е рядкост кореспондентът да бъде 
използван в качеството на публика, пред която даден автор да пробва 
различни истории, теории, проекти. Така кореспонденцията се 
очертава като посредническо пространство, като място на първата 
публикация на един текст. Любопитен е случаят с писмата на Пруст, 
за които един изследовател, Люк Фрес, твърди, че са наситени 
с предчувствие за бъдещия му роман. Според него писмата на 
писателя от 1895 г. нататък свидетелстват как творбата се подготвя 
тайно все още и за самия автор, който ще започне действителната 
си работата по нея едва през 1908 г. Съпоставката между писмата 
и пишещата се творба показва не само прототипите на героите и 
събитията в романа, но и прогресивното изтриване на следите от 
живота в творбата. Писмата на Пруст функционират като чернови, 
каквито иначе почти липсват. В тях се извършва несъзнателната 
преработка на някои елементи, обрати на речта, метафори, едно 
търпеливо скулптиране на фразата, готова един ден да бъде 
вградена в „творбата-катедрала“4. Това само за пореден път показва 
творческия потенциал на епистоларното писане. Реалният читател 
на писмото подготвя срещата с въображаемия читател на творбата. 
Епистоларната практика инсталира другия при изворите на самото 
писане.

Към този затворен тип писане спадат и текстове на интимността, 
които също не са предназначени за чужди очи, но по други причини. 
Така Шарл дьо Лованжул, белгийски писател и ерудит, говори с 
ентусиазъм за интимните писма на Балзак и изразява съжалението 
си, че тази кореспонденция не може да бъде публикувана, тъй като 
съдържала пикантни детайли на връзката между писателя и г-жа 

4 Fraisse, Luc. L’œuvre cathédrale. Proust et l’architecture médiévale. Paris : José Corti, 
1990.
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Ханска, всички онези cochonneries amoureuses между тях, понеже 
Балзак не бил, както често се смятало, целомъдрен аскет. Не е нужно 
да казваме, че тези писма отдавна са публикувани и че модерните 
времена наложиха стил на воайорство към чуждите тайни, все още 
непознат през XIX век.

Но писането за себе си освен самопознание е и самопредставяне, 
не само интровертност, но и спектакъл. Когато човек говори за себе 
си, той избира дадена роля, афишира определен етос – извайва образа, 
под който иска да се представи пред другите и който да остави за 
поколенията. Самото намерение човек да опише истината за себе си 
се оказва вход към фикцията.

...И неговите жанрове

Ако е вярно, че Азът има различни лица, то езикът ни дава 
само един от възможните му аспекти – една частична или моментна 
снимка. Изменчивият и многолик Аз би могъл да бъде представен 
посредством фигури, самите те множествени и безкрайни. Писането 
за себе си означава избор на форма на изява, на изразно средство, на 
определен литературен жанр в широки граници – от лирическата 
поема до романизираната автобиография. Неуловим в своята цялост, 
субектът дава израз само на едно от своите лица. Така отделните 
литературни жанрове се конституират според конкретната 
семантична представа за него. В резултат получаваме:

- Фрагментарното фигуриране на Аза в дневника;
- Атемпоралната поза на Аза в автопортрета;
- Интерсубективната фигурация на съществуванието – в 
писмата;
- Трансперсоналния Аз на лирическата поема;
- Фикционалния Аз в романа, и т.н. 

Докато дневникът – ден по ден, като „барометър на душата“5 – 
улавя най-непостоянното, това, което изглежда закачено за времето, 
то автопортретът, обратно, избира другото в човека, онова, което 

5 Един изследовател взима познатата формула на Русо, за да озаглави книгата си, 
посветена именно на литературния дневник: Pachet, Pierre. Les baromètres de l’âme. 
Naissance du journal intime. Paris: Hatier, 1990.
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остава стабилно въпреки емблематичната му изменчивост, онова, 
с което Азът, така да се каже, не принадлежи на времето, а на 
вечността. Колкото до автобиографията, тя ориентира човешкото 
съществувание, придавайки му не само линейност, но и тоталност, в 
търсене на единна логика, на точно определена посока.

Когато Монтен изобретява есето, той още не подозира, че 
слага началото на жанр с бляскаво бъдеще. Днес есето служи еднакво 
добре и на писателя, и на учения, като общият знаменател между тях 
е личното отношение. Всякаква тема може да бъде разисквана на 
страниците на едно есе, но неизменното в него е „писането за себе 
си“. Така един известен есеист, идващ не от света на литературата (а 
на финансите), пише следното: 

Есето е пълна противоположност на учебника – в него се намесват 
автобиографични размишления и притчи с по-философски и научни 
изследвания. Пиша с целия си опит [...]; пиша с белезите си, тъй като 
мисълта ми е неотделима от автобиографичното.

И воден от етиката да препоръчва на своите читатели да 
предприемат или избягват само неща, които той лично е предприемал 
или избягвал, допълва:

Във всеки ред, сътворен от мен, [...] съм писал само за неща, кои-
то съм вършил. [...] Това не означава, че личните преживявания на 
човек са достатъчен модел [...], а просто, че личният опит на човека 
придава отпечатък на автентичност и искреност на мнението6. 

Днес никой жанр не се проявява в „чист“ вид. Хибридността 
на жанровете съответства на промененото схващане изобщо на 
съвременната мисъл за неразделимостта на познанието. Поривът 
към синтез и синкретизъм, който се изразява например в граничните 
науки, мултидисциплинарните практики или холистичните 
подходи към човека – след една епоха на разделяне, спецификация 
и анализ, – въплътява именно стремежа към събиране на парчетата 
на света и възстановяване на неговото изгубено единство. На този 
фон търсенията на Аза не правят изключение и стават повод за 
преосмисляне и обновяване на жанровете.

6 Талеб, Насим. Антикрехкост. Как да извлечем полза от хаоса. София: ИнфоДар, 
2019, с. 36, 37.
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Сред факторите, благоприятстващи автобиографичното 
като творчески проект, са умножаването на самоидентификациите, 
„завръщането“ на автора и поставянето му във фокуса на общественото 
внимание. В това, че жанровете се променят, ни убеждава и фактът, 
че съкровеността на изповедите все по-често бива заменяна от 
публичността на разговорите7. Така литературното интервю 
буквално маркира нашето съвремие8. Тo отразява медиатизацията на 
културата като цяло, и на личността на автора в частност. Живият 
глас днес преживява истински ренесанс (не и без удобството на 
мултимедийното пренасяне на гласове и образи), към което се добавя 
и фикцията на автентичното слово, която интервюто изгражда. 

Не само че автобиографията надхвърля по количество другите 
жанрове, но и ги контаминира. На практика ние оценяваме всеки 
роман в светлината на връзката му с автобиографията. По всичко 
личи, че дадена фикция подклажда интереса, когато може да бъде 
разглеждана като дегизирана автобиография; и че по този начин 
печели кредит на истинност и доверие, а оттам и кредит на ценност. 
Въпросът, който е обсебил съвременната литература, е: какви са 
отношенията между пишещия субект и написания текст? Независимо 
дали става дума за роман, или за стихотворение, читателят търси 
неизменно (и симптоматично) да извлече автобиографичната им 
стойност.

От момента, в който Филип Льожон описа „aвтобиографичния 
договор“9, писатeлите сякаш нарочно го поставиха на изпитание. 
Така ставаме свидетели например на разколебаните граници между 
фикция, литературна критика и автобиография, което още повече 
отпреди благоприятства наслагването на фикционални и реални 
пространства. В представите ни за литературното започват сякаш да 
прескачат ready made парчета живот.

7 Така например спомените на Ю. Кръстева под заглавие Je me voyage/Пътувам 
себе си (Paris : Fayard, 2016/София: Колибри, 2018) са представени под формата на 
разговори с клиничния психолог и писател Самюел Док на границата (съзнателно 
търсена) на автобиографията и психологическото изследване.
8 Вж. напр. Royer, Jean. De l’entretien. – In: Études françaises, 22 (3), 1986, p. 117–124, 
или Thérenty, Marie-Ève. Du portrait littéraire à l’interview d’écrivain, In: Marie Blaise, 
Sylvie Triaire (éd.) L’histoire littéraire des écrivains – Paroles vives. Presses universitaires 
de la Méditerranée, 2009, p. 259-273 https://books.openedition.org/pulm/855
9 Lejeune, Philippe. Le Pacte autobiographique, Paris : Seuil, 1975.
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Показателно е, че днешният ден наложи понятието за 
автофикция като романна форма на фабулиране на собственото 
съществувание, на което стана кръстник френският писател Серж 
Дубровски с романа си Fils и с автокоментарите около него10. Става 
дума за непроизносимо заглавие, раздвоено между Син (Fils) и 
Нишки (Fils), разбъркващо нишките на един литературен разказ и 
на една човешка съдба. Повествователят, преподавател по френска 
литература, подобно на писателя, подготвящ курс върху „Федра“, 
събужда аналогията между текста на Расин и собствените си 
угризения като син (fils) в осмисляне на отношението към родителите 
си и в опит (с помощта на едно пътуване през лабиринтите на 
несъзнателното, подобно на Тезей) да се улови за спасителните нишки 
(fils) на Ариадна. Авторът, който е също и литературен критик, умело 
насочва публиката на своя роман към един транстекстуален прочит, 
към реципрочна интерпретация между текста-книга, и текста-живот. 
Размишлявайки върху собствения си опит като автор, споделя: „Ако 
опитам да си се спомня, аз се изобретявам“, и е убеден, че създава 
„разказ, чиято материя е изцяло автобиографична, но чийто маниер 
е напълно фикционален“11.

Така писането за себе си ни сблъсква с неуморното търсене 
на фигури, които да въплътят безкрайната неопределеност на Аза, 
да приютят неговите различни аспекти, да добавят щрихи към 
неговия креативен и житейски автопортрет. Всъщност това, което 
литературата изобретява непрестанно, са не само литературни 
форми, но също и форми на нашето съществувание12. В този смисъл 
литературата, това е животът.
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ПИСМОТО И ДНЕВНИКЪТ ПРЕЗ XIX ВЕК – 
ИЗМЕРЕНИЯ НА СУБЕКТА

LA LETTRE ET LE JOURNAL INTIME AU XIXe SIÈCLE – 
DIMENSIONS DU SUJET

Résumé
L’objet de l’article est la personnalité reflétée dans la lettre et 

le journal intime de la période de la Renaissance Bulgare. On y trouvera 
retracés les aspects particuliers de la situation épistolaire propre pour 
les XVIIIe et XIXe siècles – destinateur-message-destinataire, ainsi que 
l’influence probable des recueils épistolaires en train de paraître. Dans 
la présentation des correspondants individuels, les vrais sujets de la 
relation épistolaire, l’article note les changements dans la mentalité de 
l’homme de la Renaissance, ainsi que dans son choix de priorités par 
rapport à la vie sociale, lesquels se trouvaient immédiatement reflétés 
dans les lettres privées. L’observation des lettres personnelles met en 
évidence un «  degré d’autonomie  » protégé, selon les termes de P. 
Harré, qui garantit l’authenticité de l’énoncé. Dans la comparaison des 
lettres avec le journal intime, on trouvera le profil  de ce dernier en tant 
qu’une « lettre à soi-même » dans laquelle la volonté du sujet écrivant 
est vivement exprimée. C’est dans cette perspective, que de différents 
aspects des journaux intimes de Néophyte Rilski, Todor Bourmov et 
d’autres auteurs seront retracés.

Mots clés : Sujet, lettres, recueils épistolaires, situation 
épistolaire, journal intime.

Този текст няма да разглежда субекта и субектността 
като понятия на модерната психология и философия, както и 
формирането на емоционалната интелигентност, според чиито 
обемни характеристики субектът е набор от качества и способности. 



24

По-близо до темата на изследването е уверението на Р. Харре, че една 
личност е субект, ако „обладава определена степен на автономии“1. 
Обект на наблюдения през такава призма ще са изявите на личността, 
отразени в писмото и в дневника от периода на Българското 
възраждане.

Известна е изцяло прагматичната функция на възрожденското 
писмо – то е средство за общуване. С появата на периодичния 
печат, който поема енергията за общуване чрез дописки и отворени 
писма до редакцията, както и чрез множащите се предговори към 
излизащите книги – един вид послания към обобщения адресат на 
съвременниците, личното писмо запазва автономността на своята 
извоювана вече територия: то е личен текст, който съхранява 
„наличието на определена обща памет на андресанта и адресата“2.

Очертаването на изявите на възрожденската личност, която 
е основен субект в епистоларната ситуация – адресант-послание-
адресат, – предполага проследяване на епистоларната практика 
през различни периоди на възрожденското време. Настъпващите 
изменения в менталността на възрожденския човек, в избора на 
приоритети за участие в обществения живот, както и утвърждаването 
на творческата личност, неизбежно се отразяват и в личните писма, 
моделират по различен начин изявите на отделния кореспондент в 
писменото общуване. Те остават онази свободна територия, върху която 
кореспондентите запазват своята идентичност. Във време с ограничени 
възможности за комуникация личните писма съхраняват автентичността 
на реакциите, същевременно със съзнанието, че изпращат написан текст, 
кореспондентите уважително съхраняват и епистоларните нормативи. 
Разпространяват се през XVI – XVII век ръкописни, а през XIX век 
излизат и немалко печатни писмовници – сборници с образци за 
видове писма. Въпросът за съотнасянето – лично писмо с писмовник 
с образци – е сложен и предполага отделно изследване. Търсенето на 
непосредна връзка между излизащите писмовници и личните писма 
от възрожденското време невинаги е релевантно по отношение 
на епистоларната ситуация, която укрепва в разрастващата се 
епистоларна практика – тя съхранява личния глас на възрожденеца. 

1 Harré, Rom. Social being. Oxfоrd: Basil Blackwell, 1979, p. 246.
2 Лотман, Юрий. Текст и структура аудитории. – В: Труды по знаковым системам 
(Тарту), Вып. 422, 1977, с. 56.
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Това, което осъществява пряката връзка с образците за писма, е 
стриктното спазване на епистоларните трафарети в обръщението и 
в подписа. Самата поява на ръкописните и след време на печатните 
писмовници издава една потребност на възрожденското време – 
да се пишат „изкусни писма“ (Бозвели), да се очертаят процеси, в 
които писането на лични писма вече е белег на Новото време, когато 
личността ясно заявява за своите желания и стремежи.

Сред най-ранните писма, които в известен смисъл са и образец 
за епистоларно общуване, съществено повлияни от образците в 
ръкописния Слепчански писмовник от XVI век, са писмата на Йосиф 
Хилендарец до игумена на Рилския манастир и до братството на 
манастира. В тях е доста силна традицията на средновековните послания, 
отразена най-вече в обръщението и в подписа. Тези писма – като най-
ранното е от 1789 г., а най-късното от 1805 г. – разкриват интересен 
образ на възрожденска личност. Йосиф Хилендарец, йеромонах, 
който приема задачите, възложени му от хилендарското братство 
като мисия, изразява в писмата си усещането за дълг пред братството, 
нескривана отговорност. В едно от най-ранните запазени писма от 
31 август 1798 г. йеромонах Йосиф укорява себе си, че се е съгласил 
да изпроводи стари хора за монаси в манастира, като подчертава 
тяхното ясно изразено желание: „… а ас им казах монастирскиу труд 
и дяволската борба и братска тегота, а они сами рекоха ти що щеш 
ние ако не бехме хотели да търпим нии не би искали да идем тамо…
“3. Навсякъде подписите му са показателни – те издават изява на 
личност, която се чувства съпричастна на братството, предано служи 
и подчертава своя дълг: „Йосиф йеромонах ваш доброжелател остаю 
благонадежден вашего благоветсвиа при дверех вашего рукописания“4. 
В някои писма той се подписва „ваш последний доброжелател“, „ваш 
слуга и последний брат“ и т.н. – винаги представящ своята личност и 
своята принадлежност към духовното братство.

Интересен обект за наблюдение в посока на изявите на 
личността в писмата е кореспонденцията на Неофит Рилски. Той 
пише писма през целия си живот, през целия почти XIX век (роден 
е през 1793, а умира през 1881 г.). В тях се разкрива една свободна 

3 Караджова, Даринка. Сливен и Елена през Възраждането. Принос към 
изследванията. София: БОЛИД-ИНС, 2014, с. 135.
4 Пак там.
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в своя избор личност – той наставлява своите ученици, споделя с 
близкия приятел Райно Попович своите съмнения и тревоги, поема 
като дълг възложената от „одесяните“ В. Априлов и Сп. Палаузов 
мисия за изкопиране на хрисовула на цар Иван Шишман, както и 
събиране на старини и монети. В писмата си Неофит полемизира 
с кореспондентите, отстоява позиции, внася полемичния тон на 
мислещата възрожденска личност, която не се спира пред трудности 
или несъгласия (особено интересни и показателни са писмата, в 
които отстоява позиции по въпроса за изграждането на българския 
език). 

Писмата на Неофит Рилски с неговите ученици са ценни 
свидетелства за процесите през Българското възраждане, свързани с 
полемиките за езика, с утвърждаването на творческата личност, видяна 
в изявите на Захарий Зограф, с проблемите във възрожденското 
училище, като споделяне на личните тегоби и недоволства и др. 
В писмата му се изявява възрожденският човек – с очакванията 
и разочарованията, с надеждите и вярата. В писмата си Неофит 
е обстоятелствен, не щади усилия да поучава и наставлява. В 
подписите си е ритуален – „Неизменний любител и някога учител. 
Неофит П. П. П. Р.“ Повече сдържан, отколкото експлозивен, повече 
разсъдъчен, отколкото оценяващ, Неофит Рилски открива в писмата 
си и една от много редките за XIX век форми на превъзходна степен – 
„прерадостно“. Така определя усещането си от писмата на своя ученик 
Цвятко Недев, има и в другите писма „велика радост“, „превеликое 
удоволствие“, но важно и знаменателно е, че той дава воля в писмата 
на това усещане. Така се разкрива особената емоционална картина 
на общуване в огромната преписка на Неофит Рилски – тя е резултат 
както на овладяна епистоларна практика, така и на благороден 
личен характер, който има личната свобода да изяви своите чувства. 
Същевременно тази епистоларна картина отразява порасналото 
самочувствие на възрожденеца, който участва активно в изявите на 
своето време. И дори нещо повече – израстването на възрожденската 
личност до усещането за фактор, който може да диктува условия. 
За Неофит искреността е водеща, тя се изявява във всеки негов ред, 
самият той я определя така: „искреността не стои в многото – споделя 
в писмо до ученика си Цвятко Недев – или в малото пространство, 
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но в чистосердечието“5. Изцяло в традицията на писмописанието е 
и подписът, който е реалната самопредстава на личността, но в тези 
писма наред с трафаретното се утвърждава и личното: „искренный 
доброжелател и истинный любител и недостойный учител“6, понякога 
обстоятелствен, но винаги искрен: „И остаю благонадежден на 
ваш ответ и Есми вашего дражайшего ми Словесие искренний 
доброжелател и нелицемерний друг Неофит П. П.“7

Постепенно, с оформяне на обществените проблеми и 
ориентации на личността, обръщенията, около средата на XIX век 
тонът на писмото и подписът стават съвсем лични, без ритуализиране 
или трафарет. Своите писма Г. С. Раковски подписва само с името 
си, с изключение на Позива, който подписва „Народний войвода 
Г. С. Раковский“, такива са подписите на Априлов и Палаузов, на 
Петко Славейков и Л. Каравелов, на Ботев. Сякаш императивът на 
времето слага своя отпечатък – стават делови, изцяло оправдават 
прагматичната функция на средство за общуване и за пренос на важна 
информация.  Съдържанието на техните писма е също лаконично 
и изпълнено с признания от типа „Копия от тях изпратете където 
знаете, та дано се събудят от летаргията и невежеството нашите 
българи“8, или: „на българите им е необходима тяхната история, те 
не познават своите прадеди“9 и др. Такива оценки не са рядкост през 
възрожденското време – с навлизането на новото се oфoрмя една 
друга възрожденска личност – критически дистанцирана, готова да 
отбележи слабостите по пътя на утвърждаване на новото, личност, 
която същевременно не щади усилията си „на ползу роду“. Това е 
усетената свобода на мислене и поведение, която характеризира 
изграждането на „човека на Възраждането“ (П. Динеков), освободен 
от натрупани представи, от неизживени травми, от новопоявили се 
страхове. А всяко ново време идва и със своите идеи и герои, но и 
със своите вини и страхове. С подобни твърдения възрожденският 
човек представя онази защитена „степен на автономия“, за която 
пише Харре – извоювано пространство на изявите на Аза, в което 
откровеността е релевантна на искреността на чувствата. 
5 Материали за историята на Българското възраждане – СбНУ, кн. 3, 1891, с. 525.
6  Пак там, с. 526.
7 ЦДА, ф. 1510, К, а.е. 65, с. 193.
8 Априлов, Васил. Съчинения. София: Бълг. писател, 1968, с. 242.
9 Пак там, с. 236.
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Това е интимността на споделянето, която прониква в личните 
писма. Те разкриват например терзанията на Зографа Захарий: преди 
да спре избора си на кокона Катеринка хаджи Гюрова, той трудно се 
откъсва от филибелийските кокони. Споделя тези терзания пред 
учителя си Неофит, който приканвал всичките си ученици с думите 
„Или се млад жени, или се млад калугери“ – та Захарий бил изкушен 
„того ради и мене ме обличаваше съвестта, да зема такава жена от 
гулем сой ихтибарлия и сос стока и сос пари“. Но окончателното е 
„Що да чина, бахто ми бил уо шопкина да зема“10.

По-различен вид изява на субекта може да се види в писмата 
на дейците на Априлското въстание. Те са кратки, лаконични, често 
имат телеграмен характер, писани и пращани буквално през няколко 
часа. Характерен за тях е езоповият език: „О, напролет има голяма 
беритба-жетва“11 (писмо на Г. Измирлиев до Петър Пармаков в 
Браила), „Брайно Ботев, какво направи с хаповете. Аз все чакам“12, 
„...семената са вредом хвърлени и вървят напред. Следователно, 
непременно трябва да жънем това лято…“ (писмо на П. Йорданова до 
П. Хитов)13 и т.н. Подписите обикновено са инициали, нереалното 
„тейко ти“ или пък липсват. С това актуализиране на информацията, 
на отразяване на конкретния исторически момент по часове тези 
писма имат характера на дневник на събитията.

Личното писмо през Възраждането в процеса на писане 
не се възприема като литературна изява, не се създава дори 
като литературно послание, а и рядко достига въздействието на 
кореспонденция, която, в зависимост от творческите възможности 
на адресанта, може да придобие литературен или публицистичен 
характер. Погледът към личните писма като към „литературен факт“ 
(Ю. Тинянов) е по-скоро разчитане на писмото като текст, който в 
определени ситуации може да придобие характер на литература. 
Литературността на личните писма през Възраждането в най-голяма 
степен е обусловена от тяхната функция.

Докато личното писмо се разкрива в своята диалогичност и 

10  Огойска, Мария. Междуписания. Захари Хр. Зограф – Неофит П. П. Рилски. 
София: ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2010, с. 55.
11 Бурмов, Александър (ред.). Априлско въстание. Сборник от документи. София, 
14, с. 103.
12 Пак там, с. 225.
13 Пак там, с. 147.
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винаги предполага отговор, то текстове, които съдържат обръщение, 
ориентирани са към конкретен адресат – предговори, приписки, 
личният дневник, съдържат презумпцията на текст, който не 
предполага отговор, те са един вид „половината на диалога“.

По-различен е случаят с личния дневник – би могло да се каже, че 
той е един вид „писмо до себе си“. Той няма вътрешно организиращия 
принцип на автобиографията – да разкрие миналото от известен 
период от време, като хронологически отбелязва факти и събития. 
Личният дневник разкрива интересна епистоларна ситуация – 
адресантът е идентичен на адресата, създава се един „изолиран“ текст, 
често чужд и непонятен за странично лице, особено ако съдържа 
инициали, намеци за нещо станало, но без окончателно разкриване. 
В дневника разликата между нещо помислено, но ненаписано, или 
нещо спонтанно изразено, без задълбочено обмисляне, е често 
организиращият фактор, който разкрива продължение на затворена 
в съзнанието мисъл, без да е открито формулирана. Същевременно 
именно дневникът – като нещо „скрито“ и твърде лично – отразява 
най-вярно личността на пишещия, изложен пред собствените си 
мисли, терзания или страхове. В дневника волята на субекта е активно 
изразена – тя е водещият принцип, който смислово конституира 
текста. Основният аргумент при писане на личното писмо е то да 
остане притежание единствено на адресата. Този аргумент присъства 
и в дневника – той е тайник на изявите на Аза. Тоест и в двата случая 
през Възраждането – личните писма и личния дневник – текстовете 
им по презумпция не подлежат на публикуване, те остават достояние 
само на единствения адресат. Това е тяхната персоналистична 
затвореност, ограниченост и скритост, които са понятни само на 
кореспондентите. 

В сферата на публицистиката стават популярни така наречените 
„открити“, „отворени“ писма – това са писмата до общини, до 
сдружения, до редколегии и т.н., които поставят общозначими 
проблеми и са сътворени като „отворени“ за представяне пред цялата 
общност. При тях интенцията е да бъдат публикувани, огласени, 
за да защитят позиция или да разкрият обществена ситуация. 
След Освобождението, в напрегнатия исторически момент на 
Съединението, Захари Стоянов с публицистичен размах и със 
съзнание за нуждата на момента ще препоръча на Димитър Ризов и 
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на Димитър Петков за издавания от тях вестник „Независимост“: 
„Моето писмо ще напечатите“14; среща се и ситуация, в която той 
пише: „на Митова писмото може да се публикува, като се извадят 
личните обръщения“15, и т.н. Подобно отношение към писмото през 
възрожденското време почти не се среща – единствено понякога има 
препоръки дадено писмо да се покаже и на определен друг човек, 
но и това е рядкост. Тогава личните писма са единственият начин 
на жива връзка между хората, на споделяне, поради това и стриктно 
опазвано е предназначението им. Постепенно, с навлизането през 
втората половина на XIX век на публицистиката и периодичния 
печат, писмото разчупва рамките на сковаващите нормативи, 
завоюва по-голям простор на изяви, придобива друга функция. От 
единствен начин на връзка между хората и средство за общуване, 
което носи характера на актуален разговор или споделяне, личното 
писмо сякаш поема и друга задача. Постепенно то променя своята 
функционалност, навлиза повече в бита, разширява хоризонта на 
кореспондентите, синхронизира темите и акцентите с императивите 
на времето.

По смисъл и звучене, по съдържание и личностно присъствие 
дневникът на Неофит Рилски е определян от Иван Шишманов като 
„уникум“ в българската литература. В него се отразява сякаш една 
друга Неофитова личност. Писан в неговия „Дом безмолвия“ при 
Рилския манастир, дневникът отразява ежедневните прогнози: „14 
октомври – по утро студенко“ или „2 май – палил аз собу“, смяната 
на сезоните, но сякаш не споделя големите въпроси на времето. 
Същевременно почти всеки ден, макар и напълно лаконично, Неофит 
отразява своята дейност: „18 април – в сей испратил я Вениамину 
превод Апостола…“, „17 май – в сей изпратил я писмо в Одеса“ 
(очевидно става дума за преписката с Априлов и Палаузов), „28 
февруари – окончал я сферу“16, „5 май – в сей окончали ми кадрото 

14 Дамянова, Румяна. Непубликувани писма на Захари Стоянов до Димитър Ри-
зов. – В: Захари Стоянов. Нови изследвания и материали. София: Бълг. писател, 
1980, с. 288. 
15 Пак там, с. 284. Подобна ситуация се наблюдава в личните дневници на ХХ век, 
когато изявени творци или общественици пишат личен дневник с презумпцията, 
че ще бъде публикуван.
16 Така Неофит обявява, че завършва работата си по глобуса, по който по-късно в 
Копривщица ще преподава география – вж. Огойска, Мария. Цит съч. с. 87.
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мое“17 – което е информация за завършване на портрета на Неофит 
от Захари Зограф в Копривщица през 1838 г., и т.н. Често в дневника 
намират отзвук гневни изблици, които той е изразявал в класната 
стая пред учениците си (в спомените си Й. Груев го определя като 
„строг и точен“, но и като „нервозен“): „Гневался таки неизказано о 
детищах“18 и др. 

По-различен характер има дневникът на Тодор Бурмов. 
Заминал да се учи в Киев, той осъзнава не само носталгията, не 
само реалната ситуация по заминаването за учение в чужбина, но 
и реалната съдба на завръщащите се в родината: „Какво ще излезе 
от това, че аз ще отида в Русия и ще се науча? Ще се завърна пак в 
България и ще бъда учител, и като такъв ще се главявам ту в един, 
ту в друг град и не ще имам никога постоянно жителство. Струва 
ли такова положение, което ще и след изучаването си, положение, 
подобно на онова, което имат циганите-чергари, да отида да седя 
толкова дълго в чужбина?“19. Този дневник, както и дневниците 
на Хр. Стамболски и Т. Икономов, Цв. Ракьовски определи като 
„тежката дума на егоцентризма“.

И писмото, и личният дневник през Възраждането са личностни – 
затворени в своя свят на споделяне, непредполагащи огласяване, но 
съхранили изявите на субекта в интимността на откровението. Това е 
тяхната специална автономия – избраната свободна воля на споделяне 
и откровения пред единствения адресат.
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Резюме
Статията коментира изявите на личността, отразени в пис-

мото и в дневника от периода на Българското възраждане. Просле-
дени са отделни аспекти на реализираната през XVIII–XIX в. епис-
толарна ситуация – адресант-послание-адресат, както и възможно 
влияние на излизащите писмовници. В представянето на отделни 
кореспонденти – реалните субекти в епистоларната връзка, стати-
ята отбелязва настъпващите промени в менталността на възрож-
денския човек, в избора на приоритети за участие в обществения 
живот, които неизбежно се отразяват и в личните писма. Погледът 
върху личните писма откроява една защитена „степен на автоно-
мия“, според думите на Харре, която осигурява автентичността 
на изказа. В съпоставка с писмата се очертава характеристиката на 
личния дневник като „писмо до себе си“, в което волята на пише-
щия субект е активно изразена. В такава посока ще бъдат просле-
дени аспекти от дневника на Неофит Рилски, Тодор Бурмов и др.

Ключови думи: cубект, писма, писмовници, епистоларна 
ситуация, дневник

THE LETTER AND THE DIARY IN THE 
19th CENTURY – MEASUREMENTS OF THE SUBJECT

 
Abstract
The article will comment on the statements of the person, 

reflected in the letter and in the diary from the period of the Bulgarian 
Revival. Individual aspects of the epistolary situation realized in the 
18th–19th century – addressee-message-addressee, as well as the possible 
influence of the published model letter writing books will be traced. In 
the presentation of individual correspondents - the real subjects in the 
epistolary relationship, the article notes the changes in the mentality of 
the Revival man, in the choice of priorities for participation in public 
life, which inevitably are reflected in personal letters as well. The look at 
personal letters highlights protected “degree of autonomy“, in Harre’s 
words, that ensures the authenticity of the statement. In comparison 
with the letters, the characteristics of the personal diary will be outlined 
as a “letter to oneself “, in which the will of the writer is actively 
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expressed. Aspects of the diaries of Neophyte Rilski, Todor Burmov 
and others will be traced in this direction.

Keywords: Subject, Letters, Model Letter Writing Books, 
Epistolary Situation, Diary
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АВТОБИОГРАФИЗМЪТ В БЪЛГАРСКАТА 
СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКА ПЪТЕПИСНА ТРАДИЦИЯ 

(ВЪРХУ ПЪТЕПИСИ ЗА ДАЛЕЧНИ СТРАНИ 
ОТ КРАЯ НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК)

L’AUTOBIOGRAPHISME DANS LA TRADITION DU RÉCIT 
DE VOYAGE BULGARE APRÈS LA LIBÉRATION 

(SUR LES RÉCITS DE VOYAGE DES PAYS LOINTAINS 
DE LA FIN DU XIXe ET DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE)

Résumé
Le récit de voyage est un genre à la fois fictionnel et documen-

taire dans lequel l’identité de l’auteur est relativement incontestable en 
sa qualité de sujet du voyage et de la narration, mais hésitante par rap-
port à sa qualité de personnage du récit. Un survol des exemples de la 
tradition bulgare du récit de voyage de l’époque du Réveil national au 
XIXe siècle révèle qu’à cette époque, le récit de voyage cherche ses carac-
téristiques genrologiques déterminées principalement par sa fonction 
utilitaire. Les « notes » et les « impressions » de voyage sont mainte-
nues dans le cadre de l’objectivité. Le narrateur est un garant absolu de 
la véracité de ce qu’il décrit et n’admet aucun doute quant à la coïnci-
dence de son identité avec celle de l’auteur. 

Le journal de voyage après la Libération marque un déplace-
ment des frontières géographiques du voyage qui deviennent de plus en 
plus lointaines, et par là même, déploie la figure de l’auteur dans de nou-
velles perspectives. Les modifications du genre sont liées aux attitudes 
et aux motivations du narrateur voyageur. Nous pouvons les observer 
d’abord dans l’œuvre d’Aleko Konstantinov intitulée «  Jusqu’à Chi-
cago et retour » (1894), puis dans d’autres récits de voyage publiés au 
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début du XXe siècle, qui emmènent le lecteur dans des lieux inconnus 
pour les Bulgares : « Les îles d’Hawaï » (1900) de Danile Rouevski 
(1900), « Le voyage en Amérique et mon retour » (1904) de Christo 
Sokolov, « Dans les pays du sud. Égypte, Arabie du Sud, Afrique de 
l’Est » (1906) de Radi Radev, « Sur mon chemin à travers le Japon » 
(1907) d’Anton Bozoukov et « Au pays des palmiers » (1907) de Stra-
chimir Krintchev. Contrairement à l’objectivité du récit de voyage de 
l’époque du Réveil national, ces textes portent l’empreinte d’une activi-
té subjective. L’auteur n’est plus un simple descripteur, alors que le récit 
de voyage se fragmente de plus en plus en différents types de récits : des 
énumérations objectives d’itinéraires et de lieux succèdent aux notes 
subjectives sur ce que le narrateur voit. La narration oscille entre les 
descriptions à forte connotation émotionnelle des réalités naturelles et 
culturelles, et la transmission des récits de tiers personnes, dans lesquels 
la référentialité de l’auteur cède le pas à la fictionnalité du personnage.

Le flux croissant d’informations au début du ХХe siècle et le 
perfectionnement de la technique de documentation – la photographie 
et le cinéma – réduit la nécessité d’un témoignage objectif concernant 
les lieux inconnus. Le récit de voyage met en avant le récit de soi. Paral-
lèlement à ce goût narratif pour la subjectivité, on remarque une forte 
incertitude dans l’identification de l’autos. Un nouveau modèle du nar-
ratif de voyage émerge où le moi référentiel se dissipe dans des projec-
tions fictionnelles de l’auteur.

Les nouvelles stratégies narratives marquantes pour l’évolution 
du genre après la Libération, sont conditionnées par les besoins sociaux 
et culturels de l’époque, par les capacités inégales du voyageur, ainsi que 
par les motivations individuelles concrètes. Ils affectent également la 
relation entre l’autos et le bios dans le récit de voyage qui fait l’objet 
d’observation dans le présent texte.

Mots-clés : récit de voyage, l’autobiographie, documentaire, 
fictionnel

Пътеписът е художествено-документален жанр, в който фигу-
рата на автора се отличава със специфични характеристики. Тя е осо-
бено триединство на автор, герой и повествовател на творбата и това 
я прави интересен обект за изследване от гледна точка и на bios-а, и 
на autos-а. Идентичността на автора е относително безспорна в ка-
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чеството му на субект на пътуването и разказването и колеблива в 
качеството му на герой на разказа (разпъната между реално и фик-
ционално). Тази негова особеност – на референциалност и фикцио-
налност, го свързва с автобиографичното като аспект на повествова-
нието. Както е при жанра на автобиографията, тук функционират две 
системи: референтна, която свързва Аза на текста с „реалността“ и 
има задача да създава образа на „реалното“; и литературна, фикцио-
нална система, в която Азът, несъществуващ в реалността, се създава 
в текста, като авторът се стреми да произвежда чрез него ефекта на 
реалността, или правдободобието. В засрещането на двете системи, 
в сговарянето на двата Аза в пътеписа, автобиографизмът става про-
ява на пътеписния наратив. И както е валидно за автобиографията, 
тук също се налага да заложим съмнението дали разказаното е тъкмо 
това, което се е случило, и дали повествуващият Аз не е само призрак, 
който се мярва през редовете.

Бърз пробег през образците на българската пътеписна тра-
диция от възрожденския ХІХ век сочи, че преди Освобождението 
пътеписът напипва жанровите си характеристики, които до голяма 
степен са обусловени от неговата утилитарна функция1 – да запоз-
нава, проучва, преценява, сравнява, анализира и обобщава наблюде-
ния върху народностния живот, обхващащ материално-стопанското, 
духовно-образователното, традиционнокултурното и битовото все-
кидневие на българите, населяващи различни места на Османската 
империя. Разбира се, в основата на пътеписния разказ е лично осъ-
щественото пътуване на автора, а самото разказване, предаващо ви-
дяно, научено и преживяно, има за цел да документира пътуването и 
така да очертава полета за народополезна работа. Пътните „бележки“ 
и „впечатления“ са удържани в рамките на обективизма; разказвачът е 
авторитарен гарант на истината за описаното и не допуска съмнение 
в тъждествеността си с автора (Любен Каравелов, „Записки за Бъл-
гария и за българите“, 1867 – 1868). Същевременно пътеписецът не 
пренебрегва възможността да изразява лично отношение, да прави 
лични преценки и внушения. Единият начин е те да са максимално 
прикрити зад внушението за достоверност и общовалидност. Други-
ят е изключение, но забележително подкопаващо все още нестабили-

1 Вж. подробно: Елевтеров, Стефан. Жанрово-типологична еволюция на пътеписа 
през Възраждането. – Литературна мисъл, 1976, № 7.
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зираната тенденция към обективизъм. Използва го Иван Богоров в 
пътеписа си „Няколко дена разходка по българските места“ (1868)2, 
в който оспорва тъкмо позицията на обективния разказвач, като в 
типичното открива изключителното и избира да се фокусира тъкмо 
върху него, смесва свободно видяно и въобразено до разрушаване 
на границите между тях, насища с хумор наблюденията си. С други 
думи, Богоров предлага алтернативен пътеписен наратив, в който 
автобиографизмът се провижда на равнището на повествованието и 
неговите интенции. 

В преобладаващото документиране на действителността – в 
нейната фактологичност и материална измеримост, автобиографи-
змът може да се търси само в преднамерената настройка на окуляра, 
който авторът насочва към наблюдаваната реалност. В пътеписните 
текстове от възрожденската епоха – пак с известни изключения – все 
още не се е обособил самостойният образ на местата и природата 
като източник и обект на субективни душевни вълнения, така както 
ще го въведат в пътеписните си творби Иван Вазов и Алеко Констан-
тинов след Освобождението и ще дадат нов облик на жанра в посока 
към субективизиране на наратива. Специфичната световъзприятий-
на нагласа на авторовия Аз все още е притулена зад своеобразното 
фотографиране на избрани кътчета от действителността, съчетано с 
експлицитни дидактични жестове. Или – както е при Богоров – с 
новаторски решения на равнището на самото повествование.

Следосвобожденският пътепис бележи отместване на географ-
ските граници на пътуване все по-далече от родното и познатото мяс-
то3 и заедно с това разгръща фигурата на автора в нови проекции. Про-
мените, които се наблюдават в жанра, са свързани с ключови нагласи 
и мотивации на пътуващия повествовател спрямо предстоящото пре-
живяване. Наблюдаваме ги най-напред в „До Чикаго и назад“ (1894) на 
Алеко Константинов, а след това и в други пътеписни творби, излезли 
в началото на ХХ век, които отвеждат в непознати за българина места. 

След пътуването на Алеко до Чикаго и обратно своя опит на пъ-

2 Богоров, Иван. Няколко дена разходка по българските места. Букурещ, 1868.
3 Възрожденският човек пътува из Османската империя, до Божи гроб и до 
съседните империи – Австро-Унгарската и Руската. Рядко в пътуванията си той се 
чувства в „чужбина“. Редки са и онези пътувания, които излизат от границите на 
това пространство на познатото (напр. пътеписът на Стефан Панаретов „Пътни 
впечатления“, отразяващ пътуване до Италия).
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туващи хора в далечни страни в началото на новия век споделят още 
неколцина автори. Пътеписните им текстове излизат между 1900 и 
1907 г.: „Хавайските острови“ (1900) от Данил Руевски (1900), „Оти-
ването в Америка и връщането ми“ (1904) от Христо Соколов, „В юж-
ните страни. Египет, Южна Арабия, Източна Африка“ (1906) от Ради 
Радев, „Пътьом през Япония“ (1907) от Антон Бозуков4 и „В страната 
на палмите“ (1907) от Страшимир Кринчев. Мотивите за пътуванията 
и пътеописанията им са разнообразни – от търсене на работа и пре-
питание до чист авантюризъм. Имплицитната автобиографичност в 
тях се стреми не да изтъкне характеристиките на онтологичния Аз, а да 
ги използва като фундамент за пътеписния разказ. За разлика от обек-
тивизма на възрожденския пътеписен наратив, в тези текстове вече е 
налице субективна активност, която преработва информация, добита 
от различни източници: специализирани, научно-популярни, реклам-
ни и други текстове, фотоси, чужди „живи“ разкази за пътувания по 
същите места и пр. Независимо от това, на равнището на наратива 
интенциите са различни. Едни текстове се стремят да се придържат 
към хетеродиегетичен разказвач – например „Хавайските острови“ от 
Данил Руевски. Ефектът от това е, че пътеписът звучи преобладаващо 
като географски справочник. Други – с хомодиегетичен разказвач като 
Ради Радев в пътеписа „В южните страни“ – прикриват самоличността 
му зад фикционална проекция. Трети убеждават читателя, че пътепис-
ният разказ е несъмнен bios и в добавка го натоварват с поучителни 
функции. Такъв е пътеписът на Христо Соколов „Отиването в Аме-
рика и връщането ми“ – той съдържа кратък постфинал със заглавие 
„Предпазителни мерки“, адресиран до онези, които ще се решат да из-
вървят същия път, въпреки предупрежденията на автора.

Пътуващият човек рядко е непреднамерен към света отвъд гра-
ниците на своето и познатото, което го поставя в позицията на от-
кривател или преоткривател на места. Ключова за пътеписния разказ 
е срещата между представа и действителност – още повече че пред-
варителната представа няма характер на обективност, а е субективно 
преработен заимстван опит и знание. В този смисъл, ключова пък за 
автобиографизма на пътеписа е мотивацията за пътуването, емоцио-

4 Четирите пътеписа – на Д. Руевски, Хр. Соколов, Р. Радев и А. Бозуков, са 
използвани по изданието: Българинът по света в началото на ХХ век. Пътеписи. 
Състав. Р. Пенчева. София: Кибеа, 2014.
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налната нагласа на пътуващия към предстоящото преживяване и към 
онова, което ще му покажат местата на непознатото, а също и пред-
варителната му познавателна подготовка. Всички тези предпътни на-
гласи носят информация за пътеписеца, която очертава личностния 
му профил – дали той има конкретни познавателни и практикопо-
лезни стремежи и очаквания и какви точно са те; дали е емоционално 
подготвен за срещата с непознатите места, или се оставя на изнена-
дата; дали е натрупал конкретно знание за тези места и така е запъл-
нил интелектуална празнина, или е задоволил своето любопитство; 
как се е озовал в местата, на които посвещава пътеписа си; какъв е 
модусът на споделяне на видяното и преживяното с читателя, и пр. 
И накрая, но не на последно място – как това знание за autos-а се 
отнася към изграждането на bios-а. Така сред посочените текстове се 
открояват със своята познавателна плътност за непознатите места 
„До Чикаго и назад“, „Хавайските острови“ и „Пътьом през Япония“. 
Докато пътеписите „В южните земи“ и „В страната на палмите“ се ос-
ланят на импровизацията, на откъслечното знание, което се попълва 
в хода на разказа и нахлува в него чрез видяно-преживяното. Друго 
е отношението на повествователя в „Отиването в Америка и връща-
нето ми“ – той е неприкрито предубеден в очакванията си от срещата 
със Западния свят, което прави разказа еднопланов и тенденциозен. 
Сюжетният ход само оправдава тази предубеденост, която има остро 
социален характер и води към очаквана развръзка, добавяща автоби-
ографичен щрих към образа на автора.

Излизането извън територията на родното и познатото в бъл-
гарския следосвобожденски пътепис – нещо, което устремно започва 
от Алеко насетне, придава силен субективен оттенък на пътеписния 
разказ. Авторът не е вече само описател – той си отрежда правото 
да сподели мечтите си, предпочитанията си, образите на въображе-
нието си, да се остави на личните си емоции при срещата с непозна-
тото и според умението си, да се опита да ги изрази словесно. Тъкмо 
тук и природата заема своето, все още относително самостоятелно 
място, изнесена от кръгозора на утилитарния поглед и подбуждаща 
емоционално и естетическо отношение. Достатъчно е да припомним 
срещата на Алеко с Ниагарския водопад, но и не само този забележи-
телен фрагмент. Сетивното възприятие на невидяното, на красота-
та на природното творение е своеобразен стопкадър на пътеписния 
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разказ, който използват още Страшимир Кринчев (морските описа-
ния в пътеписа му), Антон Бозуков (описанието на гледката към Ки-
ото например), Данил Руевски. Впрочем, подобно субективизиране 
на пътеписния разказ наблюдаваме и във възрожденския пътепис – 
тъкмо при напускане на пространството на родното и познатото. В 
своите „Пътни впечатления“ (1874)5 Стефан Панаретов, преди всич-
ко в културноисторически план, разказва за пътуването си от Цари-
град до Италия, но придвижването по море е обстоятелство, което го 
подтиква и за поглед към природата. 

Така пътеписният наратив все по-често се фрагментира на 
различни типове разказ: обективно (а често и педантично) доку-
ментиране на маршрути и места – до разгръщането на потенциала 
на пътеписа да изпълнява функцията на пътеводител; субективно от-
ношение към видяното, изразено в емоционално обагрени описания 
на природни и културни реалии; истории с/на други лица, в които 
референтността на автора отстъпва пред фикционалността на героя. 

Въпреки силната жанрова обвързаност на авторовия и по-
вествователния Аз в текста на пътеписа, остава съмнително доколко 
пътеписният разказ е достоверен по отношение на живота на автора, 
дали на него може да се разчита изобщо да изпълнява подобни по-
знавателни функции. Струва ми се, че на него може да се осланяме 
повече, когато формираме знание за авторовата характерология, за 
онези черти на личността му, които могат да задвижат пътеписния 
разказа в една или друга посока. Само че, автобиографизмът включва 
личностните характеристики на Аза в своята периферия, тъй като в 
тях практически отсъства авторовият bios.

Субективизирането на пътеписния наратив след „До Чикаго и 
назад“ трайно се установява в жанровия облик на българския пъте-
пис, развиван от редица автори в началото на ХХ век и след войни-
те, които постъпателно във времето усложняват субективността и 
експериментират с нови гледни точки към наблюдаваната реалност. 
Пътуванията до далечни страни – Северна Америка, Хаваите, Да-
лечния изток, Египет, арабския свят и Африка, по-късно и Южна 
Америка, насочват разказа към срещата на Аза с непознатото, към от-
крояването в тази среща на личния поглед, личната емоция и оценка. 
Пътеписецът е все още институция на истината за непознатото, но 

5 Панаретов, Стефан. Пътни впечатления. – Напредък, № 8, 21 септ. 1874.
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неговата лична преценка за важно и неважно излиза на повърхност-
та на текста и повествователят все по-настойчиво заема равноценно 
място в него и като обект на самонаблюдение.

В началото на ХХ век този процес се задълбочава и от уве-
личаващия се информационен поток, който редуцира необходи-
мостта от свидетелско обективно знание за непознатите места. Усъ-
вършенстването на техниката за документиране – фотографията и 
кинолентата, допълнително ще оттласне повествованието в пъте-
писа от стремежа към непременна обективност. На преден план 
в пътеписния разказ излиза разказването за себе си – за личните 
подтици и личния опит (емоционален, интелектуален, социален) в 
пътуването, преценката за видяното, основана на личния светоглед 
и преживявания и критично съпоставена с масовите клишета, фор-
мирани от книгите, медиите и рекламата. Заедно с тази наративна 
тенденция към субективното се наблюдава и силно разколебаване 
при идентификацията на autos-а. Пътеписният наратив започва да 
включва все повече художественоповествователни елементи, накъс-
ва се на епизоди посредством микросюжетите и историите на дру-
ги лица, с които е изпъстрен документалният разказ. Безвремието, 
което излъчва статичното обективистично документиране на видя-
ното във възрожденските пътеписи, се заменя още в „До Чикаго и 
назад“ с динамиката на психоемоционалната събитийност. Разказ-
ването за себе си, обаче, вече не е категорично насочено нито към 
референтния, нито към фикционалния Аз на пътеписния разказ. В 
началото на ХХ век в пътеписа се установява събитийното, дори 
авантюрното повествование, бележещо творби като „В страната на 
палмите“ на Страшимир Кринчев и „В южните страни“ на Ради Ра-
дев. Те са благодатен пример и поле за наблюдение именно на този 
нов модел на пътеписния наратив, в който референтният Аз се раз-
сейва във фикционалните проекции на автора.

В пътеписите на Страшимир Кринчев, Ради Радев, а след вой-
ните и на Борис Шивачев и Светослав Минков, личният опит и 
погледът на културнообразования разказвач се съчетават, за да обу-
словят субективната им реакция спрямо непознатите места и така да 
опровергаят клишетата за тях в масовата представа. Те все по-сво-
бодно включват като активно присъствие други лица в пътеписния 
разказ, които застъпват различни гледни точки към наблюдаваното. 
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По този начин художественоповествователните тенденции на пъте-
писа водят до трансформация на автобиографичното в пътеписния 
разказ. На него вече може да се гледа като на несъществуващо или 
съществуващо в сянка. Въпреки така очертаната наративна тенден-
ция по отношение на автобиографичното в пътеписа, името на авто-
ра остава задълго да функционира като гаранция за истинността на 
повествованието.

Развойният път на жанра в следосвобожденския период и до 
наши дни, поема в различни посоки, с известни връщания към по-
знати подходи, ала и с надграждането им не само с ново съдържание, 
но и с нови повествователни стратегии, обусловени от социални и 
културни потребности на конкретното време, от различните възмож-
ности на пътуващия човек и конкретните лични мотивации. Също 
и от психоемоционалния облик на авторовата личност, от неговата 
социална, културна и естетическа формираност и нагласа. А това са 
все променливи величини и продуктивният подход към разкриване 
на тяхното отражение върху жанра, е конкретният анализ. 
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Резюме
Публикацията изследва промените, които настъпват в бъл-

гарския пътепис на границата на ХІХ и ХХ век, когато пътуващият 
българин се отправя към все по-далечни земи. На фокус е идентич-
ността на автора, неговата едновременна референциалност и фик-
ционалност, която е основа за наблюдения върху автобиографизма 
в пътеписния наратив. 

Анализът на новите повествователни стратегии е обвър-
зан с актуалните социални и културни потребности, с различните 
възможности на пътуващия човек и конкретните му индивидуални 
мотивации. 

Ключови думи: пътеписен наратив, автобиографизъм, доку-
ментално, фикционално

AUTOBIOGRAPHISM IN THE BULGARIAN TRAVELOGUE 
TRADITION  AFTER THE LIBERATION 

(ON TRAVELOGUES FOR FAR-AWAY LANDS FROM 
THE END OF NINETEENTH TO THE BEGINNING OF THE 

TWENTIETH CENTURY)

Abstract
The publication investigates the changes, which occur in the 

Bulgarian travelogue on the cusp of 19th and 20th century, when the 
travelling Bulgarian departs for more and more distant lands. At stake 
is the identity of the author, his simultaneous referentiality and fiction-
ality, which is the basis of observation on autobiographism in the trav-
eller’s narrative. The analysis of new narrative strategies is connected to 
current social and cultural necessities with different possibilities for the 
travelling subject and specific individual motivations.

Keywords: Travelogue Narrative, Autobiagraphism, Documen-
tary, Fictional
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Résumé
Après une période de rejet de l’auteur et d’absolutisation de 

la distance entre l’auteur et l’œuvre, on assiste aujourd’hui à son re-
tour marqué d’une part par l’intérêt du public pour sa personnalité, 
et d’autre part par les stratégies de l’auteur lui-même avec lesquelles il 
tente de gérer son image publique.

En effet, l’image de l’auteur est une construction historique qui 
s’édifie au fil du temps, mais aussi de manière synchronique, grâce aux 
œuvres, ainsi que, de manière complexe, à travers les différents types de 
discours – sociaux, biographiques ou critiques. A cela s’ajoute l’image 
du lecteur, résultat la conséquence d’une curiosité marquée de la part du 
public, d’un intérêt inlassable pour l’artiste : où, quand, comment a-t-il 
pu écrire, peindre, créer ses œuvres, faire ses découvertes ? Quel était 
son cabinet de travail ? Son habitation ? Qu’est-ce qui a entravé ou, au 
contraire, nourri son travail ?

Ainsi, l’inclination de l’auteur d’insérer des biographèmes dans 
son œuvre rencontre la prédilection du lecteur de chercher des indices 
de la présence de l’auteur et de mélanger la personnalité biographique 
avec la personnalité littéraire. Nous nous sommes habitués à juger d’ab-
surde et naïve l’idée de chercher des similitudes entre la fiction et la ré-
alité. Et pourtant, c’est un fait indéniable que la formule – « ce livre ou 
ce film est tiré d’une histoire vraie » – se révèle toujours réussie.

Il est remarquable qu’aujourd’hui ce goût pour la personnalité 
du moi s’étende même aux discours scientifiques initialement associés à 
la neutralité et à l’objectivité de la connaissance. L’image du théoricien 
a commencé à transparaître de plus en plus visiblement dans ses écrits, 
comme l’image de l’artiste dans l’art. Ainsi, dans un large périmètre, 
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l’autobiographisme a pris les contours d’un motif important et d’une 
ressource puissante pour la créativité.

Mots-clés : l’auteur, autobiographisme, biographèmes, autopor-
traits, fictionalisation

Не само творчеството на художника ме интересува, но и всичко, което 
води към него. 
Не само резултатът от работата му ме интересува, но и самата работа. 
Не само творбата, която ще напусне ателието ме интересува, но и самото 
ателие. 
Не само светлината в творбата ме интересува, но и тази, под която е 
сътворена. 
Не само съзерцаването на картината ме интересува, но и съзерцаването 
на артиста,  който съзерцава. 
Не само платното върху статива ме интересува, но и самият статив. 
Не само нарисуваната страна на платното ме интересува, но и другата 
също. 
Не само цветът, положен от четката ме интересува, но и самата четка. 
Не само четката или длетото ме интересуват, но и ръката, която ги 
държи. 
Не само това, което показва художникът ме интересува, но и това, което 
крие. 
Не само думите на художника ме интересуват, но и мълчанието му. 
Не само работата на художника ме интересува, но и неговата почивка. 
Не само дните на художника ме интересуват, но и нощите му. 

М. Бютор, „Художникът в платното“

След една епоха на зачеркване на автора и абсолютизиране на 
дистанцията между автор и творба, днес сме свидетели на неговото 
завръщане, ознаменувано, от една страна, с интерес на публиката към 
неговата личност, а от друга – от истински авторски сценарии и стра-
тегии за управление на публичния му образ.

Действително образът на автора е културна конструкция, коя-
то се е изграждала в хода на времето, но и синхронно – чрез самите 
произведения, както и комплексно, посредством различни видове 
дискурси – социални, биографични или критически, та чак до реал-
ната личност и поведение. Към това трябва да добавим и читателския 
образ, в резултат на някакво подчертано любопитство от страна на 
публиката, на неувяхващ интерес към твореца: къде, кога, как е могъл 
да напише, да нарисува, да сътвори своите творби, да направи свои-
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те открития? Как е работил? Как е живял? Какво е възпрепятствало 
или, напротив, какво е подхранвало работата му?

Ситуацията е заредена с парадокси – още от акта на писане. 
Така авторът желае да бъде възприета творбата му като плод на въоб-
ражението, но и като действителна история, иска да остане скрит, но 
и да изяви своето Аз, блазни се от мисълта да бъде объркван със своя 
герой, но и се дразни от това. Подобни противоречия съпътстват и 
четенето. Този, който с един жест на перото си провъзгласи смъртта 
на автора:

Като институция авторът е мъртъв, неговата гражданска личност, 
емоционална, биографична изчезна; ограбена, тя не упражнява вече 
върху творбата знаменателното си бащинство...1

...още със следващия жест пристъпва към неговото възкресяване:

Но в текста, по някакъв начин, аз желая автора, имам нужда от него-
вата фигура [...], както той се нуждае от моята.

И действително, докато четем, ние имаме нужда от тази лич-
ност, искаме да узнаем нещо повече за нея, макар че в повечето случаи 
тя остава скрита за нас. Все пак, четейки, ние си изграждаме един хи-
потетичен образ, с който се съгласяваме или спорим, с който влизаме 
в някакъв въображаем диалог, опитваме се да си го представим и пр. 

Без съмнение темата за Аза на пишещия е актуална, днешни-
ят ден действително бележи подчертан интерес към автора и към 
проблематичното intentio auctoris; небивало воайорство към акта 
на творчеството, към индивидуалното и субективното, извън ко-
лективното и общото. В същото време налице е и – реципрочно – 
някакъв подчертан авторски мизансцен, засвидетелстван, от една 
страна, жанрологично – в предпочитанията към формите на Аза, в 
множащите се автобиографични романи и автофикции; от друга, 
металитературно – в процъфтяването на различни типове авторски 
представяния и представления: литературни премиери и интервюта, 
автокоментари и скриптурални изповеди под наслов „Как написах...“ 
или „Как пиша“2.

1 Barthes, Roland. Le plaisir du texte. Paris : Seuil, 1973, p. 39.
2 Вж. тук Serafimova, M. Autobiographisme createur : l’auteur au miroir de l’œuvre. с. 175.
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Автобиографизмът актант
Несъмнено желанието човек да разкаже своята собствена жи-

тейска история е силен креативен импулс. Дали ще я следва в ней-
ната хронологична и глобална цялост (както прави класическата 
художествена автобиография), или ще се спре на отделен момент от 
нея, личната съдба, съчетана с удобството на свидетелството от първо 
лице, се оказва наситена с генеративен потенциал и си остава фактор 
с доказана стойност в литературната история. 

Разбира се, автобиографизмът в една литературна творба не се 
свежда единствено до сюжета. Погледнато отвисоко, всичко в един 
текст възхожда към неговия автор – единството на мисълта, инди-
видуалният опит, капацитетът и знанията, стилът... Така в едно свое 
интервю известният испански романист Артуро Перес-Реверте го-
вори за безценния ресурс на собствения опит в написването на свои-
те романи: „Целият ми живот е в романите ми – казва той, както ве-
роятно би казал всеки писател. – Без личния ми опит, без живота, 
който водя, без, да кажем, моята биография, моите романи не биха 
съществували“3.

Но ако всяка фикция е като цяло несъзнателно автобиогра-
фична, то всяка автобиография на свой ред се очертава като романна. 
Азът пред огледалото на писането и в двата случая напуска „обектив-
ния“ свят и слага своя отпечатък върху разказваната история. Как-
то казва Барт, функцията на литературата е „да институционализи-
ра субективността“4. Понеже, в противовес на познатата ни фраза, 
фактите никога не говорят сами по себе си, а и човешкото съзнание, и 
особено паметта ги подлага на непрестанно припомняне и изтрива-
не, наслагване и разбъркване, приемане и отхвърляне – всеки разказ 
се явява резултат от един неизбежен процес на фикционализиране, 
волно или неволно. „Разказът, казва Валтер Бенямин, не се стреми да 
представи чистото „в себе си“ на случилото се; той го потапя в живо-
та на разказвача, за да го разкрие на слушателя като опит. Така в него 
се запечатва следата на разказващия, както върху глинената делва се 
запечатва ръката на грънчаря“5.

3 Pérez-Reverte, Artur.  „Qui renonce à l’aventure est un être fini “. – In: L’Orient litté-
raire, 2020-04: http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=6&nid=5213 
4 Barthes, Roland. Sur Racine. Paris : Seuil, 1963.
5  Бенямин, Валтер. Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000, с. 179.
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 Без този личен отпечатък, без този белег на субективността 
литературата не би била това, което е днес за нас, за които стилът се 
е превърнал в основна естетическа категория. Следата на разказвача 
бележи като цяло нашата представа за изкуството. Ние постоянно 
търсим уникалното в повторяемостта на света.

„Биолитература“. Съществувание и поетика
И така, склонността на автора да вмъква биографеми в творбата 

среща склонността на читателя да търси следи от автора и да смесва би-
ографичната личност с литературната. Свикнали сме въпросът обик-
новено да се поставя така, сякаш е абсурдно и наивно да се посочват 
прилики между фикцията и реалността. Литературната теория заклей-
мява като ерес порива ни да откриваме действителност във фикцията, а 
и светът на културата наистина е единствено съхраняващото ни от про-
изволността на универсума средство „да бъде държана реалността на 
дистанция“ (Ханс Блуменберг)6. И все пък факт е, че формулата „тази 
история или този филм е по действителен случай“ – винаги има успех.

Авторът е най-проблематичната категория, точката на огъване 
на пространството par excellence, мястото на връзка между фактично и 
фикционално. Познаваме теоретичните дискусии по въпроса. Знаем 
например, че Пруст (в Contre Sainte-Beuve) разделя твърде категорич-
но творческия Аз (съществото, което пише) от социалния (личността, 
която живее в реалния свят). Но знаем също, че абсолютизирането на 
това разделение с течение на годините става все по-оспорвано7. Въпро-
сът остава открит, въпреки че продължаваме да се питаме каква част от 
личността на автора се инфилтрира в неговите творби.

Показателно е например как писателят нобелист О. Памук, 
който като автор грижливо камуфлира и режисира биографемите в 
собствените си творби, в качеството си на читател споделя: 

Всеки път, когато чета „В търсене на изгубеното време“, роман, описващ 
света на един човек, който напомня на Пруст, аз също изпитвам желание 
да узная кои моменти и епизоди авторът действително е преживял – и 
до каква степен описанията им съвпадат с действителността8.

6 Blumenberg, Hans. La lisibilité du monde. Paris : Le Cerf, 2007.
7 Вж. напр. Maingueneau, Dominique. Contre Saint Proust ou la fin de la littérature. 
Paris : Belin, 2006.
8 Памук, Орхан. Наивният и сантименталният писател. София: Еднорог, 2012, с. 40.
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Писателят цитира също и Русо, който в своите „Изповеди“ спо-
деля по повод реакциите на романа му „Жули, или Новата Елоиза“, че 
жените са били така благосклонни към него, защото били убедени, че 
е разказал собствената си история9.

Художникът в платното
Понякога автобиографичното се промъква незабелязано от са-

мия автор. Макар и функциите на литературата да са променяли с 
времето своите акценти (да поучава, да забавлява, да свидетелства, да 
пази културната памет и пр.), антропологичната ѝ функция (като се-
беизява) сякаш остава неизменна. На едно от проявленията ѝ се спи-
ра В. Улф, която в есето си „Собствената стая“ коментира ролята на 
житейските обстоятелства в процеса на писане, които окриляват или 
спъват таланта. Нейните наблюдения любопитно ни насочват към 
негативните фактори – гнева, фрустрациите, ограниченията на духа, 
които неволно проникват в текста въпреки желанията или намере-
нията на автора. Житейската болка някак успява да се вклини между 
редовете, оставяйки ясна следа, борейки се за надмощие с основната 
интрига на творбата.

Вирджиния Улф размишлява върху тези дискретни проявле-
ния на автобиографизъм, които се прокрадват в литературната твор-
ба, понякога въпреки бдителността на автора. Тук вече не става дума 
за фикционализирането на Аза – начинание, което се свежда до това 
да направиш от себе си въображаем субект, да разкажеш една исто-
рия, намесвайки се във фабулата, превръщайки себе си в елемент на 
собствената си измислица. Да се промъкват лични неща неволно или 
попътно – е нещо съвсем друго. Психоаналитичната критика търси 
именно тези изпуснати думи, оправдания или разкриващи информа-
ции. Това, върху което привлича вниманието В. Улф, също са издай-
нически лични детайли, разпръснати в текста, понеже са занимавали 
ума на твореца, докато пише. Реалността е нахлувала въпреки опити-
те за бягство от нея. И понеже поначало негативното маркира много 
по-силно личността, затова и тя смята, че предимно неблагоприят-
ните фактори са се промъквали в текста. 

Занимава я случаят с Джейн Остин, която – и това е най-неве-
роятното – някак е съумяла да не позволи на притесненията и огра-

9 Пак там, с. 41.
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ниченията на средата ѝ, които знаем, че са я съпътствали, да отровят 
прозата ѝ. Вирджиния Улф допуска, че тя ги е приемала за естествени 
и не се е бунтувала срещу тях, не е чувствала вътрешна съпротива, така 
че прозата ѝ е била освободена (от озлобление, от неудовлетворение, 
от скрита печал) и тя се е занимавала само с героите си, а не със себе си. 
„Ето една жена, отбелязва Улф, която пише без омраза, без огорчение 
и злоба, без страх, без негодувание, без нравоучения.“ Не че не е имала 
основания, „ала изглежда, по природа е била такава – да не иска онова, 
което не може да има“. И обобщава, че видимо „между нейната дарба и 
условията на нейния живот е съществувала пълна хармония“10.

В същото време, взирайки се в творбите на Шарлот Бронте, 
забелязва „онази неравност в тях, онова негодувание, което винаги 
пречи на таланта да се изяви в пълната си дълбочина и цялост“, съз-
нава „че [Бронте] пише подклаждана от ярост, а не обзета от умозри-
телен покой“ и възкликва: „На нож е със собствената си съдба“ (89).

Изводът, който Улф прави е, че щастието оставя духа свободен 
да създава изкуство, докато житейските несгоди обременяват текста с 
наслоения, които утежняват мисълта или направо я препъват. Отсъст-
вието на каквито и да било биографеми според нея, издават щастливия 
Аз. Ето защо, казва тя, не знаем нищо за Шекспир, който вероятно е 
имал щастлива съдба и не е бил преследван от големи изпитания: 

Неговите ядове, недоволства и антипатии остават невидими за нас. 
Спестени са ни всички „откровения“, които биха ни разкрили пи-
сателя. Всякакви желания да негодува, да назидава, да се оплаква, да 
разчиства сметки, да наскърбява и да призовава света за свидетел на 
преживените лишения и страдания – всичко това е прогонено от 
него и унищожено като с огън. Умът му е бил напълно свободен11.

Мисълта, че профилът на автора, така да се каже, прозира през 
собствените му творби, е интригуваща и стимулира читателя да се 
взира във всяка проява на имплицитен автобиографизъм, в издай-
ническите детайли, във всеки металепс, във всяко втурване на пише-
щия субект в диегезата. Тъкмо това внушава Борхес в епилога на El 
Hacedor: „Един човек си поставя за задача да нарисува света. В про-
дължение на години, той населява едно пространство с образи на 

10 Улф, Вирджиния. Собствената стая. София: Хемус, 1999, с. 87.
11 Пак там, с. 74.
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провинции, царства, планини, заливи, кораби, острови, риби, къщи, 
инструменти, звезди, коне и хора. Малко преди да умре, той открива, 
че този търпелив лабиринт от линии рисува образа на собственото 
му лице“12. Този фин портрет ни позволява да открием също и отпе-
чатъка, който личността слага върху света и върху начина, по който 
го възприемаме. 

Докато развълнувани търсим разпръснати в текста био-
графеми обаче, не бива да забравяме, че това доколко житейските 
обстоятелства оставят отпечатък върху пишещия се текст, си остава 
несигурна величина, загадъчна и неподлежаща на обобщаване. Се-
щаме се как един писател – Жан Тьоле – избира да напише биогра-
фията (забулена в неизвестност) на един поет (прочутия Франсоа 
Вийон), по пътя на догадките: къде и при какви обстоятелства са 
могли да бъдат създадени скандалните, драматичните, оставящи 
ни без дъх стихове на Вийон13. Резултатът – вълнуващ роман, който 
има за герой един от възможните образи на средновековния поет – 
ни кара да се замислим върху абсурдността на начинанието. Как би-
хме могли да се досетим например, че Андерсен е написал „Малката 
кибритопродавачка“ в условията на царски лукс по време на ловна 
среща в замъка Граастен?

А и тези следи, повече или по-малко експлицитни в текста, обик-
новено са съпътствани от отрицанието на автора, който твърди, че, въ-
преки приликите, не за него става дума в произведението му. Итало Кал-
вино ни напомня за „различните „аз“, съставяни от Аза на онзи, който 
пише“. Предварителното условие за каквато и да било литературна твор-
ба, пише Калвино, е „да измисли първата личност – автора на творбата“. 
И уточнява, че далеч не е задължително това да е истинската личност. „В 
писаната творба, добавя той, авторът влага винаги само една своя про-
екция и тя може да бъде както проекция на една истинска част от самия 
него, така и проекция на нещо фиктивно, на една маска.“ И още: 

Авторът влиза в една роля като актьор и се отъждествява с тази про-
екция на самия себе си в момента, в който пише14. 

12 Borges, Jorge Luis. L’Auteur/El hacedor. Ed. bilingue. Paris : Gallimard, 1982, pp. 
214-215.
13 Teulé, Jean. Je, François Villon. Paris : Julliard, 2006.
14 Калвино, Итало. Невидимите градове. София: Нар. култура, 1990, с. 258.
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Образи на автора
И така, автобиографизмът може да е само фикция и жанроло-

гична клопка. В динамиката на присъствие и отсъствие авторът често 
цели да обърка своите читатели, особено в съвременния постмоде-
рен роман. Както може например да срещнем детектив на име Пол 
Остър в криминалните сюжети на едноименния американски писа-
тел15, така се натъкваме постоянно и на един Орхан, който шества 
от роман в роман в прозата на Орхан Памук – в ролята на свидетел, 
биограф или хронист. Когато го виждаме като герой, призован да 
опише историята в романа, както става например в произведенията 
му „Сняг“, „Името ми е Червен“, или „Музей на невинността“, няма-
ме съмнения, че става дума за стратегии на писане. Човек би казал, 
че авторът си изгражда автопортрет, образ на homo scriptor. Когато 
вплита в интригата майка си, брат си и себе си с истинските им имена, 
заедно със сянката на вечно отсъстващия баща, става дума несъмнено 
за постмодерна игра, за която, впрочем, писателят сам говори в есе-
тата си: „Казвам понякога на майка ми и на брат ми, че съм пренесъл 
нашите години от 1950 в Истанбул назад в 1590 в Истанбул, запаз-
вайки всичко непроменено“16. В „Името ми е Червен“ важен елемент 
от сюжета е свързан с еретичното желание на едно от действащите 
лица да нарисува своя портрет сред портретите, които прави по по-
ръчка. Така жестът на автора да изобрази и себе си сред своите герои 
е калкиран върху историята от собствения му роман. Както напомня 
Р. Барт, когато авторът започне да ни разказва за себе си, не бива да 
се заблуждаваме, защото „всичко това трябва да се смята за казано от 
персонаж на роман“17. 

Забележително е, че днес този вкус към личността на Аза се 
разпростира дори и върху научните дискурси, първоначално свърз-
вани с неутралитета и обективността на познанието. Но ето че след 
приключването на ерата на позитивизма субективното прави невъз-
можна всяка дистанцираност на изследователя от неговия обект на 
изследване. Образът на учения започна да прозира все по-видимо 
в неговите трудове, подобно на образа на художника в изкуството. 
Интересът към Аза намери опора и в научното легитимиране на 

15 Остър, Пол. Град от стъкло, Нюйоркска трилогия. София: Хемус, 1993. 
16 Памук, Орхан. Други цветове. София: Еднорог, 2011, с. 303.
17 Barthes, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris : Seuil, 1975.
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субективността. Оказа се „обективно“ невъзможно наблюдаваният 
обект да се разглежда изолирано от окото на наблюдаващия. Физици-
те от ЦЕРН (край Женева) например доказаха, че дори миниатюрни-
те частици променят поведението си, когато са под наблюдение. Из-
следователят се оказа неизменна част от собственото си изследване, 
субектът зае подобаващото му се място до своя обект: така да се каже, 
влезе в картината. Ето как разказът, интригата, писателското начало 
навлязоха в научните дискурси. Знаем какво споделя по този повод 
У. Еко, изхождайки от биографичния си опит:

Когато предадох докторската си дисертация върху естетиката на Тома 
Аквински [...] един човек от изпитната комисия ме обвини в някак-
ва „повествователна заблуда“. Той каза, че зрелият учен [...] изготвя и 
отхвърля различни хипотези, но в края на изследването [...] ученият 
трябва да представи само изводите. Докато аз, според него, разказвах 
историята на своето изследване така, сякаш е детективски роман. Въз-
ражението беше отправено приятелски и ми подсказа фундаменталната 
идея, че всички открития в едно изследване, трябва да бъдат представя-
ни именно по този начин. Във всяка научна книга трябва да има някаква 
интрига – търсене на някакъв Свети Граал. И мисля, че постигнах това 
във всичките си по-сетнешни академични трудове18.

Редица учени днес осъзнават наративния потенциал на науч-
ното познание. Крайният резултат на науката е разказ. Не само еру-
диция, но и реторика, не само казване, но и убеждаване. Успехът на 
една научна хипотеза често зависи от убедителността, с която тя бива 
представена – все пак наука не се прави само с лаборатории, но и с 
думи – и склонните към саморефлексия изследователи допускат, че 
именно литературата, и в частност романът ги е научил как да пре-
върнат проучваната документация в текст. 

Четенето на Пруст, В. Улф и Р. Музил изостри вниманието на 
обществото и към други форми на разказ извън всезнаещото трето 
лице. Днешният читател има променен вкус към разказа и много 
по-различно отношение към връзката между думите и действител-
ността – по-несигурно, по-проблематично, смята и К. Гинзбург, в чи-
ито книги е запечатана атмосферата на работния му кабинет с всички 
записвания и зачерквания, свободни асоциации, етимологии и фи-

18 Eко, Умберто. Изповедите на младия романист. София: Сиела, 2014, с. 11.
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гури19. Научните му текстове изграждат собствен универсум, който 
носи смисъла на начинанието повече, отколкото е ангажиран с ня-
каква финална точка. Това е апотеоз на процеса, а не на целта, на ме-
тода, а не на извода; на удоволствието от пътуването, а не от присти-
гането. Говорейки по дадена тема, Гинзбург разказва и за собствения 
си метод, подобно на Монтен. 

Може да обобщим, че дръзкото „аз“ все по-често заменя разми-
тото „ние“ в научните текстове; лутанията в изследователския про-
цес, случайните фактори и задънените улици заемат все по-голямо 
място в научните дискурси, които стават все по-пропускливи за по-
добни автобиографични разкази. Личността на автора и тук става все 
по-видима, а научните открития добиват най-висок социален статут, 
когато биват представени именно като субективни преживявания, 
като житейска съдба. Може дори да се запитаме дали автобиографи-
ята на Юнг или „Тъжни тропици“ на Клод Леви-Строс не са изигра-
ли по-значима роля съответно за аналитичната психология или за 
структурната антропология от собствените им научни трудове. Няма 
да е грешно, ако кажем, че именно Азът на учения и вкарването на 
субективността в уравнението на света, позволява да размишляваме 
днес за науката като изкуство20. Научното творчество е също твор-
чество, подобно на артистичното. Съзнавам, че и моите изследова-
телски текстове следват отблизо траекторията на личната ми биогра-
фия и за едно наблюдателно око това няма как да остане скрито. 

Така в един широк спектър, автобиографизмът добива очерта-
нията на важен мотив и на мощен ресурс за творчество. 
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Резюме
След една епоха на отхвърляне на автора и абсолютизиране 

на дистанцията между автор и творба, днес сме свидетели на него-
вото завръщане, ознаменувано от една страна с интерес на публика-
та към неговата личност, а от друга – от истински авторски сцена-
рии и стратегии за управление на публичния му образ.

Действително образът на автора е културна конструкция, 
която се е изграждала в хода на времето, но и синхронно – чрез 
самите произведения, както и комплексно, посредством различни 
видове дискурси – социални, биографични или критически, та чак 
до реалната личност и поведение. Към това трябва да добавим и 
читателския образ, в резултат на някакво подчертано любопитство 
от страна на публиката, на неувяхващ интерес към твореца: къде, 
кога, как е могъл да напише, да нарисува, да сътвори своите творби, 
да направи своите открития? Как е работил? Как е живял? Какво е 
възпрепятствало или напротив, какво е подхранвало работата му?

И така, склонността на автора да вмъква биографеми в 
творбата среща склонността на читателя да търси следи от автора 
и да смесва биографичната личност с литературната. Свикнали сме 
въпросът обикновено да се поставя така, сякаш е абсурдно и наив-
но да се търсят прилики между фикцията и реалността. И все пък, 
факт е, че формулата „тази история или този филм е по действите-
лен случай“ винаги има успех.

Забележително е, че днес този вкус към личността на Аза 
се разпростира дори и върху научните дискурси, първоначално 
свързвани с неутралитета и обективността на познанието. Образът 
на учения започна да прозира все по-видимо в неговите трудове, 
подобно на образа на художника в изкуството. Така в един широк 
спектър, автобиографизмът добива очертанията на важен мотив и 
на мощен ресурс за творчество.

Ключови думи: автор, автобиографизъм, биографеми, авто-
портрети, фикционализация

Abstract 
After a period of rejection of the author and absolutization of 

the distance between the author and the work, we are now witnessing 
his return, marked on the one hand by the public’s interest in his person-
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ality, and on the other hand by real strategies of the author to manage 
his public image.

Indeed, the author’s image is a cultural construction that has 
been built up over time, but also synchronically, thanks to the works, as 
well as, in a complex way, through the different types of discourse – social, 
biographical or critical. In addition, the image of the reader is the result 
of a marked curiosity on the part of the public, of a tireless interest in 
the artist: where, when and how did he write, paint, create his works and 
make his discoveries? What was his study? His home? What hindered or, 
on the contrary, nourished his work?

Thus, the author’s inclination to insert biographemes into his 
work meets the reader’s predilection to seek clues from the author and 
to mix the biographical personality with the literary one. We are used 
to the question being asked as if it were absurd and naive to look for 
similarities between fiction and reality. And yet it is an undeniable fact 
that the formula – “this book or film is based on actual еvents“ – always 
proves successful.

It is remarkable that today this taste for the personality of the 
self extends even to scientific discourses initially associated with the 
neutrality and objectivity of knowledge. The image of the theorist has 
begun to show up more and more visibly in his writings, like the image 
of the artist in art. Thus, in a broad scope, autobiography took on the 
contours of an important motif and a powerful resource for creativity.

Keywords: The Author, Autobiographism, Biographems, 
Self-Portraits, Fictionalisation
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ГРАНИЦИ И ПРЕЛИВАНИЯ МЕЖДУ ДНЕВНИК 
И ФИЛОСОФСКИ ФРАГМЕНТ (ФРИДРИХ НИЦШЕ, 

СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, АТАНАС ДАЛЧЕВ)

FRONTIÈRES ET ENTRELACS ENTRE JOURNAL 
INTIME ET FRAGMENT PHILOSOPHIQUE 

(FRIEDRICH NIETZSCHE, STOYAN MIKHAÏLOVSKY, 
ATANAS DALTCHEV)

Résumé
Le texte se donne pour objectif de détecter les transitions du 

journal au fragment et inversement, ainsi que de l’énoncé sentencieux au 
commentaire en forme de journal, dans les œuvres de trois auteurs très 
différents, mais dont chacun est représentatif pour une étape concrète 
de l’évolution du contexte culturel auquel il appartient. Tant Friedrich 
Nietzsche que Stoyan Mikhaïlovski et Atanas Daltchev sont envelop-
pés du halo de la réflexivité (aussi contradictoire que puisse paraître une 
telle affirmation dans le cas de Nietzsche en tant que penseur). Ce qui 
est caractéristique pour tous les trois, c’est la prédilection pour le frag-
ment, la formulation catégorique et laconique des vérités. 

Le cheminement de chaque auteur vers l’énonciation du type 
«  manifeste  » (ou, au contraire, vers l’abandon de ce type, comme 
chez Nietzsche) est retracé. Dans le paragraphe «  Nietzsche au-de-
là de Nietzsche  » il est question du détachement du philosophe de 
ses propres théories et concepts. Dans les notes que Nietzsche rédige 
dans les années 1880 parallèlement ou post-scriptum à ses livres, il éla-
bore une narration presque diaristique dans laquelle il met ses idées à 
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l’épreuve et avoue sa désillusion par rapport à la philosophie.
Chez Mikhaïlovski, on peut observer clairement le mouvement 

inverse: les fragments de son texte « Vie et littérature (Débris de mon 
journal)  », dont le genre est difficile à définir, illustrent le processus 
d’extraction de maximes émergeant à l’intérieur du discours narratif du 
journal, ainsi que l’aspiration à une expression distancée et imperson-
nelle. Ce qui est important dans ce cas, c’est l’attrait de Daltchev pour 
un mode d’écriture synthétique, la mise en forme de bribes – une espèce 
d’anticipation de ses « Fragments » (1967).

Le paragraphe «  Daltchev – le penseur non rhétorique  » – 
souligne l’affinité de l’écrivain pour l’anti-rhétorique, pour la création 
d’une phrase synthétique, sans ornement. Les Notes de Daltchev sont 
abordées en tant qu’un discours post-poétique rétrospectif, composé de 
pauses significatives, en tant qu’une narration diariste voilée, dans la-
quelle le retrait public de la poésie nourrit des réflexions productives sur 
son propre passé littéraire. On s’attarde sur le subjectivisme prononcé,  
sur la coloration individualisée des Notes, ce qui fait contraste avec le 
sujet lyrique hésitant dans la poésie de Daltchev du début des années 
1920.  

Mots-clés: journal intime, fragment, philosophie, rhétorique, 
Nietzsche

Надявам се успоредяването на трима толкова разноредни 
мислители, именно поради явния жанров преход от изповедно-ре-
гистриращо слово към синтетично обобщаващия фрагмент, да не 
събуди резки възражения. А може би не са чак дотам разноредни 
тези трима автори в своя досег до фрагментарното писане, в порива 
сентенциозно да окръглят мислите си, да търсят безапелационно-ка-
тегоричен, самодостатъчен изказ, макар и с оспорими внушения? В 
случая ме интересува как интимно-изповедното се преобразува в 
максима, прораства в афоризъм, в „общосподелимо място“ на сми-
съла и обратно – как мислителят, авторът на неопровержими истини 
(например Фридрих Ницше) спонтанно се завръща към едно почти 
дневниково повествование в неиздадените си записки от 80-те го-
дини на XIX век, където коментира своите вече издадени творби и 
социалния захват на собствената си философия. Затова ще тръгна от 



63

движението назад – т.е. от фрагмента, заключил в себе си ултиматив-
ни прозрения, към аналитичното себетълкуване.

Ницше отвъд Ницше
Публикувайки знаменателните си текстове („Човешко, твърде 

човешко“, 1878–1879; „Веселата наука“, 1882; „Тъй рече Заратустра“, 
1883–1885; „Отвъд доброто и злото“, 1886), които обаче не му донасят 
признание и увереност в избраното поприще, Ницше пише едновре-
менно с тях своите автокоментари, в които обговаря, промисля, поня-
кога издъно преобръща основни свои понятия и концепти (например 
прословутото Herdenmensch, стаден човек)1. Тоест той неизменно 
проявява склонност да се апострофира, да допълва себе си, гледайки 
на философията си отстрани, от дистанция, едва ли не с показна ре-
зервираност. Дори в тези размисли, взети сякаш от празните полета на 
неговите съчинения, Ницше стига дотам да се усъмни в призванието 
си на философ, както и във философията като надеждно интелектуал-
но занимание, непрекъснато обсъждайки нейните ефекти и недостизи. 
Така неговите размишления отстрани се превръщат в интимен, съкро-
вен дискурс, твърде личен, който обаче не зазвучава автофамилиарно – 
т.е. Азът създава отстояние спрямо собствените си творения и идеи.

Всред фриволните разсъждения с изповеден характер също се 
обособяват сентенциозни отрязъци, които не са специално акценту-
вани в плавния поток на цялото. Проясняват се нишки на дискурсив-
но единство – евентуалният повод за сестра му Елизабет Фьорстер да 
подмени откъслечните, спорадично изникнали текстове с цялостен 
опус, да конструира идеологически единен текст, приписвайки го 
като интенция на своя прочут брат2. Ницше обаче едва ли е възнаме-

1 „Der Gelehrte ist das Herdentier im Reiche der Erkenntnis – welcher forscht, weil es 
ihm befohlen und vorgemacht worden ist“. (Ученият е стадното животно в царство-
то на познанието – който изследва, тъй като му е заповядано и предначертано.) – 
Nietzsche, Friedrich. Aus dem Nachlass der Achtzigerjahren. – In: Nietzsche, Friedrich. 
Werke in drei Bänden. Dritter Band. Hg. Carl Schlechta. München: Carl Hanser Verlag, 
1956, S. 442.
2 В случая се придържам към предположението на авторите на филологическия 
коментар към съчиненията на Фр. Ницше – Вилхелм Хопе и Карл Шлехта – за 
голямата вероятност от подобна спекулативна подмяна, която довежда до изда-
ването на Ницшевото съчинение „Воля за власт“ („Wille zur Macht“). Архивът на 
философа е бил обработван с трескава бързина след смъртта му от братята Ернст 
и Аугуст Хорнефер, които реално не са разполагали с време да разчетат прецизно 
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рявал да създаде промислено произведение, въпреки че изразът Wille 
zur Macht (воля за власт) лайтмотивно преминава през неспоените 
му размисли и би могъл тематично да ги удържи в единство3. Твърде 
вероятно е Ницше да е мислел тези свои писания за своего рода „от-
падъчен“ дискурс, предназначен за собствена употреба, несподелен 
и непубличен, т.е. свободни наброски към бъдещи творби, от кои-
то може да се почерпят идеи за публично оповестяване. Основание 
за подобно предположение дава кореспонденцията му до близки, 
приятели, довереници, съмишленици: в писмата си той процедира 
по сходен начин, коментирайки своите теории, концепти, съдбовни 
стъпки в живота, заемайки позиция встрани спрямо своите публич-
ни образи, нерядко проигравани в шеговито-ироничен дискурс. Съ-
щественото отличие от епистоларията му се състои в това, че писмата 
са насочени, обърнати към определени лица и техните послания се 
профилират и индивидуализират според конкретния адресат, което 
от своя страна ситуативно преформатира и самите автообрази, които 
Ницше си изгражда. В бележките и пространно разгърнатите разми-
сли, за които става дума тук, единственият „адресат“ е собствената 
философия, или онова, което е сътворено до момента като образ на 
света, съприкосновяван с други светообрази или, напротив, отявле-
но опровергаващ ги, в което се влага немалка доза темперамент. 

В своята съвкупност размишленията на Ницше поемат в себе 
си онова, което вече е било излъчено в публичността под формата 
на сентенция, на философски постулат, като го анализират отново, 
подлагайки го на изпитание. В този тип дискурс маската на прови-
деца, на вестителя на нови скрижали бива снета, за да може Азът да 
сподели, да изкаже пред самия себе си публично неоповестимото, 
да признае скепсиса и разувереността си в победоносните теории. 
Слабостта и уязвимостта, критикувани в „Човешко, твърде човеш-
ко“ (1878–1879), сега са възприети като собствени качества, а Азът 
поставя себе си отвъд Свръхчовека, отвъд образа на иморалиста и на 
развенчаващия конвенционалните истини: 

цялото писмовно наследство. Вж. Hoppe, Wilhelm/Schlechta, Karl. Philologischer 
Nachbericht. – In: Nietzsche, Friеdrich. Op. cit. S. 1393–1394.
3 Внимателният читател на Ницшевите записки няма как да не забележи, че този 
повелителен израз се редува с изрази от рода „Wille zur logischen Wahrheit“ (воля за 
логическа истина) и „Wille zur Blindheit“ (воля за слепота), които до голяма степен 
подронват водещото му значение в автокоментарите на Ницше.
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wie weit mußte ich also gar in der Verdüsterung gelangt sein! Um aber 
diesen extremen Pessimismus zu ertragen (wie er hier und da aus meiner 
„Geburt der Tragödie“ herausklingt), „ohne Gott und Moral“ allein zu 
leben, muß ich mir einen Gegenstück erfinden. Vielleicht weiß ich am 
besten, warum der Mensch allein lacht: er allein leidet so tief, daß er das 
Lachen erfinden musste. Das unglücklichste und melancholischste Tier 
ist, wie billig, das heiterste.

колко далеч би трябвало да съм стигнал следователно в помрачение-
то! Обаче за да се понася този екстремен песимизъм (който тук-таме 
прозвучава от моето „Раждане на трагедията“), да се живее само „без 
Бог и морал“, би трябвало да изнамеря противоположното. Може би 
аз знам най-добре защо човек се смее сам; сам той страда толкова дъл-
боко, че е трябвало да изнамери смеха. Най-нещастното и най-мелан-
холичното животно е – колко долнопробно – най-ведрото)4. 

В своите периферни записки Ницше е непринудено аналити-
чен и проникновен, разколебан в изказаното и изписаното преди, 
той непрестанно рефлектира над ударната синтетичност на своите 
собствени императиви. Сега неговите умозаключения натежават от 
резигнация и изглежда че той е загубил вярата си в гръмкото, импе-
ративно оповестяване на философски максими.

Стоян Михайловски: проиграващият Дневника
Всеизвестно е, че Стоян Михайловски е авторът, парадоксално 

спекулиращ с всякакви жанрове, които у него се явяват по-скоро номи-
нално – демонстративни жанрови обозначения, чиято същност бива 
деформирана, пародийно снизявана и нерядко профанирана5. Той оба-
че си остава дълбокомисленият писател, при когото афоризмът и изде-
вателството над него се сплитат в неразчленимо единство. Поради това 
афишираното прибягване до жанра дневник при този автор априорно 
поражда съмнения: дали става дума за откровение из светаята светих 
на личното, или все пак е налице изпробване на провокативна авто-

4 Nietzsche, Friedrich. Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre. – Nietzsche, Friedrich. 
Op. cit. S. 453.
5 Вж. Дакова, Бисера. Век и краевековие (Позитивизъм и декаданс в българската ли-
тература през XIX век; аспекти на ориентализма и културната идентичност). 
София: Карина-М, 2007, с. 123–167.
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рова маска. Стоян Михайловски заявява привлечеността си от жанра 
дневник още при своите първи публикации в сп. „Мисъл“ („Страници 
из Дневника на Мирза Аббас“)6, където е очевидна източната мистифи-
кация, обслужена формално от приватния жанр. Би могло да се твърди, 
че през 90-те години на XIX век в сп. „Мисъл“ възниква афинитет към 
жанра дневник, т.е. към автентизма, априорната неподправеност и ин-
тимна задушевност на този тип четиво. Неслучайно д-р Кръстев, под 
псевдонима Incognitus, преназовава рубриката „Политически преглед“ 
в „Политически дневник“; появява се специална статия, посветена на 
дневника на Светослав Миларов; периодично са помествани откъси 
от анонимния „Дневник на една мома“ – текст, наложил женската глед-
на точка и светоизживяване. В този смисъл, Михайловски привидно се 
вписва в тенденцията за дневникови повествования, преобръщайки и 
преформулирайки я в нещо съвсем различно. В декемврийската книж-
ка на сп. „Мисъл“ от 1897 година той публикува своеобразния текст 
„Живот и литература“, чието уточняващо подзаглавие е „Отломки от 
моя Дневник“, а мотото “Ratio et observatio“ задава дистанцирана, от-
граничена спрямо своето позиция на надпоставеност и безпристраст-
ност. В целия текст авторът се придържа стриктно към жанра отлом-
ка, т.е. към частта, към фрагмента от цялото, предлагайки ни сбити, 
афористично излети или, напротив, по-пространни пропедевтични 
разсъждения, стремейки се обаче неизменно към универсалност, към 
обобщителност, която не търпи възражения, опонирания и въобще 
друга позиция. Тоест, макар и формиран в традицията на френските 
моралисти от XVIII век, Ст. Михайловски се стреми да постигне оная 
сентенциозна безпрекословност на изказа, за която е характерно изри-
чането на истини, които не се нуждаят от обосноваване – те са казани, 
не е необходимо да бъдат доказвани. Самата екстракция на мъдрост 
и на значими теми, заявена в подзаглавието, е важна, значеща тук; из-
влечено е, отломено е единствено универсалното, подвеждащо нелич-
ното. Премахнати са усъмняванията, колебанията, за да се постигне 
духът на безжалостно диагностициране, на агресивния радикализъм 
на внушенията, на истините постулати, който е типичен за писането на 
Ст. Михайловски независимо от избрания или заявения жанр. В този 
смисъл Михайловски неволно се сближава с Ницше в изграждането 

6 Михайловски, Стоян. Страници из Дневника на Мирза Аббас. – Мисъл, VII, 
1897, № 8–9, с. 639-646.
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на афористико-фрагментарен стил, с явна нетърпимост към инаквото 
мнение, мислен за емблематичен в известните творби на Ницше. Или 
в случая е налице параден пример за извървяване (или силно скъся-
ване) на пътя от дневниковото (регистриращото, конкретното, лично 
споделимото, непубличното) към отломката (надпоставения, гене-
рализиращ, мнимо обективен публичен дискурс) – т.е. до извайване-
то на общата истина за всички. Разбира се, ако са намесени актуални 
явления, събития, автори, мигновено се подронва усещането за уни-
версалност и безпристрастие, и хладно дистанцираният автор изрича 
язвително-гневни квалификации: „Захарий Стоянов, например, мно-
гажди се отличава с една желязна логика. Ала, като го четеме, ний си 
мислиме: сляпа ли е била логиката когато е потърсила прибежище у 
този изступленик?“7.

Доколко е налице азовост у Ст. Михайловски, т.е. неизтрита 
следа от частното дневниково повествование? Изглежда че в този 
специфичен екстракт от дневника Азът и азовият изказ са съхранени 
на чисто граматическо, формално ниво, или авторът наистина е ус-
пял да се домогне до емоционално изсушен, условен изказ на общите 
положения освен в редките случаи, когато се признава приоритетът 
на сърцето пред разума: „Любовта прощава често – самолюбието ни-
кога!“. И тъкмо в този пункт може да се отбележи родството на обез-
страстения Михайловски с Ницше, според когото творците, именно 
като работещи със сетивата, са много по-достойни за почит от фило-
софите, уповани на разума и неговите спекулации8.

Струва ми се, че имаме достатъчно основание да се усъмним в 
автентичността на Дневника, из който са иззети и преформулирани 
афоризмите и фрагментите, подведени под знака на етимологически 
въздействащото название отломки. Интензивно премисляйки съот-
ношението живот – литература, заснемайки го от разнообразни ра-
курси, Михайловски няма как да не засегне и проблема за стила, за 
езиковата мяра и естетическия критерий при създаването на тексто-
ве. И може би следното негово прозрение за минимализма на изказа 

7 Михайловски, Стоян. Живот и литература (Отломки из моя Дневник). –  Мисъл, 
VII, 1897, № 10, с. 787.
8 sie verloren die große Spur nicht, auf der das Leben geht, sie lieben die Dinge „dieser 
Welt“ – sie liebten ihre Sinne.“ (те не загубиха голямата следа, по която върви жи-
вотът, те обичат нещата от „този свят“ – те обичаха своите сетива.) – Nietzsche, 
Friedrich. Op. cit. S. 471.
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и обистрянето на неговия смисъл, за отстраняването на словесния 
излишък би го сближило с другия мислител във фрагменти – Атанас 
Далчев, у когото впечатлява най-силно стремежът по аскетично пре-
мерен, очистен от всякаква реторика изказ. Оставяме парадоксалния 
фрагмент9 без коментар, използвайки го единствено като прелюдия 
към „картезианския стил“ (Св. Игов) на Атанас Далчев:

Колкото повече окастряме езика си и облекчаваме слога си, толкова 
повече усилваме мисълта си: – ето най-великото правило в стилис-
тиката.

И нема никак да бъде парадокс, ако речеме че – в литературните тво-
рения – половината струва повече от цялото. 

Далчев – нереторичният мислител
Фрагментите на Атанас Далчев, превърнали се в литературно 

събитие през 1967 г. (Светлозар Игов), бавно достигат окончателна-
та си концептуалност от края на 30-те докъм средата на 40-те години 
на ХХ век, в периода, когато поетът престава да публикува поезия. 
Все пак, за да обедини жанрово вариациите на фрагмента (мисли, 
впечатления, импресии, миниатюри), Далчев избира непретенци-
озното название Бележки. Тоест записки, записвания, отбелязвания 
в полето, встрани от основния, същински дискурс; заявени идеи, в 
повечето случаи провокативни, апострофиращи общоприетото. Не-
публикуването на поезия между 1937 и 1956 г. дава основание да се 
предположи, че Бележките излъчват тъкмо оня заряд на постпоетич-
ност, на ретроспективна оттегленост спрямо сътвореното до момен-
та, или един вид продуктивна себеотстраненост, чрез която Далчев 
обсъжда настъпателно не само Яворов, Лилиев и безобектния сим-
волизъм например, не само постановява мястото на Дебелянов в 
развоя на българската поезия, но и много последователно залага на 
отказа си от реториката въобще. Редица от неговите фрагменти са 
насочени срещу реториката, разбирана като безсъдържателност и из-
лишна разкрасеност на поетическия слог, като несъмнено отдалеча-
ване от истината, възведена у него в основен ницшеански концепт:

9 Михайловски, Стоян. Цит. съч., с. 798. (Съхранен е правописът на оригиналната 
публикация.)
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Реториката
Реториката се появява там, дето истинското чувство липсва. Тя идва 
винаги да скрие една празнота, както украсата – един недостатък10. 

Как достига обаче Далчев до своите прозрения – как биват по-
днесени те на читателя? Подобно на Ст. Михайловски, Далчев също е 
склонен да изпише резки отсъждания, едва ли не безпардонно-мани-
фестни, без да изпада в неумерените заклеймявания, които може да 
се открият в дневниковите отломки на Михайловски. В Бележките 
си Далчев не излиза извън определени граници, но затова пък нико-
га не крие, а сякаш подчертава субективността на своите преценки, 
схващания, възгледи. Почти по правило те биват представяни от него 
в ситуативната им породеност от дадено събитие или преживяване, 
от стечение на конкретни обстоятелства. Тази личностна конкретика 
е дъхът, атмосферата на дневниково-уникалното в тях:

... когато по-късно започнах да чувствам Дебелянов, моите предпочи-
тания отиваха към ония негови произведения, които бяха повлияни 
най-малко от Яворов, най-малко яворовски [...] След символистич-
ната поезия на Яворов тия стихотворения ми даваха същото усеща-
не, каквото имах, когато турих за пръв път очила. Светът излизаше 
из някаква неопределеност и мъглявост; нещата добиваха контури, 
ставаха невероятно близки и осезаеми11.

Подобно на внушенията в своята поезия, Далчев изрича про-
зрения без претенция за тяхната универсалност, а тъкмо обратното – 
още в един от първите си антиреторични фрагменти той постановя-
ва обвързаността на истината с конкретното, даденото, непосредно 
близкото:

Трябва да се придържаме о конкретните неща. Те ни предпазват от 
общите фрази и големите, но празни думи12.

Това обяснява не само разнообразието вътре в макрожанра 
на фрагмента при него, но и плавните прехождания от литератур-
ноисторическия или критически отрязък към импресията, където 
10 Вж. Далчев, Атанас. Фрагменти. Мисли и впечатления. София: Изд. „Захарий 
Стоянов“, 2004, с. 149.
11 Пак там, с. 70.
12 Пак там, с. 25.



70

най-често от катадневното, от свръхбаналното изниква същностно 
поетическото и понякога авторът изписва формално, обособява гра-
фично фрагмент, който реално се състои от два-три чисто поетиче-
ски реда, от безпрекословна поетическа находка: 

Пладне 
Като пенсионер, сложил ръце отзад, по празния площад се разхож-
да с криле на гърба си един гълъб13.

В отличие обаче от ранната му, отявлено безсубектна поезия, 
или поне от върховите му творби от 20-те години на ХХ век, тук 
Далчев, напротив, е преобладаващо „азов“, субектен и субективен в 
своите бележки. Ако не се долавя имплицитно в изказа (посредством 
употребата на второ лице, единствено число, което у него е винаги се-
беобръщение, а не стремеж по всеобобщителност), в повечето случаи 
нескрито се говори от свое име – Азът споделя публично своя жи-
тейски опит, непресторено го опубличностява, без да проявява свян. 
Пишещият нерядко се изразява в минало свършено време, заемайки 
позицията на очевидеца, на приближения до някои събития, лица, 
литературни фигури (Йовков, Яворов, Лилиев). Разбира се, те са 
били негови съвременници в литературата, ала Далчев допълнител-
но доосъвременява своите наблюдения, което като тенденция бива 
формулирано в един от по-късните му фрагменти: 

И ако искаме действително те да са живи, трябва да излезем от това 
умъртвяващо-благоговейно отношение и да спорим с тях като с наши 
съвременници. Може би е необходима дори известна безочливост.14

То е повторното и непрестанно извикване на времето, съ-
живяването на спомена, на полемичния жар, актуализирането на 
миналото през лично преживяното. Усещане за осезаемост на това 
минало, за конкретика на чувствата, което придава на цялото нео-
провержима автентичност. В този смисъл Далчевите „Фрагменти“, 
които той скромно нарича „бележки“, се приближават до дневнико-
вото повествование. Макар и окръглени в отделни кратки текстове, 
те се открояват повече с елемента на наблюдение, на неотстъпно 
улавяне и заснемане на факти, положения, ситуации, което, разбира 

13 Пак там, с. 182.
14 Пак там, с. 154.
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се, не изключва сентенциозни формулировки от рода: „Остроумие-
то и искреността не се подправят“15. Твърде лесно могат да се съзрат 
по протежение на Далчевите фрагменти очевидните тематични до-
минанти, които се разгръщат повечето пъти с обсесивно постоян-
ство, макар и понякога да опонират помежду си в своите внушения: 
Яворов, есето, свободният стих, римата, символизмът, изкуството 
на превода. Извън тези прецизирани цялости стоят онези по-удъл-
жени текстове – едва ли не с подчертано дневников характер, тек-
стове, които фиксират определени знакови преживявания, не само 
на Аза, но и на неговото поетическо поколение. И може би не е 
толкова неочаквано, че именно в тези по-дълги отрязъци, с наченки 
на сюжетност Далчев опосредствано се завръща към емблематич-
ни мотиви от своята поезия: образът на обезлюдена София след 
бомбардировките, с домовете-руини, с техните пустинно зейнали 
интериори отгласява сякаш заявеното в емблематичните му стихо-
творения „Повест“, „Къщата“, „Стаята“ – сега обаче есенното оза-
рение одухотворява пустинността, придавайки усещане за присъст-
вие, привнасяйки полъх на субектност; и в миниатюрите си Далчев 
дълженствува все така пред снега – пред магическото средство за 
обнова, о-чудняване на всекидневното и привичното; в Бележки-те 
сякаш закономерно се появява и образът на детето, занемяло от по-
чуда пред многобройните лакомства в бакалницата; драстичното 
тематизиране на старостта като състояние на отпад и обезсилване 
на тялото отвежда към поезията от Далчевата младост – към ней-
ните обречено „ссухрени“ персонажи и „стари моми“, но, както вече 
бе изтъкнато, сега изцяло в скандализиращия ракурс на личното, на 
собствения горестен опит, когато се изживяват постепенните загуби.

В този смисъл въпреки очакването за обективност, сдържаност 
и хладна премереност, което поражда, Далчевата проза би могла да се 
определи като недотам скрито субективна, като измамно констатив-
на, със затаени страсти и полемични пориви. Емоциите в случая само 
привидно са дестилирани. Откровенията са радикални. Затова и тая 
своеобразна проза според мен е увличаща (въпреки някои банални, 
дори скучновати ситуации, които пресъздава): привидно потиснато, 
индивидуалното се разгръща вътре в нея, ставайки с течение на вре-
мето все по-пълноценно и ярко.

15 Пак там, с. 34.
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Резюме 
Текстът се опитва да обхване неусетните преходи от днев-

ник към фрагмент, и обратно – от сентенциозния отрязък към 
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дневниковия коментар – в творчеството на трима разноформатни, 
но етапни в своя собствен контекст автори. И Фридрих Ницше, и 
Стоян Михайловски, и Атанас Далчев са обвеяни с ореола на ре-
флексията (колкото и при мислителя Ницше подобно твърдение 
да изглежда противоречиво). И за тримата е характерна тягата по 
фрагмента, категоричното постулиране на истините, изразяване-
то с повелителен лаконизъм. 

Проследен е пътят на всеки от авторите до манифестния 
тип изказ (или, напротив, отвръщането от него, както е у Ницше). 
В параграфа „Ницше отвъд Ницше“ става дума за себеотстране-
нието на философа от собствените му теории и концепти. В за-
писките, възникнали паралелно с книгите му или постскриптум 
през 80-те години на XIX век, Ницше създава почти дневниково 
повествование, където подлага на изпитание идеите си и призна-
ва своята разувереност във философията.

У Михайловски се наблюдава, и то с манифестна яснота, 
обратното движение: фрагментите му от жанрово нерегламенти-
рания текст „Живот и литература (Отломки от моя Дневник)“, 
сп. „Мисъл“ (1897), онагледяват процеса на екстрахиране и обо-
собяване на максимата от предполагаемото дневниково повество-
вание, както и стремежа към обезстрастен, неазов изказ. В случая 
е важна волята за синтетичен тип писане, оформянето на отломки 
– своеобразен предшественик на Далчевите „Фрагменти“ (1967).

В параграфа „Далчев – нереторичният мислител“ е подчер-
тан уклонът на пишещия по антиреторика, по създаване на пре-
мислено синтетичен, неразкрасен слог. Бележките на Далчев са 
разгледани като постпоетически, ретроспективен дискурс, съста-
вен от значещи паузи, като дневниково облъхнато повествование, 
в което публичната оттегленост от поезията подхранва продук-
тивни обзирания на собственото литературно минало. Обърнато 
е внимание на изявения субективизъм, на ярката индивидуална 
обагреност в Бележките, което е в противовес на манифестно раз-
колебания лирически субект в ранната Далчева поезия от 20-те 
години на ХХ век. 

Ключови думи: дневник, фрагмент, философия, реторика, 
Ницше
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BOUNDARIES AND INFLECTIONS BETWEEN DIARY 
AND PHILOSOPHICAL FRAGMENT

(FRIEDRICH NIETZSCHE, STOYAN MIKHAÏLOVSKY, 
ATANAS DALTCHEV)

Abstract 
The text attempts to capture the imperceptible transitions 

from diary to fragment, and vice versa – from the sententious pas-
sage to the diaristic commentary – in the work of three authors 
whose writings are diverse in form but stage-like in their own con-
texts. Both Friedrich Nietzsche, Stoyan Mikhailovsky and Atanas 
Dalchev are enshrouded in the halo of reflection (however contra-
dictory such a claim may seem in the case of the thinker Nietzsche). 
For all three of them, the pull on the fragment, the categorical pos-
tulation of truths, the expression with imperative laconism is char-
acteristic. 

Each author’s path to the manifesto type of utterance (or, 
conversely, the turning away from it, as in Nietzsche) is traced. 
The paragraph “Nietzsche Beyond Nietzsche“ deals with the phi-
losopher’s detachment from his own theories and concepts. In the 
notes written alongside his books, or post-scriptum, in the 1880s, 
Nietzsche creates an almost diaristic narrative where he puts his 
ideas to the test and admits his disillusionment with philosophy.

In Mikhailovsky one observes, and with manifesto clarity, 
the opposite movement: his fragments of the genre-unregulat-
ed text Life and Literature (Fragments of my Diary), ed. “Mysel“ 
(1897), illustrate the process of extracting and separating the max-
im from the supposed diary narrative, as well as the drive towards 
a detached, non-associative expression. In this case, the will for a 
synthetic type of writing, the shaping of fragments – a kind of pre-
cursor to Dalczev’s Fragments (1967) – is important.

The paragraph “Dalchev – the non-rhetorical thinker“ em-
phasizes the writer’s inclination for anti-rhetoric, for creating a 
thoughtfully synthetic, unadorned syllable. Dalchev’s notes are 
examined as a post-poetic, retrospective discourse composed of 
signifying pauses, a diaristically inflected narrative in which pub-
lic withdrawal from poetry fuels productive reflections on one’s 
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own literary past. Attention is drawn to the marked subjectivism, 
the vivid individual colouring of Notes, which is in contrast to the 
manifoldly dislocated lyric subject in Dalchev’s early 1920s poetry. 

Keywords: Diary, Fragment, Philosophy, Rhetoric, Nietzsche
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АВТОБИОГРАФИЧНИТЕ ЗАПИСКИ 
НА Г. Р. ДЕРЖАВИН:

ОТ АВТО-ЖИТИЕТО КЪМ АВТО-БИОГРАФИЯТА

LES NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES 
DE G. R. DERJAVINE :

DE L’AUTO-AGIOGRAPHIE À L’AUTO-BIOGRAPHIE

Résumé
Dans le présent article, les notes autobiographiques de G. R. Der-

javine sont interprétées comme un maillon intermédiaire entre la vie du 
saint, c’est-à-dire la biographie religieuse médiévale, et l’autobiographie 
politique actuelle. La comparaison avec la prose autobiographique de 
son contemporain Andreï Bolotov illustre l’une des rares situations lit-
téraires où plusieurs voies égales mais divergentes émergent face à un 
nouveau mouvement du genre. La comparaison avec l’autobiographie 
de l’archimandrite Photius (Pyotr Spassky) de Novgorod, un retour du 
genre de l’hagiographie médiévale au XIXe siècle, permet à son tour de 
conclure que Derjavine oriente son autobiographie vers le modèle ha-
giographique connu de la littérature ancienne et des pratiques ecclésias-
tiques. 

Le schéma hagiographique n’est pas affiché, mais on le devine fa-
cilement dans le texte. À part le fait d’activer les ressources panégyriques 
du texte hagiographique, il crée une apparence d’objectivité et surtout, 
représente l’activité au service de l’Etat comme un ministère. 

En utilisant le modèle hagiographique comme point de départ, 
Derjavine fait un grand pas en avant qui non seulement l’éloigne du 
modèle genrologique initialement choisi, mais se révèle très important 
aussi pour la poétique du récit mémoriel et autobiographique émergent 
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en Russie. Dans la littérature hagiographique, le héros doit se confor-
mer au schéma traditionnel préétabli par le canon, et l’hagiographe doit 
ranger ses actes suivant les prescriptions du genre. Derjavine, en tant 
que narrateur-actant, modélise son propre comportement. Il construit 
et polit personnellement son image politique. L’élaboration d’un mo-
dèle de comportement individuel, censé illustrer l’activité politique et 
étatique, trouve aujourd’hui une application dans le genre contempo-
rain de l’autobiographie politique. 

La prose autobiographique de Derjavine contient certaines idées 
qui se trouvent développées de manière fructueuse par la suite. En énu-
mérant ses mérites et en convainquant le destinataire qu’il est voué 
au service de l’État, Derjavine fait de l’histoire de sa vie un matériau 
permettant de tirer des leçons et des conclusions sociopolitiques. Son 
ouvrage se transforme de cette manière en analyse de l’appareil gouver-
nemental, à travers l’autobiographie d’un employé. On trouvera cette 
approche plus tard, dans l’œuvre de M. E. Saltikov-Shchedrine. D’autre 
part, le texte de Derjavine fonctionne comme un compte-rendu person-
nel, comme une évaluation constante de sa propre activité. Transférée 
du plan professionnel dans le cadre de la vie privée, cette perspective 
serra enrichie dans la pratique autobiographique de L. N. Tolstoï. 

Mots clés : littérature russe du XVIIIe siècle, autobiographie, 
G. Р. Derjavine, Archimandrite Photius. 

„Записки из известных всем произшествиев и подлинных дел, 
заключающия в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина“1 на Г. 
Р. Державин заемат гранично място в руската мемоарно-автобиогра-
фична проза2. Освен „светски“ завършек на такъв многовековен жанр 
на религиозната литература като Житието на светеца, те са предчувст-

1 Державин, Г. Р. Избранная проза. Москва: Сов. Россия, 1984, с. 24–246. По-на-
татък – съкр. „Записки…“. С цел запазване архаичната тоналност на текста цитатите 
от него ще се дават на руски език.
2 Вж. Литературный энциклопедический словарь. Москва, 1987, с. 12; Елизаветина, 
Г. Г. Русская мемуарно-автобиографическая литература XVIII века и Герцен, А. 
И.. – Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1967, т. 26, вып. 1, с. 40–51; 
Мережинская, А. Ю. Проблемы изучения мемуарно-автобиографической прозы. – 
Вестник Киевского университета. Литературоведение. Языкознание. 1988, № 30, 
с. 26–32.
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вие за особено актуалната в наши дни политическа автобиография.
Въпреки че жанровият синтез на двата компонента на мемоар-

но-автобиографичната проза е продукт на Новото време3, отноло-
гичните ѝ корени се проследяват в редица произведения на старата 
руска литература. Тук е по-специална ролята на житията, написани 
от „самовидец“ на изобразяваните събития или дори от ученик на 
светеца. Етапно събитие става съвпадането в едно лице на повество-
вател и актант, което се наблюдава през XVII в. в житията на Епифа-
ний и Авакум. Както убедително показа Л. Боева, в резултат на мно-
го обстоятелства именно генетично свързаните със средновековната 
агиография автобиографични повести стават значителни културни 
явления и предопределят новите тенденции в историята на руската и 
българската литература4.

Магистралното литературно движение през XVIII в., което се 
характеризира с нарастване на личностното начало, не е изолирано 
от предходната житийна традиция. Наследеният от руската средно-
вековна словесност мемоарен подход се пресича с развитата западно-
европейска автобиографична традиция, която вече е изминала пътя 
от „Изповедта“ на Августин Блажени до пределното саморазкриване 
на човека в „Изповедта“ на Жан-Жак Русо. Срещата на тези тенден-
ции поражда една от редките литературни ситуации, когато се очер-
тават няколко равноправни, но разнопосочни пътища пред по-ната-
тъшното жанрово движение.

В края на XVIII – началото на XIX в. се създават две произве-
дения, които са предчувствие за възможните решения – „Жизнь и 
приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих по-
томков“ и „Записки…“ на Державин. Едва ли е случаен фактът, че те са 
публикувани чак през втората половина на XIX в. – съответно през 
1859 г. (Державин) и 1870-73 г. (Болотов). Можем да предположим, 
че потенциалните издатели-съвременници са чувствали жанровата 
им преждевременност.

Разликите между двете автобиографии са много и от различно 
естество. Затова ще посочим само съществените с оглед на темата. 

Първата разлика е свързана с адресата. Болотов го посочва в 

3 Мережинская, А. Цит. съч.
4 Боева, Л. Проблемы русской литературы XI–XVIII веков. София: Наука и изку-
ство, 1985, с. 241.
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заглавието – „для своих потомков“. Конкретният адресат на Держа-
виновите „Записки…“ също е известен – библиографът митрополит 
Евгений (Болховитинов), който по онова време събира материали за 
Речника на руските писатели. В този смисъл може да се смята, че като 
краен адресат на автобиографичните си бележки Державин вижда 
образованите си съвременници и потомци.

Втората разлика засяга повествователния фокус: в единия слу-
чай това е личният живот, в другия – държавническата дейност. Това 
обстоятелство и до ден днешен влияе върху читателското възпри-
емане. През последните години достъпно и интересно написаните 
„Жизнь и приключения…“ се радват на повишено изследователско 
и издателско внимание5. „Записки…“ още през XIX в. са отегчавали 
търпеливия читател и като художествен текст са били оценени почти 
единствено от В. Ходасевич. Очевидно дистанцията между читател-
ското очакване и авторовото послание е станала необратима.

Третата разлика произтича от избраната жанрова рамка. На 
стадий, когато жанровите канони на мемоарно-автобиографичната 
проза още не са били регламентирани, авторите са могли да осъщест-
вят пълноценен контакт с читателите само при посредничеството 
на някой познат, „всекидневен“ жанр. Болотов се насочва към раз-
пространения в литературата и бита епистоларен жанр. Всяка случка 
от автобиографията му е предадена във формата на писмо с подоба-
ващите начални и заключителни формули. Державин на свой ред се 
ориентира към агиографския модел, който е известен не само от ста-
рата книжнина, но и от църковния обиход. Тази ориентация изпъква 
ясно както по отношение на историческата синтагма (развитието на 
житийния жанр), така и по отношение на темпоралната парадигма, 
която ще се опитаме да очертаем.

За целта ще привлечем една друга автобиография – тази на 
Новгородския Юриевски архимандрит Фотий (Пьотр Спаски), пи-
сана след 1824 г. и публикувана през 1894-95 в сп. „Русская старина“6. 
Тя в голяма степен може да бъде определена като жанров рецидив на 

5 „Жизнь и приключения…“ на Болотов се поддават лесно на романизиране. Вж. 
напр. Новиков, С. М. Начало: Документально-историческая повесть. Москва., 
1973; Новиков, С. М. Болотов. Документально-историческая повесть. Москва, 
1983.
6 Фотий. Автобиография Юрьевского архимандрита Фотия. – Русская старина, 
1894-1895. Цитатите ще се дават на руски език.
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средновековното житие – въпреки автобиографичния си характер. 
Избрал за поведенчески модел страданията на Мъченика за Вярата, 
Фотий се стреми да използва и панегиричните ресурси на жанра. По 
същество произведението е стриктно и педантично запълване на тра-
диционните агиографски рубрики с традиционни езикови и стилис-
тични средства.

Фотий и Державин не са съвременници. По-младият с близо 
50 години архимандрит по мироглед е средновековен човек. Держа-
вин е един от най-изтъкнатите синове на своето време. Но и допир-
ните точки между тях не са малко. И двамата произлизат от най-бе-
дните слоеве на съсловията си. И двамата докрай отстояват правдата, 
така, както я разбират, и са готови на жертви заради убежденията си. 
Общи са и някои от възгледите им. Например Фотий яростно воюва 
срещу довереника на Александър I княз А. Н. Голицин, причислен от 
Державин към „якобинската шайка“. Фотий е близък с вдовицата на 
поета – Даря Державина, заедно с княгиня С. Мешчерска и особено 
А. А. Орлова7, е една от високопоставените му покровителки.

Все пак общото в структурата на автобиографията на Фотий и 
„Записки…“ на Державин произтича не от външните обстоятелства, а 
от заложения в тези произведения един и същи жанров еталон. 

Първото нещо, което прави впечатление е, че повествованието 
и в двата случая се води в 3 лице ед.ч. Ако при Державин тази фор-
ма е малко неочаквана за съвременния читател, при Фотий тя следва 
закономерно от патоса на изложението – той създава не авто-био-
графия8, а авто-житие. Възможно е обаче употребата ѝ от Державин 
да е в някаква степен нормативна. Освен че дистанцира автора – по-
вествовател, от автора – актант, тя създава видимост за обективност 
и безпристрастност. И Фотий, и Державин започват разказа с ражда-
нето си в бедно, но почтено семейство, като описват някакъв чудоде-
ен и дълбоко символичен знак за бъдещото им призвание, получен в 
съвсем ранно детство9, т.е. предават събития, които те лично едва ли 

7 А. А. Орлова е единственото дете на екатерининския велможа А. Г. Орлов.
8 Автобиографичната проза на старообрядците от XVII в. Епифаний и Авакум по 
онова време е непозната. Житието на Авакум е издадено за пръв път през 1861 г.
9 През 1744 г., когато е само на една година, Державин при вида на комета „указывая 
на нее перстом, первое слово выговорил: Бог!“ – Державин, Г. Цит. съч., с. 25. 
Фотий пък се ражда в деня, когато погребват дядо му, в обора, върху сламата. При 
това „десные персты были сложены, яко же есть обычай крест слагать и молиться: 
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помнят. Йерархичното израстване е представено като непрекъсната 
борба със Злото (или злите хора). По сходен начин авторите изтъкват 
честността си – чрез обстоятелството, че те постоянно са жертва на 
клевети и интриги от страна на Сатаната или на нечестиви хора10. И 
двамата по някакъв повод произнасят пророчески слова и не забра-
вят да напомнят на читателя за това11.

Сходната авторова нагласа в двете произведения проличава и 
при интерпретацията на някои понятия като например „Бог“ и „Им-
ператор“. „Бог“ е първата произнесена от Державин дума, за Бога е 
последната му мисъл (В. Ходасевич). „Бог“ е смисловоорганизира-
щият център в автобиографията на Фотий. Неговата представа за 
„Император“ се доближава до тази за Бог, което съответства на раз-
бирането за владетеля като Божи наместник.

Державин е далеч по-голям реалист по отношение на „Импе-
ратора“. В „Записки…“ на преден план са изведени личните му взаи-
моотношения с трима императори, показан е техният „битов“ и даже 
игрови характер12. Впрочем подобно е и отношението на владетелите 
към него13.

Очевидни са и разликите в отношението към трети лица. За 

хотя десницу оную отнимая от главы, как следует, полагали, но после паки десница 
тако была, поднималась, как бы кем явно держима со сложением креста, по образу 
того, кто дает Богу присягу в верности и клянется живущим на небесех“ – Фотий, 
Цит. съч., 1894, март, с. 148.
10 Напр. Фотий пише за себе си по повод предположението на жената на свещеника, 
че може да стане лош човек: „От первого дня рождения начала его преследовать 
ненависть, клятва, суд и бысть о нем пререкание в знаемых“. – Пак там, с. 150.
11 Державин казва по адрес на Павел I: „Ждите, будет от этого царя толк“. – 
Державин, Г. Цит. съч., с. 184. През 1824 г. Фотий пише писмо до Александър I, в 
което пророкува революция в Русия след четири години, която може да се избегне, 
ако се отстранят Р. Кошелев и княз А. Голицин: „Знай, о великий царь, что Господь 
все мне открывал прежде и все вперед заранее откроет: никакой беды не будет, если 
ты послушаешь Господа, чрез меня тебе глаголющаго“ – Фотий, Цит. съч., 1895, 
ноябрь, с. 209.
12 Державин се обръща към Екатерина II с думите: „Боже мой! кто может устоять 
против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя 
клятву, чтоб после вчерашнего ничего с Вами не говорить; но Вы против моей воли 
делаете из меня, что хотите“ – Державин, Г. Цит. съч. с. 156. Като пример може да 
се посочи и театралността във взаимоотношенията на мурзата (Державин) и Кир-
гизката царица (Екатерина II).
13 Павел I казва за Державин: „Он горяч, да и я, то мы опять поссоримся“. – Пак 
там, с. 193.
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Фотий всички другомислещи са слуги на Сатаната. Державин вижда 
в действията на недоброжелателите си не дяволски козни, а вечните 
човешки пороци – властолюбие, корист, сервилност.

Централно място в житийната поетика заема чудото, което се 
осмисля като знак за Божията благодат и доказателство за избрани-
чеството на героя. Фотий превръща автобиографията си в поредица 
от чудеса, където дори най-делничните събития са натоварени с про-
виденчески смисъл. При Державин чудото е конкретно, „светско“ – 
внезапна смяна на немилостта с милост от страна на императрицата, 
неочаквано голяма печалба на карти в безизходна ситуация и др.14 
Понякога то има даже меркантилен оттенък. Впрочем и „църковно-
то“ чудо не е неглижирано – авторът не се отказва от този жанров 
индикатор. След спасението си по време на страшна морска буря 
„Державин тогда в уме своем подумал, что знать он еще Промыслом 
оставлен для чего-нибудь на сем свете“15.

Горепосочените примери може да се разширят, но и така показ-
ват жанровите препратки към старата руска литература. Близостта с 
агиографската схема не е афиширана, но тя лесно се открива в „За-
писки…“. Някои откъси с подобаващи корекции (въвеждане на цър-
ковнославянизми, представяне на делничното като чудесно, подчер-
таването на дяволското в помислите на противниците и т.н.) може да 
бъдат трансформирани в текст, близък до Фотиевия.

За разлика от архимандрита Державин не създава житие за са-
мия себе си (или авто-житие). Интересно е обаче обстоятелството, че 
в началото на XIX в. средновековната жанрова рамка се оказва дос-
татъчно подвижна, за да вмести немалко елементи от поведенческия 
модел и на новата епоха. Преди всичко става дума за отношението 
към дълга, службата („служение“), което заема важно място в норма-
тивната естетика на класицизма и се култивира от литературата на 
XVIII в. В прозата си Державин не е класицист, но поведението му, 
така както е предадено в „Записки…“, може да бъде определено като 
класицистично. Сановникът Державин отстоява разбирането си за 
дълга пред силните на деня; изпълнява възложените поръчения с пе-
дантизъм, който е чужд на повечето от съвременниците му, и по този 

14 Державин описва, например, как по чудо е избегнал смъртта по време на обход в 
непостроения още отвътре Зимен дворец – Пак там, с. 44-45.
15 Пак там, с. 101.
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начин се доближава до представите за положителните литературни 
герои. Впрочем, неговата позиция е не само „етикетно“ (по Лихачов), 
но и биографично обусловена16.

В „Записки…“ изпъква и следният момент. Державин постоян-
но търси смисъла на държавническата си дейност, ползата, за която 
той самият има заслуга. Той я вижда в правозащитните си (по съвре-
менната терминология) действия. Те са различни за всеки конкретен 
случай и все пак могат да бъдат представени чрез една обща схема. Ге-
роят в „Записки…“ обикновено се заема с дело, което другите чинов-
ници поради страх или сервилност не са решили, какъвто е случаят 
със сибирския генерал-губернатор Якоби17. Той старателно проучва 
документацията и подготвя докладна записка до императрицата. От 
този момент рутинната чиновническа работа, или по-точно нейното 
представяне придобива литературни отсенки. Императрицата пър-
воначално не се съгласява с героя. Авторът е далеч от мисълта, че тя е 
заблудена от враговете му, но героят като че ли предпочита това обяс-
нение. Стига се до драматичен спор. Следва поредица от интриги, 
които по механизъм на действие и по начин на показване са сходни 
с литературните. Недоброжелатели и нечестни хора компрометират 
Державин. На свой ред той се обръща за съдействие към поредния 
фаворит (тук драматизмът може да бъде засилен чрез отказа на фа-
ворита). В крайна сметка правдата възтържествува, народната мълва 
превъзнася правосъдието на императрицата, а Державин вече се е 
заел със следващото подобно дело.

Използвайки като изходен пункт агиографския модел, авторът 
на „Записки…“ прави съществена крачка напред, която не само го раз-
граничава от първоначално избрания жанров еталон, но и се оказва 
извънредно важна за поетиката на зараждащата се мемоарно-автоби-
ографична проза. В житийната литература героят трябва да отговаря 
на зададената от канона традиционна схема, а житиеписецът трябва да 
вмества постъпките му в нейните графи. Державин в качеството си на 
повествовател – актант, сам моделира поведението си. Той лично из-
гражда и шлифова политическия си имидж. Конструирането на инди-

16 Срв. „Такое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на 
его сердце и он, будучи потом в высоких достоинствах, не мог сносить равнодушно 
неправды и притеснения вдов и сирот“ – Пак там, с. 27. 
17 Пак там, с. 144-148.
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видуален поведенчески модел, който трябва да илюстрира политиче-
ската и държавническата дейност на автора-герой, като похват в наши 
дни се усвоява от актуалния жанр на политическата автобиография.

Нека отбележим още един „литературен“ момент в държавни-
ческата дейност на Державин – личната му незаинтересованост от 
положителния изход на конкретните дела за участващите в тях. Като 
типичен герой от пиеса на класицизма Гаврила Романович действа 
изключително „по ревности своей и любви к отечеству“. Някои де-
ликатни ситуации, като например загадъчната смърт на император 
Павел I, обаче намекват, че реалният сановник във всекидневието 
съвсем не е следвал литературните модели, а е притежавал политиче-
ски нюх и дипломатически опит18.

Ако в първата чест на „Записки…“ доминира мемоарното нача-
ло, то във втората повече място е отделено на автобиографизма. Това 
явление донякъде е спонтанно и се изразява предимно в подбора на 
показаните събития, а не в описанието им19. Всъщност автобиогра-
физмът на Державин е своеобразен. И в оставка той продължава да 
се самооценява през призмата на държавническата дейност и общест-
веното благо20. Засилването на автобиографичното начало обаче се 
съчетава с премълчаването на някои факти от личния живот – отноше-
нията с втората съпруга, многобройните увлечения в зряла възраст. 
Ще припомним, че мемоаристът от първата част е разказвал открове-
но за подобни случки.

Тези особености на прозата на Державин ни дават основание 
да определим „Записки…“ като преход от авто-житието към мемоар-
но-автобиографичната проза, където в различни пропорции в зави-
симост от конкретните ситуации се смесват агиографското, мемоар-
ното и автобиографичното начало.

С нарастването на автобиографизма зачестяват споменавания-

18 Пак там, с. 207.
19 Державин прекъсва описанието на първите моменти от царуването на Павел I 
с думите: „Но описывать в подробностях всех произшествий, тогда случившихся, 
было бы здесь излишно, ибо они принадлежат до государственной истории, а не до 
частной жизни Державина“. – Пак там, с. 182.
20 Срв. „Державин сначала и в продолжение всей своей службы имел себе в 
непременное правило, чтоб никогда никого ни о чем не просить, и ни на что не 
напрашиваться, а напротив ни от чего не отказываться, и когда какое поручат 
служение, исполнять…“ – Пак там, с. 202.
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та за литературната дейност, която иначе е слабо отразена. Причини-
те за това са няколко, но главната е, че авторът вижда себе си преди 
всичко като държавен мъж, а не като поет. В този контекст литерату-
рата се превръща във вид държавна дейност, което кореспондира с 
гражданското звучене на поезията на Державин.

Другата основна причина е в разпространените по онова вре-
ме представи за литературната дейност като за нещо недостойно за 
благородника – представи, силни и по времето на младия Тургенев. 
Затова и мемоаристът Державин умишлено дистанцира поета от дър-
жавника.

Третата причина, струва ни се, произтича от жанровата тради-
ция. Отражението на общественополезната държавническа дейност 
не е нещо ново за историята на руската агиография, в която същест-
вува такава автохтонна жанрова разновидност като княжеските жи-
тия, представена с редица шедьоври.

Жанровото движение през първата половина на XIX в. е пре-
димно в руслото на мемоаристиката. Публикуваните през втората 
половина на века автобиографии на Державин, Болотов и арх. Фотий 
несъмнено са подсилили доминиращите тогава автобиографични тен-
денции. Ориентираните към средновековния агиографски модел, но и 
надрастващи в някои случаи рамката му „Записки…“ заемат важно мяс-
то в развитието на руската мемоарно-автобиографична проза.

Един поглед към автобиографизма на потомците би показал, 
че в автобиографичната проза на Державин са заложени някои идеи, 
развити плодотворно по-нататък. Изброявайки заслугите си и убежда-
вайки на първо място самия себе си, че служи на държавата, Державин 
превръща животоописанието си в материал за извличане на социал-
но-политически поуки и изводи. Така неговото произведение по съ-
щество се превръща в анализ на управленческия апарат, показан чрез 
автобиографията на един чиновник. Този похват по-късно ще намери 
отражение в творчеството на М. Е. Салтиков-Шчедрин. От друга стра-
на, прозата на Державин е донякъде проза на личната равносметка, на 
постоянната преценка на собствената дейност. Пренесена от служебна-
та плоскост в рамките на частния живот, тази тенденция ще бъде обо-
гатена в автобиографичната проза на Л. Н. Толстой.
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Резюме 
Автобиографичните записки на Г. Р. Державин се комен-

тират като междинно звено между житието на светеца, т.е. средно-
вековната религиозна биография, и актуалната днес политическа 
автобиография. Сравнението им с автобиографичната проза на 
неговия съвременник Андрей Болотов онагледява една от редките 
литературни ситуации, когато се очертават няколко равноправни, 
но разнопосочни пътища пред по-нататъшното жанрово движение. 
Съпоставянето с автобиографията на Новгородския Юриевски ар-
химандрит Фотий (Пьотр Спаски) – жанров рецидив на среднове-
ковното житие през XIX в., пък позволява да се направи извод, че 
Державин се ориентира за своята автобиография към известния от 
старата книжнина и от църковните практики агиографски модел. 

Житийната схема не е афиширана, но се открива лесно в 
текста. Освен че активира панегиричните ресурси на житието, тя 
създава видимост за обективност и, най-вече, представя държавни-
ческата дейност като служение. 

Използвайки като отправна точка агиографския модел, 
Державин прави съществена крачка напред, която не само го раз-
граничава от първоначално избрания жанров еталон, но и се оказва 
извънредно важна за поетиката на зараждащата се в Русия мемоар-
но-автобиографична проза. В житийната литература героят трябва 
да отговаря на зададената от канона традиционна схема, а житиепи-
сецът трябва да вмества постъпките му в нейните графи. Державин 
в качеството си на повествовател – актант, сам моделира поведението 
си. Той лично изгражда и шлифова политическия си имидж. Кон-
струирането на индивидуален поведенчески модел, който трябва да 
илюстрира политическата и държавническата дейност, в наши дни 
намира реализация в актуалния жанр на политическата автобио-
графия.

В автобиографичната проза на Державин са заложени ня-
кои идеи, развити плодотворно по-нататък. Изброявайки заслу-
гите си и убеждавайки адресата, че служи на държавата, Державин 
превръща животоописанието си в материал за извличане на соци-
ално-политически поуки и изводи. Така неговото произведение по 
същество се превръща в анализ на управленческия апарат, показан 
чрез автобиографията на един чиновник. Този похват по-късно ще 
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рефлектира донякъде в творчеството на М. Е. Салтиков-Шчедрин. 
От друга страна, прозата на Державин е проза на личната равно-
сметка, на постоянната преценка на собствената дейност. Пренесе-
на от служебната плоскост в рамките на частния живот, тази тенден-
ция ще бъде обогатена в автобиографичната проза на Л. Н. Толстой.

Ключови думи: pуска литература XVIII в., автобиографична 
проза, Г. Р. Державин, архимандрит Фотий

THE AUTOBIOGRAPHIC NOTES OF G. R. DERZHAVIN 
FROM THE AUTO-AGIOGRAPHY 

TO THE AUTO-BIOGRAPHY

Abstract 
The autobiographical notes of G. R. Derzhavin are examined 

as a point of connection between medieval agiographies and the more 
contemporary political autobiography. The comparison between these 
and the autobiographical prose of Derzhavin’s contemporary, Andrey 
Bolotov, gives insight into one of the rare literary situations where the 
possible pathways for a genre’s development diverge and yet remain with 
equal rights. The comparison with the autobiography of the Novgoro-
dian archimandrite of Yuriev Monastery, Photius (Petr Spassky), which 
happens to be a XIXth century stylistic callback to the medieval agiog-
raphy, helps with drawing the conclusion that Derzhavin takes stylistic 
inspiration for his autobiography from the agiographic model featured 
in ecclesiastical tradition and literature. 

The agiographic structure isn‘t demonstrated directly, but is 
easily found upon closer examination of the text. Not only does it acti-
vate the panegyric resources found in agiographic literature, but it also 
allows for a bigger focus on objectivity, and before everything else, it 
presents political work as a form of worship. 

Using the agiographic model as a base, Derzhavin makes a sig-
nificant step forward; one which doesn’t only distinguish him from the 
originally chosen stylistic standard, but which also paves the way for the 
poetics of the prose of the then-developing genres of memoirs and auto-
biographies. He personally builds and polishes his political image. The 
construction of an individual model of exemplary behavior who must 
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serve as a depiction of political activity is nowadays realized within the 
genre of the political autobiography. 

Some of the ideas found in Derzhavin’s autobiographic prose 
are fruitfully built upon at a later point. By listing his deeds and convinc-
ing the reader that he‘s serving his country, Derzhavin turns the descrip-
tion of his life into a material to draw sociopolitical conclusions from. 
Thanks to that, his work essentially becomes an analysis of the govern-
mental machine displayed through the account of a single official. This 
technique is later reflected to a degree in M. E. Saltykov-Shchedrin’s 
work. Derzhavin’s prose, however, is focused on the personal assess-
ment and constant appraisal of one’s own deeds. Transfered from the 
professional sphere to one‘s personal life, this tendency would later be 
enrichened in the autobiographic prose of L. N. Tolstoy. 

Keywords: Russian Literature from the XVIIIth Century, Auto-
biographic Prose, G. R. Derzhavin, Archimandrite Photius

Radoslava Ilcheva, Assoc. Prof. PhD
Institute for Literature – Bulgarian Academy of Sciences 
http://ilit.bas.bg
Sofia, Bulgaria
Е-mail: rilcheva@abv.bg



90

Андриана Спасова
Институт за литература – Българска академия на науките
Andriana Spassova
Institut de littérature – Académie bulgare des sciences

ПИСМАТА (1846) НА Н. ГЕРОВ 
И СЛЕДОСВОБОЖДЕНСКАТА ПЪТЕПИСНА 

ТРАДИЦИЯ

LES LETTRES (1846) DE N. GEROV 
ET LA TRADITION DES RECITS DE VOYAGE 

APRES LA LIBERATION
 

Résumé
L’article reprend le thème de l’entrelacement et de l’interaction 

entre deux formes phares de la Renaissance bulgare – l’échange épis-
tolaire et le récit de voyage – à travers les carnets de voyage de Nay-
den Gerov (1823-1900). Ces derniers se distinguent par leur réflexivité 
littéraire et par leurs formes poétiques particulières. Ce nouveau type 
de conscience de soi moderne chez le jeune poète sert d’occasion per-
mettant de réexaminer le phénomène de la mobilité et de la perméa-
bilité du genre épistolaire et de sa coexistence de manière hybride avec 
d’autres genres (le récit de voyage, le journal intime). Une autre piste 
de recherche dans l’article retrace l’évolution hors de commun de l’au-
teur du premier poème narratif bulgare (« Stoyan et Rada », 1845) et 
du premier récit fictionnel de voyage sous forme de lettres personnelles 
(« Inconnus de qui et à qui », 1846) adressées à ses amis à Odessa. 

Les premières activités artistiques de N. Gerov remontent aux 
années 1840. Dans ses jeunes années (qui ne sont encore qu’une pro-
messe pour sa participation à la création de la nouvelle littérature bul-
gare), l’étudiant du lycée Richelieu à l’Odessa (1839-1845) élabore ses 
premiers morceaux littéraires originaux. Le style individuel et les vues 
esthétiques dont ses lettres de voyage et ses poèmes témoignent, font 
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émerger la personnalité de N. Gerov dans le contexte culturel et histo-
rique. À cette époque, les hommes lettrés recourent habituellement à 
une versification naïve ou écrivent des récits et des descriptions dénués 
de qualités esthétiques, dictés surtout par les besoins pragmatiques et 
éducatifs du moment, en essayant d’élargir le savoir universel. Plus tard 
N. Gerov – personnage public de premier plan, diplomate, directeur 
d’école, lexicographe, physicien, philanthrope, folkloriste, historien, pu-
bliciste – suspend ses occupations initialement artistiques et s’adonne 
aux recherches universitaires et aux activités sociales, voué à sa patrie, 
impliqué dans les question et les missions nationales urgentes. 

Les quatre lettres de voyage de N. Gerov interprétées dans le 
présent article sont restées inconnues jusqu’en 1914, lorsque son neveu 
Todor Panchev confectionne les deux précieux volumes de lettres, de 
rapports et de documents issus des archives personnelles de N. Gerov 
(F. 22 – Fonds personnel de Nayden Gerov, NBCM – BAS). La cor-
respondance littéraire de N. Gerov, créée presque sept décennies aupa-
ravant, fait allusion aux récits de voyage bulgares de la période après la 
Libération des classiques bulgares – Ivan Vazov, Konstantin Velitchkov, 
Aleko Konstantinov. En même temps, bien qu’elle reste inédite en XIXe 
siècle, cette correspondance montre des parentés avec les relations de 
voyage et les descriptions de Marin Drinov et Stefan S. Bobtchev.

Mots-clés : lettres de voyage, Nayden Gerov, récits de voyage, 
genre épistolaire, l’auto-réflexion 

Оригиналната епистоларна проза и ранният Найден Геров
Настоящият изследователски интерес е привлечен от няколко 

лични писма на възрожденския книжовник Найден Геров (1823–
1900), изпратени след завършването на Ришельовския лицей в Оде-
са (1839–1845) до свои приятели. Написани през 1846 г. по време 
на неговото пътешествие до родната Копривщица, разглежданите 
писма могат да бъдат съотнесени към ранното творчество на руския 
възпитаник. Те се отличават с подчертана поетическа мисъл и ориги-
нално авторово присъствие, стоящи донякъде встрани от прагмати-
ката и дидактизма на своето време, и изненадващо се доближават до 
следосвобожденската ни художествена традиция. 

Началото на филологическите и литературните занимания на 
Найден Геров е свързано с емигрантските му студентски години. Те 
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носят силния заряд на спонтанното творческо вдъхновение, почер-
пано както от директното запознаване с руските класически произ-
ведения (Гогол, Пушкин, Державин, Крилов, Хомяков, Карамзин), 
така и от целеустремените младежки „залитания“ и непосредствения 
културен обмен в библиотеки, кафенета и салони. Подобно на Н. Ге-
ров, научен и творчески тласък за развитие получават и други българ-
ски интелектуалци, формиращи и първия литературен кръг в Одеса – 
Добри Чинтулов, Елена Мутева, Иван Богоров, Димитър Мутев, Бо-
тьо Петков, Никола Касапски, Захарий Княжески и др. 

Ранният Н. Геров бива разпознат по-скоро като поет и писа-
тел. В неговия архив (Ф. 22 на БИА – НБКМ) се съхраняват едни 
от първите възрожденски стихотворения (любовно-сантиментални, 
анакреонтични и романтически) от 40-те и 50-те години на XIX в., 
първата новобългарска поема „Стоян и Рада“ (1845) и първите бе-
летризирани писма (1846), които неслучайно поставят и началото 
на възрожденския пътепис. Творбите на 20-23-годишния студент се 
характеризират с подчертано естетическо самосъзнание и авторова 
автономност – черти, които напомнят модерната пишеща личност и 
моделите ѝ на себеизразяване. Епистоларната проза на Найден Геров 
е нетипична за времето си и приема хибридна жанрова форма. Имен-
но в тази форма подвижността на границата между пътепис и писмо 
дава по-голяма свобода на автора да използва различни нюанси на 
художествения стил. 

Заиграването както с формата, така и с читателската рецепция е 
иновативен модернистичен похват, който създава привидно усещане 
за непринуденост и лекота на изразяване на вътрешния свят на пише-
щия, на породените чувства и размисли от срещата с обкръжаващия 
го свят и събитията в него. Четирите писма на Н. Геров, написани 
между май и юни 1846 г. след завръщането му от Одеса, проследяват 
сантименталното пътешествие и субективния лирически поток от 
близки и далечни асоциации. Оста на посетените градове – Одеса, 
Болград, Галац, Букурещ, Русе, Търново, Габрово и Копривщица – е 
ос на интимните преживявания и вътрешния подтик за художестве-
но писане. Тези няколко текста стоят някак причудливо спрямо въз-
рожденските читатели, търсещи, на първо място, да набавят своите 
практически и учебникарски четива, които да послужат за професио-
налната им реализация на търговци, учители, лекари, общественици 
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и да ги доближат до европейската и световната култура и политика. 
Геровите разкази илюстрират преплитането и взаимодействието 

на две мощни традиции през Българското възраждане – епистолар-
ната и пътеписната. Новият тип модерно самосъзнание и автоном-
ност на младия поет дават повод още веднъж да бъде повдигнат въ-
просът за подвижността и пропускливостта на епистоларния жанр 
и хибридното му съжителство с други жанрове (пътепис, лирически 
дневник). Пътните епистоларни фрагменти са написани без предва-
рително зададена концепция, която възрожденската творческа инте-
лигенция тепърва ще придобива – и с общи теоретични познания 
и чрез преводите и оригиналните творби, – за да запълва поетапно 
липсващите жанрови форми в прозата, поезията и драмата. Имен-
но тази освободеност от устойчиви жанровите конвенции позволява 
на Н. Геров да е по-смел в експериментирането с изразните средства, 
стила, наративните структури и да разгърне таланта си, като вплете 
различните свои гласове – поетичния, публицистичния, разказвател-
ния, пътеписния, шегуващия се, самоироничния, саркастичния, иди-
личния. В пътеписната проза се срещат фикционално и нехудожест-
вено, а в отделните летописни бележки, описания или дневникови 
споделяния читателят бива непрекъснато провокиран от поетически 
импресии, естетически разсъждения, остро чувство за хумор, мета-
литературни измерения, националноидеологически идеи. 

В четирите пътеписни писма на Н. Геров умишлено липсват 
адресат и адресант. Авторството им обаче не подлежи на съмнение, 
а литературните историци (Т. Панчев, М. Арнаудов, Г. Гачев) диску-
тират и дешифрират неизвестните получатели. Това са приятелите 
му емигранти, останали в Одеса – Димитър Мутев, Елена Мутева и 
Никола Касапски. Текстовете остават неизвестни за възрожденска-
та публика, но благодарение на многогодишните усилия на Геровия 
племенник Тодор Панчев биват открити в личния архив на автора 
(Ф. 22 – Личен фонд на Найден Геров, НБКМ – БИА) и обнародва-
ни като отделен цикъл във втори том „Из архивата на Найден Геров“ 
през 1914 г. под заглавие „Неизвестни от кого и до кого“ (1846)1. 

1 Из архивата на Найден Геров. Писма, доклади и материали за възраждането на 
българския народ. Кореспонденция с частни лица (ИАНГ). Кн. 2. под ред. на Т[одор] 
Панчев. София, 1914, с. 928–944.
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Критическото вглеждане в неконвенционалните писма и 
жанровото им позициониране
Въз основа на тези няколко писма М. Арнаудов през 1923 г. 

пръв в българското изследователско поле поставя въпроса за тяхната 
художественост: 

Такива са пътните бележки на Найден Геров, издадени сега на свят и 
в тях ние четем първия опит у нас за стилно предаване на настроения 
и впечатления. […] И заключението ни е, че Геров с право може да 
се брои за най-ранен представител на българската поетическа проза 
с всичко в нея, което ѝ придава по-трайна художествена стойност2. 

По-късно Г. Гачев в дисертационния си труд „Ускоренное разви-
тие литературы (на материале болгарской литературы первой половины 
19 века)“3, е привлечен именно от личната Герова кореспонденция от 
1846 г. Литературоведът завършва концептуалната си книга, проблема-
тизираща развоя на българската култура и литература в съпоставителен 
план с европейските и световните тенденции, с проблема за художестве-
ната индивидуалност, израстването на автора и рефлексивното самосъз-
нание. Един от двата примера, които дава, за да аргументира твърдения-
та си, е фигурата на Н. Геров, метафорично наречен поет по призвание, и 
прозата му в лицето на писмата пътеписи4.

Именно при Геров за пръв път в българската литература срещаме 
индивидуален стил. […], разбиран не като благозвучие и гладкост на 
речта […], а като гъвкаво, податливо средство за предаване на худо-
жествената идея в многобройните ѝ различни отсенки, като своеоб-
разна артистичност, пластичност на словото5.

Третият критически прочит на Геровите художествени тексто-
ве е на Св. Гюрова, чиито занимания с българската пътеписна тради-
ция на XIX век намират израз в съставената от нея антология „Въз-
рожденски пътеписи“ в края на 60-те години на XX век и в синтези-
2 Арнаудов, Михаил. Найден Геров и художествената ни проза. – В: Училищен 
преглед, 1923, № 10, с. 747. 
3 Защитен през 1959, трудът е издаден на руски език през 1964 г. и на български 
през 1979 г.
4 Гачев, Георги. Поет по призвание. – В: Гачев, Георги. Ускореното развитие на 
културата. 3. изд. София: „Захарий Стоянов“, 2003, с. 291–326.
5 Пак там, с. 320, 322.
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раното ѝ обзорно проучване за пътеписния жанр6. Изследователката 
включва всичките лична писма на Н. Геров до одеските му приятели 
в представителната извадка на българските пътеписи от XIX век. В 
заключителната част на своя литературноисторически преглед тя 
обръща внимание на читателите да се вгледат в Геровите писма като 
„едни от най-хубавите страници във възрожденската литература“ и 
едновременно с това подканя те да бъдат осмислени в перспективата 
на новото време: 

И ако Св. Гюрова жанрово разпознава Геровите текстове като 
пътеписи, то вглеждането на Р. Дамянова във възрожденската епис-
толарна култура и анализирането на отделни етапи от развитието на 
писмата и тяхната взаимосвързаност с поетическите и публицистич-
ните прояви, определя тези текстове като своеобразно литературно 
явление: „Това са действителни литературни писма, първи по рода си 
в българската епистоларна традиция, сътворени от личност с поети-
ческо виждане и художнически усет“7. И тук изследователката се спи-
ра на Геровите писма в последните редове на книгата си, отвеждайки 
към една нетипична за възрожденската епоха художественост и към 
един нов тип функциониране на писмата като литературен жанр, 
различен от обичайното утилитарно-прагматично и нравоучително 
говорене.

В тази насока са и размишленията на М. Серафимова за вза-
имното проникване между другите жанрове и жанра на писмото. 
Авторката повдига въпроса за „отношението между литературното 
и нелитературното върху територията на писмото“, като за пример 
посочва произведенията на Л. Стърн и Н. Карамзин, стоящи между 
„епистоларната проза и белетристиката, облечена в епистоларна фор-
ма8. Творбите, емблематични за английската и руската литература – 
„Сантиментално пътешествие по Италия и Франция“ (1768) на 

6 Възрожденски пътеписи. Подбор, ред. и предг. Св. Гюрова София: Бълг. писател, 
1969, с. 7–34; с. 58–90; Гюрова, Светла. Българският пътепис. Зараждане и 
утвърждаване. – В: За литературните жанрове през Българското възраждане. Ред. 
П. Динеков, Цв. Унджиева и др. София, 1979, с. 181–197. 
7 Дамянова, Румяна. Писмата в културата на Българското възраждане. Шумен: 
Глаукс, 1995, с. 94.
8 Серафимова, Маргарита. Писмото и романът. Писмото и епистоларният роман 
на Френското просвещение. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2001, 
с. 50–51.
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Л. Стърн, „Пътешествие от Петербург до Москва“ (1790) на Ал. 
Радичшев и „Писма на руския пътешественик“ (1791–1792) на Н. 
Карамзин, оказват косвено или пряко влияние за написването на 
Геровите пътеписни писма. Серафимова извежда различните обра-
зци на връзката между писмата и другите литературни жанрове от 
Античността през Френското просвещение до Българското възраж-
дане. Това са форми, пребиваващи в междинното поле на различни 
възможности на тяхното жанрово кръстосване, като например: фи-
лософския трактат, политическия памфлет, лирическите стихотво-
рения в проза, дневника, психологическия роман, писмото изповед, 
писмото разказ и др. За българската епистоларна традиция хибридни 
жанрови деривации са изповедните писма, писмата елегии (Неофит 
Рилски, Петко Славейков), „откритите“ писма (Неофит Бозвели, Ге-
орги С. Раковски) и писмата пътеписи (Найден Геров). Любопитно 
е как авторката завършва цикъла от изреждане на гъвкави свободни 
форми – „Истинска литературна проза представляват пътеписните 
писма на Н. Геров“9.

Художествените Герови писма в контекста на следосвобож-
денската пътеписна традиция
Творческата биография на Н. Геров не следва обаче очаква-

ната посока на разгръщане, заявена недвусмислено в най-ранните 
му години. Може да се каже дори, че поетичните и прозаичните му 
текстове са отделни и спорадични прояви на литературната рефле-
ксивност от нов тип. Този художествен усет в по-късните занимания 
на ерудирания общественик и просветител – книжовник, дипломат, 
училищен директор, учител, историк, лексикограф, физик, меценат, 
фолклорист, публицист, не само не се задълбочава, но и заглъхва. 
Индивидуалният поетически глас бива потиснат от традиционното 
дидактично говорене, отговарящо на потребностите на българите от 
образователно-педагогически помагала, от масово ограмотяване и 
въвеждане на основни секуларизирани познания. 

Изследователите са единни, че Н. Геров след ранния си период 
пренебрегва творческата си реализация и се отдава на обществени и 
културни занимания, вдава се в политически стратегии за разрешава-
не на националната кауза и в научна дейност, главно в скрупульозната 

9 Пак там, с. 62.
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и продължителна филологическа работа по внушителния петтомен 
„Речник на българския език“ (1895–1904). „Практическите интере-
си взимат връх над поетически увлечения и след известен опит като 
педагог Геров се предава на една твърде полезна чиновнишка карие-
ра, която му оставя време и радост главно за филология. […] Може 
би прекалена самокритика и отсъствие на писателско честолюбие са 
подействали тук за потушаване веднъж запаления огън, а може би 
и съзнанието, че нацията има нужда.“10. Георги Гачев също използва 
фигуративен език, за да акцентира върху контраста между началния 
литературен период на възрожденеца и последвалия зрял и късен 
неиндивидуалистичен период, посветен на належащите въпроси от 
прагматично-идеологическо естество11.

Получава се една парадоксална ситуация между творбата, ав-
тора и контекста. От една страна, оригиналните писма пътеписи са 
създадени през 40-те години на XIX век от ранния Н. Геров, който 
обаче се отличава със зряло художествено съзнание, с оригинални 
идеи и с гъвкавост на жанровите форми. Проникновените му поети-
чески фрагменти са умело втъкани в пътните описания, присъстващи 
повече като привиден фон, на който се разгръщат наченките на пси-
хологически образи в потока на размислите на пишещата личност. 
От друга страна, тези литературни писма са публикувани в средата 
на второто десетилетия на XX век и напълно се вписват в тогавашна-
та художествена мисъл и тяхната поетика е близка до модерния тип 
чувствителност със сантиментално-романтически елементи, подчер-
тан афинитет към иронията и игривостта в изразяването. И от трета 
страна, Н. Геров доживява до 1900 г., несъмнен читател на двутомно-
то издание „Българска христоматия, или Сборник от избрани обра-
зци на всичките родове съчинения“ (1884) на Иван Вазов и Констан-
тин Величков – книга събитие, която канонизира възрожденската 
10 Арнаудов, Михаил. Цит. съч. с. 741.
11 Георги Гачев говори за цялостното културно влияние в Одеса върху поети като Н. 
Геров и Д. Чинтулов и за следваните от тях литературни образци от 40-те години на 
XIX век като Лермонтов, Пушкин, Гогол: „Пламъкът на поетическото творчество 
бил формата, в която се изливал юнашкият кипеж, кипенето на кръвта, „на силите 
излишъка“ [„Не вярвай в себе си“, Лермонтов – б.м., А. С.]. При мнозина поетичната 
струна на душата звънти на младини. Те пишат стихове и дилетантстват в другите 
форми. […] Нетрайната, юнашката художествена степен на тяхното индивидуално 
развитие съвпадала и е била носител на юнашкия (в художествено отношение) 
период от развитието на тяхната нация.“ – Гачев, Георги. Цит. съч. с. 325–326.
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рецепция на античната и европейската литература, предлагайки на 
следосвобожденската публика един нов институционализиран по-
глед. Оказва се, че въздействащите Герови творби са създадени в един 
контекст, но тяхната рецепция е по-късна и актуална на модерния чи-
тателски вкус, докато създателят на първата новобългарска поема и 
на първия литературен пътепис с годините пренебрегва индивидуал-
но-творческия си талант и напълно отдадено посвещава кариерата и 
интересите си на потребностите на общността и епохата.

Спирането върху конкретни откъси от литературните писма 
на Н. Геров и съпоставителната интерпретация с фрагменти от сле-
досвобожденските пътеписи на Ив. Вазов позволяват да се изтъкнат 
отделни характеристики от поетиката на двамата автори. Компара-
тивистичната линия е продуктивен прочит главно за подчертаването 
на ранновъзрожденските текстове и стиловото им надрастване, за 
подсказания творчески потенциал на младия поет. Нека се вгледаме 
в писмото от 7 октомври 1846 г. с обръщение „Драгий Коле!“, чийто 
адресат е Никола Касапски. Писмото представлява пространно опи-
сание на различните градове и местности, които Н. Геров посещава 
(Русе, В. Търново, Трапезица, Стара планина, Копривщица). В този 
епистоларен текст изобилстват идейно-тематични и повествовател-
ни елементи, сходни до поетиката на Вазовите пътеписи. Това е един-
ственото писмо, в което е посочено името на получателя; в него също 
така има ясно заявено авторово съзнание за синтетичната жанрова 
форма между писмо и пътепис, за целящото естетическо внушение и 
игра с читателското въображение: „За да тя измамя да ми отпишеш 
някога писъмце […] аз намислих да ти опиша вкратце пътуването си 
от Русчук до Копривщица. Дано да се намери в това описание что-го-
де нещо да те заслади, та и ти мене да зарадваш с някакво известие 
оттам [Одеса – б.а., А.С.]“12.

Колко идилии си раждат в ума на человека, кога просне око на поле-
то на село Бяла, позлатено с узрели ниви, жлътнали си из гъстаците 
за хубост. Сам-там виреят по могилите камъние. А за да се завърши 
хубостта на това чюдно поле река Етър (Янтра) като среброкован 
пояс, го е запасала на запад и си скрила краищата между върховете. 
Отвъд това поле хребети са издигнати един връз друг, а над сичката 

12 Из архивата…, Цит. съч. с. 936 и следв. цитат.
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Стара планина опряла сяда глава в небо. По них, като по стълба, ум 
человеческий ся възвися. 

Найден Геров с много поетичност използва идиличния ресор, 
към който посягат възрожденците – като Петко Славейков с „Изво-
рът на Белоногата“, за конструирането на романтическата идеализа-
ция на родното пространство, на природната красота, на миналото 
и неговите паметни моменти. Именно това завръщане е направено 
посредством идиличния дискурс, „мислен като изработен, идеоло-
гически организиран, политически фигуриран“13. Ако погледнем как 
е изграден и функционира този капитал на пасторалната идилия на 
българската природа и стъписването на разказвача, ще се убедим, че 
твърдението на М. Арнаудов за Н. Геров като предтеча на Вазов14 в 
поетични и прозаични творби има своите основания.

Много фрагменти показват, че Иван-Вазовият пътепис се оказ-
ва на места доста близък и като наратив, и като поетически фигури с 
личните писма на Найден Геров, а ги делят десетилетия. Не е случай-
но, че научноизследователският рефлекс припознава тези анонимни 
писма като художествени текстове, независимо дали ги категоризира 
към жанра на пътеписа, или на литературната им трансформация от 
лични в литературни образци. За разлика от безспорния епистола-
рен характер на Найден-Геровите текстове без авторова претенция за 
литературност Ив. Вазов пише „Един кът от Стара планина“ с ясното 
съзнание и самочувствие за неговата художественост. Именно това 
прави още по-интересни писмата на възрожденския интелектуалец, 
в които се откриват преплитащи се елементи на пътепис, описание, 
поезия, фолклор, документалистика, история. 

На първо място, в тези пътеписи проличава пластичността 
на изказа, романтическото стъписване от досега с природата, 
реконструирането на миналото в духа на европейската 
историографска мисъл и националния идеал. На второ място, в 
сравняваните текстове също намираме включване на поезия или 

13 Калинова, Мария. Детство и интелектуална история у възрожденските автори. 
София: Лит. вестник, 2012, с. 11.
14 „Бележките му ни подсещат неволно за качествата, които по-късно откриваме 
в една повисена форма, у Вазова. Национална романтика, поетически реализъм, 
чувство за природа, хумор, те напомнят тука силно Вазова, така че Геров се явява 
негов предтеча в българска поезия.“ – Арнаудов, Михаил. Цит. съч. с. 743.
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препращане към популярни български и руски поети (Д. Чинтулов 
при Н. Геров и Пушкин при Ив. Вазов). На трето място, и двамата 
автори вплитат в пътеписите си фолклорни мотиви и откъси от 
българското народно творчество, за да изградят по-убедително 
и раздвижено субективните впечатления и преживявания на 
героите си. Един от най-оригиналните повествователни моменти, 
на четвърто място, е умелото използване на (само)иронията, 
заиграването и епикурейско-анакреонтичните елементи, „игривият 
импресионизъм“ и „карикатурно-европейското“15, лекотата на 
усъмняването и сарказмът по отношение на колективния авторитет и 
на властващия (образа на султана при Н. Геров и образа на държавната 
институция и бюрокрация при Ив. Вазов). 

Също така и при двамата писатели много често пишещият и 
пътуващ герой прибягва до познатия в пътеписния жанр литературен 
образ на зрящия, на гледащия, дори буквално до наблюдаващото и взи-
ращото се око – окото на интерпретатора и окото на поета. Това обаче 
не е само окото на пътеописателя, който иска да скицира и разкаже за 
нови природни картини или за отделни сцени от народопсихологията 
и културата, но това е „окото на художника, т.е. то е свързано със су-
бективно преобразуване“16. При писмата пътеписи на Н. Геров обра-
зът на окото може да бъде разчетен и през още една перспектива – през 
погледа на получателя, на интимния събеседник, в случая неизвестен и 
по този начин позволяващ всеки читател да се асоциира и припознае с 
този адресат, да се включи в тяхната, подхваната в друг контекст корес-
понденция. Разбира се, жанровата специфика и на пътеписите на Ив. 
Вазов, и на литературните писма на Н. Геров предполага този познава-
телен евристичен заряд, но това не ги прави по-малко интересни като 
естетически творби17. Друга особеност, за която говори Г. Гачев, визи-
райки творбите на Н. Геров, носещи „отпечатъка на епохата на „чувст-
15 Арнаудов, Михаил. Цит. съч. с. 744.
16 Спасова, Камелия. Модерният Мимесис. Саморефлексията в литературата. 
София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 224.
17 „Литературните жанрове и процедури също се оказват важни при експониране 
на знанието. Може да говорим дори за евристичната стойност на разказа, а също 
да изредим цял списък от своеобразни жанрове на знанието – писма, диалози, 
автобиографии, дневници – литературни форми, от които черпят много науки.“ – 
Серафимова, Маргарита. За ползата от безполезното. Ерудиция и фикция. – В: 
Надмощие и приспособяване. Т. 1. Литературоведски четения в чест на 80-год. на 
проф. Никола Георгиев. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 418. 
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вителността“, са изобилието на стилистични форми и препинателни 
знаци, появата на мълчанието, намека, ограничеността на словото и 
неизразимото като нов тип изразно средство: 

В неговата [Геровата – б.м., А. С.] реч има доста възклицания, 
обръщения, „чувствителни“ думи, многоточия. Особено характерни са 
последните. Предходната, разсъдъчната епоха не ги е познавала, тъй 
като е била убедена, че всичко може да се каже без каквито и да е били 
мъгляви намеци. А сега пред лицето на извънредно сложния вътрешен 
живот се разкрила ограничеността на словото, открила се сферата на 
неизразимото, за което словото може само да намекне, а само музиката 
или мълчанието са в състояние да изразят. „И само молчанието ясно 
говори“ – казва Жуковски в стихотворението си „Неизразимото“18.

Не на последно място, може да бъдат открити спорадични 
металитературни намигвания, като например говорене за езика на 
модата през езика на поезията. Този нов метаезик проблематизира 
и иронизира чуждопоклоническите нрави и изкуствени маниери, су-
етата на женското съсловие и потискането на традиционните добро-
детели и позитивистичното познание за сметка на фалша и модните 
увлечения. Но и при двамата автори прозира патриархалният тип от-
ношение към жената и погледът им през традиционни клишета. Ва-
жно е да се подчертае, че при Н. Геров, макар да може да се обособят 
паметните места на българското чрез лирически картини и разми-
сли, отсъства характерният за възрожденците публицистичен патос 
и ревностна апология на националната ни митология. 

Ето някои фрагменти от писмата на Н. Геров, показващи забе-
лежително родство с Вазовите пътеписи:

Кога влизах в Търново, чинише ми се, че гледах града като през мно-
гогранно стъкло […] Tърново по местоположението си истина плаче 
да бъде столнина за цар, любител на изрядното (изящното) изкуство, 
за да стане нечто баснословно. Отдето погледнеш, да му ся ненагле-
даш на хубостта.

Какви мисли, какви чувства кипяха в душата, кога влязох в тоя град 
тъй близък до сърце на всякой... Аз забравих в кой век живея, не-
чувствено бях отстъпил 450 годин назад...19

18 Гачев, Георги. Цит. съч., с. 322, бел. 218.
19 Вж. Н. Геров, Писмо от 7.10.1846 г., [„Драгий Коле!“] в съпоставка с Ив. Вазов, 
Велико Търново. Поклонение на Асеневската столица, 1900.
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Кога поехме пътя въз Стара планина много върхове […] и с голямо 
наслаждение човек се обръща назад да ги поразгледа. Аз бих рекъл, 
какво человек, кога се възвиси и нравствено, може да има удоволст-
вие и на нравствената си височина да смисли прежните си деяния, 
колко са низки и недостойни20.

В Габрово жените ходят повече с гащи, каквото и в Казанлък, само по 
главите се познават, че не са мъже. Кога да пие жена тютюн, то било неч-
то поетическо, кога да обуе пък гащи е нечто више поетическо. И моето 
студено, замръзнало в Стара планина сърце оживя и замърда от гащите 
на туркините. Ето аз по гащите се примирих в ума с булите, а много ме е 
страх да не стана ревностен поклонник на половината на възток21.

В заключение ще се върна към тезата си за нетрадиционния 
творчески развой на Н. Геров. Литературната му кореспонденция, 
създадена близо седем десетилетия по-рано, силно напомня на сле-
досвобожденската ни пътеписна проза в лицето на нейните класиче-
ски образци, създадени от Иван Вазов, Константин Величков, Алеко 
Константинов. В същото време, макар и непубликувани през XIX 
век, художествените писма на Н. Геров намират отражение в пътепи-
сите и описанията на Марин Дринов и Стефан С. Бобчев.

Ще завърша с един цитат, отпращащ към симптоматичната и сло-
воохотлива за съвременното ни общество и съвременната наука тема за 
извънредната епидемична обстановка в световен план, но разбира се, 
като подкана за продължаване на разговора за литературните текстове 
на нашия не така атрактивен и заразен възрожденец: „Всеки, заел се да 
пише върху писмата, се озовава пред истинска епистоларна пандемия…“22
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Резюме 
Темата за преплитането и взаимодействието на две мощни 

традиции през Българското възраждане – епистоларната и пътепис-
ната, е пречупена през фокуса на писмата пътеписи на Найден Геров 
(1823–1900). Те се отличават с особена литературна рефлективност и 
поетически форми. Този нов тип модерно самосъзнание и автоном-
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ност на младия поет дават повод още веднъж да се разгледа проблема 
за подвижността и пропускливостта на епистоларния жанр и хибрид-
ното му съжителство с други жанрове (пътепис, лирически дневник). 
Друга важна посока в настоящата статия е извеждането на нетипичния 
творчески път на създателя на първата българска поема („Стоян и Рада“, 
1845) и на първия художествен пътепис под формата на лични писма 
(„Неизвестни от кого и до кого“, 1846) до приятелите си в Одеса. 

От една страна, най-ранните художествени занимания на Н. Ге-
ров са от 40-те години на XIX век. В този юношески и съвсем начален 
етап, който само загатва за създаването на новата българска литература, 
студентът от Ришельовския лицей в Одеса (1839–1845) създава пър-
вите оригинални литературни образци. Индивидуалното себеизразя-
ване и естетическите възгледи в пътеписните писма и стихотворения 
безспорно отличават Н. Геров в културно-историческия си контекст. За 
разлика от него, редица педагози и книжовници по това време редят 
училищни стихове (стихоплетстват) или пишат пътеписи и описания, 
лишени от художественост и съотнесени към прагматичните и образо-
вателни потребности на възрожденците за разширяване на светското 
познание. От друга страна, зрелият Н. Геров – виден общественик, ди-
пломат, училищен директор, лексикограф, физик, меценат, фолклорист, 
историк, публицист – изоставя първоначалното си себереализиране на 
творец и се впуска в научно-филологически и социални занимания за 
ползу роду, за разрешаването на належащите национални въпроси. 

Четирите пътеписни писма на Н. Геров остават неизвестни 
до 1914 г., когато неговият племенник Тодор Панчев съставя ценните 
два тома с писма, доклади и материали от личния архив (Ф. 22 – Личен 
фонд на Найден Геров, НБКМ – БИА). Литературната Герова корес-
понденция, създадена близо седем десетилетия по-рано, всъщност под-
сказва и силно напомня на следосвобожденската ни пътеписна проза 
в лицето на нейните класически образци Иван Вазов, Константин Ве-
личков, Алеко Константинов и в същото време, макар и непубликувана 
през XIX век, намира отражение в пътеписите и описания на Марин 
Дринов и Стефан С. Бобчев.

Ключови думи: писма пътеписи, Найден Геров, българската 
пътеписна традиция, епистоларен жанр, авторова саморефлексия
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THE LETTERS (1846) OF N. GEROV
AND THE POST-LIBERATION TRAVEL WRITING TRADITION

Abstract
The theme of intertwining and interaction between two 

powerful traditions during the Bulgarian Revival – the epistolary 
and the travelogue – is refracted through the focus of the travelogues 
of Nayden Gerov (1823–1900). They are distinguished by particular 
literary reflectivity and poetic forms. This new type of modern self-
consciousness and autonomy of the young poet gives us a reason to 
examine once again the problem of mobility and permeability of 
the epistolary genre and its hybrid coexistence with other genres 
(travelogue, lyric diary). Another important direction of this article 
is the introduction of the atypical creative development of the author 
of the first Bulgarian poem (“Stoyan and Rada“, 1845) and the first 
fictional travelogue in the form of personal letters (“Unknown from 
whom and to whom“, 1846) to his friends in Odessa. 

N. Gerov’s earliest artistic pursuits date back to the 1840s. 
In this adolescent and altogether early stage (which only suggests the 
genesis of the new Bulgarian literature) the student from the Richelieu 
Lyceum in Odessa (1839–1845) created the first original literary 
models. The individual self-expression and aesthetic views, manifested 
in the travelogues and poems, indisputably distinguish N. Gerov in 
their cultural-historical context. The mature N. Gerov – a prominent 
public figure, diplomat, school principal, lexicographer, physicist, 
philanthropist, folklorist, historian, publicist – abandoned his initial 
self-realization as an artist and embarked on scientific, philological 
and social studies for the benefit of the homeland – to resolve urgent 
national issues. 

N. Gerov’s four travel letters remained unknown until 1914 
when his nephew Todor Panchev compiled the two valuable volumes 
of letters, reports and materials from N. N. Gerov’s personal archive 
(F. 22 – Personal Fund of Nayden Gerov, NBCM – BAS). The literary 
correspondence of N. Gerov, created almost seven decades earlier, 
actually hints at and strongly reminds us of our post-Liberation travel 
prose in the form of its classic paragons – Ivan Vazov, Konstantin 
Velichkov, Aleko Konstantinov. At the same time, although unpublished 
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in the 19th century, it is reflected in the travelogues and descriptions by 
Marin Drinov and Stefan S. Bobchev.

Keywords: Travel Letters, Nayden Gerov, Bulgarian Post-
Liberation Travel Tradition, Epistolary Genre, Author’s Self-Reflection
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Трета част 

Духът и тялото на писмата

Troisième partie 

L’esprit et le corps des lettres
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ВАЛЕНТИН ЖАМРЕ-ДЮВАЛ: АВТОМИТОЛОГИЯ 
В ПИСМАТА ДО АНАСТАСИЯ СОКОЛОВА

VALENTIN JAMERAY-DUVAL : AUTOMYTHOLOGIE 
DANS LES LETTRES À ANASTASIE SOCOLOFF

Résumé
L’article examine l’image mythologisée du philosophe-autodidacte 

français Valentin Jamerai-Duval créée par lui-même dans sa correspondance 
avec Anastasia Sokolova, dame de la cour de Catherine II. Paysan de 
naissance, qui reçoit l’occasion rare d’obtenir une éducation et de faire 
partie de la culture de la cour autrichienne, Duval est conscient de l’unicité 
de son chemin de vie. Le philosophe-bibliophile et éminent numismate se 
réjouit du respect des nobles et des gens de la science et des arts de toute 
l’Europe. Ayant commencé à travailler sur son autobiographie provoqué par 
l’impératrice Marie-Thérèse en 1734, il maintient assidûment l’image créée 
dans sa correspondance avec diverses personnes. Tant dans les mémoires 
que dans les lettres à Sokolova, l’image autobiographique se compose de 
plusieurs composantes. C’est d’abord la fidélité à ses principes, l’orgueil 
plébéien et la mémoire du passé paysan. Malgré le fait que Duval fait partie 
de la cour, il refuse un certain nombre de privilèges et préfère être connu 
comme un excentrique et un « mеrle blanc » aux yeux des curieux afin 
de maintenir son indépendance. D’autres qualités de l’image créée par le 
philosophe incluent la gratitude envers ceux qui lui avaient donné l’occasion 
de changer son sort, et la charité par rapport à ses confrères paysans. Dans 
ses lettres à Sokolova, Duval exprime son espoir de rester dans la mémoire de 
la postérité comme un exemple du succès d’une personne ordinaire réalisé 
grâce à l’éducation et à ses efforts personnels.

Mots-clés: Valentin Jameray-Duval, Anastasia Socoloff, autobio-
graphie, correspondance, automythologie
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Френският философ автодидакт Валентин Жамре Дювал 
(1695–1775) е уникална личност в европейската култура на XVIII 
век. Той е роден в Бургундия през 1695 г. в семейството на майстор 
на талиги. Отрано остава сирак и на 14-15-годишна възраст заради 
разногласия с втория си баща напуска родния дом и започва да скита. 
Така попада в малък манастир в Лотарингия, където пасе овцете. По 
време на скитанията си успява да се научи да чете и често носи със 
себе си на полето книги или пък географски карти. Веднъж го виж-
дат хора от свитата на лотарингският херцог Леополд, който, на свой 
ред, е впечатлен от петнадесет-шестнадесетгодишното момче и го 
взема на служба при себе си, давайки му тъй жадуваното образование. 
Дювал служи както при него, така и при сина му Франсоа/Франц, а 
след брака на последния с Мария-Тереза и замяната на Лотарингия с 
Тоскана между Франция и Австрийската империя през 1738 г., след-
ва своите господари в Италия и Австрия. В австрийския двор Дювал 
е библиотекар и нумизмат, отговарящ за колекцията от медали и мо-
нети на австрийския император. Умира във Виена през 1775 г., като 
така и не създава свое собствено семейство. Водел е много скромен 
живот въпреки доброто заплащане, което са му предоставяли него-
вите покровители, като е използвал средствата за благотворителност. 

Жамре-Дювал отрано става знаменитост, която привлича лю-
бопитството, отначало на придворните и светските кръгове, а след 
това и на интелектуалците. Още след завършването на университе-
та в Понт-а-Мусон, където учи през 1718–1720 г., и връщането му 
в двора на лотарингските херцози той предизвиква всеобщ интерес. 
През 1742 г. има аудиенция даже при папата1. Членове на кръга на 
енциклопедистите обсъждат личността му в писмата си2. По идея 
на Мария-Тереза Австрийска той още през 1734 г. започва да пише 
своите автобиографични записки, в които разказва необикновена-
та си съдба, и работи над тях докъм 50-те години на XVIII век3. Сега 

1 Goulemot, Jean-Marie. Introduction. – In: Jamerey-Duval, Valentin. Mémoires. 
Enfance et éducation d’un paysan au XVIIIe siècle. Avant-propos, introduction, notes et 
annexes par Jean-Marie Goulemot. Paris: Éditions le Sycomore, 1981, p. 30.
2 Ibid, p. 31. Ж.-М. Гулмо се спира подробно на историята на създаването на мемо-
арния текст, различните преписи и публикации на фрагменти приживе или скоро 
след смъртта на Дювал.
3 Ibid. p. 30.
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мемоарите му, които частично са публикувани още през XVIII век4, са 
най-известната част от неговото творчество. Неотдавна, през 2019 г., 
завърши публикацията на неговата внушителна кореспонденция с 
общ обем от около 4000 страници5. От цялото му творчество при-
жизнено е публикуван негов нумизматичен труд6 с много голяма 
стойност. Мемоарите на Дювал са публикувани неколкократно на 
френски и немски език в края на XVIII – началото на XIX век, като 
последното немско издание е от 1838 г. Първото и най-известно из-
дание на фрагменти от тях е от 1784 г. – в двутомник, където е по-
местена и кореспонденцията му с Анастасия Соколова (1741–1822). 
Те продължават да бъдат преиздавани и до днес, като последното 
известно ми издание е от 2011 г. Жан-Мари Гулмо, който подготвя 
най-пълното им съвременно издание, отбелязва съществуването на 
„текст на Дювал“ в педагогическата литература за деца през XIX век, 
в която неговият образ е идеализиран като въплъщение на желанието 
за просвета7. Ученият отбелязва, че по онова време съдбата на Дювал 
би трябвало да докаже, че със здрава работа и лични качества може 
да се постигне висок социален успех, а условията за него са волята, 
усилията, постоянството8.

Самият Жамре Дювал има ясното съзнание за уникалността 
на своя жизнен опит. Той често подарява на изтъкнати и уважавани 
от него познати фрагменти от своите мемоари. Такива откъси прите-
жава Волтер, познат на Дювал от пребиваването си през 20-те и 30-те 
г. в Люневил, където се намира извънградският дворец на лотаринг-
ските херцози, а също и Жан-Жак Русо9. И двамата използват пре-
4 Œuvres de Valentin Jamerai Duval, précédées des mémoires sur sa vie en 2 t. St Pé-
tersbourg ; Strasbourg : Chez J. G. Treuttel, 1784. В това издание е поместена също 
кореспонденцията с Анастасия Соколова. Всички цитати от текста се дават по това 
издание, по-нататък в текста Duval 1784, като се посочват томът и страницата. 
Преводът на цитатите е мой – А. В.
5 Jamerey-Duval, Valentin. Correspondance de Valentin Jamerey-Duval, bibliothécaire 
des Ducs de Lorraine. Ed. critique établie par A. Courbet. Paris : Honoré-Champion, 
2019. T. I–III. 
6 Numismata cimelii caesarei regii austriaci vidobonensis quorum rariora iconismis 
cetera catalogis exhibita iussu Mariae Theresiae imperatricis et reginae augustae. Vienne, 
1754–55, en 2 vol. (Goulemot, Jean-Marie. Op. cit. p. 29).
7 Goulemot, Jean-Marie. Op. cit. p. 37. 
8 Ibid.
9 Goulemot, Jean-Marie. Op. cit., p. 31. За познанството на Волтер и Дювал вж.: 
Courbet, André. Voltaire en Lorraine : les séjours de 1720 et 1735. – Cahiers Voltaire, 
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пратки към съдбата на скромния нумизмат в свои известни съчине-
ния. Философът общува и поддържа активна дружеска кореспонден-
ция с Александър Делейр, автор на „Енциклопедията“, който не само 
притежава фрагменти от мемоарния текст, но и пропагандира опита 
на своя приятел. Четири фрагмента от мемоарите с общ обем от 30 
ръкописни страници биват изпратени и на Анастасия Соколова в 
Санкт-Петербург10. Кореспонденцията му съдържа и огромен брой 
детайли от личния му живот, спомени за личностното му израстване, 
за преодоляването на изправилите се пред него препятствия. Пред-
мет на статията е митологизацията на собствената личност в корес-
понденцията на Валентин Жамре-Дювал с придворната драма в ру-
ския двор Анастасия Соколова (Де Рибас).

Жан-Мари Гулмо говори за две ипостаси на автобиографич-
ния образ, създаден от Жамре-Дювал, които и се допълват една 
друга, и едновременно с това си противоречат. Самият философ е 
продукт на асимилация от страна на аристократичната култура на 
един човек, селянин, наистина произхождащ от недрата на наро-
да11. В същото време той се гордее с вписването си в обществото на 
просветените хора, без да забравя миналото си12. Гулмо определя 
тази позиция като „незаконороденост“ (bâtardise) спрямо същест-
вуващите житейски и литературни модели в описанието на селяни-
на, говори за „разкъсването“ на Дювал между стремежа за свобода и 
желанието да изрази признателност за дадения му шанс13. Може да 
се отбележи, че този двойствен подход към автобиографичния об-
раз се пренася и в осмислянето на собствената личност и в писмата 
на Дювал. 

Корпусът на кореспонденцията с Анастасия Соколова е вну-
шителен и е съставен от 134 писма14, заемащи повече от половината 
на двата тома от френското издание на творенията на Дювал от 1784 

№ 13, 2014. p. 51–52.
10 РГАДА. Фонд 181. Опись 16. Итальянские, немецкие, молдавские, французские, 
шведские, еврейские, турецкие рукописи. Франц. No 11, дело 1435. Собственно-
ручные письма Дюваля, переплетенные в четвертку на французском языке. Л. 3–32.
11 Goulemot, Jean-Marie. Op. cit. р. 19.
12 Ibid.
13 Ibid. с. 96, 99.
14 Публикуваните писма през 1784 г. са 126, а в неотдавна отново намeрения сбор-
ник с ръкописи на Дювал бяха установени още 8 непубликувани послания.
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г. Осемдесет и осем от посланията принадлежат на перото на филосо-
фа, а 46, силно съкратени, на неговата събеседница15.

Това, което може обобщено да се каже за образа, който Жам-
ре-Дювал си изгражда в писмата до далечната любима16, е изключи-
телното чувство за независимост и отсъствие даже на сянка от сер-
вилност към когото и да било – царствените господари, покровите-
лите, знатните посетители на Императорския медалиерен кабинет, 
стичащи се от цяла Европа и беседващи наравно със стария пазител. 
До последните си дни Дювал се радва на уважението и грижите от 
страна на австрийското императорско семейство. Въпреки това мяс-
тото на „австразийския философ“17 при виенския двор е повече от 
особено. Той никога не се вписва в придворния живот и завинаги 
остава „бяла врана“ със своята неловкост, висока образованост, от-
критост и отказ да следва конвенционалните пътища на социалния 
успех. Обещавайки си още на млада възраст „никога да не се подчи-
нявам на никой смъртен, ако моето почтение не е в пълно съгласие с 
моята вяра и това, което ми диктува съвестта“18, Дювал води изклю-
чително скромен живот, като отказва привилегии, покани, възмож-
ности, за които много други биха дали мило и драго. Показателен е 
примерът с поканата за тържествата по случай годежа на любимката 
му Мария-Антоанета, която философът категорично отказва19, така 
15 За причините вж. Вачева, Ангелина. Издание переписки В. Жамре-Дюваля с 
А. Соколовой как пример пропагандистской политики Екатерины II. – В: Диалог 
со временем/ Dialogue With Time. Intellectual History Review. 2020 Issue 73. Россия и 
Британия. Идеи и ценности в эпоху перемен (XVII–XVIII вв.), с. 155–167. 
Писмата на Соколова се смятат за унищожени или изгубени. Посланията на самия 
Дювал също са публикувани с редица редакторски вмешателства.
16 В отношението на самотния Дювал към Соколова се преплитат закъснялата и 
страстна любов, загрижеността на несъстоялия се баща, интелектуалното настав-
ничество.
17 Едно от прозвищата, с които Дювал се самонарича, от Австразия – древна рим-
ска провинция, обхващаща територията на днешните Елзас, Лотарингия, при-
лежащите части на Германия, Белгия. Други прозвища са „Селският философ“ 
(« Philosophe champêtre »), „Полският Коридон“ (« Coridon champêtre ») и др. 
18 Jamerey-Duval, Valentin. Mémoires. Enfance et éducation d’un paysan au XVIII siècle. 
Avant-propos, introduction, notes et annexes par Jean-Marie Goulemot. Paris: Ed. le 
Sycomore, 1981, p. 247.
19 « … Je suis triste comme un bonnet de nuit, et que j’ai refusé le billet qu’on m’a 
offert, pour assister à cette fête. Il est vrai que, pour être introduit dans la salle du festin, 
j’aurois dû me travestir et, comme je n’ai jamais été masqué qu’une seule fois en ma vie, il 
y a près de vingt ans, et cela par autorité suprême, je jurai alors qu’on ne m’y attraperoit 
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както е отказал някога поканата да стане възпитател на престолона-
следника, бъдещия Йосиф II. „Израснал на село и в невежество до 
20-ата си година, аз се научих да ограничавам моите желания и да 
презирам лукса и изобилието“ – пише той в едно от първите си писма 
до Анастасия20. Стремежът да бъде независим в максимална степен 
рефлектира и в отказа от собствено семейство, което би му създало 
своего рода окови. Показателно е, че философът не само напълно 
осъзнава уникалността на своя жизнен опит и на избраното житей-
ско поведение, но и се старае с всички сили да я опази. Жан-Мари 
Гулмо сравнява позицията му с тази на шута в кралския двор, който 
е странен и смешен в очите на обичайната придворна публика, но е 
надарен с висок ум и способността без задръжки да казва истината21. 

Една от водещите теми в кореспонденцията със Соколова, 
впрочем актуална изобщо за просветителската мисъл, но особено 
наболяла в Русия по онова време, е тази за спазването на естест-
веното право и измеренията на свободната воля на човека. Дювал 
особено високо цени плебейския си произход. Той има парадо-
ксални за времето си съждения по повод съсловните привилегии 
на дворянството и с целия си живот се стреми да докаже, че може 
да бъде успешен като личност и без да бъде дворянин. Въпреки че 
живее повече от 50 години сред придворното общество и се ползва 
с подчертаната благосклонност на господарите си, Дювал предпо-
чита да запази в максимална степен своята независимост, за да не 
бъде задължен на висшестоящите. Философът прекарва живота си в 
скромно жилище под покрива на двореца, дори на преклонна въз-
раст изкачва безброй стъпала дотам, отказва да споделя трапезата 
с други придворни и сам приготвя храната си. Той няколко пъти 
отказва да получи дворянски статус. „Вие казвате, че сте родена 
плебейка, наистина още по-добре. Така ще може да се хвалите, че 
принадлежите на най-здравата и най-полезната част от човечеството“22 – 
пише той на кореспондентката си в началото на техния епистола-
рен диалог. За него благородството на душата и чувствата могат да 
се проявят у хората от всички съсловия, а народът (селячеството) е 

plus » (Duval 1784, t. II, p. 75, Lettre LXXIV/18.04.1770).
20 Duval 1784, t. I, p. 155.
21 Goulemot, Jean-Marie. Op. cit. р. 53.
22 Duval 1784, t. I, p. 172.
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„свещената основа (“sacredoce“) на царството“ (пак там). Всъщност 
философът попада в клопката на биографичната легенда, легитими-
раща личността на г-ца Анастасия23. Очевидно това допълнително 
го привлича към нея, освен нейната красота, култура и (много) жив 
характер, и го кара да вижда сродна душа. Със своята кореспон-
дентка той споделя съкровени и изстрадани възгледи, случки от 
живота си, възприетите принципи на поведение при двора. За себе 
си казва: „... сто пъти благославям небето, че съм се родил плебей“24. 

„Австразийският философ“ често говори за миналото си и въ-
преки че иронизира своя младежки образ на наивно, просто и „диво“ 
селянче и абсолютната си невписаност в обичайната придворна среда, 
той е много горд с постигнатото. Едно от най-ярките сравнения, с кои-
то Дювал характеризира придворното общество, е това с пустинята. 
Самотен и неразбран в пренаселеността на двореца, старият философ 
до края на дните си продължава да се впуска в мисловни пътешествия, 

23 Анастасия Соколова (1741–1822) е незаконородена дъщеря на видния велможа 
от времето на Екатерина II Иван Иванович Бецкой, изпълняващ ролята на култу-
рен и образователен министър. Самият Бецкой е незаконороден, произхождащ от 
видната княжеска фамилия Трубецкие. Макар и представена като дъщеря на ху-
дожник, привлякла вниманието на княгиня Екатерина-Смарагда Дмитриевна Го-
лицина (родена Кантемир и всъщност племенница на Бецкой, съпруга на руския 
посланик в Париж и Виена княз Д. М. Голицин), която се грижи за нейното възпи-
тание, кореспондентката на Дювал е обучавана в Париж при знаменитата актри-
са г-ца Клерон, прославила се като изпълнителка на трагедийни роли, главно от 
произведения на Волтер. Заедно с „благодетеля“ си Бецкой Соколова има достъп 
до най-престижните парижки салони. След завръщането си в Русия девойката е 
назначена за камерюнгфера в двора. Въпреки немного високия чин (все пак е отбе-
лязван в придворните справочници), кореспондентката на Дювал е изключително 
близка до императрицата, която многократно ѝ засвидетелства своето внимание. 
След омъжването ѝ за Жозеф де Рибас домът на Соколова е притегателен център 
за много чужденци, пребивавали в руската столица. Във всеки случай животът ѝ 
е твърде далече от представата за живот на плебейка. Биографичната легенда не 
е била докрай „изпипана“, тъй като не е ясно точното месторождение на Соколо-
ва, името на нейната майка, даже нейната националност. В кореспонденцията тя 
е представена ту като рускиня, ту като черкезка. Всъщност във втория случай се 
срещаме с поредния предромантичен мит за необикновената красота на кавказки-
те жени. 
24 « La plupart ne me connoissent point, mais je les connois assez bien, parce que j’ai 
eu l’occasion de les voir de près, de les entendre à demi-mot, et même d’étudier leurs 
souplesses et leur manège, sans qu’ils s’en soient aperçus. J’ai béni cent fois le ciel de 
m’avoir fait naître plébéïen de m’avoir conduit à la cour, et d’y avoir vécu plus d’un 
demi-siècle sans lui rien demander » (Duval 1784, t. II, p. 77).
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да се стреми да си набави с помощта на щедрата си кореспондентка 
интересуващите го книги и с критичното възприемане на прочетеното 
и споделянето на своите възражения да повлияе върху бъдещите дейст-
вия на тези, които взимат решения за съдбите на обществото. 

Стоицизмът, високата начетеност и критичността на мислене-
то, както и отказът от каквито и да било привилегии, са залогът за 
свободата на Валентин Жамре-Дювал, които той цени най-много в 
живота си. Подобни качества той би желал да види и у своята събе-
седница и е удовлетворен да научи, че тя има навика да казва това, 
което мисли, право в очите. Прави впечатление уважението и рав-
нопоставеността, с които високопоставените посетители на Импе-
раторския медалиерен кабинет се отнасят към философа. На свой 
ред той си позволява немислими неща за човек с неговия социален 
статус, които даже високопоставени особи рядко допускат. Тези пис-
ма, или фрагменти от послания, остават извън публикацията. Така 
например Дювал търси начин, разчитайки, че кореспондентката му 
е любимка на руската императрица и „възпитаница“ на велможата 
Бецкой, да се застъпи за свободата на интелигентен и образован млад 
руснак, който се оказва крепостен на един от служителите на руското 
посолство във Виена. Друг случай е отказът му да отстъпи или про-
даде на знатна дама, сестра на покойния австрийски император, една 
шуба, изпратена му от неговата руска кореспондентка25.

На този фон е показателно отношението на Валентин Жам-
ре-Дювал към родната му Франция. Той възприема себе си по-ско-
ро като гражданин на Републиката на словесността, подчинена на 
науката и знанието. Позицията му спрямо Франция може да бъде 
сравнена с тази на друг французин – Волтер. Познавайки от собст-
вения си опит плачевния живот на френското селячество, Валентин 
Жамре-Дювал е много рязък в критиката си към своята родина. 
Подобно на Волтер, безмилостно осмиващ „велхите“ (« welches »), 
„австразийският философ“ остро изобличава политиката на френ-
ското правителство и управлението на Луи XV. Той предпочита да 
смята себе си за поданик на цветущата под справедливото и разумно 
управление на местните херцози Лотарингия, но не и на тиранич-
ната власт на френския крал. От друга страна, осланяйки се на зна-
ците на внимание, оказвани му от високопоставените и даже коро-

25 Duval 1784, t. II, p. 91–92.
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нованите особи, например Екатерина II, Дювал се надява да може 
да подскаже сполучливи решения на актуални проблеми. Такива са 
например възгледите му за необходимостта от освобождаването на 
проливите и на Гърция от властта на османците с оглед на динамич-
ното и ползотворно развитие на търговията между Азия и Евро-
па, в която Русия играе посредническа роля. Възможно е, наред с 
писмата на Волтер, тези на Дювал до придворната дама от близкото 
обкръжение на руската императрица да са изиграли решаваща роля 
във формирането на нейния „Гръцки проект“, реализиран през 80-
те години на XVIII век.

Много важен акцент в публичния образ, който Валентин Жам-
ре-Дювал си изгражда както в автобиографията си, така и в писмата 
си, е неговата благотворителност. Два епизода, споделени и в авто-
биографията му, и в писмата до Соколова, са особена негова гордост. 
И в двата случая жестовете му подпомагат негови събратя селяни, 
живеещи в условия на крайна мизерия и безпросветност. Като ис-
тински гражданин на Републиката на словесността, свято вярващ в 
силата на знанието, бившият пастир, който на младини е бил лишен 
от възможността да учи, купува мястото, където е бил родният му 
дом, и го дарява, заедно със значителна сума, за построяването на 
училище и дом за учителя в родното му село Артоне. Този негов акт 
е увековечен в серия от гравюри, изобразяващи ключови епизоди и 
места от неговия живот, които по-късно биват използвани във фрон-
тисписите и като илюстрации на двата тома с неговите съчинения26. 
Другият случай, с който Дювал много се гордее, е финансирането на 
прокопаването на кладенец с чиста вода, който да спаси от евенту-
ални болести бедни селяни, принудени да използват заразена и зе-
ленясала вода, която носят отдалече27. Въпреки че в писмото до г-ца 
Анастасия философът обяснява даряването на значителната за него 
сума от 400 ливри с въздействието на прекрасните очи на селските 
девойки, мотивите му са очевидно други. Тези постъпки са пример за 

26 В писмото си от 25 октомври 1763 г. той изразява съжаление, че точно тази 
гравюра не може да изпрати на кореспондентката си. « C’est ce qui a occasionné les 
bâtiments indiqués dans les petites estampes que vous trouverez jointes au tableau que 
vous avez agréé, à l’exception de l’école publique que j’ai fait construire en dernier lieu 
sur les ruines de ma maison paternelle, et dont j’ai fait présent à l’indigente communauté 
de mon village natal » (Duval 1784, t. I, pp. 155–156).
27 Duval 1784, t. I, p. 300.
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това как обикновен човек като него, вече получил просвета и знания, 
трябва да се стреми да подпомага събратята си, които не са имали 
този необикновен шанс в живота. Отговорността на просветения 
човек пред обществото, независимо от социалния му статус и мате-
риалните му възможности, е една идея, която пронизва мемоарите на 
Дювал и присъства в неговите писма. Благотворителността е другото 
лице на благодарността, която философът изпитва към тези, които 
някога са му подали ръка и са продължили да му помагат. В рамките 
на една култура, в която по-ниско стоящите славословят благодетели-
те си, бившият пастир успява да изрази признателността си, като не 
се унизи и запази достойнството си. 

В писмата си до Соколова Жамре-Дювал изказва и плахата 
си надежда да остане в паметта на потомството. През 1771 г., когато 
здравословното му състояние се влошава, а философът е на преклонна 
възраст, той изразява надеждата си, че писмата му, повечето от които 
представляват малки трактати на нравствено-етични, социални и ико-
номически теми, няма да загинат и ще бъдат запазени и публикувани:

Mais à propos de ces lettres ; il m’arrive quelquefois de m’accuser devant 
votre portrait de les avoir très mal griffonnées  ; mais je n’ai pu faire 
autrement à cause du fréquent tremblement de ma main. Je conviens que 
j’aurois pu vous épargner l’ennui de les déchiffrer en les rendant moins 
fréquentes et moins diffuses. Mais, quand le cœur parle à une belle Bibi, 
le moyen de n’être pas un peu babillard ? Ce seroit bien pis vraiment si 
l’amour étoit joint à l’amitié. Ce seroit un caquet qui ne ·finiroit plus. 
Oserois-je vous demander si vous avez gardé tous mes chiffons ? Cela étant, 
vous avez de quoi en former un volume et en ce cas, lorsque je ne serai plus, 
vous pourrez l’intituler : Lettres joviales, historiques, affectueuses et frivoles28. 

Желанието му се сбъдва, въпреки че мотивите за публикацията 
и самата реализация са продиктувани от съвсем други и може да се 
каже – посвоему користни цели. Необикновената съдба на филосо-
фа, уникалността на житейския му опит, независимостта и оригинал-
ността на неговото мислене, както и уважението, с което се ползва, 
стават причина кореспонденцията с Анастасия Соколова да попадне 
в добре замислен и осъществен политически проект29. При публи-

28 Ibid. t. II, p.143.
29 Вж. Вачева, Ангелина. Издание переписки В. Жамре-Дюваля с А. Соколовой 
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кацията на текстовете най-остро звучащите в социално отношение 
критични моменти са туширани или изхвърлени, за да не предиз-
викват скандали, в това число и дипломатически. На преден план е 
изведен изключително позитивният образ на Русия и нейната вла-
детелка, който несъмнено е водещата тема в писмата до придворната 
дама30. Обещанието на редактора (и виден дипломат на руска служ-
ба) Фридрих/Фредерик-Алберт/Фьодор Иванович Кох да публику-
ва още два тома с творби на покойния философ остава неизпълнено. 
Така или иначе, и след публикацията на писмата за своите читатели 
Валентин Жамре-Дювал остава преди всичко маргиналът, предизви-
кал съдбата си, чудакът, изключението, което потвърждава правилото 
на съществуващия обществен ред.
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Резюме
В статията се разглежда митологизираният собствен образ на 

френския философ-автодидакт Валентин Жамре-Дювал (1695–1775) 
в кореспонденцията (1762–1774) с Анастасия Соколова, придворна 
дама на Екатерина II. Селянин по произход, получил редкия шанс да 
се образова и да стане част от придворната култура на австрийския 
двор, Дювал има ясното съзнание за уникалността на своя житейски 
път. Философът библиофил и изтъкнат нумизмат се радва на уваже-
нието на велможи, меценати, хора на науката и изкуството от цяла 
Европа. Започнал да пише своята автобиография през 1734 г. по идея 
на императрица Мария-Терезия, той старателно поддържа изграде-
ния образ и в кореспонденцията си с различни лица. И в мемоарите, 
и в писмата до Соколова, автобиографичният образ включва някол-
ко повтарящи се компонента. На първо място са верността на своите 
принципи, плебейската гордост и паметта за миналото си на селянин. 
Въпреки че става част от двора, Дювал отказва редица привилегии и 
предпочита да бъде чудакът, „бялата врана“ в очите на придворните, 
но да запази своята независимост. Други качества на изградения от 
философа образ са благодарността към тези, които са му дали шанс, 
и благотворителността към неговите събратя селяни. В писмата до 
Соколова Дювал изразява надеждата си да остане в паметта на потом-
ството като пример за житейския успех на обикновен човек, постиг-
нат благодарение на просвещението и личните усилия.

Ключови думи: Валентин Жамре-Дювал, Анастасия Соколо-
ва, автобиография, кореспонденция, автомитология

VALENTIN JAMERAY-DUVAL: AUTOMYTHOLOGY 
IN THE LETTERS TO ANASTASIA SOCOLOVA

Abstract
The article examines the mythologized self-image of the French 

philosopher-autodidact Valentin Jamre-Duval in his correspondence with 
Anastasia Sokolova, a lady-of-waiting of Catherine II. A peasant by birth, 
who received a rare opportunity to get an education and become part of 
the court culture of the Austrian court, Duval is aware of the uniqueness of 
his life path. The philosopher-bibliophile and an outstanding numismatist 
rejoiced in the respect of nobles and people of science and arts from all 
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over Europe. Having begun work on his autobiography provoked by the 
Empress Maria Theresa in 1734, he diligently maintains the created image 
in his correspondence with various persons. Both in memoirs and in letters 
to Sokolova, the autobiographical image consists of several components. 
Firstly, it is loyalty to their principles, plebeian pride and the memory of the 
peasant past. Despite the fact that Duval was part of the court, he refuses 
a number of privileges and prefers to be known as an eccentric and be a 
„white crow“ in the eyes of the curious, but to maintain his independence. 
Other qualities of the image created by the philosopher include gratitude 
to those who have gaven him the opportunity to change his fate, and 
charity towards his former fellow peasants. In his letters to Sokolova, Duval 
expresses his hope to remain in the memory of posterity as an example of 
the everyday success of an ordinary person achieved through education 
and personal efforts.

Keywords: Valentin Jameray-Duval, Anastasia Sokolova, Auto-
biography, Correspondence, Automythology
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ПИСМОТО – УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЛЮБОВНИЯ ДИСКУРС

LA LETTRE – LA « CARNALISATION » 
DU DISCOURS AMOUREUX

Résumé  
L’article examine une caractéristique déterminante de la poé-

tique du genre épistolaire, en particulier de la lettre « crue », intime, 
et non du message public rhétorique, ni de la lettre en tant que forme 
constructive du roman épistolaire. En ce sens, la lettre parfaite est la 
lettre d’amour.

Le présent texte commence par questionner l’hésitation entre la 
référence à l’acte d’écrire (« j’écris : « j’écris :... »... », etc. à l’infini) et 
l’actualité du récit lui-même, pour soutenir la thèse que l’écriture pos-
sède des qualités qui, pour des raisons immanentes, proprement discur-
sives, sont impensables par rapport à la fiction littéraire (les belles-lettres). 
Le récit possède ces qualités non seulement en tant que discours, mais 
aussi dans sa modalité en tant qu’objet. Ce qui pour la littérature (les 
belles-lettres) n’est qu’une question d’approximation, comme l’Aporie 
de Zénon (Achille et la tortue), pour la lettre d’amour est une qualité 
différentielle. L’échec discursif de la fiction est démontré par plusieurs 
de ces tentatives intentionnelles : « Le Dernier jour d’un condamné » 
(1829) d’Hugo, « L’Histoire de la journée d’hier » (1851) de Tolstoï, 
« Tentative d’épuisement d’un lieu parisien » (1975) de Perec. Là où la 
littérature ou les  belles-lettres échouent, la lettre de son côté qui n’est pas 
« belle », la lettre « crue », réussit en tant qu’objet, mais comme un ob-
jet-signe. C’est ici qu’il se produit une transition du discours amoureux 
(après R. Barthes) vers le discours érotique.

L’article présente des exemples tirés de la correspondance intime 
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des écrivains, qui révèlent ce mode de «  carnalisation  » du discours 
amoureux, par exemple une lettre du poète bulgare P. P. Slaveykov à sa 
bien-aimée M. Beltcheva : « Ce matin, j’ai reçu ta lettre [...] et je la te-
nais comme si je te tenais toi dans mes bras [...] et je l’embrassais, et cela 
m’était si cher » (20 mars 1905). Mais cet effet atteint son maximum 
dans la scandaleuse correspondance d’amour adressée par James Joyce 
en 1909 à sa femme Nora Barnacle. Ici, la parole épistolaire cesse d’être 
le médiateur habituel pour devenir un organe corporel à part entière qui, 
franchissant la distance, atteint directement le corps lointain de la des-
tinataire.

La lettre en tant qu’objet et le texte sur le papier lui-même, écrit 
de la main de la bien aimée, remplacent complètement son corps ab-
sent jusqu’à l’identification fonctionnelle. Ainsi, dans sa qualité d’ob-
jet-signe, il accomplit des actions réelles (après J. Austin). Le mot n’est 
pas que le signe d’un objet concret, d’une qualité ou d’une action – il 
est cet objet, cette qualité ou cette action eux-mêmes ; il a absorbé son 
signifié. Son empreinte graphique sur le papier est le partenaire sexuel à 
part entière.

Mots-clés  : lettre, correspondance intime, performatisme, James 
Joyce – Nora Barnacle, discours amoureux, action érotique

Пролог в литературата
Съществува един парадокс в литературата в качеството ѝ на 

темпорално изкуство, на протичащ във времето разказ – проблемът 
за двойствената природа на литературния разказ във времето, за не-
говата презантност. Или по-точно, осцилирането му на ръба на пер-
формацията – между винаги неизменната сегашност на акта на пи-
сане (референциалност спрямо наличното тук-и-сега) и сегашността 
на самия разказ, винаги изплъзваща се в миналото. За непреодолима-
та граница между писане и разказ, или както можем да кажем – между 
времето на Автора и времето на Творбата.

Проблемът преди всичко е философски, разбира се, но не по-мал-
ко и физически. Това е проблемът за времето, сам по себе си необятен 
(затова изобщо отказвам да го засягам в тези му аспекти). В по-част-
ните сфери на литературата той неведнъж е привличал вниманието на 
литературната теория (в качеството ѝ на философия на литературата). 
Но също така и на самите писатели – практиците на литературата: те-
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хни опити да стигнат възможно най-близко до перформативната гра-
ница, ако не и да застанат на ръба или да я прекрачат.

Ще спомена само два, или по-скоро три такива целенасочени 
опита – първите познати ни и последния, или един от последните, 
който като че ли е най-успешният.

През март 1851 г. съвсем младият Толстой започва една повест 
под наслов „История на вчерашния ден“, която обаче никога не успя-
ва да завърши. Виктор Шкловски, изследовател на Толстой, неведнъж 
припомня този рàнен опит на писателя именно като нарочен теоре-
тично-практически експеримент, интересен за него и в качеството му 
на вещ теоретик на романа, и специално покрай последователния му 
интерес към друг велик експеримент в жанра – „Животът и мнения-
та на Тристрам Шанди“. Самият Толстой обаче е вдъхновен от друг 
свой предшественик – младия Юго и неговия разказ/новела (или 
кратък роман) „Последният ден на един осъден на смърт“ (Le Dernier 
jour d’un condamné) от 1829 г. – документален разказ за последните 
часове от живота на един осъден на смърт убиец преди екзекутиране-
то му. Документализмът обаче е силно „интериоризиран“, доколкото 
сюжетът е представен „отвътре“: творбата прави опит да проследи и 
опише мислите на осъдения през последните часове и дори мигове 
преди качването му на гилотината. При което обаче е обречена да 
остане в разрива между реалността на сюжета и фикцията на разказа, 
в невъзможността им да се слеят, както в известните апории на Зе-
нон бързоногият Ахил никога не би могъл да настигне костенурката, 
стрелата – да догони бягащата сърна. Творбата има силно влияние 
върху редица писатели, но предимно с хуманистичното си послание 
(бих го сравнил с „Кратък филм за убийството“ на Кшищоф Кешлов-
ски, 1987). Но Толстой е привлечен тъкмо от формалната страна и 
предприема своя римейк, решен да избегне провала на Юго в отнася-
нето на повествователния акт към предмета на повествованието. Но 
изглежда и Толстой не е успял да се справи напълно с проблема, ако 
съдим по това, че опитът му е останал незавършен и непубликуван1.

Последния, или един от последните и най-успешни опити в 
1 За отбелязване е, че и двамата велики руски писатели – Толстой и Достоевски – са 
силно впечатлени и повлияни от тази творба на Юго, но по различен начин: докато 
вторият е потресен от хуманизма ѝ (съзвучен със собственото му биографично пре-
живяване на Семьоновския плац на 22 декември 1849 г.), то първият е привлечен 
от формалния експеримент.
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тази насока предприема повече от сто години по-късно Жорж Перек 
в „Опит за изчерпване на едно парижко място“ (Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien, 1975) – неголям трудно определим жанрово, репор-
тажно-художествен текст (в маниера на Перек). Писателят стои в про-
дължение на три поредни дни (18, 19 и 20 октомври 1974) на площад 
„Сен Сюлпис“ (Saint-Sulpice), като прави най-добросъвестни опити 
да фиксира в текст по часове и минути всичко случващо се пред погле-
да му. Случващото, разбира се, е самата тривия, баналното всекидне-
вие в най-нищожния му вид – и тъкмо в улавянето на тази баналност е 
смисълът на експеримента; улавяне и съхраняване на ефимерното ако 
не в полето на литературата, то поне с нейните средства2. Отбелязвам 
го тук заради формалния му аспект – заради това, че тук литературата, 
действаща с безстрастния обективизъм на фотографски апарат, прави 
опит да регистрира „реалния живот“ във времето, в процесуалността 
на самото протичане на събитията. И стига възможно най-далеч в 
опита за сливането на събитие и разказ – възможно най-далеч, където 
литературата във вид на написаното слово като нейна prima materia 
би могла изобщо да достигне (за разликата от камерата), опитвайки 
се сама да използва, или поне да се доближи максимално до езика на 
фотоапарата или кинокамерата: да е фотолитература.

Провалът на литературата тук е предизвестен; успехът е въпрос 
само на приближение. Съществува една перформативна граница във 
вътрешното наративно-структурно пространство на творбата, коя-
то е непрекосима, подобно на тази между маслото и водата, налети 
в един съд. Казусът се откроява в цялата си пълнота особено когато 
обектът и субектът на разказа се слеят в лицето на авторската фигура, 
на авторското съзнание (какъвто е случаят с Толстой): когато, по ду-
мите на Шкловски, „героят-автор се явява като че ли коментатор на 
неочакваностите на своето поведение“3.

Съвършената перформация е възможна като мигновен про-
блясък, като външно „влизане“ в протичащия разказ, обичайно във 
вид на по-кратък период, обособен в скоби, като външна пукнатина 
в него. Но тя е неосъществима в по-голям период от наратива, още 
2 За конкретния контекст на този експеримент, повода за възникване на идеята и под-
робностите около осъществяването й, любопитни сами по себе си (които тук не мога 
да изложа), вж. богатите бележки на Christelle Reggiani към творбата в двутомника на 
Ж. Перек в изящната поредица “Pléiade“ на изд. „Галимар“, т. 2, 2017 г. 
3 Шкловски, Виктор. Художествената проза. София: Наука и изкуство, 1988, с. 418.
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по-малко в рамките на целия, на самия текст, когато субординацион-
ната верига („Аз пиша: „Аз пиша:...“...“ и т.н. ad infinitum) би трябвало 
да обеме/погълне цялата творба, подобно на инфинитното смалява-
не на изображението на предмет, поставен между две огледала. За да 
остане възможна в тази ситуация, творбата е принудена да осцилира 
в двутемпорална модалност – онова, което прави Толстой в „Исто-
рия на вчерашния ден“: перформативният дискурс/модус е само рам-
ка, чийто пълнеж оперира в модуса на „традиционния“ аористичен 
разказ за случилото се през „вчерашния ден“.

...Защото във всички подобни опити, повече или по-малко ус-
пешни, неизменно опираме до една граница, която е непреодолима, 
доколкото е иманентна за литературния разказ. И това е границата 
на езика: най-напред езика на литературата в общия метафоричен 
смисъл на понятието, но също и самия език в частния аспект на ли-
тературата – като нейния непосредствен „материал“. Този материал 
поставя „пред скоби“ определени ограничения, които, както казах, 
са иманентни за условностите на литературния наратив и затова – 
непреодолими.

Но там където литературата – „истинската“ литература в ка-
чеството ѝ на художествен, „изкуствен“ наратив, на „красиво писмо“ 
(belles-lettres) – се проваля, там успява некрасивото, „суровото“, „ис-
тинското“ писмо.

„Суровото“ писмо – уговорки и анонси
Там където литературно-художественият дискурс се сблъсква с 

една граница, лежаща извън него – сблъсъкът на време и разказ, каза-
но с думите на Рикьор, макар и не в същия смисъл – там писмото има 
своя опция, свой raison d’être благодарение на eдна своя черта, която 
художественият разказ не притежава. 

Какво имам предвид, ще стане най-ясно – в чист вид – от 
един анекдот, който откриваме в мемоарите на херцогиня Дьо Клер-
мон-Тонер4: светско писмо (на Пруст или à la Prоust), което гласи: 
„Почитаема госпожо, току-що забелязах, че вчера съм забравил у Вас 
чадъра си и Ви моля да го предадете на приносителя на настоящото 

4 Антония Коризанд Елизабет дьо Грамон, херцогиня Дьо Клермон-Тонер (1875–
1954) – писателка, приятелка на Пруст и авторка на две книги за него, интересни с 
близкия поглед върху автора на „По следите...“.
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писмо. // P.S. Моля да ме извините за безпокойството, току-що го 
открих“5.  Обрат, който, за разлика от писмото, художественият слог 
не може да си позволи по чисто формални (модални) обстоятелства.

Преди да продължа по същество, да направя специалната уго-
ворка, че ще имам предвид тъкмо „суровото“, както го определих, 
„истинското“ писмо – не литературното, не епистоларния роман, 
където то е художествен похват; писмото в автентичния му нелите-
ратурен вид, дори когато е написано от писателско перо (а тъкмо с 
такива ще боравя и аз).

...Но тук се налага да направя още един отстъп, още една уго-
ворка. А именно за условната, размиваща се граница между тях, дори 
в историко-генетичен план. Всъщност констелацията в този аспект 
не е толкова прегледна, изчистено двойствена: „суров“ битов утили-
таризъм vs. литература; тя е трикомпонентна. Между „живота“ и ли-
тературата стои един трети вид на писмото, който предхожда и двете. 
Един кратък исторически екскурс би разкрил безспорната първич-
ност на писмото не само по отношение на литературата (като belles-
lettres), но и на битовия утилитаризъм. То се ражда в онези междинни 
жанрово-дискурсивни територии на риторичното, които някога са 
имали орална, публична изява, а днес мислим по-скоро като литера-
турнотеоретическо. Свързана с развитието на софизма и реторика-
та в Гърция през V в. пр. н. е., появата му предхожда художествената 
проза и проправя пътя ѝ, а битовата (всекидневна) утилитарност, до-
минираща в днешната ни представа за писмото, се е появила значи-
телно по-късно след софистичната му натовареност6. Риторичното, 
публично адресирано писмо предхожда както литературното, така и 
„суровото“, битовото, частно-интимното.

Но ако се върнем към автентичното писмо (което – казахме – е 
целта ни), откриваме в него едно качество, преди всичко външно пред-
положено, което липсва на литературното. За разлика от примордиал-
ното реторично послание и по-късните му философски разновидно-
сти („Писма до Пизоните“, „Писма до един провинциал“), то, първо, 
е предназначено за определен, конкретен читател/адресат и – второ – 

5 Цит. по: Бенямин, Валтер. Към образа на Пруст. – В: Бенямин, Валтер. Озарения. 
София: Критика и хуманизъм, 2000, с. 320 (с изменения в прев.).
6 Вж. Хаджикосев, Симеон. Романът на една велика дружба. [Предговор]. – В: 
Ж. Санд – Флобер. Писма. София: Нар. култура, 1989.
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самото то е определена, конкретна вещ, има своята материалност, която 
се оказва неочаквано надарена, както ще видим, със специфична функ-
ционалност.

За да си улесня задачата, ще се огранича с един поджанр на пис-
мото (в очертания „суров“ вид), а именно любовното писмо. То е мак-
сималната, чиста форма на жанра, доколкото по правило е предназна-
чено за един-единствен конкретен читател. Това го прави уникат: не-
предназначено за масова употреба, то е в един-единствен екземпляр, 
което пък от своя страна усилва докрай реалността на собствената му 
материалност – като вещ. 

Ще се спра само на онези специфични качества, които този вид 
писмо обладава именно в качеството си на предмет, вещ, но – на вещ-
знак. 

В този аспект ще разгледам две негови функции. Първата е 
именно знаковата: да е един чист знак, т.е. със самата си вещност да 
казва („Аз мисля за теб“). Втората – да е знаков, но едновременно с 
това и материален заместител на самото отсъстващо, отдалечено в 
пространството тяло (това на кореспондента).

И тук ще възникне едно друго, вътрешно деление на писмото – 
преход от любовния дискурс (Барт) към еротичния.

Към уплътняване на любовния дискурс
Любовта като предмет на белетристиката би трябвало отдавна 

да е в забранителния списък, сред темите, които всеки уважаващ себе 
си писател трябва да си състави, подобно на Толстой (луна, Кавказ). 
Речено с повечко апломб, комай единствените автентични любовни 
романи след „Дафнис и Хлоя“ може да се открият в епистоларния 
жанр – единствената жизнена алтернатива на любовния роман. Всяка 
любовна кореспонденция от този тип (Яворов – Мина/Лора7, Пен-
чо Славейков – Мара Белчева, Кафка – Фелице Бауер, Флобер – Луиз 
Коле, дори Абелар и Елоиз) – е един епистоларен роман, но – автенти-
чен, нелитературен – в естествен вид. Любовни романи, чиято автен-
тичност интригува повече от тази на „Страданията на младия Вертер“, 

7 За Мина и Лора като противоположни и комплементарно допълващи се обра-
зи-фикции в Яворовия (авто)биографичен мит – детето и жената; ангеличната и 
демоничнната фигура: „призрак лек“ и „знойна плът“ – вж. подробно в моята книга 
„Яворов–Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика“ (София: Про-
света, 2009).
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да речем. Докато писателското въображение е винаги ограничено от 
стремеж към правдоподобност, то „живият живот“ е напълно безотго-
ворен да твори ex nihilo.

Именно любовното писмо представлява специален интерес за 
нас – това е писмото в неговия чист вид, доколкото основната функция 
на писмото изобщо – осъществяване на контакт – при него е макси-
мално осъществена. Изхождайки от писмата на Вертер до Шарлоте, 
Ролан Барт характеризира основната функция на любовното писмо 
като знакова: „аз мисля за теб“. Определя любовното писмо като връз-
ка, а не кореспонденция. Бидейки по-скоро жест, то казва: „Нямам 
нищо за казване, освен дето нищото го казвам само на теб“8. Почти 
дословно подобни думи се откриват и в „истинско“ писмо на Флобер 
до Луиз Коле: „Нямам кой знае какво да ти разказвам и все пак ми се 
иска да изпиша тези четири страници...“ (писмо от 26–27 април 1853)9. 
(Впрочем за стилист като Флобер едва ли е проблем да изпише тия че-
тири страници с „нищо“: стилът е един нехаещ барон Мюнхаузен, кой-
то виси над реалността, уловен за собствената си коса.)

Тази знакова функция – на връзка per se – e гребенът на перфор-
мацията.

Ако се върнем на родна почва, на една друга особеност на 
любовното писмо се натъкваме в кореспонденцията между Пенчо 
Славейков и Мара Белчева. Надмогвайки интелектуалния плато-
низъм, характерен за тази кореспонденция, отделни фрагменти от 
някои писма на поета придават на връзката определена плътност 
(у-плът-няват я, разчленено в хайдегериански маниер): „Отзарана 
получих писмото ти, съвсем неочаквано – пише той от Париж на 20 
март 1905 г. – То беше приятна изненада и аз го държах в ръцете си, 
каточели държах теб, и взирах се в него и цалувах го и тъй ми беше 
мило! Аз чувствувах ясно твоето близко присъствие, и малката ми 
стаичка бе пълна с твоя дъх, както е пълна душата ми с него“ (с. 5110).

Няколко дни по-късно поетът получава ново писмо и признава в 
отговора си от 27 март: „Аз го цалувах, туй писмо, като че ли тебе – дъл-
го, дълго и с желание все да го цалувам, упоен като от теб“ (с. 55).
8 Барт, Ролан. Фрагменти на любовния дискурс. София: Изд. „Христо Ботев“, 1997, 
с. 172. (Курс. ориг.)
9 Цит. по: Флобер, Гюстав. Писма до Луиз Коле. София: Нар. култура, 1975.
10 Цит. по: Славейков, Пенчо П. Събрани съчинения. Т. 8. Писма. София: Бълг. 
писател, 1959. (Курсивът навсякъде е мой.)
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Тук, все още в зачатъчна форма, свенливо, регистрираме една 
присъща атрибуция на писмото – да е достатъчно пълноценно въплъ-
щение (инкарнация) на отсъстващия събеседник. Именно в рамките 
(модуса) на своята знакова (заместваща) функция то по-скоро е пъл-
ноценен осъществител, отколкото заместител на любовния контакт 
в неговия не само платонично-серафичен, но и телесен вид (докосва-
не, прегръдка, целувка).

Не е тайна иманентната перформативност на епистоларното 
слово. То, подобно на драматическото, е нещо повече от слово; то 
е действие, слово-деяние. За разлика от белетристичното, сказово в 
същността си, епистоларното слово означава преди всичко реално 
действие. На едно по-просто равнище това е самият акт на създаване 
на писмото като вещ (обичайният въвеждащ код е: „Сядам да ти на-
пиша това писмо...“).

Но перформатизмът работи и на едно друго равнище, в друг 
аспект. Преди да информира, да съобщава нещо, то съ-общава двамата 
кореспонденти в пространството, преодолявайки го. – Това е, което 
ме интересува, което ще се опитам да изследвам по-нататък.

Но преди това да довършим подетото в сферата на междужанро-
вата компаративистика: епистоларният жанр между драмата и беле-
тристиката.

Всяка кореспонденция е диалог, или по-скоро макродиалог, 
доколкото този диалог е двустранно монологичен – епистоларната 
връзка е диалог на реплики-монолози. По този начин епистоларният 
жанр се полага в мястото между белетристиката (отделното писмо като 
относително автономен, завършен и сюжетиран в себе си разказ: като 
нечий сказ-монолог) и драмата (що се отнася до цялостния процес на 
комуникация: разменените писма като реплики от макродиалог със 
свой сюжет, със собствена завръзка, колизия, развръзка). 

Тъкмо тази черта се експлоатира от специфичния жанр на епис-
толарния роман, усвоил определяща доза драматургичност (неведнъж 
отбелязвано, например по повод на „Опасни връзки“11). Общата харак-
теристика е деятелността на словото. Но не толкова битовият акт на сло-
вопроизводството („Сядам да ти напиша това писмо...“), колкото един 
друг тип деятелност, който всъщност ни интересува тук; деятелност, 

11 Вж. напр.: Тодоров, Цветан. Шодерло дьо Лакло и теорията на повествованието. – 
В: Семиотика. Материята на мисълта. София: Наука и изкуство, 1991.



134

изразена най-силно в любовното писмо, където словото не е само израз, 
знак на любовта – то самото е любов, не е знак на секса – то самото е секс.

Отелесяване на епистоларното слово – Джойс и Нора: 
биографичният контекст12

Може би никъде тази уникална специфика на любовното писмо 
не е проявена по толкова отчетлив начин, както в един кратък период 
от семейната история на Джеймс Джойс, когато двамата със съпругата 
му Нора Барнакъл са разделени между Ирландия (той) и Италия (тя) 
и между тях протича интензивна, чувствено нажежена кореспонденция. 

Става дума за писмата на 27-годишния Джойс по време на две 
кратки пътувания на писателя до родината в края на 1909 г., когато 
семейството живее в Триест13. В тези забележителни писма, добре 
известни на изкушените, се разкрива едно същностно свойство на 
епистоларното слово в крайната му форма, а именно постепенно-
то му отделяне от собствено словесната модалност и натоварването 
му с реална деятелност. Епистоларното слово постепенно престава 
за писателя да е обичайният посредник, превръщайки се в телесен 
орган, който, преодолявайки разстоянието, достига непосредствено 
до далечното тяло на кореспондентката. Не просто израз на копнеж, 
вопъл по осъществяване на любовния акт – самото то, словото, е пъл-
ноценното осъществяване на този акт.

Процесът е свързан с паралелен процес на отелесяване, у-плът-
няване на самото слово в собствената му материалност, в собствената 
му опредметеност в писмото. 

Да проследим ескалацията на този процес.

Разгръщане на епистоларния сюжет: изплуване на тялото 
от текста. Семиотика на женското тяло

Всъщност – в разрез с високата традиция на писателската ко-
респонденция à la Flaubert – Джойсовата започва съвсем тривиално. 
В един недатиран най-ранен фрагмент срещаме цялата трафаретност 

12 Тази и следващата гл. 5 тук са дадени в съкратен вид.
13 Цитатите по-нататък са по публикацията им в Литературен вестник, бр. 32, 
19–25 септ. 1994 (прев. Боян Станчев). Навсякъде в тях вметките в квадратни ско-
би са мои, П. А.
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на интимното писмо, гдето обръщенията са стандартно серафизи-
рани (от типа на: „ангел мой“, „светице моя“, „душа“, „моя свята лю-
бов“...). При това – без следа от пародийно двусмислие, а още по-мал-
ко с някакви отправки към сферите на свещено-скверното, които ще 
ни бъдат разкрити след теоретичните прозрения на Рудолф Ото, 
Мери Дъглас, Джорджо Агамбен.

...От тук нататък, следвайки хронологично писмата на Джойс, 
ставаме свидетели на процес на постепенно десерафизиране на Но-
риния образ в тях. Дискурсът се вплътнява, започват да се фокусират 
отделни части на тялото, като най-напред са откроени ръцете (длани-
те), междинно положени между сферите на плътското, от една стра-
на, и мощния символно-спиритуален ореол, който имат в религиоз-
ния култ, от друга: молитвата, благославянето, мощите... Скоро те са 
последвани от други части на женското тяло, като образът на Нора 
претърпява ускорена метаморфоза: ако в началото тя е със „слабички 
рамене и момичешки крайници“, то в края е жена с „пълни бедра“, 
„едри наляти цици“ и „тежка ръка“, която държи пръчка. Разбира се, 
нито един от двата не е достоверен; Нора е една фикция in progress, 
отдалечена от реалността в нажеженото въображение на писателя 
във вид на „втора реалност“, обичайна за художествената литература. 

И същевременно в модуса на епистоларния разказ този образ 
обладава специфична реалност, която не е присъща на литературата.

Епистоларното слово като слово-деяние
За разлика от „обичайното“ художествено слово, онова, което 

мислим като belles-lettres, епистоларното обладава една следваща сте-
пен на реалност – една неприсъща на литературата перформативна 
мощ, една коренно различна степен на отелесеност.

За разлика от художествено-фикционалното, епистоларното 
слово има способността да реализира физически актове извън моду-
са си на текст и на „вътрешен свят“. То може да действа в модуса на 
самата си вещност – като слово/текст/вещ в неразривната слятост на 
трите модуса, но и на равнището на всеки от тях отделно. Насочено 
към един-единствен конкретен обект, двумодално осцилиращ меж-
ду реалността и въображението, то е в състояние да де-апоретизи-
ра апорията, която може да е налице в определена крайна, гранична 
форма на „чистата“ художествена фикция. Епистоларното слово самò 
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по себе си би могло да е словесното осъществяване на един полов акт 
например посредством акта на неговото изговаряне, т.е. изписване. 
То не е просто медиатор на чувствеността, то самото е тази чувстве-
ност. Обладава собствена еротичност, обитаваща модуса на писмо-
то, на изписания текст като собственото „тяло“ на стоящото зад него 
слово – еротичност, която се таи в „тялото“ на буквата (графемата) 
и която въображението на читателя превръща в реалност, например 
така: „Има нещо непристойно и развратно в самия вид на буквите. 
А звученето на думата [на една точно определена дума, има предвид 
в този случай Джойс] е като самия акт [който тази дума назовава и 
замества; „снема“, казано по хегелиански] – рязко, брутално, неудър-
жимо и сатанинско“ (писмо от 2 декември). Графичният отпечатък 
на думата-слово върху хартията „говори“ с устните на отсъстващия 
кореспондент, пренася, подобно на телефон, неговия жив глас, тем-
бър, интонация – всичко това, разбира се, в реципрочно-огледалния 
модус на четящото въображение; и заедно с това е материален носи-
тел, който сам може пълноценно да извършва (или понася) действия. 
Иначе казано, графичният отпечатък на думата-слово върху хартията 
може да е пълноценният сексуален партньор: „Мога да лежа и мастур-
бирам цял ден, като гледам божествената дума, която си написала“ 
(писмо от 9 декември). Джойс непрестанно настоява партньорката 
му да изписва определени думи „големи и подчертани“ – техният гра-
фичен вид (като тяхното графично „тяло“) е достатъчен за пълноцен-
ното осъществяване на контакта, на половия акт; осъществяването 
му през пространството.

Реалността на този акт проявява дори гласа – звуковата първо-
основа на думата, непосредствено свързана с отсъстващото тяло на 
партньорката, което я е произвело – самата тя „спомен“ за негова-
та материалност, носител на тази материалност: написаната дума се 
чува, звучи, хартията сякаш шепти „с устните на момиче“: „...онази 
възхитителна дума, която си написала толкова голяма и подчерта-
на, хитруша такава. Възбуждащо е да чуеш [sic!] тази дума (а също и 
две-три други, които не си написала) от устните на момиче“. В друго 
писмо, от 15 ноември, Джойс оправдава честата употреба на думата 
„bugg“ с това, че му харесва нейното звучене. (Е да, при бъдещия ав-
тор на „Finnegans Wake“ всичко това може да е и частен случай. Но 
несъмнено този частен случай проявява по силно отчетлив начин ди-
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ферециални, същностни специфики на епистоларното слово/текст.)
Думата тук не е само знак на определен предмет, качество или 

действие – самата тя е този предмет, качество или действие; погъл-
нала е своето означаемо. 

Думата тук, както бе казано, е тримодална. Най-пряко тя при-
съства във вид на буква (графема) в епистоларния текст. Но в този 
си вид тя е вещно „тяло“ на произнесената с определен глас от опре-
делено тяло (това на любимата) дума (фонема) – глас, който „звучи“ 
в нея, „чува се“. И същевременно в изписания си вид, импрегниран 
със сянката на гласа, тя може да върши реални действия именно в 
най-първичното качество на писмото като вещ – като уникална вещ, 
качество, което книгата например не обладава.

В опредметения (отелесения) си върху хартията вид самата 
дума е тяло и понякога – последна фаза на този процес на редукция 
към реалността, на сливане с нея (сливане, което може да определим 
като функционално) – тя, думата, т.е. хартията, върху която е изпи-
сана, трябва да бъде допряна до съответната интимна част от тялото, 
която назовава, преди да бъде запечатана в пощенския плик и изпра-
тена (напътствия на Джойс към неговата кореспондентка в послед-
ните редове на писмото от 9 декември). 

Думата в епистоларния дискурс е достатъчният партньор в 
осъществяване на половия акт и от двете страни на връзката. 

От една страна, четенето обладава реалността на самодостатъ-
чен секс: „Мила, току-що се изпразних в панталоните и съм напълно 
изтощен. Не мога дори да отида до пощата, макар че имам да пускам 
три писма“ (9 декември). 

От друга страна (за да се върнем в едни по-литературни сфе-
ри), самият физически акт на писане – иманентната перформация на 
писмото – е напълно съвпаднал с акта на еякулацията в една символ-
на еквивалентност, никак несложна за разгадаване след Фройд. На 
места в нашия парадигматичен случай тази перформация е доловима 
в елиптично задъханата фраза, в която писалката сякаш следва кон-
вулсиите на еякулиращото тяло; например (с извинение): „Сега съм 
щастлив, защото малката ми курвичка казва, че иска да я чукам отзад, 
че иска да ѝ го натикам в устата и че иска да ме разкопчае, да извади 
патката ми и да я засмуче като зърно на гърда. Още по-мръсни неща 
иска да направи тя, моята малка гола ебливка, моята палава извиваща 
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се пъргавелка, моята сладка, мръсна малка пръдливка“ (все същото 
писмо от 9 декември).

Стигнали дотук, до кулминационния миг на eпистоларния 
cоitus, нямаме какво повече да кажем, освен да добавим в заключение 
няколко метафорични абзаца – без особени претенции впрочем.

Изтощен от опиянение
Прониквайки през пространството и времето, епистоларното 

слово сякаш телепортира ограниченото в тях тяло, за да го слее с дру-
го тяло, подобно на един божествен фалос, осъществявайки първич-
ния копнеж по създаване на андрогина. – Едно слово-деяние, какво-
то е самият Бог.

Епистоларното слово е автентично в сравнение с художестве-
ното, то е естествено в сравнение с изкуствения наратив на belles-
lettres. Но то съвсем не е всекидневното битово слово. То е ритуално 
слово-акт и затова обособено вътре в рамките на реалността и от 
нея, както обособен е самият любовен акт. Тази ритуална обособе-
ност отбелязва сам Джойс. Учудвайки се на собствената си дързост 
(„дивите мръсотии и скверности в моя отговор преминават всякак-
ви граници на приличие“), той напомня: „Както знаеш, моя най-лю-
бима, аз никога не използвам непристойни изрази, когато говоря. 
Никога не си ме чувала да произнасям неприлична дума пред други 
хора, нали? Когато тук [в Дъблин] мъжете разправят в мое присъст-
вие мръсни или развратни историйки, аз само неловко се усмихвам“ 
(писмо от 3 декември).

Тази ритуалност на епистоларното слово-действие изисква съ-
ответното пространство-време, в което да се приюти. В отличие от 
профанното всекидневно слово, но и от художественото, негово убе-
жище е нощта и пълната усамотеност в стаята-храм. Само там, в този 
ограден периметър – трансцендентен пробив в реалността, – екста-
тизмът му е уместен. Поглеждайки за миг на своите среднощни екста-
зи/ексцесии „отвън“, с очите на всекидневната нормалност, Джойс 
започва писмото си от 3 декември с показателно признание: „Само 
при мисълта за писмата, които ти написах миналата и по-миналата 
вечер, се спирах като подъбен, както си вървях по улицата. Навярно 
те звучат ужасно в студената светлина на деня“. 

Може да се каже и по-просто: като всякo подобно действие 
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между двама, и епистоларният coitus е интимен акт. И тъкмо това 
го сродява най-силно с писателския акт, с акта на писането, посред-
ством поредица от метафорични отмествания. Най-напред еякули-
ращият писец, който опложда очакващо разтворилата се под него 
девствена плът на хартията (както нивата очаква семето, както земя-
та – дъжда, както Даная – Зевс). Но тъкмо и само в епистоларната 
си версия този любовен сюжет не е платоничен – отсреща (отдо-
лу) винаги стои (лежи) едно определено тяло, имащо реалността 
си в акта на писането. Самият писец е корелат на действащия, на 
трудещия се phallus и всъщност, функционално погледнато, e едно 
оръдие на труда или протеза. Както за сакатия патерицата замест-
ва липсващия крак, както за ловеца копието е удължение на късата 
ръка и както чукът за дърводелеца, така за пишещия Джойс писал-
ката е продължение-заместител на един друг телесен орган, нужен 
при любовното действие. 

Като всяко телесно действие, и това, не ще и дума, е изтощи-
телно; в подхванатата по-горе верига от метафорични отмествания 
то на първо място може да бъде уподобено с труда на сеяча, хвърлящ 
семето в разтворената утроба на земята, но на още по-първо – с този 
на самия орач, разтворил утробата. 

Описанието на тази трудова дейност в модуса на тялото би 
могло да звучи например така: „Свят ми се виеше. Сега ме болят ко-
ленете, гърбът, главата. Приличам на човек, който прекалено мно-
го... (извинявай за израза); с една дума, изтощен съм от опиянение“. 
Многоточието, повод за епентетичните извинения, замества един 
определен глагол/действие, спестен ни от преводаческа свенливост. 
А тази прецизна анамнеза не принадлежи на Джойс; това е Флобер, 
доброволният каторжник, прикован за писалището, който след це-
лодневен труд споделя в писмо до Луиз Коле от 23 декември 1853 г.
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Резюме
Статията разисква една определяща черта в поетиката на еписто-

ларния жанр и по-специално на „суровото“, интимно писмо, доколкото 
перфектното писмо е любовното. Аргументира се тезата, че то притежа-
ва качества, които по иманентни, дискурсивни причини са невъзможни 
за художествената литература (belles-lettres). То притежава тези качества 
не само като дискурс, но и в модуса си на вещ. Там където belles-lettres 
се проваля, „некрасивото“, „суровото“ писмо успява в свойството си на 
вещ, но и като вещ-знак. Успоредно с това се наблюдава преход от лю-
бовния дискурс (след Р. Барт) към еротичния. Разглеждат се примери от 
интимната кореспонденция на писатели, които разкриват този модус на 
у-плът-няване на любовния дискурс, напр. писмо на българския поет 
П. П. Славейков до неговата любима М. Белчева: „Сутринта получих 
писмото ти [...] и аз го държах в ръцете си, като че ли държах теб [...] и 
целувах го и тъй ми беше мило“ (20 март 1905).

Но ефектът в крайната си форма е налице в скандалната любовна 
кореспонденция на Джеймс Джойс със съпругата му Нора Барнакъл от 
1909 г. Тук епистоларното слово престава да е обичайният посредник, 
превръща се в пълноценен телесен орган, който, преодолявайки разстоя-
нието, достига непосредствено до далечното тяло на кореспондентката. 
Писмото като вещ и самият текст върху хартията, изписан от ръката 
на любимата, замества напълно нейното отсъстващо тяло до степен на 
функционално отъждествяване. Така в качеството си на знак-вещ то вър-
ши реални действия (след Дж. Остин). Думата не е само знак на опреде-
лен предмет, качество или действие – самата тя е този предмет, качество 
или действие; погълнала е своето означаемо. Нейният графичен отпеча-
тък върху хартията е пълноценният сексуален партньор.

Ключови думи: писмо, интимна кореспонденция, перформатизъм, 
Джеймс Джойс – Нора Барнакъл, любовен дискурс, еротично действие

THE LETTER – INFLESHING OF THE LOVE DISCOURSE

Abstract 
The article discusses a defining feature in the poetics of the episto-

lary genre, and in particular the “raw“, intimate letter, insofar as the per-
fect letter is the love letter. The thesis is that it possesses qualities which, 
for immanent, discursive reasons, are impossible in fiction (belles-lettres). 
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It possesses these qualities not only as a discourse, but also in its mode of 
a thing. Where belles-lettres fails, the “non-beautyfull“, “raw“ letter suc-
ceeds in its property of a thing, but – as a thing-sign. In parallel, there 
is a transition from the love discourse (via R. Barthes) to the erotic one. 
Examples of intimate correspondence of writers who reveal this mode of 
in-fleshing love discourse are considered, e. g. a letter of the Bulgarian 
poet P. P. Slaveykov to his beloved M. Belcheva: “This morning I received 
your letter [...] and I held it in my hands, as if I were holding you [...] 
and kissing it, and I was so glad“ (March 20, 1905). But the effect in its 
extreme form is in James Joyce’s infamous love correspondence with his 
wife, Nora Barnacle in 1909. Here the epistolary discourse ceases to be 
the usual mediator, it becomes a full-fledged bodily organ, which, over-
coming the distance, reaches directly to the distant body of the corre-
spondent. The letter as a thing and the text on the paper itself, written 
by the hand of the beloved woman, completely replaces her absent body 
to the extent of functional identification. Thus, in its property of a sign-
thing, it performs real actions (via J. Austin). The word is not only a sign 
of a certain thing/object, quality or action – it is itself this thing/object, 
quality or action; it has swallowed its signified. Her graphic imprint on 
paper is a full-fledged sexual partner.

Keywords: Letter, Intimate Correspondence, Performatism, James 
Joyce – Nora Barnacle, Love Discourse, Erotic Action
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UNE PARRÊSIA DE L’HYMEN

ПАРЕЗИЯ НА ХИМЕНА

 Резюме
 През 1935 г. Владимир Болдирев, руски белогвардейски 

лекар в изгнание в Белгийско Конго, пише на съпругата си Олга 
писма, изпълнени с любов и мъка. Младата жена очаква раж-
дането на второто им дете в Брюксел. Тези писма са основният 
обект на нашето изследване. Техният автор може да бъде сравнен 
с вестител на истината, верен на античната парезия, към която се 
връща Мишел Фуко. След това се опитваме да покажем как сан-
тименталната и брачна парезия на този писмописец съставлява 
неговото писане и му помага да преживее миналите трагедии, дъл-
жащи се на Червената революция, и бъдещите заплахи, свързани с 
предстоящото приближаване на Втората световна война. Но един 
ден кореспонденцията, адресирана до бабата, попада в ръцете на 
внука, който се опитва да разбере истината за своите близки – ис-
тината, която е била заглушена от смъртта. По този начин става 
дума и за рецепцията на тези епистоларни текстове от потомъка 
на Владимир, който е и единият от авторите на настоящия текст. 
Така техният превод от руски на френски език, както и рецепци-
ята им, от самото начало възприемана като семейно и културно 
наследство, се явява също и пътуване към себе си. По този начин 
нашето епистемологично изследване ще се насочи от писането за 
себе си към търсенето на себе си.

Ключови думи: белогвардейци, лекар, Червена революция, 
Белгийско Конго, писма
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 Au fond, l’écriture de soi dont il est question ici, est une quête gé-
néalogique, une quasi enquête que nous menons presque simultanément 
avec les protagonistes, un petit-fils auteur et une traductrice chercheuse, 
réunis par sérendipité, autour des lettres écrites par Vladimir Boldyreff, 
un jeune exilé russe en Belgique, devenu médecin et parti au Congo y 
fonder sa famille. Voici les traits de son visage qui se dessinent à l’issue de 
la traduction complète des huit premières lettres, écrites par cet homme, 
né à Ouralsk, le 2 juillet 1897. Il était le fils du prêtre orthodoxe, David 
Boldyreff, et de Tatiana Bernikoff. Tous deux décédèrent en 1919 ou en 
1920, pendant l’occupation d’Ouralsk par les soldats rouges. Vladimir y 
perdit aussi ses frères Georges et Serge. Nous ignorons si ses deux sœurs, 
Véra et Marie décédèrent des suites des violences civiles. Resté depuis tou-
jours sans nouvelle de ses frères Paul et Nicolas, nous en déduisons qu’ils 
sont « portés disparus », sans exclure la possibilité qu’ils aient pu survivre 
et fonder leur famille. A l’issue d’études poursuivies à l’athénée classique 
d’Ouralsk, Vladimir fut enrôlé dans l’armée, à l’âge de 19 ans. Il combat-
tit contre les Allemands, puis rejoignit l’armée des Volontaires pour com-
battre l’armée bolchevique. Malade du typhus, et les pieds blessés suite à 
de graves engelures, il fut évacué en 1920, vers la Yougoslavie, au camp de 
Lepetane, dans les bouches de Kotor. Durant ce voyage fait à bord d’un 
navire de guerre, un officier médecin anglais d’origine indienne prit soin 
de lui et finit par le guérir. J’aime imaginer que c’est dans la qualité de ce 
lien que naquit la vocation médicale de mon grand-père. Il entama ses 
études de médecines à l’université de Ljubljana, puis les recommencera 
à Liège, en 1925. Cette année marqua son arrivée en Belgique. Vladimir 
Boldyreff fit à Liège, la rencontre d’Olga Postika, fille du «  conseiller 
principal et indispensable », Georges Postika, président de l’Association 
des Médecins Vétérinaires en Russie Impériale. Il était l’époux d’Olga 
Korsakoff, mon arrière-grand-mère. La première lettre que Vladimir écri-
vit à Olga date du 15 avril 1926. Elle était âgée de 17 ans. Réfugiée comme 
lui, elle vivait au Pensionnat des Enfants Russes, qui occupait une maison 
à Ganshoren, l’une des communes de l’agglomération bruxelloise. Vla-
dimir lui écrivit près de 150 lettres jusqu’à leur mariage qui fut célébré 
le 12 juillet 1930. Fonder une famille… Rien ne semblait plus important 
à Vladimir. Il fut recruté en août 1929 par la Croix-Rouge de Belgique. 
Après cinq années d’études, il devint médecin de grade « scientifique ». 
Les portes de l’exercice de la médecine générale en Belgique lui furent fer-
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mées mais pas celles du Congo. Le couple partit d’Anvers, en août 1930, 
et arriva à Viadana, un village situé dans la province du Bas-Uélé, au nord 
du Congo. Georges, le premier enfant du couple y naquit le 12 mai 1931. 
Irène, leur second enfant, vit le jour à Bruxelles, le 10 novembre 1935. 
Enceinte, Olga fit seule le voyage de retour vers la Belgique. Resté seul à 
Viadana, Vladimir lui adressa 31 lettres, parmi lesquelles 8 ont été inté-
gralement traduites en français par Olena Picciocchi Berezovska.

Ils sont nés dans un monde présageant les changements profonds 
qui allaient bouleverser leur pays mais aussi toute notre planète. Si leurs 
parents ont pu encore jouir des privilèges que leur procurait leur nais-
sance, avec la révolution russe, leur appartenance sociale se retourne 
contre eux, ne leur laissant que deux options, celle de la mort ou de l’exil. 
Alors les deux rescapés se retrouvent sur les routes d’Europe et tentent de 
se reconstruire. Un jour la providence divine, fera croiser leurs chemins 
et les engagera sur la même voie. L’hymen scellera l’union de leurs cœurs. 
L’église orthodoxe qui les lie à leurs ancêtres et dont ils se sentent orphe-
lins, permettra la matérialisation de leur amour charnel. De cette façon, 
comme dans la Genèse, elle deviendra pour lui « chair de ma chair1 ». 
Il est vrai que dans ses lettres Vladimir Boldyreff n’écrit pas à sa femme 
« плоть от плоти моея2 » [plot’ ot’ ploti moeïa]. L’apostrophe biblique 
cède la place chez lui à une formule plus simple « родная моя » [ rodnaïa 
moïa] sans perdre, pour autant, l’idée de procréation. Car la racine du 
premier mot « род » pris à part, constitue un nom désignant la famille 
au sens large du terme dont les membres viennent d’un seul aïeul, (d’un 
seul géniteur), elle se retrouve, aussi, dans le verbe родить [rodit’] qui si-
gnifie « mettre au monde ». Alors il serait inexact de traduire « родная 
моя » par « ma chérie » qui, existe, par ailleurs, dans la langue russe: 
« моя дорогая » [ moï dorogaïa] ou sous une forme inversée et plus em-
phatique « дорогая моя ». L’emphase est bien là, dans ce cri du cœur de 
« родная моя », qui ouvre chaque lettre du médecin russe adressée à sa 

1 Chouraqui, André (trad.), La Bibble, traduit CHU, 1985. Disponible sur https://
nachouraqui.tripod.com/id83.htm – consulté le 19/11/2021.
Genèse : 23 Le glébeux dit: « Celle-ci, cette fois, c’est l’os de mes os, la chair de ma chair, 
à celle-ci il sera crié femme – Isha – : oui, de l’homme – Ish – celle-ci est prise. »
24. Sur quoi l’homme abandonne son père et sa mère: il colle à sa femme et ils sont une 
seule chair.
2 Елизаветинская Библия – перевод на церковно-славянский язык, современное 
написание.  Disponible sur https://bible.by/elzm/ consulté le 19/11/2021.
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« petite âme » comme il l’appelle encore, lorsque le sort les sépare à nou-
veau. Par conséquent, la version française de ses élégies épistolaires com-
mencera par un « chair de ma chair » qui transmet le mieux l’intensité de 
cette relation maritale dans son contexte culturel, voire ancestral. Force 
est de constater que cette écriture de soi par un homme inquiet de perdre 
son épouse, son seul rempart contre le chaos ambiant, devient très rapi-
dement une quête de la vérité voire une parrêsia de l’hymen où d’abord 
celui-ci se retrouve menacé et puis s’érige en antidote du mensonge. 

Vérité clamée d’un amour en danger 

Dans son ouvrage, Le courage de la vérité, Michel Foucault revisite 
l’antique figure du parrèsiaste et redéfinit sa mission3 qui consiste selon 
lui: 

[...] à dire, sans dissimulation ni réserve ni clause de style ni ornement 
rhétorique qui pourrait la chiffrer et la masquer, la vérité. Le «  tout-
dire » est à ce moment-là : dire la vérité sans rien en cacher, sans la cacher 
par quoi que ce soit4. 

Ainsi la parrêsia apparaît comme une véritable passion de la véri-
té dans toute sa subjectivité. Tandis que pour pouvoir prétendre au titre 
de parrèsiaste, il faut s’armer de courage afin de braver divers interdits 
sociaux au péril de sa paix intérieure n’ayant pas peur de générer toutes 
sortes de conflits. Le philosophe français le précise dans son livre : 

[…] il faut que le sujet, en disant cette vérité qu’il marque comme étant 
son opinion, sa pensée, sa croyance, prenne un certain risque, risque qui 
concerne la relation même qu’il a avec celui auquel il s’adresse5.

Vladimir Boldyreff semble remplir cette condition car dans chaque 
mot de ses lettres il soumet son bonheur marital, à l’épreuve de la vérité 
qui peut s’avérer fatale pour son couple. Savoir sa bien-aimée loin de lui 
est une torture bien réelle pour ce mari fou amoureux de sa femme. Son 
3 Voir Paveau, Marie-Anne. Les diseurs de vérité 2. Le parrèsiaste ou le courage de la 
vérité. – Hypothèses, publié le 28/09/2010 sur https://penseedudiscours.hypotheses.
org/1557 – consulté le 01/12/2021.
4 Foucault, Michel. Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II, Cours 
au collège de France. Paris : Gallimard Seuil, 1984, p. 11. 
5 Ibid. p. 12. 
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écriture en est le meilleur témoignage. Placé au Congo Belge à la veille de 
la Seconde Guerre Mondiale, ce médecin des Russes blancs exilés, envoie 
à son « Olessia », comme il la nomme tendrement, les plaintes de leur sé-
paration forcée: elle est partie à Bruxelles pour donner naissance, en toute 
sécurité, à leur deuxième enfant. Sauf que dans l’univers traumatique de 
cet homme qui a déjà connu la douloureuse perte des siens, toute sécurité 
est éphémère. Par conséquent, son bonheur est constamment menacé. Ce 
danger permanent est sa vérité et sa croyance. Il n’arrête pas d’en parler à 
sa femme:

Chair de ma chair,

Aujourd’hui c’est mon premier dimanche sans toi. Il est d’une 
tristesse incommensurable car je le passe dans une solitude complète. 
Dehors il fait aussi mauvais que dans mon âme : triste, froid et 
humide. Je veux que tu réalises l’immensité de mon chagrin... 
Sans espoir d’un rendez-vous prochain, la vie n’a plus de sens. La vie c’est 
un éternel recommencement avec des pertes inévitables.

Le 29 mai 1935

C’est par ces mots remplis de désespoir que débute la longue série 
de ces lettres. Leur auteur formule un vœu adressé à sa destinatrice vou-
lant partager sa douleur avec elle: « хочу, что-бы [...] было тебе ясно » 
que nous pouvons traduire par “je veux que cela soit clair pour toi ou par 
« je veux que tu réalises … ». L’adjectif « clair » et le verbe « réaliser » 
expriment sa volonté d’ouvrir les yeux de sa lectrice sur la réalité doulou-
reuse de leur séparation qu’elle voit, peut-être, d’une manière différente 
et forcément fausse pour lui car l’argument du passé formulé comme une 
vérité générale, est de son côté: « La vie c’est un éternel recommencement 
avec des pertes inévitables. »

Puis il continue sa plainte amoureuse et se décrit sur le quai vide, 
hanté encore par le souvenir récent de sa bien-aimée que le paquebot em-
mène déjà loin de lui :

Monsieur Pierart, a aimablement attendu avec moi le départ du paquebot. 
Il s’avère que pendant un très long moment, je suis resté prostré sur le quai 
scrutant d’un regard hagard l’horizon dans lequel disparaissait le bateau. 
C’est comme si une partie de mon âme de mon cœur s’est détachée de 
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moi. Il m’a dit (Monsieur Pierart) que j’avais l’air d’une personne égarée 
dans ses pensées qui aurait perdu tout lien avec la réalité.

Je sais seulement que je me sentais terriblement seul et profondément 
malheureux jusqu’aux abîmes de mon âme minée par le désespoir, jusqu’à 
souhaiter l’arrivée soudaine de la mort, qu’elle me prenne par surprise 
puisque je n’ose pas de l’apporter à moi-même. 

Je sais seulement que c’est la deuxième fois dans ma vie que je me retrouve 
dans un tel désarroi.

Dans ces lignes, la plainte de Vladimir Boldyreff devient elegos, élé-
gie, « un chant de mort », mélancolique et mystérieux, à l’image du vo-
ceru corse. Le bonheur est perdu, pour « la deuxième fois » nous confie 
l’épistolier. « Une partie de son âme » s’en va à bord de ce paquebot, au 
risque de ne jamais revenir, ou pire encore, de se corrompre. Un troisième 
personnage apparaît et ajoute du réalisme à cette scène très spectaculaire 
qui se transforme presque en théâtre d’un deuil. C’est la vérité du pathos 
avec un témoin oculaire qui joue un rôle positif. Il cède rapidement la 
place à son antagoniste qui incarne le danger: 

 J’ai remercié M. Pierart pour son soutien et je suis rentré à l’hôtel ranger 
mes affaires. 

Avec moi il y avait ce Russe, si tu te souviens on l’avait rencontré à la 
pharmacie « Cophaco ». Son grand cynisme est déroutant. À vrai dire 
c’est tout simplement, à mon avis, un hooligan. Il n’arrête pas de proférer 
des injures de toutes sortes. 

Il prêchait devant moi « La liberté de l’amour libre » et regrettait que 
j’avais refusé de te présenter à l’un de ses « acolytes ». Car de toute façon, 
tu vas t’amuser avec tes amants et il aurait pu égayer les longues heures de 
ton voyage. 

À un mot, il était si insupportable que j’ai fini par le mettre dehors 
en lui disant que je devais rester seul. Il est parti comme si de rien n’était. 

Il a encore ajouté de la peine et de l’inquiétude à mon âme déjà 
tourmentée.

Écris-moi si tu as fait connaissance avec un « ami » qui « a égayé 
les longues heures de ton voyage ».
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Ce « houligan », rien que par le choix de cet anglicisme apparu 
dans la langue russe au début du XXe siècle, incarne la menace du nou-
veau monde arrivé avec la Révolution russe. Tandis que le couple en dan-
ger appartient à l’ancien régime et reste fidèle à ses valeurs orthodoxes 
dont l’épistolier se veut le héraut. L’amour libre est un péché mais sur-
tout l’épée de Damoclès qui peut frapper constamment sa forteresse de 
l’amour conjugal. De cette façon, l’auteur de la lettre essaye de légitimer 
sa jalousie qui est aussi un péché et ne peut pas être du côté de la véri-
té. Alors son repentir ne se fait pas attendre: « Tu recevras cette lettre 
qui t’attristera peut-être. Ce qui est mon présent sera le passé pour toi ». 
Même s’il ne présente pas encore ouvertement des excuses à son épouse 
chérie, il avoue à demi-mot qu’il est conscient de lui causer des torts avec 
ses mots. Cependant à chaque lettre le chagrin grandit et le motif de la 
jalousie revient. Alors le mari tourmenté comprend que sa vérité senti-
mentale frôle la folie et qu’elle peut devenir plus destructrice pour son 
bonheur que la séparation elle-même. 

La chair de ma chair, ma femme Olessia,

Quand tu liras mon délire (du vendredi et du samedi) que j’hésite à 
t’envoyer (et peut-être que je ne te l’enverrai pas) tu penseras que je suis 
devenu complètement fou ou que je suis tout simplement une personne 
profondément corrompue par le mal. Tu sais quoi? Pense tout ce que tu 
veux, seulement reste à mon égard, aussi douce et aussi gentille comme tu 
as toujours été et surtout avant ton départ. [...]

Mais même pendant les jours de ma folie, Olessia, la chair de ma chair, 
il n’y avait point de colère dans mon cœur, et maintenant il n’y en a 
pas non plus. Seulement l’angoisse. Une angoisse immense et invincible. 
La gorge nouée, les yeux remplis de larmes, quelque chose m’étouffait. 
Deux jours ainsi… Pourquoi, Olessia ? Je ne sais pas, la chair de ma chair. 
Je ne peux pas me l’expliquer. T’est-il arrivé quelque chose de terrible là-
bas? Es-tu tombée malade? Ta santé est-elle toujours bonne? N’as-tu 
pas fait une mauvaise chute? Étais-tu suffisamment forte pour affronter 
ta rencontre avec notre petit Georges? Délirais-je sous l’emprise de 
mauvaises nouvelles qui me sont parvenues de Mongagne sur la guerre? 
Alors je t’ai écrit mes pensées dans mon délire complet. Tout est passé 
maintenant. La solitude ne me semble plus si insupportable. Je me sens 
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bien désormais. Olia, ne pense pas à moi. J’ai retrouvé mon calme et je 
t’aime toujours aussi fort. Il me semble même que mon amour devient 
plus profond, plus pur... Je n’ai besoin de rien, Olessia.

Lundi, 5 août, 1935 7h30 du soir 

Finalement, il s’agit d’un homme hanté par la peur de perdre ses 
proches à cause des séparations constantes: ses parents, sa femme, son 
fils, son petit Georges mentionné rapidement dans cette lettre, qui vit 
en Europe loin de ses parents en mission en Afrique. Donc, notre hé-
raut de l’amour marital est loin du pervers narcissique auquel ses crises 
de jalousie peuvent faire penser. En fait, Marie-Anne Paveau qui s’est 
penché sur le parrèsiaste de Michel Foucault, démontre, à son tour que, 
dans «  des manifestations privées  » les diseurs de la vérité frôlent la 
« franchise perverse ». La chercheuse emprunte cette dernière notion 
de la « franchise perverse » chez Guy Rosoato qui la définit de la façon 
suivante:

Le malaise que provoquent certains pervers tient sans doute à cette 
mobilité, à cette pente à toujours « jouer », et à supposer que d’une ma-
nière tacite ce sont leurs propres règles qui déterminent le jeu. Ainsi en 
viennent-ils, sous prétexte d’amour de la « vérité », à franchir telles réserves 
de silence, cette franchise perverse ne pouvant que heurter ou scandaliser6. 

Ce n’est pas de ce type de comportement qu’il s’agit dans ces 
lettres. Ses crises de jalousie et de vérité sentimentale n’ont pas pour but 
de manipuler sa femme. Ce sont plutôt des appels au secours qui cachent 
des angoisses plus profondes et plus reculées, l’indicible de la tragédie que 
les deux ont vécu séparément lors de la révolution russe dont ils sont les 
victimes. On a beau chercher les traces de ce vécu dans les lettres de ce mé-
decin russe exilé au Congo belge on n’en trouve pas. Néanmoins aucune 
évocation directe. 

Le drame et son remède ou antidote du mensonge

Pourtant le drame est bien là, il se lit entre les lignes. Si l’on veut 
apporter les preuves tangibles de cette époque terrible pour cette famille, 
il suffit de citer une carte postale envoyée à la très jeune Olga, future 

6 Rosolato, Guy. Étude des perversions sexuelles à partir du fétichisme“, dans Aulagnier 
Pierra et al. (dir.) Le désir et la perversion. Paris: Seuil, 1967, p. 7 – 53, p. 34.
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épouse de Vladimir, de la Russie sous le nouveau régime alors que celle-ci 
a déjà réussi de la quitter. C’est sa mère qui lui écrit de sa prison, malade 
du typhus et probablement à l’article de la mort. Alors les mots tendres 
qu’elle envoie à sa fille se colorient des accents tragiques : 

Toutes mes félicitations ma chère Lialetchka,

Je t’embrasse très fort et je te souhaite de toute mon âme beaucoup de 
bonheur pour ta future vie.

Malheureusement je ne peux pas me déplacer pour te rejoindre et faire la 
fête avec toi car mes forces m’abandonnent et je suis terriblement fatiguée. 
Soit en bonne santé, ma Lialetchka et crois en avenir radieux : toute la vie 
est devant toi, et la vie est pleine de beauté et de joie.

Je baise tes yeux 

Ta maman qui t’aime…

De cette façon Olga, ou Lialia ou Lialitchka, devient le récipient 
des malheurs, des siens, et ceux de ses proches, depuis son enfance. Quel 
lourd poids pour des épaules si frêles! Comment résister à ces vents et 
marées qui giflent son existence, encore et encore ? En se laissant pétri-
fier, la pierre ne craint plus les intempéries. L’une des photographies jau-
nies par le temps, fige ce jeune visage glacé qui interpelle son petit-fils à 
l’origine de cette quête menée à partir des lettres du passé. Il s’agit de lire 
le présent. Il est chair de la chair de ce couple pris au piège du tourbillon 
de l’histoire. Pour forger sa vérité existentielle, il a besoin de comprendre 
la leur. Pour pouvoir le faire, rien de mieux qu’un coffre familial rempli 
de cartes postales et de lettres. Seulement ce coffre est sans clé. Cette clé 
est la langue russe qu’il ignore complètement tout en la sentant couler 
dans ses veines. Il fallait alors une rencontre fortuite pour traduire ce 
trésor ancestral. Avec cette rencontre commence le chemin vers la véri-
té toute subjective d’une écriture de soi des âmes perdues, des âmes en 
peine. Le graal au bout ce serait, justement le remède contre les maux 
hérités et absorbés avec le lait maternel. Y a-t-il mieux qu’un médecin 
pour le découvrir? C’est ainsi que Vladimir Boldyreff, fort de son mé-
tier qu’il doit à un accident de la vie lorsqu’un officier Indien diplômé le 
guérit miraculeusement lors d’une de ses traversées en bateau, propose sa 
recette de bonheur. L’ordonnance de santé de ce parrèsiaste, prend des 
accents bibliques:
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Hier, j’ai passé toute la journée dans la Mission, je priais si sincèrement, si 
intensément pour que Dieu m’aide à rester pur et bon, à te préserver pour 
moi et les enfants que j’en suis revenu apaisé et de bonne humeur. 

Lundi, 5 août, 1935 7h30 du soir

Force est de constater que la Bible connaît l’usage du mot « parrêsia » 
comme en témoigne la recherche de Norbert Adeline:

Dans le Nouveau Testament les attestations de ces deux mots sont nombreuses 
: parrêsia et parrêsiazomai se rencontrent une quarantaine de fois et nous 
noterons que la répartition de ces attestations est irrégulière. Aucun emploi 
chez Matthieu. Un seul emploi chez Marc. Mais des emplois dans l’Evangile 
selon Jean et le reste dans les Actes et les Epîtres. Rien d’étonnant à ce qu’on 
rencontre souvent, dans les textes centraux de la proclamation apostolique, 
un mot qui exprime l’assurance et la force de la conviction7.

La parrêsia biblique c’est surtout l’assurance de Jésus et de ses 
apôtres dans son enseignement qui prêche l’amour universel. Le médecin 
Vladimir Boldyreff, prêche surtout l’amour marital envers sa femme: 

Tu sais, Olessia, j’ai déjà 38 ans. C’est l’âge où l’on ne veut plus, à tout prix, 
peindre la vie en rose ou au contraire en noir. 

Mon « Je t’aime » d’aujourd’hui est-il comparable à celui de mes 18 ans?
Je ne cherche plus à parler de l’amour et de mes sentiments avec un pathos 
exacerbé et des gestes théâtraux à l’instar d’un jeune homme de 18 ans qui 
se force à impressionner sa première Dulcinée.
Je n’aime que toi. Et personne, ni quelque Ivone européenne, ni quelque 
singe de montagne, ne peut tuer ou atténuer l’amour que je te porte, 
l’amour que tu m’inspires.

Ne doute jamais de moi. Tes questions ne me font pas peur. Je n’ai rien 
à cacher et je peux tout te dire. Je garde précieusement tes lettres et je 
te transmets celles que je reçois pour toi. Ma fidélité est sans limite. Je 
n’existe que pour toi. Je dois rester fort pour toi pour te faire ressentir la 
puissance de mon amour toujours grandissant. 

Lundi 23 août 1935

7 Norbert, Adeline. Parrêsia, l’assurance. Un mot de la Bible. – Biblique.fr, 10 décembre 
2006, http://biblique.blogspirit.com/archive/2006/12/09/parresia-esperance.html 
consulté le 1 décembre 2021.
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Dans la même lettre, il exprime ses craintes nourries par la menace 
grandissante de la guerre, deuxième catastrophe que le monde s’apprête à 
vivre et que son couple devra subir:

Me comprends-tu ? Et puis oublie mes mots, fruits d’un esprit égaré, oublie 
cette souffrance. Oublie, je t’en prie, chair de ma chair, mon Olessia.

Je ne me rappelle déjà plus de ce que je t’écrivais dans mon délire, juste la 
nouvelle que Chauderlot m’avait apportée et qui martèle sans cesse dans 
ma tête : « la guerre » qui menace l’Europe, cela me rend malade.

Tu ne peux pas rester en Europe, jamais je ne donnerai mon accord, impossible 
que tu sois loin de moi pendant un, deux ou trois ans, je ne sais pas combien 
de temps ça dure la guerre, ça dure toujours trop longtemps. Je refuse que tu 
t’éloignes de moi. C’est au-dessus de mes forces. Nous devons être ensemble 
et nous serons ensemble. C’est ma décision. Y adhères-tu ? Je sais que tu la 
comprends car en aucun cas, notre séparation ne peut être longue.

Alors c’est une parrêsia de l’hymen, sous forme de l’écriture de soi, 
que ce médecin russe prescrit dans ses lettres contre les maux qui accablent 
son couple en même temps que le monde qui sombre dans le mensonge 
idéologique.

Voilà ce sol sur lequel poussent et grandissent plusieurs écritures 
de soi, en résonnance. Deux séries de lettres, quelques 180 enveloppes 
contenant de nombreux feuillets écrits de la main de Vladimir. Les ré-
ponses d’Olga sont absentes. Sa voix peut toutefois être entendue, grâce 
aux cartes postales et aux photographies qui furent sauvées des destruc-
tions. Elle écrivit quelques poèmes, à l’âge de soixante ans passés. Elle livra 
deux mois avant son décès, un témoignage vidéo poignant, où son récit 
d’émigration fut recueilli par le journaliste belge Jean-Marie Chauvier. 
Vladimir et Olga étaient des enfants quand les périls ont monté, menant 
au bouleversement de leur vie. Ils témoignent presque dans la nudité c’est-
à-dire, sans position sociale et sans statut ni conscience d’être des témoins. 
Leurs mots nous parlent, de leur passé et de leur présent. Ils ouvrent à la 
recherche et au dialogue, entre un auteur et « sa » traductrice, tous deux 
chercheurs, sur le sens d’être un exilé russe, aujourd’hui et sur plusieurs 
générations. Au fait, ne vivons-nous pas, à notre tour, une nouvelle mon-
tée de périls ?
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Résumé
En 1935 Vladimir Boldyreff, médecin des Russes blancs, exilé au 

Congo belge, écrit des lettres remplies d’amour et d’angoisse à son épouse 
Olga. La jeune femme attend la naissance de leur deuxième enfant à Brux-
elles. Ces lettres sont le principal objet de notre étude. Leur auteur est 
comparable à un héraut de la vérité à l’instar du parrésiaste antique revisité 
par Michel Foucault. Alors on essayera de démonter comment la parrêsia 
sentimentale et maritale de cet épistolier constitue son écriture et l’aide 
à survivre aux tragédies passées incarnées par la Révolution rouge et aux 
menaces futures avec l’approche imminent de la Seconde Guerre Mondi-
ale. Mais un jour, le message adressé à la grand-mère se retrouve dans les 
mains du petit-fils qui cherche à comprendre la vérité de ses proches que la 
mort a réduit au silence. Donc, il s’agit aussi de s’interroger sur la réception 
de ces écrits épistolaires par un descendant de Vladimir, l’un de l’auteur 
du présent travail, par le biais de leur traduction du russe vers le français, 
cette réception s’annonçant, d’emblée, comme un héritage familial et cul-
turel mais aussi comme une quête de soi. De cette façon notre recherche 
épistémologique naviguera de l’écriture de soi vers la quête de soi.

Mots clés  : Russes blancs, médecin, Révolution rouge, Congo 
belge, lettres
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A PARRHESIA OF THE HYMEN

Abstract
In 1935 Vladimir Boldyreff wrote letters full of love and anguish 

to Olga, his beloved wife. He was a young soldier when he exiled from 
Russia to Belgium. He had lost everything destroyed by the civil war. He 
studied in Liège and became a doctor. After marriage, he left Belgium 
with his spouse for Congo and created a medical dispensary in Viadana, a 
village located in the North of the country. Their first boy was born there. 
Olga was expecting a second child when she traveled back to Brussels to 
give birth. Facing an anxious solitude and the first rumors of a new war 
to happen, Vladimir wrote letters to his spouse. These documents are the 
main subject of our study. Their author can be compared to a herald of 
the truth, like the ancient parrhesiastes revisited by Michel Foucault. We 
will try to show how the sentimental and marital parrhesia of this letter 
writer constitutes his writing and helps him to survive the past tragedies 
embodied by the Red Revolution and the future threats with the immi-
nent approach of the Second World War. But one day, the message ad-
dressed to the grandmother finds its way into the hands of the grandson 
who seeks to understand the truth of his loved ones who have been si-
lenced by death. Thus, it is also a problem of questioning the reception of 
these epistolary writings by a descendant of Vladimir, one of the authors 
of the present work, through their translation from Russian into French, 
this reception being announced, from the outset, as a family and cultural 
heritage but also as a quest for the self. In this way, our epistemological 
research will navigate from the writing of the self to the quest for the self.

Keywords: White Russians, Doctor, Red Revolution, Belgian 
Congo, Letters 
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(АВТО)БИОГРАФИЧНИТЕ МАСКИ НА ХУМОРИСТИТЕ
(СПИСАНИЕ „БАРАБАН“)

MASQUES (AUTO)BIOGRAPHIQUES DES HUMORISTES
(LA REVUE « BARABAN »)

Résumé
L’article part de l’idée que les auteurs construisent toujours une 

image d’eux-mêmes différente de la réalité, et suppose que cette différence 
est plus clairement perceptible dans le domaine de l’humour et de la 
satire. À titre d’exemple, on examine les images que les collaborateurs 
de la revue humoristique « Baraban » (Tambour) (1908–1921) se 
créaient, autrement dit, les masques qu’ils portaient devant le public. 
Les « tambourinaires », et les humoristes en général, de cette époque 
ont consciemment construit et maintenu une image commune – celle 
de la bohème sympathique, désargentée, rebelle et révoltée contre les 
autorités, y compris contre les autorités littéraires imposées, qui étaient 
la cible préférée des parodies auxquelles ils avaient souvent recours. En 
même temps, cette image, ce masque partagé, est nuancé ; il a des visages 
différents. Certains préfèrent se présenter en habitants de la capitale 
(Rayko Alexiev, Sava Zlatchkin), d’autres mettent en avant leurs liens 
avec la campagne (Tchoudomir). Le personnage le plus curieux est 
celui de l’ivrogne analphabète Kharalampi Nervozni (un pseudonyme 
supposé de Zakhari Dimitrov Krastev, 1881–1953), construit 
probablement avec la participation d’autres tambourinaires.

Mots-clés : humour, satire, « Baraban », image autobiographique, 
masque
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Пряко или косвено, съзнателно или не, всеки текст гради обра-
за на своя автор. В по-малка или по-голяма степен той се разминава 
с реалния образ на пишещия. Това в пълна сила се отнася до мемоа-
рите и фикционалната литература. Друг е въпросът, че читателите, а 
и критиката невинаги обръщат внимание на несъвпадението. Вглеж-
дането в по-големи корпуси от текстове, характерни за дадена епоха 
или жанр, насочва към различни модели, които възникват, набират 
сила, след това залязват и може да бъдат пародирани, а по-късно 
може отново да се актуализират. Първите примери, които изскачат в 
паметта, са храбрият воин, обхванатият от мирова скръб романтичен 
поет, невинната девойка, често жертва на похищение, фаталната кра-
савица и т.н. Особено ясно изграждането на собствен образ, който не 
се покрива напълно с житейския прототип, се наблюдава в хумора и 
сатирата. 

Примерите тук са взети главно от сп. „Барабан“ (1908–1921). 
Това издание (определяно някъде и като вестник) се радва на отно-
сително широк кръг от сътрудници и има няколко главни редактори. 
Несъмнено основната фигура сред тях е Борис Руменов1. Отначало 
той се включва като автор, от септември 1908 г. е посочван като от-
говорен редактор, а по-късно и като главен редактор (от 1909 г., с 
прекъсвания), някъде по това време приема и основния си псевдо-
ним Борю Зевзека. Сред редовните сътрудници на „Барабан“ са Чу-
домир, Александър Константинов (Дядо Алеко), Ив. Ст. Андрейчин 
(Ваньо Телеграфчията), Сава Стоянов Иванов (Сава Злъчкин), Иван 
Хаджихристов (Mefisto), Георги Машев (Чарни), Петър Дайров 
(Satyr-Digitalis), Ненчо Илиев (Самотник и Сириус), Ал. Божинов, 
Йордан Сливополски (Пилигрим, Zig-zag), Никола Костов (Червен 
Лиляк), Георги Каназирски (Верин) и други.

* * *
Хумористите, а и партийно обвързаните опозиционери по пра-

вило обичат псевдонимите и често избират такива, с които заявяват 
своите пристрастия – Шмайзер (карикатуристът Йордан Николов), 
1 За него вж. Бенбасат, Алберт. Да убиеш Зевзек. – Култура: Портал за култура, 
изкуство и общество 2018: [онлайн] https://kultura.bg/web/да-убиеш-зевзек; 
Аретов, Николай. Чудомир и Борю Завзека. Още едно раздалечаване. – Двама 
млади „барабанисти»: Борю Завзека и Чудомир. – Литературна мисъл, 2020, № 
2, с. 49–74.
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Карандаш (карикатуристът Цветан Цеков), Шмиргела (скулпторът, 
но и карикатурист Николай Владов, който държи да подчертае про-
летарската си идентичност), Зарев (от „за революцията“) и пр. Това 
далеч не е задължителна практика за левите през първите десетиле-
тия на ХХ в. Като хуморист Христо Смирненски (основен псевдо-
ним в поезията на Христо Измирлиев) обикновено се подписва Вед-
бал, Крум Кюлявков – като На баща ми син и пр.

В „Барабан“, а и в другите хумористични издания от началото 
на ХХ в. „партийните“ псевдоними са рядкост, има случаи на алони-
ми (използване на името на някое известно лице, често – литерату-
рен персонаж). Иван Хаджихристов например се подписва Mefisto, 
Райко Алексиев – Fra Diavolo. Не липсват и псевдоними, изковани 
според тогавашните представа за сериозна поезия – Пилигрим (Йор-
дан Сливополски), И. А. Волний (Иван Атанасов), а Никола Костов 
сякаш съчетава партийния цвят и поетичното растение в псевдонима 
Червен Лиляк.

Понякога псевдонимите са резултат от някакво случайно подо-
бие. Чудомир на няколко места разказва за раждането на своя осно-
вен псевдоним. Според един запис в Дневника на писателя от 1947 г. 
преди време негов съселянин (Дянко Фурнаджията) забелязал, че 
той прилича на разпространяван портрет на издирвания от властите 
деец на ВМОРО Чудомир Кантарджиев (1883–1924) – „млад рошав 
комита“; така се родил прякорът, който младият автор приема за свой 
псевдоним2. 

Значещите псевдоними сред барабанистите са като че ли 
по-скоро изключение: Сава Злъчкин е Сава Стоянов Иванов (1882–
1930), Максим Гладний е Чудомир. Възможно е някои псевдоними 
да отпращат към имена и събития, които днес трудно се разпознават. 
По това време хумористите използват множество псевдоними, пове-
чето от които не са натоварени с някакво послание и като че ли не 
държат да наложат името на носителя си. Така познатият поет Иван 
Андрейчин, който за кратко е и редактор на „Барабан“, прибягва до 
снизяващия псевдоним Ваньо Телеграфчията. Популярни са и род-
нинските – Чичо Стоян (Стоян М. Попов), Дядо Алеко (Александър 
Константинов, роден 1882), Многообразието на псевдоними често 

2 Чудомир. Дневник (1947–1967). Казанлък: Фондация Чудомир; ИКК Славика – 
РМ, 1994.
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затруднява не само съвременниците, но и изследователите, които не-
винаги откриват кой стои зад някой псевдоним. Така събраните съ-
чинения на Чудомир пропускат някои негови изяви3. При Чудомир 
се забелязва и едно разделение на псевдонимите – като карикатурист 
той се подписва с основния си псевдоним, а за стиховете използва 
няколко други – Брей, Пст!, Ф., Фе, Оскар Чат, Оскар Бум, Мак. Г. и 
пр. Явно по това време предпочита да се наложи като художник, а не 
като автор на хумористични текстчета.

Тук ще се насоча към едно явление, което заслужава внимание 
от гледна точка на маските, които хумористите си слагат чрез псев-
донимите, но и не само чрез тях – разпределението на ролите между 
постоянните сътрудници и свързаните с тези роли псевдоними. 

Преди това трябва да се посочи, че барабанистите, а и въобще 
хумористите от това време, съзнателно градят и поддържат един общ 
образ – на задружни бохеми, безсребърници и бунтари срещу власт-
та, а и срещу наложените литературни авторитети – любим обект за 
пародиите, към които те често прибягват. Дядо Алеко документира 
дружеската атмосфера в стихотворението „Христос воскресе“, в кое-
то споменава Злъчкин, а и малкото име на Чудомир: 

Шкембе-чорба – ей обед гала. 
А вино някой други литър – това е идеала
на мен, на Злъчкин, на Димитър. 
19124

„Акростихно писмо до Чудомир“ (г. ІV, бр. 206, 8 септ. 1913) от 
Червен Лиляк допълва картината: първите букви на стиховете обра-
зуват изречението „Чудомир не може без пари, тутун и женски“.

Същевременно поне при „Барабан“ (вероятно и другаде) ху-
мористите влизат в различни роли. Когато става дума за редовни и 
ценени от изданието сътрудници, е ясно, че те доброволно и съзна-
телно си слагат тези маски, а другите барабанисти охотно ги използ-
ват в многобройните послания, които си разменят по страниците на 

3 Вж. Аретов, Николай. Чудомир и Сава Злъчкин. Раздалечаване. – В: Чудомир 
между противоречията. В. Търново: Абагар, 2020, с. 7–22.
4 За тебе те умряха : [Сборник]. Състав. Алберт Бенбасат, Йордан Каменов. Со-
фия: Военно изд., 1987, с. 119.
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изданието. И докато Злъчкин и Зевзека недвусмислено отпращат към 
избраната роля, то при други нещата не са толкова ясни.

Псевдонимите, разбира се, не са единственото средство, чрез 
което авторите разкриват ролята, в която влизат. Някои елементи от 
текстовете им разгръщат роли, невинаги свързани с псевдонимите. 
Още докато е в София, Чудомир постепенно влиза в ролята на про-
винциалиста (от малкия град Казанлък, или дори от родното село 
Турия, което е посочено както в някои негови текстове, така и в мно-
го шеговити послания до него), докато роденият в Цариброд Борис 
Руменов и роденият в Сливен Сава Злъчкин, както и роденият в Па-
зарджик Райко Алексиев като че ли предпочитат ролята на столича-
ни5. В едно от посланията си до Чудомир Злъчкин дори се свързва 
конкретно с един от сиромашките квартали на столицата – „Писмо. 
До Чудото в София от Савата из Ючбунар“ (бр. 215, 10 ноември 
1913). Разграничаването на барабанистите от „провинцията“ се забе-
лязва и в посланията, които те (главно Злъчкин) изпращат по време 
на театралните си гастроли из страната до Чудомир, останал в София 
да редактира изданието. По това време излизат и своеобразните ре-
портажи, които Руменов публикува с псевдонима си или с инициали-
те му: „Барабанистите в провинцията (Враца)“ (г. ІV, бр. 218, 1 дек. 
1913), „Впечатления от барабанистите в провинцията (Линията Мез-
дра – Враца – Лом)“ (г. ІV, бр. 216, 17 ноем. 1913). Чудомир посте-
пенно тръгва в друга посока и по-късните му хумористични текстове 
са посветени главно на неговите прочути провинциални „нашенци“.

И Борю е бохем и безсребърник, но за разлика от Чудомир и по-
добно на Злъчкин и Р. Алексиев, той като че ли е по-градска фигура, 
донякъде донжуан, нелишен от известни интелигентски претенции и 
подобно на Р. Алексиев, проявява по-изявен интерес към международ-
ната политика. Борис Руменов е Зевзека, но и редакторът, който раз-
полага с някаква повече или по-малко въобразена власт (преди всичко 
финансова), срещу която някои от останалите, на първо място Чудо-
мир, понякога повече или по-малко шеговито възроптават в текстовете 
си. Ролята на бунтаря предполага подобни жестове срещу всяка власт, 

5 Вж. Аретов, Николай. Чудомир и другите. „Столичанинът“ Райко Алексиев и 
„провинциалистът“ Чудомир. – В: Чудомир с перо и художническа четка или отново 
за границата между живописта и поезията. Ред. кол. Н. Георгиев и др. В. Търново, 
Абагар, 2019, с. 27–46.
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включително и срещу властта на приятеля редактор. В някои случаи 
може да съществува и реален повод, в други недоволството може да е 
резултат и от особености на характера. За някакво напрежение между 
Борю и него разбираме от едно послание до „Чудомир – Турия“ от Са-
вата (Злъчкин), който влиза в ролята на помирител:

Защо бе, Чудо, калимерата разтури я
със Борю и ойде във Турия?
Не знайш ли ти, че много са хамали
що под наем биха си гърбеца дали?
Но как да е, Барабан пак зърка,
чефтето си без теб макар че май обърка6.

В последвало закачливо послание на Чудомир до Б. Руменов 
финансовите отношения се смесват с авторско огорчение:

Борю Зевзеку
(пусулка по частен човек)
Аз ти пратих преди три дни карикатурата
И не виждам я в страниците на днескашния брой. –
Крив ли съм аз, че не дава я цензурата,
Крив ли съм, че криво стъпя днешния обществен строй?
…
Но разбрах вече – за напред ще да пиша по поръчка
За мухите конски, волски и как се сее барабой,
Но дорде тях изтипосам, ти стори си адамлъка
И пратѝ банкнота книжна, вехта, синя – едър брой7.

Борю е обект и на други подобни стихотворни закачки. Една от 
тях е дело на Ваню Телеграфчията (Ив. Ст. Андрейчин):

Барабанска слава
(Епиникии)
Зевзека Борьо, син на ново време,
писач на хитри фейлетони,

6 Барабан, ІV, № 180, 15 юли 1912.
7 Барабан, ІV, № 199, 21 юли 1913.
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носач на хиляди емблеми:
Любов, вино, изкуство. Който гони
всевечно сам из джеба си парите.
Кога ласкаят го жените
той смело се от тях отвръща
и пак по две-три нявга той прегръща8.

Обстоятелствата вкарват Зевзека, Чудомир, Никола Костов 
(Червен Лиляк) и други барабанисти и в една друга роля – на войни-
ка от фронта. Тя е наложена от обстоятелствата и всъщност се оказва 
вариант на образа на несретника и безсребърника. И при двамата, а и 
при другите барабанисти фронтоваци героичните пози и разкази за 
воински подвизи напълно отсъстват, въпреки че както свидетелстват 
познатите от други източници факти, Борис Руменов завършва Шко-
лата за запасни офицери, от 1912 до 1918 г. участва и в трите войни, 
раняван е и е кавалер на три ордена за храброст. В списанието вой-
ните са обект на ирония (към себе си, към „своите“ и към противни-
ците), понякога са представяни като източник на страдания, но не 
стават повод за героизиране.

По-актуални за хумористите са „тиловите герои“, едно от по-
следните послания на Чудомир, подписал се Оскар Бум, е наречено 
„Писмо (до Сава Злъчкин, незаконно забогатял барабанист през на-
стоящата война)“ (г. VІІ, бр. 321, 27 авг. 1916). Поредната солена за-
качка, разбира се, няма фактическа основа и никой, включително и 
Савата, не я възприема сериозно. Реакцията на Сава – „Отговор до 
Чудото“ – е изпълнена с приятелски чувства:

Абре Чудо чудновато,
сладко като чоколато,
…
Аз ти пращам сто целувки
през съдраните обувки,
през червата, що къркорят
на фасулко мил от зорът
и ти чакам отговорът9.

8 Барабан, ІІ, № 87, 3 окт. 1910.
9 Барабан, VІІ, № 336, 10 дек. 1916.
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Барабанистите се завръщат от армията и С. С. (вероятно Злъч-
кин) ги посреща с радостни стихове:

Дойдоха пак (Щъркелостишие)

Някак неусетно след тях наподир,
като яка от гума лъсна Чудомир,
простил се от чизми, вакса и мундир.
Бедният! Вратът му хванал педя кир.
И „нещо“ в гърбеца му не дава мира.
Лъсна се, обходи на длъж и на шир,
за да найде Боря – животворний вир,
та да пипне малко „келепир“. 
Но отвред получи, че няма хаир -
власите подбили книжний панаир!
И той се повърна със разбит кумир,
и скита два деня клетий голищир,
На третий – във Павел баня найде мир10.

По време на Първата световна война Зевзека публикува поре-
дицата казармени текстове „Между драгоманци“ (г. VІІ, бр. 315, 16 
юли 1916 – бр. 363, [17 юни] 1917), в които иронизира манталите-
та, необразоваността, а и диалекта на шопите в армията. Малко нео-
чаквано и не така подчертано Зевзека влиза в ролята на интелигента 
(която по правило е обект на ирония в „Барабан“), който не успява 
да се слее с далеч неидеализирания образ на народа. Отношението му 
към драгоманците е по-критично и дистанцирано от Чудомировото 
към неговите „нашенци“.

Дистанцираното отношение към „народа“ се открива и в тек-
стовете на Зевзека, близки до пътеписа. Към този жанр гравитират 
информациите за гастролите на барабанистките представления из 
страната. Обикновено те са подписвани от Завзека с псевдонима 
или с инициалите му. Така е при текста „Впечатления от бараба-
нистите в провинцията (Линията Мездра – Враца – Лом)“ от Б. З.      
(г. ІV, бр. 216, 17 ноем. 1913). Харалампи Нервозни участва в пътува-
нията, а името му стои под някои от дописките (г. ІV, бр. 218, бр. 221, 

10 Барабан, ІV, № 205, 1 септ. 1913.
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1 и 22 дек. 1913). На друга Зевзека слага подзаглавие „Един разговор 
с Харалампи на високо-художествена тема“, а на трета – „Одисеята на 
Харалампи“ (г. ІV, бр. 220, 15 дек. 1913). 

От друга страна, при Зевзека общата склонност към автопаро-
дия като че ли е по-подчертана. Тя е изведена на преден план в специ-
алния брой (г. VІІІ, бр. 397, 23 февр. 1918), посветен на сватбата му, в 
който голяма част от тогавашните сътрудници го засипват с доброна-
мерени, но солени шеги. 

По-късно Чудомир ще си спомни за раздялата с „Барабан“, ще 
рече – отчасти и с изградения там образ:

Така с момчешки нескопосани карикатури и сакати стихотворения 
аз измъчвах доста време читателите. Балканската война обаче и след 
нея Първата европейска между другото извършиха едно добро дело 
– отклониха ме и ме освободиха от тези младежки увлечения. 

Завърших след това Художествената академия, станах учител в про-
винцията, одаскалих се, почнах да развъждам кокошки, да правя тур-
шии и така се изминаха, кажи-речи, двадесет години.

През 1920 г. Чудомир става учител в Казанлък, а през 1921 
се жени за художничката Мара Нонова. Десетина години по-късно, 
през 1932 г., става постоянен сътрудник на в. „Зора“, където излиза 
голяма част от популярните му и днес прозаични текстове. С напус-
кането на „Барабан“ той до голяма степен излиза от ролята, която си 
е изградил и която другите охотно поддържат – безсребърника бохем 
от провинцията.

* * *
И другите барабанисти до голяма степен съзнателно градят 

своите публични образи, които не е задължително да съвпадат изця-
ло с житейската реалност. В най-голяма степен това важи за Харалам-
пи Нервозни. Името му е наложено масирано в бр. 85 (г. ІІ, 5 септ. 
1910), който започва с карикатурата на П. Малев „Харалампи в свои-
те служебни обязаности“ и продължава със стихотворенията „Ах, Ха-
ралампи“ – любовно писмо от непознатата почитателка Христина от 
Пещера, „На нашия Харалампи“ от Дядо Алеко, „Ода за Харалампи“ 
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от Прокудин (Стоян Шакле)11 и прозаичното „Харалампиевото жи-
тие и характеристика“ от Б. З.

Според източниците зад псевдонима стои реален човек – За-
хари Димитров Кръстев (1881–1953)12. Неговото присъствие в спи-
санието е подчертано карикатурно – той се изявява като пияница, 
текстовете му съзнателно използват просторечие и демонстрират 
некомпетентност и ниска култура. На Харалампи е отредена ролята 
на шута сред барабанистите (самите те също обичат да се държат като 
шутове) и това му позволява по-свободно отношение към всички 
властници, включително и към царя (който не е пощаден и от други-
те сътрудници на списанието). При Харалампи граденият от другите 
образ в най-голяма степен съвпада с житейското му поведение. Мла-
дият театрал Никола Икономов, който за кратко се присъединява 
към трупата на барабанистите при един от гастролите им, вероятно в 
Стара Загора, по-късно си спомня за реалния човек:

Най-ярката фигура [в трупата на „Барабанистите“] беше прославе-
ният от самото списание „Барабан“ Харалампи Нервозни. Аз мечта-
ех да видя този прославен човек, защото, откровено казано, по него 
време едва ли имаше друга по-популярна личност в България от него. 
Защо „барабанистите“ бяха избрали този кретен, за да създават от 
него една гротескна фигура, просто и сега недоумявам. Да, той беше 
определен кретен и нищо друго. Един алкохолик, който никога не 
изтрезняваше. Висок, сух като скелет, с едри почернели зъби, кръвя-
сали от пиянство очи, с вечно клатеща се глава, той говореше винаги 
на шопски. Беше научил две дълги стихотворения, едното – „Тъща 
къща преобръща“, другото – „Свети Георги со велосипедо“, които 
казваше безобразно, като махаше страхотно с ръце13. 

Споменът не посочва година (но случката е скоро след Буку-
рещкия договор от 1913). Мемоаристът споменава поименно само 
още Стоян Шакле (1882–1916) и Сава Злъчкин14. Не ми е известен 
авторът на споменатото стихотворение „Свети Георги со велосипе-

11 За тебе те умряха : [Сборник]. Състав. Алберт Бенбасат, Йордан Каменов. 
София: Военно изд., 1987, c. 159–166.
12 Периодика и литература. Т. 3: Литературни списания и вестници, смесени списа-
ния, хумористични издания (1902–1910). София: БАН, 1994, с. 742, 769.
13 Икономов, Никола. Между изкуството и живота. София: Нар. младеж, 1968, с. 106.
14 Пак там, с. 103.
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до“, но в наши дни то се превръща в музикален хит на пародийната 
ъндърграунд група „Черно фередже“ (основана през 1994). Допус-
кам, че реалният човек е целенасочено подбран и съзнателно стили-
зиран от барабанистите и на първо място от Зевзека, който вероятно 
има пръст и в написването на неговите текстове. Във всеки случай, 
когато Б. Руменов е мобилизиран и не публикува в „Барабан“, и име-
то на Харалампи не се среща по страниците на списанието. 

* * *
Барабанистите се стремят да изграждат различни сюжети, 

свързани със списанието. Затова са им необходими и маските, които 
повечето от тях охотно използват. Чрез тях те разнообразяват споде-
ления образ на бохема безсребърник и размирник. Така се появяват 
неговите нюансирани варианти на столичанина, провинциалиста, 
шута, шефа, в някои случаи – и донжуана. Някои от барабанисти-
те като че ли стоят по-дистанцирано (Р. Алексиев, Ал. Божинов, 
Ив. Андрейчин, Н. Фол), а и като че ли са склонни да предпочетат 
по-традиционната за епохата роля на бедния и недооценен поет –    
Д. Подвързачов (Некiй Нагел), Иван Хаджихристов, епизодично 
появяващите се Д. Дебелянов (Amer), К. Константинов…

Струва ми се, че в някаква степен подобно разпределение на 
ролите, което да изгражда различни сюжети, може да се потърси и 
в повечето от достатъчно стабилните литературни кръгове и общ-
ности, включително и при „Мисъл“.
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Резюме
Статията тръгва от разбирането, че авторите винаги градят 

някакъв свой образ, различен от реалния, и допуска, че това разми-
наване е по-ясно забележимо при хумора и сатирата. Като пример 
са разгледани образите, които постоянните сътрудници на хумо-
ристичното издание „Барабан“ (1908–1921) си изграждат, предпо-
читаните от тях маски, с които излизат пред публиката. Барабани-
стите, а и въобще хумористите от това време съзнателно градят и 
поддържат един общ образ – на задружни бохеми, безсребърници 
и бунтари срещу властта, а и срещу наложените литературни ав-
торитети, които са любим обект за пародиите, към които те често 
прибягват. Същевременно този образ, тази споделена маска е нюан-
сирана, тя има различни варианти. Някои предпочитат да се пред-
ставят за столичани (Райко Алексиев, Сава Злъчкин), други под-
чертават връзките си с провинцията (Чудомир). Най-любопитен е 
образът на необразования пияница Харалампи Нервозни, предпо-
лагаем псевдоним на Захари Димитров Кръстев (1881–1953), из-
граден вероятно с участието и на други барабанисти.

Ключови думи: xумор, сатира, „Барабан“, автобиографичен 
образ, маска

(AUTO)BIOGRAPHICAL MASKS 
OF THE HUMORISTS

Abstract
The paper takes upon the idea that authors always build some 

kind of image of themselves that is different from the real one and 
suggests that this distinction is more obvious in the field of humor 
and satire. As an example, the images that the frequent contributors 
to the humorist magazine “Baraban“ (Trum) (1908–1921) created 
for themselves, the masks that they decided to present to the public. 
The drummers and the humorists from that time in general build and 
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maintain one collective image – that of the unanimous Bohemians, 
poor and rebellious against all kinds of authority, who are the frequent 
target of their irony. At the same time this collective image, this shared 
mask has its nuances, its variations. Some of them preferred to present 
themselves as men from the capital city (Rayko Alexiev, Sava Zlachkin), 
while others (Chudomir) highlighted their connection with the small 
towns and even villages and their way of life. The most curious one is the 
image of the uneducated drunkard Haralampi Nervosni (Haralampi the 
Nervous), a presumed pseudonym of Zahari Dimirtov Krastev (1881–
1953), probably created with the participation of the other drummers.

Keywords: Humor, Satire, “Baraban“, Autobiographical Image, 
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AUTOBIOGRAPHISME CREATEUR : 
L’AUTEUR AU MIROIR DE L’ŒUVRE 

АВТОБИОГРАФИЗМЪТ ТВОРЕЦ: 
АВТОРЪТ В ОГЛЕДАЛОТО НА ТВОРБАТA 

Резюме 
Наблюденията ни се съсредоточават в пространството око-

ло литературната творба, включващо всички съпътстващи я тексто-
ве, създадени предимно от трети лица (биографи, критици, теоре-
тици). Сред тях попадат и авторските метадискурси, които са обект 
на нашето внимание – под формата на бележки, коментари, есета, 
интервюта и пр., – в които авторът се завръща към своя текст.

Поради своята хибридност тези своеобразни авторски 
жанрове винаги са били до голяма степен проблематични и обик-
новено са събуждали колебания относно границите на литератур-
ното. Факт е обаче, че те традиционно са били включвани в събра-
ните съчинения на даден писател, т.е. смятани са за част от неговото 
литературно наследство и за важен щрих към неговия литературен 
образ. Може да твърдим, че фигурата на автора, която се формира 
благодарение на творбата и на многобройните дискурси, които я 
съпътстват, се явява също и нейно продължение, едно „творение в 
действителността“.

В тези авторски изповеди биографичното любопитство на 
публиката (отстрани) среща желанието на самите творци (отвътре) 
да открият тайната на превращението – на фона на винаги заклей-
мяваното като еретично търсене на биографеми около създаването 
на едно произведение. 
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Следователно метадискурсът е насочен към четивността на 
текста и добрата рецепция. Той е също знак за саморефлексия – върху 
конкретно произведение и по-общо върху литературното творчест-
во. Той е място на интерес на автора към себе си, към трудностите 
на литературното сътворяване, към собствения статут и към отно-
шението му към своя материал – езика.  Става повод за разпитване 
на творческата инстанция от първо лице. Може да се разполага от 
по-конкретното „Как написах“ до по-глобалното „Как пиша“. От 
тези текстове обичайно се интересува т.нар. генетична критика, но 
те отлично се вместват и в обзора на автобиографичните жанрове. 
Макар и обърнати към писането на дадена творба, те са по същество 
по-близо до нейното четене. Авторът се опитва да ориентира ре-
цепцията в избраната от него посока, да я впише в даден социален 
контекст, да инсценира определен замисъл, да заяви някаква есте-
тическа принадлежност, но най-вече да изгради своя автопортрет.

Ключови думи: Aтелието на писателя, образи на авторa, ли-
тературни автопортрети, метадискурси

Seuls certains genres permettent à l’auteur de parler ou d’écrire ou-
vertement sur lui-même et de soigner son propre portrait littéraire. Après 
la « mort » de l’auteur proclamée dans les années 1960, nous avons as-
sisté non seulement à son retour triomphal, mais aussi à un intérêt sans 
précédent pour sa présence dans la communication littéraire. En même 
temps, nous sommes plus conscients que jamais du fait que les images de 
l’auteur ne peuvent être pensées qu’au pluriel. L’auteur s’avère être peut-
être la catégorie la plus complexe et la plus controversée de la littérature 
(A. Compagnon1) et avec lui on tombe au cœur des proportions à jamais 
indéchiffrables entre réalité et fiction, entre fait et fiction, qui font la 
bonne littérature. Mais si l’on fait abstraction de la figure en filigrane qui 
se glisse entre les lignes d’un texte littéraire, rares sont les endroits où l’au-
teur lui-même intervient dans le « kaléidoscope d’images qui se construit 
autour de son nom »2, pour tenter de les contrôler ou, plus généralement, 

1 Compagnon, Antoine. Le démon de la théorie. Littérature et sens commun. Paris, Seuil, 
1998.
2 Amossy, Ruth. La double nature de l’image d’auteur. – Argumentation et Analyse du 
Discours, 3 | 2009: http://journals.openedition.org/aad/662 
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de créer une autre image que celle que lui attribuent ses lecteurs ou ses 
commentateurs.

Nos observations se concentrent sur l’espace qui entoure l’œuvre 
littéraire, y compris tous les textes qui l’accompagnent, écrits principa-
lement par des biographes, critiques, théoriciens, mais qui comprenent 
aussi ces métadiscours d’auteur qui nous intéressent sous forme de notes, 
de commentaires, d’essais, d’entretiens, etc. dans lesquels l’auteur revient 
sur son texte, et auxquels Gérard Genette donne le nom d’épitextes.

Ces genres d’auteur particuliers, en raison de leur hybridité, ont 
toujours été largement problématisés et ont généralement suscité des 
doutes quant aux limites du littéraire. Le fait est, cependant, qu’ils ont 
traditionnellement été inclus dans les œuvres complètes de chaque écri-
vain, c’est-à-dire qu’ils ont été considérés comme faisant partie de son 
héritage  littéraire et comme un trait important de son portrait littéraire. 
On peut avancer que la figure de l’auteur, qui se forme grâce à l’œuvre 
et aux nombreux discours qui l’accompagnent, est aussi leur continua-
tion, « une création dans la réalité »3. Cela est particulièrement vrai à 
l’époque moderne, où la personnalité de l’écrivain est si médiatisée qu’elle 
devient souvent plus importante que l’œuvre elle-même. Encore une fois, 
il ne s’agit pas ici de la vie expliquant la créativité, ni non plus d’opposer 
l’individu à l’auteur (objet du célèbre affrontement entre Saint-Beuve et 
Proust4), mais précisément de leurs parallèles, de la fusion entre le réel et 
le scriptural, entre la biographie et l’écriture : de la naissance de l’écrivain. 
De ce qui fait  Michel Leiris s’exclamer : «Ma vie vivante [...] a pour sang 
l’encre de mon stylo »5.

Ainsi, la curiosité du public (depuis l’extérieur) rejoigne le désir des 
artistes eux-mêmes (depuis l’intérieur) de découvrir le secret de la mé-
tamorphose – avec en toile de fond la recherche (toujours stigmatisée 
comme hérétique) de biographèmes autour de la création d’une œuvre.

Philippe Lejeune appelle «  autogénéticiens  » les écrivains qui 

3 Puech, Jean-Benoît. La création biographique, dans B. Louichon, J. Roger (dir.) L’au-
teur entre biographie et mythographie. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 
2002, p. 45–74.
4  Relativisé aujourd’hui, voir par ex. Maingueneau, Dominique. Contre Saint Proust ou 
la fin de la littérature. Paris: Belin,2006.
5 Leiris, Мichael. Langage, Tangage ou Ce que les mots me disent. Paris: Gallimard, L’ima-
ginaire, 1985, р. 161.
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dévoilent la genèse de leurs œuvres6. En pratique, cependant, ce type de 
textes n’introduisent pas le lecteur tant dans l’atelier d’écriture que dans 
l’histoire de l’auteur. En parlant de leurs œuvres, les écrivains construisent 
en fait leur image d’auteur, leur autoportrait. Ce type de textes invalide 
l’opposition vie/œuvre et nous oriente plutôt vers une «  bio-littéra-
ture ». Lorsque l’écrivain parle de lui-même en tant qu’auteur, il s’iden-
tifie à son œuvre, comme nous en persuadent, par exemple, le propos cé-
lèbre de Flaubert « Emma Bovary c’est moi » ou la remarque du poète 
irlandais W. Yeats « Je me corrige moi-même en corrigeant mes livres »7. 
L’écrivain crée non seulement son œuvre mais aussi son autoportrait : il 
soigne son image de l’auteur qu’il laisse à la postérité avec autant de zèle 
avec laquelle il soigne son œuvre. Ce type de textes rende la frontière entre 
la vie de la personnalité fictive et la vie de la personnalité biographique 
encore plus poreuse.

Mais pourquoi les écrivains eux-mêmes ressentent-ils le besoin de 
parler de leurs méthodes de création, de lever le voile sur leurs motiva-
tions, leurs intentions et leurs stratégies, et dans quel but le font-ils? Le 
stigmate attaché à cette entreprise s’explique avec la conviction que l’au-
teur est incapable de commenter son œuvre. Gérard Genette remarque 
dans Seuils qu’il pèse un «  tabou de compétence sur l’interprétation 
auctoriale » et le soupçon qu’il manque à l’auteur d’objectivité et « de 
conscience claire » pour décrypter ce qu’il a lui-même créé8. Cependant, 
tout cela n’empêche pas aujourd’hui les discours auctoriaux de se mul-
tiplier, et l’auto-herméneutique de devenir une pratique de plus en plus 
courante.

Dans l’atelier de l’écrivain. Métadiscours
Il s’agit d’une forme particulière de confession, d’une autre auto-

biographie, voire d’un roman de création9. Mais considérons ce genre par-

6 Lejeune, Philippe. Les brouillons de soi. Paris : Seuil, Poétique, 1998, р. 148.
7 Cité d’après M. Yourcenar: L’Express, 10 fevrier 1969: https://www.lexpress.fr/
culture/livre/1969-l-express-va-plus-loin-avec-marguerite-yourcenar_2059183.html
8 Labeille, Sophie. Le rapport de l’écrivain à l’écriture dans le cas particulier de l’épitexte 
autonome tardif, Equinoxes, 2004: https://www.brown.edu/Research/Equinoxes/jour-
nal/issue3/eqx3_labeille.html
9 Aux deux extrémités de ce pont vers la fiction, on trouve, par exemple, le livre de Grauby, 
Françoise. Le roman de la création. Écrire entre mythes et pratiques. Amsterdam, New 
York, Brill/Rodopi, 2015, qui cherche les projections biographiques de la créativité, et 
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ticulier, qui suit l’écriture du texte, et qui raconte, interprète et commente 
des éléments de l’œuvre ou l’algorithme de sa création. Il peut se situer 
entre le « Comment j’ai écrit… » plus concret et le « Comment j’écris » 
plus global. C’est à ce que s’intéresse généralement la critique génétique, 
mais ces textes s’inscrivent également dans le panorama des genres auto-
biographiques. S’ils abordent en apparence l’écriture d’une œuvre, ils se 
rapprochent en effet de sa lecture. L’auteur tente d’orienter la réception 
dans la direction qu’il a choisie, de la situer dans un contexte social parti-
culier, de mettre en scène une conception particulière, d’affirmer une af-
filiation esthétique (par exemple à un courrant littéraire particulier), etc.

Le  fondateur de ce genre – autobiographique dans sa forme et fictionnel 
dans son contenu – est E. A. Poe avec son essai « Philosophy of Composition » 
(1848), consacré à la genèse de son célèbre poème « The Raven ». C’est un 
texte inaugural qui retrace la création – étape par étape – de son poème em-
blématique et, ce faisant, lance une perspective littéraire vouée à un brillant 
avenir, légitimant de telle manière l’herméneutique auctoriale10. 

Guidé par le désir d’attirer l’attention du public sur l’artiste, pour 
ainsi dire, en le faisant sortir de l’ombre de son œuvre, mais aussi de dévoi-
ler l’artisanal de son travail (« les trucs », « les embryons de la pensée », 
« le maquillage »), il recourt à une véritable stratégie discursive de mise 
à nu de la genèse de l’œuvre littéraire, poussé par la volonté de réfuter 
le mythe de l’inspiration qui anime le mouvement de la main du poète. 
Edgar A. Poe met en avant l’effort au détriment du don, la planification 
au lieu de l’intuition, le choix rationnel des moyens pour obtenir « l’effet 
recherché » à la place de l’étincelle divine. Il décrit ainsi la création de 
son poème avec une précision et une logique mathématiques. Le poète 
intellectualise l’acte de création ainsi que l’inspiration elle-même. La lit-
térature devient un exercice mental.

N’éprouvant pas la vanité des écrivains de ne pas commenter publi-
quement les affres de la création, il souligne au contraire son désir, deside-

celle de Gauvin, Lise. Le roman comme atelier. Paris, Karthala, 2019, qui traite l’écriture 
comme une intrigue. Le livre de Lise Gauvin s’attarde sur ces « romanciers fictifs », 
grâce auxquels le lecteur est invité à observer la naissance du texte, sorte de work in 
progress, ainsi que la fusion de littérature et de réflexion sur la littérature inhérent à 
l’époque contemporaine.
10 « Les auteurs ne s’embarrassent plus de scrupules sur la légitimité de l’herméneutique auc-
toriale » remarque Genette, Gérard e dans son livre Seuils. Paris : Seuil, « Poétique », 1987, 
p. 339.
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ratum, de dévoiler tout le modus operandi de la construction d’une de ses 
œuvres, et choisit le poème « Le Corbeau » comme le plus connu d’entre 
elles. « Mon dessein, explique le poète, est de démontrer qu’aucun point 
de la composition ne peut être attribué au hasard ou à l’intuition, et que 
l’ouvrage a marché, pas à pas, vers sa solution avec la précision et la rigou-
reuse logique d’un problème mathématique»11. 

Au début incombe de choisir une impression ou un effet spéci-
fique que l’œuvre doit produire sur ses lecteurs, ainsi qu’un message qui se 
montre universel. Le poète décèle ainsi son thème – la beauté, qui élève 
l’esprit, le registre approprié – le ton de la tristesse, la phonétique du re-
frain – Nevermore, ainsi que l’oiseau synonyme de mauvais présage – le 
corbeau. Il se tourne ensuite vers le sujet le plus mélancolique de la condi-
tion humain – la mort – et, en l’associant à la beauté, il arrive à ce qu’il 
considère être l’image la plus poétique – la mort d’une belle femme. Tou-
jours à la recherche de l’effet poignardant sur le lecteur, c’est au tour de la 
rime, du rythme, du lieu – l’espace clos, du temps – la tempête et l’heure 
de minuit, et enfin du symbolique de l’ombre noire sur le marbre blanc de 
Palade, jusqu’au final Nevermore.

Bien sûr, en rejetant un mythe – celui de l’inspiration – Poe 
construit un autre : celui de la rationalité de la création. Il compose tout 
simplement une nouvelle œuvre littéraire déguisée en recette d’écriture 
créatrice, et cela fait penser aux mots de son successeur renommé Umberto 
Eco qui résume son roman Baudolino comme suit : « Prenez Constanti-
nople en feu, un jeune menteur, un empereur allemand, ajoutez quelques 
monstres asiatiques et vous avez le roman »12.

Lorsque Italo Calvino a publié son essai Comment j’ai écrit un de 
mes livres13, il ne décrivait pas tant la naissance de son roman Si par une 
nuit d’hiver un voyageur que le fait de le situer dans l’esthétique de l’Ou-
LiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle14) et dans la sémiotique d’Al-
girdas Greimas15. Les fameux carrés qu’il trace et qui semblent l’avoir 

11 Poe, Edgar Alan. La Genèse d’un poème, Traduction par Ch. Baudelaire. Histoires 
grotesques et sérieuses, Michel Lévy frères, 1871, p. 334.
12 Eco, Umberto. Confessions d’un jeune romancier. Paris: Le Livre de Poche, 2015, p. 24.
13 Calvino, Italo. Comment j’ai écrit un de mes livres. – Actes sémiotiques, VI, 51. 1984.
14 L’Ouvroir de Littérature Potentielle fondé en 1960 par Raymond Queneau et Fran-
çois Le Lionnais. Les membres de l’Oulipo inventant de nouvelles règles de composi-
tion, combinant la littérature et les mathématiques.
15 Greimas, Аlgirdas. Du sens. Paris: Seuil, 1970.



179

aidé dans l’écriture du roman (Fig. 1) – une adaptation de la sémiologie 
structurelle de Greimas – sont pratiquement absents parmi les brouillons 
du roman. En effet, l’auteur écrit un supplément à son œuvre par le biais 
d’une nouvelle fiction – la fiction de sa création – et, comme Poe, in-
vente une genèse exclusivement mentale et complètement  imaginaire. Le 
prolongement du livre par une construction théorique de sa fabrication, 
apparaît comme une stratégie narratologique qui se situe dans l’horizon 
théorique de l’époque.

Fig. 1. Comment j’ai écrit un de mes livres – extrait du livre.
Ed. Actes sémiotiques, VI, 51, 1984.

Dans l’Apostille sur le Nom de la rose, U. Eco précise son propre in-
tention scripturale par ces mots : « J’ai commencé à écrire en mars 1978 ; 
j’avais le désir d’empoisonner un moine ». Cette manœuvre remarquable 
permet à l’éminent sémioticien d’expliquer la genèse du roman en se ser-
vant d’éléments du roman lui-même. Plutôt que de mettre en évidence un 
motif personnel en levant le voile sur la biographie de l’auteur, il puise son 
argumentation dans l’histoire romanesque en faisant un récit sur le récit. 
Il fait preuve d’une fabulation sans fin. Lorsqu’il dit que l’homme est un 
fabulateur né, il camoufle le fait que c’est plutôt valable pour lui-même en 
tant qu’auteur. Il contribue ainsi à la création d’une mythologie publique 
autour de l’auteur sans rien dire sur l’origine du roman comme expression 
d’une subjectivité concrète. Nous avons d’une part le texte, expression des 
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possibilités combinatoires d’un système complexe de signes, et de l’autre 
– le mythe de l’auteur. Eco sait très bien que l’écrivain d’aujourd’hui doit 
non seulement raconter, mais aussi se raconter, se mettre en scène en tant 
que scripteur, une tendance qui fidélise les lecteurs.

Selon la juste formule de Paul Valéry, « Qui écrit entre en scène ». 
Ou encore d’après Martine Boyer-Weinmann « De ce petit théâtre de la 
création, l’écrivain se donne volontiers comme le dramaturge et l’acteur 
souverain : que sa vie nourrisse ou déserte ce théâtre, que le monde s’y 
engouffre ou s’en retire, ce serait à lui seul de tirer les fils, dans le splen-
dide isolement de l’écriture »16. Dans un essai, Calvino raconte l’habitu-
de qu’avait Charles Dickens d’organiser de véritables pièces de théâtre à 
ses romans. Séduit lui-même par le théâtre, dont le rêve de devenir acteur 
est resté irréalisé, Dickens non seulement écrivait ses œuvres, mais voulait 
aussi les présenter de manière immédiate à son public. « Le récit retour-
nait à ses racines de communication orale, écrit Calvino, le public payait 
pour assister aux récitals du romancier comme on paie pour une représen-
tation théâtrale »17. Ainsi, selon Calvino, on assiste à une renaissance du 
« jeu ancien entre le narrateur et l’auditeur, sollicitant la présence phy-
sique d’un public », qui rappelle le chœur dans la tragédie antique.

Lui-même adepte de l’écriture expérimentale, Calvino fait preuve 
d’un sens extraordinaire pour ce qui reste et ce qui résiste dans les rela-
tions entre l’auteur et le public, supposant la possibilité d’un retour de ce 
jeu originaire entre l’écrivain et ses lecteurs :

Ce caractère de spectacle collectif ne s’est pas perdu au cours des siècles, 
depuis que le récit a cessé d’être un récital de conteurs et de chanteurs 
populaires pour devenir un objet de lecture solitaire et introvertie. On 
peut dire que ce caractère a été perdu récemment, et il est peut-être trop 
tôt de juger s’il s’agit à un coucher de soleil définitif ou à une éclipse 
temporaire18.

Aujourd’hui, nous assistons à ce retour, à ce regain d’intérêt pour 
la vive voix de l’écrivain qui transmet d’habitude les voix des autres, de 
l’écrivain qui ne s’exprime que par l’écrit. En lien direct avec le thème de 

16 Boyer-Weinmann, Martine. « L’écrivain devant les témoins de sa vie », in : M. Auger, 
M. Girardin (dir.) Entre l’écrivain et son oeuvre. In(ter)férences des métadiscours littéraires. 
р. 81-96.
17 Калвино, Итало. Невидимите градове. София: Нар. култура, 1990, с. 198.
18 Ibid. р. 199.
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la performance dont nous sommes en train d’aborder, un autre genre de 
soi est en plein essor aujourd’hui : l’interview littéraire19. Par conséquent, 
lorsque nous parlons des genres auctoriaux, des différents métadiscours 
d’auteur, nous devons sans hésiter ajouter l’entretien d’écrivain à la liste. 
Tous ces textes, écrits ultérieurement, permettent à l’auteur de revenir sur 
son texte, de l’expliquer, de le reformuler pour tenter d’empêcher d’éven-
tuelles erreurs d’interprétation.

Le métadiscours se concentre donc sur la lisibilité du texte et sur 
sa bonne réception. C’est aussi un signe d’autoréflexion – sur une œuvre 
particulière et sur la créativité littéraire en général. Le métadiscours est 
le lieu idéal pour l’analyse et le renouvellement. C’est le lieu de l’inté-
rêt de l’auteur pour soi-même, pour les difficultés de la création littéraire, 
pour son propre statut et pour les relations avec son matériau – le langage.  
C’est un lieu d’expression, de connaissance de soi, de questionnement de 
l’instance créatrice à la première personne.

En parlant d’avant-propos, de couvertures de livres, d’interviews 
et d’autres textes auctoriaux, le Nobel de littérature O. Pamuk précise 
qu’il aime lire cette « méta-littérature », qui pourrait acquérir une forme 
théorique, métaphysique ou poétique. « Les prétentions et les justifica-
tions que les écrivains utilisent pour légitimer leurs textes, le langage in-
habituel, la duplicité, l’hésitation et les incohérences, ne sont parfois pas 
moins révélatrices que les romans eux-mêmes », écrit-il, ainsi que : 

L’impact d’un roman sur les lecteurs est déterminée en partie par ce que 
les critiques en disent dans les journaux et les magazines, ainsi que par les 
déclarations des auteurs eux-mêmes, dont l’objectif est de contrôler et de 
manipuler la manière dont le livre est lu et reçu20.

Cette modélisation de l’œuvre et l’orientation de son effet sont aus-
si d’éléments de l’élaboration de l’image de l’auteur, mais, comme nous 
l’avons dit, partagée entre le réel et la pure fiction, entre la biographie et 
la mythographie.

Le mythe auctorial
Le poète romantique anglais Samuel Coleridge avait l’habitude de 

19 Voir par ex. Thérenty, Marie-Ève. Du portrait littéraire à l’interview d’écrivain: https://
books.openedition.org/pulm/855
20 Pamuk, Orhan. Le romancier naïf et le romancier sentimental. Paris: Gallimard, 2012, p. 36.
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publier ses œuvres inévitablement accompagnées de notes, de préfaces, 
d’explications – le tout dans le but d’orienter la lecture. Comme on le sait, 
l’auteur du célèbre poème « Kubla Khan » a toujours affirmé qu’il l’avait 
écrit à la suite d’un rêve induit par l’opium, d’un seul souffle et sans aucun 
remaniement. En ce qui concerne son poème « Religious Musings », il 
indique en note qu’il a été composé pendant la nuit de Noël 1794, bien 
que sa correspondance montre qu’il travailla le poème pendant deux ans 
de façon assidue21. Dans l’ensemble, Coleridge est précisément le genre 
d’artiste qui souhaite donner l’illusion que ses œuvres ont été créées spon-
tanément et avec légèreté. Bien que de nombreux spécialistes de son œuvre 
aient relevé des incohérences entre les différents témoignages de l’auteur, 
le plus tranchant se montre Norman Fruman qui, dans son livre Coleridge. 
The Damaged Archangel (London, George Allen & Unwin Ltd, 1971) 
accuse directement le célèbre poète de mensonges et de manipulations 
destinés à augmenter le prix de ses œuvres.

Un autre poète romantique a créé une légende similaire autour de son 
nom :
On dit que Lamartine a souvent décrit les circonstances dans lesquelles il 
a créé l’un de ses plus beaux poèmes : il a dit qu’il lui est venu de manière 
aboutie dans un moment d’illumination, une nuit où il se promenait dans 
les bois. Après sa mort, quelqu’un a trouvé dans son bureau un nombre 
impressionnant de brouillons de ce poème, qu’il a écrit et réécrit pendant 
des années22.

De nos jours, les auteurs poursuivent plutôt la ligne tracée par E. 
A. Poe, en mettant l’accent sur le travail et la discipline. Par exemple, le 
célèbre romancier espagnol Arturo Pérez-Reverte déclare dans une inter-
view que :

Je suis très discipliné, je me lève tôt tous les matins, je travaille jusqu’à 
l’après-midi. Tous les jours, systématiquement, comme si j’allais au 
bureau. Je ne suis pas un de ces créateurs qui disent : « Maintenant j’ai 
un moment d’inspiration je vais écrire quelque chose ». Chaque jour, que 
j’en aie envie ou pas, je vais travailler et je travaille.

21 Crinquand, Sylvie. Petits arrangements avec la vérité : la correspondance de S.T. Cole-
ridge. – Revue de l’AIRE,№ 28, Hiver 2002, p. 59–66.
22 Eco, Op. cit. p. 13.
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Orhan Pamuk déjà mentionné, construit une image similaire d’un 
employé de bureau humble et patient. Lui qui dans son roman Mon nom 
est Rouge, romanise l’art des maîtres de miniatures orientales, définit les 
écrivains dans des termes similaires. L’écriture est également un travail 
lent et long, qui demande beaucoup de persévérance. «  Le romancier 
est un homme qui parcourt lentement de grandes distances, grâce à sa 
patience », note l’écrivain et précise que, tel un employé, il se présente 
chaque jour, sept jours sur sept, à son bureau, où il reste à travailler de dix 
heures du matin à sept heures du soir :

J’ai moi-même mené une vie semblable à celle d’un miniaturiste – assis 
devant ma table de travail, fixant la page blanche et travaillant la plume à 
la main. Si les miniaturistes de mon livre passent leur vie, jusqu’à ce qu’ils 
deviennent aveugles, devant un établi, moi aussi je suis assis devant une 
table de travail depuis ma vingt-quatrième année23.

À son tour, Umberto Eco déclare que « le génie, c’est dix pour cent 
d’inspiration et quatre-vingt-dix pour cent de transpiration ». En même 
temps, il avance l’idée que le roman s’écrit « tout seul », que l’auteur n’est 
qu’un scripteur fidèle pas pour autant à ses propres préférences qu’aux lois 
du monde narratif, en dissimulant ainsi son rôle derrière l’autogénèse du 
texte. En faveur de cette rhétorique, il fait valoir que lorsqu’il met Jorge 
dans la bibliothèque, il ne sait pas encore qu’il soit l’assassin. Pour ain-
si dire, son personnage faisait tout lui-même. La légende de l’artiste qui, 
comme Michel-Ange, prétend ne pas inventer les formes mais seulement 
libérer la matière en supprimant le superflu, transparaît indubitablement 
ici24.

Le mythe du mystère de la création, cependant, rivalise inévita-
blement avec le mythe de l’auteur en tant que chercheur infatigable qui 
étudie avec assiduité, consulte des cartes géographiques ou historiques, 
dessine des croquis, photographie, écoute, collecte... L’œuvre et la vie, 
l’expérience et l’imagination, le vécu et le rêvé, fusionnent en une unité 
inextricable. Comme le résume Pérez-Reverte :

Toute ma vie est dans mes romans. Sans mes expériences personnelles, 

23 Une saison de Nobel, 2006: http://www.unesaisondenobel.com/auteurs/auteurs%20
FR/pamuk.html:
24 Leone, Massimo. Une rose sans épines: apostille à l’« Apostille au Nom de la rose» – 
Cahiers de Narratologie, 33/2018: http://journals.openedition.org/narratologie/8039
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sans la vie que j’ai menée, sans, disons, ma biographie, mes romans 
n’auraient pas existé25. 

Mais vérifions ce qui a été dit jusqu’ici à propos de l’autobiographisme 
créateur, en lisant les confessions à ce sujet d’un auteur bulgare, Elin Pelin, 
intitulées « Comment j’écris »26:

Mon objectif en travaillant est de chercher à être quelque chose 
d’intéressant [...] pour capturer – comment dirais-je – le cœur de l’homme 
(p. 218). 

L’intrigue naît dans l’homme, dans ses idées, dans son entrepôt moral. 
Elle tombe comme une graine dans un champ. Si elle tombe ailleurs, elle 
poussera autrement (p. 232).  

J’ai fait très attention à mes histoires [...] On ne peut pas compter 
uniquement sur son talent. Les bonnes choses ne s’écrivent pas facilement; 
elles sont le résultat d’un long travail (p. 121).

On ne peut se passer de rayer (p. 233).

J’ai travaillé assidument [...] avec une application, une application sans fin 
pour ne pas manquer quelque chose, pour ne pas dire quelque chose de 
plus, pour ne pas dire quelque chose de trivial [...] pour que mon travail 
soit bien fait (p. 216).

Je vous raconte des choses biographiques au lieu de vous dire comment 
j’écris, mais elles sont liées à la vie littéraire (p. 212).

L’autoportrait littéraire
C’est ainsi que le métadiscours auctorial apparaît comme l’inter-

section idéale entre les deux mondes habités par l’auteur  ; une ligne de 
démarcation qui relie et sépare le texte et le discours sur lui, une des ma-
nifestations possibles de la figure que Genette appelle métalepse (fiction 
de transgression). Le commentaire de l’auteur fait ainsi sortir l’œuvre de 
son univers fictionnel et lui donne une performativité en lui attribuant un 

25 Pérez-Reverte, Arturo.  Qui renonce à l’aventure est un être fini.– L’Orient littéraire, 
2020, № 4.: http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=6&nid=5213
26 Eлин Пелин. Как пиша. – В: Елин Пелин. Съчинения в шест тома. Т. 6. София: 
Бълг. писател, 1973, с. 205–234.
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rôle dans la vie réelle. C’est le cas, par exemple, de l’amalgame héroïque 
(et tragique) de la poésie et de la biographie dans la vie de Hristo Botev, 
qui, dans une lettre célèbre, déclare :

Je suis joyeux et ma joie ne connaît pas de limites lorsque j’apprends que 
« Ma Prière » se réalise.

Cette métalepse éloquente, en tant que figure qui réunit le monde 
de la création, le monde de la fiction et le monde de la réception, démontre 
de manière convaincante la perméabilité entre eux. En même temps, en 
tant que forme dans laquelle – comme tous les autres genres du moi – le 
monde fictionnel contamine le réel, le métadiscours auctorial permet à 
l’auteur de peindre son propre portrait, de se recréer soi-même comme 
une œuvre d’art.

Ainsi, en verbalisant et en écrivant sur ses œuvres, l’auteur y regarde 
son reflet et peint son image. Dans cette fusion du biographique et du 
créatif, se construit son autoportrait, appréhendé non plus comme un ré-
sultat imprévisible, tissé à son insu à partir des fils invisibles du texte lit-
téraire, mais comme un autoportrait conscient et volontaire, ce qui nous 
donne la raison de parler d’un analogue littéraire du portrait pictural. 
Genre complexe et hétérogène, l’autoportrait littéraire peut avoir diffé-
rents visages, mais il présente invariablement la manière dont l’auteur voit 
soi-même, l’image qu’il veut laisser à la postérité.

Si on prend à nouveau l’exemple d’Elin Pelin, on constate que 
l’écrivain se peint soi-même, identifiant son crédo à la tradition de la 
chanson populaire :

Je trouvais une douceur extraordinaire dans la consonance « -in ». 
[...] J’ai toujours souhaité, si je devenais écrivain, pouvoir inventer un 
pseudonyme se terminant par -in. [...] J’y ai beaucoup réfléchi, et puis je 
l’ai trouvé soudainement. Je l’ai pris d’une chanson populaire. [...] J’adore 
ces mots à double harmonie que le peuple utilise. Elin, par exemple, ne 
veut rien dire, mais les gens le mettent pour renforcer la sonorité de l’autre 
mot – Pelin » 27.

D’après R. Kolarov, « la raison en est que le nom d’Elin Pelin re-
présente une sorte d’emblème de son œuvre – la loi fondamentale, les 
principes les plus essentiels et la pensée artistique de l’écrivain y sont en-

27 http://bglitarchives.org/?com=com_catalogue&view=product&Itemid=87&lang=
bg&cat=16&cpos=704000000&Ptype=2 



186

codés et codifiés »28. Que l’écrivain lui-même ait consciemment participé 
à la réalisation de cet emblème, ses mots en sont preuve:

Le pseudonyme a contribué à ma popularité (p. 167).

On peut parler d’une véritable mise en scène d’auteur : apparem-
ment ce n’est pas que sa propre voix qu’il avait cherché dans les construc-
tions lyriques du folklore, mais aussi son propre profil, son propre style. 
Ainsi l’auteur, du créateur, se transforme en création.

Le pseudonyme n’est qu’une expression synthétisée de l’autopor-
trait littéraire. C’est ainsi qu’Aleko Konstantinov s’est donné le nom de 
L’Heureux – tant dans ses œuvres que dans la vie – et c’est avec cette 
image qu’il reste pour la postérité (avec des connotations étiques dans le 
récit humoristique « Passion », mais aussi avec un esprit vital et joyeux 
face au monde, malgré les tragiques coups du sort). Mais l’autoportrait est 
bien plus qu’un nom, et apparaît également comme un genre beaucoup 
plus hétérogène et complexe que le récit autobiographique. Il offre une 
autre façon – atemporelle et emblématique – à l’auteur (à l’écrivain ? à 
l’homme ?) d’écrire ou de parler de soi-même.
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Nos observations portent sur les métadiscours auctoriaux dans 
lesquels, sous forme de notes, de commentaires, d’essais, d’entretiens, etc. 
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l’auteur revient sur son texte. Ces genres particuliers, en raison de leur 
hybridité, ont toujours été problématiques et ont suscité des doutes quant 
aux limites du littéraire. Cependant, ils sont traditionnellement inclus 
dans les œuvres complètes d’un écrivain, c’est-à-dire qu’ils sont considérés 
comme faisant partie de son héritage littéraire et comme une touche 
importante de son image. On peut avancer que la figure de l’auteur, qui se 
forme grâce à l’œuvre et aux nombreux discours qui l’accompagnent, est 
aussi son prolongement, une « création dans le réel».

Les métadiscours sont l’expression d’une auto-réflexion – sur 
une œuvre spécifique et sur la créativité littéraire en général. Elles sont 
le lieu de l’intérêt de l’auteur pour lui-même, pour les difficultés de la 
création littéraire, pour son propre statut et pour sa relation avec son 
matériau – le langage.  Ils sont un lieu d’expression, de connaissance de 
soi, de questionnement de l’instance créatrice à la première personne. 

S’ils traitent de l’écriture d’une œuvre, ils sont essentiellement 
plus proches de sa lecture. L’auteur tente d’orienter la réception dans 
la direction qu’il souhaite, de l’inscrire dans un contexte social, 
d’affirmer une appartenance esthétique, mais surtout de construire son 
autoportrait.

Mots-clés: L’atelier de l’écrivain, images de l’auteur, autoportraits 
littéraires, métadiscours

THE AUTOBIOGRAPHY CREATOR:
THE AUTHOR IN THE MIRROR OF THE WORK

Abstract
Our observations concern auctorial metadiscourses in which, in 

the form of notes, comments, essays, interviews, etc., the author returns 
to his text. These particular genres, because of their hybridity, have 
always been problematic and have raised doubts about the limits of the 
literary. However, they are traditionally included in the complete works 
of a writer, i.e. they are considered part of his literary heritage and an 
important touch of his image. It can be argued that the figure of the 
author, which is formed through the work and the variety of discourses 
that accompany it, is also its extension, a “creation in the real“.

The auctorial metadiscourses are an expression of self-reflection – 
on a specific work and on literary creativity in general. They are the site of 
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the author’s interest in himself, in the difficulties of literary creation, in his 
own status and in his relationship with his material – the language.  They 
are a place of expression, of self-knowledge, of questioning the creative 
instance from the first person. 

If they deal with the writing process of a given work, they are 
essentially closer to its reading. The author tries to steer the reception 
in the direction he wishes, to place it in a social context, to assert an 
aesthetic belonging, but above all to construct his self-portrait.

Keywords: Writer’s Studio, Images of the Author, Literary Self-
Portraits, Metadiscourses 
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J’ÉCRIS, DONC JE SUIS… L’ÉCRITURE FÉMININE DE SOI 
DANS LA RUSSIE DU XIXe SIÈCLE

ПИША, ЗНАЧИ СЪЩЕСТВУВАМ... ЖЕНСКОТО ПИСАНЕ 
ЗА СЕБЕ СИ В РУСИЯ ПРЕЗ XIX ВЕК

Резюме
Женските его-документи, написани в периода от 60-те 

години на XVIII в. до 40-те години на XIX в., представляват масив от 
материали, чийто точен обем все още не познаваме и чиято сложност 
не сме разкрили напълно. Жените автобиографи, които получават 
достъп до литературата, без да имат възможност за публикуване, 
пишат, поне до средата на XIX в., за читателска публика, която 
остава в състояние на латентност или потенциалност, ако не вземем 
предвид частния кръг, за който първоначално са били предназначени 
техните текстове. Късното публикуване на тези текстове (в по-
голямата си част не преди ХХ в.), но и безспорната им модерност (те 
изпреварват мъжката литература за самоосъзнаване и самоанализ в 
Русия) означава, че техните авторки са участвали по някакъв начин 
в изобретяването на една бъдеща читателска аудитория. За да се 
постави под въпрос възможността за ново историческо писане на 
„бъдещето на миналото“ (Boucheron, Koselleck) чрез прилагането 
му към руската литературна история, видяна от женска страна, 
статията представя няколко его-документа (тези на Наталия 
Долгорукая, Екатерина Квашнина-Самарина, Наталия Голицина, 
Екатерина Шаховска, Мария Волконска), чийто принос към 
историята на автобиографията в Русия е бил игнориран поради 
закъснялото публикуване и възприемане. Статията анализира 
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резонансите между текстове, които са били малко или изобщо не 
са били разпространени извън семейната сфера. Когато през 1836 г. 
излизат мемоарите на Надежда Дурова, „Кавалерийската девойка“ 
не се вписва в никой руски жанрологичен модел. „Приключение в 
Русия“ е първата руска женска автобиография, която представлява 
съчетание от житейски опит, литературно творчество, публикуване 
и рецепция. 

Ключови думи: Русия, женско писане, его-документи, авто-
биография, мемоари

Les ego-documents féminins publiés et non publiés sur la période 
qui m’intéresse, à savoir des années 1760 aux années 1890, constituent 
une masse de matériaux extrêmement importante, dont nous ne connais-
sons d’ailleurs pas aujourd’hui le volume exact, pas plus que nous n’en 
avons mis à jour toute la complexité. Au début du XXIe siècle, Mary Zi-
rin en comptabilisait « au moins deux cents », et elle écrivait qu’il était 
« impossible d’estimer le nombre d’autobiographies inédites de toutes les 
périodes qui languissent encore dans les archives publiques et privées en 
Russie et à l’étranger »1. Depuis lors, ce travail de recherches n’a toujours 
pas été effectué dans sa totalité.

Il n’est donc pas question ici d’exhaustivité dans le traitement de 
ce matériau, même si le simple fait d’établir la liste des femmes russes qui 
ont pratiqué l’exercice du journal intime, du journal de voyage, de la chro-
nique familiale ou des mémoires est en lui-même susceptible de créer de 
la valeur littéraire. Je porterai plutôt mon attention sur les questions épis-
témologiques que cette pratique peut faire naître chez nous, chercheurs 
et chercheuses du début du XXIe siècle, en partant du principe que les 
femmes autobiographes, qui accédaient souvent à la littérature sans accé-
der à la publication, ont écrit, au moins jusqu’au milieu du XIXe siècle, 
pour un public de lecteurs resté à l’état de latence ou de potentialité (si 
l’on ne prend pas en compte le cercle privé auquel ces écrits étaient ini-
tialement destinés). La publication tardive de ces textes, mais aussi leur 
incontestable « modernité », dans le sens où ils relèvent souvent du dé-

1 Zirin, Mary. A Particle of our Soul: Prerevolutionary Autobiography by Russian 
Womens Writers. – In: A History of Women’s Writing in Russia. Ed. By Adele Marie 
Barker, Jehanne M. Gheith Cambridge University Press, 2002, p. 100-116.
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voilement ou de l’introspection à un moment où les mémoires masculins 
restent en Russie plus ou moins prisonniers de l’identification sociale et 
de l’information officielle (sans parler de l’économie de patronage dont 
dépend la noblesse de service russe au XVIIIe siècle) – ces deux facteurs 
conjugués ont fait que leurs autrices ont, d’une certaine façon, participé 
en leur temps à l’invention d’un lectorat à venir. Et ce lectorat, c’est nous. 

La pensée bourdieusienne (et post-boudieusienne) admet commu-
nément que le champ littéraire est aussi et avant tout un espace des pos-
sibles2. C’est pourquoi l’étude des ego-documents des autrices russes, dont 
beaucoup n’obtiendront jamais le statut d’écrivaines à part entière, relève 
de passés-futurs ou de futurs-passés3 non advenus et qu’il nous appartient 
peut-être, aujourd’hui, de faire advenir, suivant en cela la démarche de 
l’historien Patrick Boucheron4. Le titre de cet article est : « J’écris, donc 
je suis » – mais il devrait plutôt être : « j’écris, donc je serai ». 

Les Mémoires de la Princesse Natalia Dolgoroukaïa, fille de Monsieur 
le feld-maréchal comte Boris Petrovitch Cheremetiev, écrits par elle-même 
(Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, 
дочери г. фельдмаршала, графа Бориса Петровича Шереметева), vont 
me permettre d’interroger cette possibilité d’une écriture historique des 
futurs du passé selon Patrick Boucheron, en l’appliquant à l’histoire lit-
téraire russe vue du côté des femmes. Rédigé aux alentours de 1767 alors 
que son auteure est recluse dans un monastère (elle y entre en 1758), le 
texte décrit l’enfance et la jeunesse de la Princesse Dolgoroukaïa, sa dis-
grâce et son exil en Sibérie où elle a suivi son mari, favori de Pierre II, après 
la mort de celui-ci en 1730 :

Dès que vous m’eûtes quittée, je restai seule et le découragement s’empara 
de moi, et ma tête était si accablée de pensées inquiètes qu’il me semblait 
que sous leur poids, je penchais déjà vers la terre. Je ne savais comment 

2 Bourdieu, Pierre. Le champ littéraire. – In : Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 89, 
1991. p. 3-46. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1991_num_89_1_2986 
3 J’emprunte sa terminologie à Koselleck, Reinhart. Le futur passé. Contribution à la 
sémantique des temps historiques. Paris: Éditions EHESS, 2016.
4 Boucheron, Patrick, Hartog, François. L’Histoire à venir.Toulouse:Anacharsis, 2018. 
En partant du principe que le récit historique est toujours en état d’inachèvement, et 
qu’il est possible de « ramener son écriture au moment où les choses ne sont pas jouées 
d’avance » (p. 39), Patrick Boucheron expose le projet d’« écrire l’histoire des futurs 
du passé » (p. 16) ou, pour reprendre les termes de sa conclusion, « l’histoire des futurs 
non advenus » (p. 38). 
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briser ces pensées qui m’agitaient. Il me revint en mémoire que vous 
m’aviez toujours prié de tenir un journal sur ce qui, dans ma vie, était digne 
de mémoire et sur la façon dont je l’avais vécue. Bien qu’elle fût très pauvre 
jusqu’à présent, je voudrais vous en consoler et satisfaire votre désir ou 
votre curiosité, tant qu’il plaira à Dieu et que ma faible santé le permettra. 
Bien que je ne puisse beaucoup écrire, votre requête me convainc de faire 
de mon mieux pour me rappeler les événements de ma vie.

Как скоро Вы от меня поехали, осталась я в уединении, пришло на 
меня уныние, и так отягощена была голова моя беспокойными мыс-
лями, казалось, что уже от той тягости к земле клонюсь. Не знала, 
чем бы те беспокойные мысли разбить. Пришло мне на память, что 
Вы всегда меня просили, чтобы у себя оставила на память журнал, 
что мне случилось в жизни моей достойно памяти и каким сред-
ством я жизнь проводила. Хотя она очень бедственна и доднесь, 
однако во удовольствие Ваше хочу вас тем утешить и желание ваше 
или любопытство исполнить, когда то будет Богу угодно и слабость 
моего здоровья допустить. Хотя я и не могу много писать, но Ваше 
прошение меня убеждает, сколько можно буду стараться, чтоб при-
вести на память все то, что случилось мне жизни моей5.

Ces premières lignes sont révélatrices à plusieurs titres de la posi-
tion et du statut qui seront ceux des mémorialistes féminins en Russie 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le texte est adressé par la princesse à son 
fils aîné, Mikhaïl, qui en est à la fois le dépositaire, le médiateur et le dé-
clencheur. Les Mémoires de Dolgoroukaïa sont donc au départ un docu-
ment à usage strictement privé et familial, l’idée même d’une publica-
tion restant, d’après ce qu’il ressort des formules au demeurant largement 
conventionnelles qui ouvrent le texte, en dehors de l’horizon d’attente de 
la mémorialiste. 

Les historiens (et surtout les historiennes) de la littérature russe 
estiment aujourd’hui que les Mémoires de Dolgoroukaïa marquent une 
étape importante dans la formation du genre autobiographique en Rus-
sie : c’est non seulement l’un des tous premiers textes analytiques et in-

5 Долгорукая, Наталья. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны 
Долгорукой, дочери г. – фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. – В: 
Безвременье и временщики. Воспоминания об “Эпохе дворцовых переворотов“ (1720-
е – 1760-е годы). Ленинград: Худ. литература, 1991. https://www.vostlit.info/Texts/
rus8/Dolgorukaja/text.phtml?id=468. C’est moi qui traduis.
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trospectifs de la littérature russe, comme en témoigne l’extrait cité où do-
mine un vocabulaire élégiaque apte à traduire l’intimité et les sentiments 
qui seront la tonalité dominante des mémoires, mais c’est aussi l’un des 
premiers textes russes à inscrire une expérience féminine dans la matière 
même de la littérature. 

Cette étape reste cependant tout à fait symbolique, car s’ils sont 
aujourd’hui souvent cités, les Mémoires de la Princesse Natalia Dolgorou-
kaïa ont attendu près d’un demi siècle pour être en partie imprimés, en 
1810, et n’ont été publiés pour la première fois in extenso qu’en 1913 ; 
restés en dehors du champ de vision de la plupart des écrivains et des 
écrivaines du XIXe siècle, ils n’ont donc pas pu jouer un rôle détermi-
nant dans le développement d’une littérature de la conscience de soi et 
de l’auto-analyse en Russie (toujours selon Mary Zirin, moins de vingt 
ouvrages autobiographiques signés par des femmes russes ont été publiés 
avant 1860, et une vingtaine d’autres dans les années 1860). Nombre de 
textes attendent ainsi d’intégrer l’histoire littéraire de l’autobiographie 
en Russie, comme le Journal intime de Kvachnina-Samarina (née Tchiri-
kova), sans doute le premier du genre en Russie, qui n’a été publié qu’au 
XXIe siècle, les Remarques sur les événements de la ma vie de la célèbre 
« princesse Moustache », Natalia Golitsyna, ou le Journal pour le repos 
(Дневник для отдохновения)6 dont le dispositif narratif, assez original, 
combine pratique diaristique et forme épistolaire ; rédigé entre le 23 juin 
et le 20 août, en français et partiellement en russe, le texte sera publié dans 
sa traduction russe en 1929. 

Toutefois, pour nous qui les lisons aujourd’hui, ces œuvres té-
moignent d’un processus précoce de collusion entre le Texte féminin et 
une certaine forme de modernité (j’emploie ici le mot Texte au sens d’hy-
pertexte que Vladimir Toporov donne à ce terme : un texte qui englobe 
les œuvres d’auteurs divers dans un ensemble signifiant7). Cette collu-
sion entre Texte féminin et modernité est favorisée par le paradoxe fruc-
tueux qui veut que, n’ayant qu’un accès limité aux sphères publiques et 
officielles du pouvoir comme à celles du discours, les femmes russes sont 
entrées de plain pied, par le biais de l’ego-texte ou de la poésie élégiaque, 

6 Voir Gretchanaia, Elena, Viollet, Catherine. Si tu lis jamais ce journal...diaristes russes 
francophones 1780-1854. Paris : CNRS éditions, 2008.
7 Топоров, Владимир. Петербург и петербургский текст. – В: Петербург. Труды по 
знаковым системам, 18, 1984.
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dans une modernité littéraire caractérisée en Europe par une attention 
accrue pour la vie privée et l’histoire de la sensibilité – dans les journaux 
de Barbara Juliane de Krüdener, Ekaterina Kvachnina-Samarina ou Eka-
terina Chakhovskaïa, le « je » est omniprésent à tous les niveaux du texte 
et où l’on détecte déjà un meta-discours sur la pratique et les enjeux de 
l’écriture par et pour une femme8. Je rappellerai rapidement ici que les 
valeurs liées à l’individu et au privé, qui ont été une des grandes conquêtes 
de l’Europe de la Renaissance et du xviiie siècle, sont alors relativement 
absentes du paysage culturel russe, du moins dans ses productions offi-
cielles, et ce malgré les avancées du sentimentalisme. Les ego-documents 
féminins de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle annoncent 
en quelque sorte l’autoréflexivité et « l’invention de soi »9 dans la culture 
russe, et donc une forme de modernité que le discours littéraire domi-
nant, presque exclusivement masculin et sans doute trop impliqué dans la 
quête de vérités collectives, peine encore à entrevoir. 

La lectrice du XXIe siècle que je suis discerne volontiers dans les 
ego-documents féminins russes de la fin du XVIIIe siècle un projet es-
thétique et culturel, voire un projet politique, même s’il reste indirect, 
en tant que ces ego-documents sont les vecteur des revendications plus 
ou moins conscientes des femmes à appartenir à la sphère de la littérature 
en usant du seul instrument à leur disposition : l’intime et le privé. Ils an-
ticipent également la porosité moderne et contemporaine des frontières 
entre le haut et le bas, le sublime et le trivial, le littéraire et le non littéraire 
et, bien sûr, le public et le privé. 

D’autre part, et comme le fait justement remarquer Catriona Kelly 
dans son Histoire de la littérature russe des femmes (1820-1992), les Mé-
moires de Dolgoroukaïa et son exil sibérien sont entrés en résonnance, 
pour les futurs historiens de l’histoire culturelle russe, avec un événement 
largement ultérieur dont la portée symbolique est tout aussi immense que 
sans doute surévaluée – à savoir la conspiration de décembre 1825 :

Quinze ans après la première publication des mémoires de cette épouse 
dévouée [Dolgoroukaïa – CG], les conspirateurs décembristes qui 

8 Voir Гречаная, Е. П. Когда Россия говорила по-французски: русская литература 
на французском языке (XVIII – первая половина XIX века). Москва: ИМЛИ РАН, 
2010, ch. 3. On notera que la modernité passe ici par la médiation du français.
9 Subbotina, Galina. L’invention de soi dans la littérature romantique russe, Thèse pour 
le Doctorat, dactylographiée, INALCO, Paris, 2017.
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n’avaient pas été exécutés (de loin la majorité) ont été suivis dans leur 
exil sibérien par leurs épouses. Pour les générations suivantes, le lien était 
évident : Dolgorukova [Dolgoroukaïa – CG] semblait désormais l’ancêtre 
d’une longue lignée de femmes qui avaient apporté un soutien loyal et 
désintéressé à leur mari en temps de persécution politique, et qui étaient 
des contre-images, évidentes et séduisantes, à la métaphore officielle 
centrale de la vertu féminine, à savoir l’épouse du Tsar (Tsaritsa)10.

En l’absence de tout modèle et de toute continuité littéraire re-
pérable entre les textes des femmes mémorialistes, Catriona Kelly note 
toutefois que les Mémoires de la Princesse Maria Volkonskaïa, l’épouse 
d’un des dirigeants décembristes, sont très proches par leur contenu et 
par leur intonation de ceux de Dolgoroukaïa11. En témoigne l’incipit des 
Mémoires de Volkonskaïa où l’on retrouve le même sentiment d’illégi-
timité de l’auteure face à la littérature, la même protestation de manque 
d’intérêt des souvenirs personnels de la mémorialiste en dehors du cercle 
restreint de la famille et la même médiation filiale, puisqu’ici aussi, les 
mémoires sont adressés au fils aîné, destinataire et futur transmetteur du 
texte :

Миша мой, tu m’engages à mettre par écrit les récits dont je berçais 
ton enfance et celle de Nelly, à faire mes mémoires en un mot. Il faut 
commencer par savoir écrire avant de s’arroger le droit de le faire, or ce 
talent ne m’appartient pas, et puis notre existence de Sibérie ne peut offrir 
d’intérêt qu’à un enfant de l’exil comme toi ; je le ferai donc pour toi, pour 
ta sœur et pour Serge, sous la condition expresse de ne les communiquer 
à personne, hors tes enfants quand tu en auras, qui ouvriront de grands 
yeux, se serreront contre toi en écoutant le récit de nos privations et de 
nos souffrances [...]12.

La rencontre thématique et stylistique de deux ego-documents ap-
partenant à la littérature grise des femmes aura lieu pour leurs lecteurs 

10 Kelly, Catriona. A History of Russian Women’s Writing 1820-1992.Oxford University 
Press, 1998, p. 50. C’est moi qui traduis.
11 Волконская, Мария. Записки, éd. M. S. Volkonsky, Saint-Pétersbourg, 1904 (texte 
russe en parallèle du texte original en français).
12 Записки Княгини Марии Николаевны Волконской. Trad. à partir de l’original 
français A. N. Kudrjavceva / Mémoires de la Princesse Marie Volkonsky, Prometej, 2e édi-
tion, 1914, p. 107.
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dans un espace-temps spécifique, celui de la publication, au début du 
XXe siècle (1913 pour Dolgoroukaïa, 1904 pour Volkonskaïa). On est 
ici, à mon avis, face à une manifestation intéressante du phénomène que 
l’historien allemand Reinhart Koselleck a qualifié de « simultanéité du 
non-simultané »13 dans son ouvrage Le futur passé. Contribution à la sé-
mantique des temps historiques. Le concept forgé par Koselleck nous donne 
la possibilité d’envisager la coexistence de diverses strates temporelles au 
sein d’une même culture et dans un même présent ; c’est une façon d’ap-
préhender de façon nouvelle, horizontale plutôt que verticale, c’est-à-dire 
non générationnelle, les phénomènes d’« emprunt » ou d’« influence » 
et de mieux saisir les paradoxes qui font de certains écrivains et écrivaines 
des contemporains de ce qui ne leur est pas contemporain. La notion de 
feuilletage est ainsi primordiale dans l’appréhension du temps littéraire 
par Koselleck : notre compréhension du temps littéraire, qui nous incite 
à écrire l’histoire telle qu’on voudrait qu’elle ait eu lieu, avec ses « pé-
riodes » bien identifiées, ses « continuités » et ses « ruptures », revient 
finalement à «  méconnaître la lenteur et l’impact des transformations 
réelles, l’effet de longue durée, bref le feuilletage des comportements et 
des expressions dans une même période » 14. 

En ce qui nous concerne, c’est une publication tardive et une ré-
ception différée qui participent au feuilletage temporel du champ insti-
tutionnel de la littérature au début du XXe siècle, ce qui a pour consé-
quence de faire de Dolgoroukaïa et Volkonskaïa des contemporaines de 
Zinaida Guippius et d’Anna Akhmatova pour les lecteurs. On retrouvera 
cette même collision temporelle à partir de la fin des années 1980 avec la 
publication des textes soviétiques censurés et/ou non édités pendant des 
décennies : les textes des auteurs pré et postrévolutionnaires, des émigrés 
ou des dissidents, côtoient alors les productions contemporaines  dans 
le champ littéraire ; l’histoire de l’édition donnera d’ailleurs aux années 
1990 l’appellation de « retour des noms » (возвращение имён). Autre-
ment dit, les phénomènes de censure, d’autocensure et de censure inté-

13 Koselleck, Reinhart. Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques. 
Op. cit. p. 172.
14 Géry, Catherine. Notre XIXe siècle – un autre XIXe siècle? – In : Slavica Occitania 
(Toulouse), 50,  2020, p. 190-191. Voir aussi à ce sujet Touret, Michelle. Où sont elles? 
Que font-elles? La place des femmes dans l’histoire littéraire. Un point de vue de ving-
tiémiste. – Fabula-LhT, 7, avril 2010, http://www.fabula.org/lht/7/touret.html.
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grée, qui ont pu aboutir à des modes de consommation privée de la littéra-
ture, sont en Russie absolument constitutifs de la construction du champ, 
et ceci depuis le XVIIIe siècle, de la même façon que l’histoire littéraire 
est largement affectée par les questions de publication/non publication/
publication différée des textes.

Pour toutes les raisons que j’ai évoquées, pas plus les mémoires de 
Volkonskaïa que ceux de Dolgoroukaïa n’ont eu d’incidence sur le déve-
loppement officiel (c’est-à-dire canonique) de la littérature russe au XIXe 
siècle. Il en va d’ailleurs de même, et c’est peut-être plus étonnant, pour 
les Mémoires, aujourd’hui connus de tous, de Catherine II, ou ceux de la 
Princesse Dachkova : composés en français comme une chronique privée 
pour l’édification de son petit-fils, les mémoires de l’impératrice n’ont pas 
été publiés avant les années 1850 (et seulement à l’étranger, au départ en 
Angleterre), bien qu’ils aient auparavant circulé sous forme manuscrite ; 
quant aux Mémoires de Dachkova, ils ont également trouvé le chemin de 
l’édition longtemps après leur rédaction, dans une traduction anglaise 
à partir de l’original français. La voie de circulation manuscrite, en de-
hors de la publication, a également été importante pour un autre type 
d’ego-document, les autobiographies féminines religieuses, mais celles-ci 
appartiennent à un autre « canon » que le canon littéraire.

Cependant, même si tous ces mémoires avaient été publiés en Rus-
sie à la fin du XVIIIe siècle ou même au XIXe siècle, il serait très diffi-
cile d’évaluer leur portée potentielle dans un espace littéraire où la voix 
des écrivaines restait de relativement faible audience. En outre, comme 
le fait remarquer Catriona Kelly, dans les années 1820, toute écrivaine 
qui se serait inspirée de la manière d’écrire de Dachkova ou de Catherine 
II aurait encouru l’opprobre, tant le comportement soi-disant licencieux 
des femmes à la cour de l’impératrice avait suscité la désapprobation des 
générations romantiques, effrayées par la confiance en soi intellectuelle et 
sexuelle des plus célèbres parmi les premières mémorialistes russes15.

Le texte autobiographique féminin le plus fameux de tout le XIXe 
siècle, à savoir les mémoires de la non moins fameuse hussarde Nadej-
da Dourova, ne peuvent donc se revendiquer d’aucun modèle russe de 
genre dans les deux sens du terme en français : genre littéraire et gender 
(en effet, comme la question des modèles et de la tradition, la question 
de la construction d’une persona littéraire au féminin est une des ques-

15 Voir Kelly, Op. cit. 
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tions récurrentes et non résolues qui se posent aux écrivaines russes du 
XIXe siècle). La Demoiselle cavalier. Une aventure en Russie (Кавалерист-
девица. Происшествие в России) de Dourova est d’ailleurs l’un des très 
rares textes autobiographiques publiés du vivant de leur auteur avant le 
milieu du siècle16. 

Je ne me lancerai pas dans une énième glose des mémoires de Dou-
rova, si ce n’est pour souligner que nous sommes ici face à un cas qui, s’il 
n’est pas unique dans la culture russe, prend des formes radicales  : une 
femme advient à elle-même, à l’existence publique (la gloire et la recon-
naissance) et à l’écriture par un processus de travestissement. Le caractère 
doublement sexué de Dourova dans ses mémoires (doublement sexué plu-
tôt qu’asexué, contrairement à l’affirmation de certains de ses exégètes), 
les rôles féminin et masculin qu’elle endosse successivement au cours de sa 
vie de militaire, puis d’écrivain, et qui parfois se confondent, en font enfin 
une figure caractéristique du romantisme : Dourova, qui se caractérise par 
une identité de genre instable, est également une de ces natures d’élite 
chères au romantisme russe. 

Il n’y a donc dans le cas de Dourova aucune de ces disjonctions tem-
porelles que nous avons pu repérer chez ses devancières en ego-documents, 
mais bien au contraire une conjonction parfaite, une véritable simultanéité 
entre expérience vécue, production littéraire, réception et Zeitgeist qui ex-
plique peut-être en partie, et en dehors de toute considération esthétique, 
pourquoi elle est aujourd’hui la seule autrice russe d’avant les années 1890 
qu’un lecteur convenablement lettré puisse citer, et la seule qui ait eu les 
honneurs d’une traduction en français au XXe siècle (il y en a même eu deux 
en l’espace de trois ans17). Mais ça ne l’explique qu’en partie seulement, car 
il est bien évident que la série de transgressions plus ou moins scandaleuses 
auxquelles Dourova s’est livrée au cours de son existence comme dans ses 
mémoires sont pour beaucoup dans sa notoriété actuelle.
16 Une première version consistant en extraits de l’œuvre est parue en 1836 dans le deu-
xième numéro du Sovremennik de Pouchkine sous le titre Mémoires de Dourova, publiés 
par Pouchkine. Ce dernier ayant ainsi, dès le titre, rompu l’anonymat exigé par l’autrice, 
ce qui a entraîné un conflit antre celle-ci et son éditeur, le texte définitif ne sera publié 
qu’après la mort de Pouchkine, en 1839, par Ivan Boutovski.
17 Dourova, Nadejda. Cavalière du Tsar. Trad. Paul Lequesne. Paris: Viviane Hamy, 
1996. De la même auteure  : La Hussarde qui préférait les chevaux aux hommes, trad. 
Carole Ferret, Lausanne, Favre Pierre-Marcel Eds, 1999. D’autre part, Dourova est 
l’héroïne d’une biographie romancée ou exofiction de Luba Jurgenson parue en 1995 : 
Jurgenson, Luba. La Dourova. Une amazone russe. Paris: Calmann-Lévy, 1995.
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Au milieu du XIXe siècle, nous nous retrouvons ainsi face à un pay-
sage littéraire assez singulier et pour le moins erroné, qui pourrait faire 
penser que Dourova est la première autobiographe russe – en fait, elle est 
la première qui, de son vivant, a été publiée et a fait l’objet d’une véritable 
réception critique, entre autres par le maître es opinions littéraires, Vis-
sarion Bielinski, qui ne put s’empêcher d’y soupçonner une « mystifica-
tion », tant était grande sa méfiance vis-à-vis de la capacité des femmes à 
faire œuvre littéraire:

S’il s’agit d’une mystification, avouons qu’elle est menée de main de 
maître ; s’il s’agit de Mémoires authentiques, alors ils sont d’un intérêt et 
d’un charme inouïs. Il est étrange seulement qu’en 1812 [date présumée 
du début de la rédaction des notes qui formeront le texte de Dourova – 
CG], on pût écrire dans une langue si parfaite, et qui de surcroît ? Une 
femme18. 

On peut supposer que cette manifestation d’étonnement pour le 
moins misogyne est en partie provoquée par l’aspect isolé et singulier au 
sens premier du terme de l’autobiographie de Dourova dans la littérature 
russe. Les ego-textes féminins précédents n’ayant pu bénéficier d’aucune 
publicité, à l’exception d’un article de Sergueï Glinka sur les mémoires 
de Dolgoroukaïa en 1810 intitulé « Un modèle d’amour et de fidélité 
conjugale ou les malheurs et les vertus de Natalia Dolgoroukaïa » (l’ar-
ticle, quoique laudatif, renvoie dès son titre à un modèle exemplaire de 
sacrifice féminin)19, comment Belinski aurait-il pu en soupçonner ne se-
rait-ce que l’existence ?

La seconde moitié du XIXe siècle en Russie connaît une véritable 
explosion de la pratique autobiographique, et il suffira de mentionner les 
récits rétrospectifs de Lev Tolstoï (Enfance, Adolescence et Jeunesse, pu-
bliés successivement entre 1852 et 1857) ou Sergueï Aksakov (Les An-
nées d’enfance du petit-fils Bagrov, 1854-1856, publication complète en 
1958) que l’histoire littéraire canonique reconnaît généralement comme 
les premières autobiographies « modernes », tout comme elle les recon-

18 Белинский, Виссарион. Записки Александрова (Дуровой)... (1839). – В: Белин-
ский, Виссарион. Собрание сочинений. В 9 томах. T. 2. Москва: Худ. литература, 
1977, En ligne : http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_2500.shtml
19 Глинка, С. М. Образец любви и верности супружеской, или бедствия и 
добродетели Наталии Борисовны Долгорукой, cité par Mary Zirin, art. cit. 
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naît comme les premiers récits sur l’enfance, méconnaissant et ceux de 
Dourova et Golitsyna (ses Remarques sur les événements de ma vie com-
mencent par un récit d’enfance qui se transforme en journal intime), et, 
bien sûr, celui de Dolgoroukaïa. Parallèlement, les ego-documents fémi-
nins se diversifient considérablement suite aux changements socio-profes-
sionnels importants qui affectent alors la vie des femmes. Ainsi, aux côtés 
des ego-documents émanant traditionnellement de mémorialistes issues 
de l’aristocratie ou de la noblesse terrienne (Sofia Khvochtchinskaïa, Av-
dotia Panaïeva, Maria Kamenskaïa, Ekaterina Iunge) mais qui « reconfi-
gurent le genre selon les normes russo-victoriennes de la modestie fémi-
nine » 20 en s’effaçant derrière la vie des autres (des hommes), les « grosses 
revues » vont publier de nombreux textes relatant les souvenirs d’ensei-
gnantes ou, à partir des deux dernières décennies du siècle, de femmes mé-
decins, qui seront si nombreux qu’on peut presque parler dans ce dernier 
cas d’un «  sous-genre  » spécifique de l’autobiographie21. Je n’en men-
tionnerai qu’un : les mémoires de Ekaterina Slanskaïa parus dans Le Mes-
sager de l’Europe en 1894 sous le titre En visites : la journée d’une femme 
médecin de la Douma à Saint Pétersbourg (По визитам: День думского 
женщины-врача в С-Петербурге). Ce texte de soixante-dix pages envi-
ron, qui se présente à la fois comme un témoignage sociologique et mé-
dical dans la tradition de l’« essai physiologique » des années 1840, un 
récit professionnel et un journal intime, a connu un franc succès et a servi 
pendant des années de vade-mecum aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes médecins dans l’exercice de leur métier dans les quartiers mi-
sérables de la capitale22.

Quant au contexte politique en très grande mutation à partir des 
années 1860, qui sont en Russie à la fois sous le signe des mouvements 
d’émancipation des femmes et du programme de « désaliénation » des 
nihilistes russes, il favorise l’entrée des femmes dans les luttes révolu-

20 Zirin, art. cit. Ces textes en quelque sorte autocensurés constituent un net recul par 
rapport aux textes d’auto-dévoilement qui ont précédé.
21 Grâces aux réformes d’Alexandre II, Les femmes sont admises dans les écoles de méde-
cine dès 1875 (où elles bénéficient de « cours de médecins femmes »). Elles sont ensuite 
souvent affectées dans des quartiers ou des districts reculés et défavorisés. Le « médecin 
de la Douma » a son équivalent rural dans le « médecin du Zemstvo ». 
22 Voir Clyman, Toby W., Vowles, Judith. Russia Through Women’s Eyes. Autobiographies 
from Tsarist Russia=New Haven and London, Yale University Press, 1996, p. 186-216 
pour une traduction en anglais du texte de Slanskaïa. 
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tionnaires ; ces femmes vont très souvent rédiger leurs mémoires ou des 
romans inspirés par ces luttes (Sophia Kovalevskaïa, Vera Figner, Olga 
Chapir). La conjonction entre les luttes féministes et les combats révolu-
tionnaires dans le dernier tiers du XIXe siècle peut aisément recevoir son 
explication dans la spécificité des identités socioculturelles et sexuelles en 
Russie.

Comme c’était le cas pour les œuvres des mémorialistes de la fin du 
XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, les ego-documents des femmes 
qui ont participé aux cercles révolutionnaires ne sont pas publiés en Rus-
sie tsariste, et ils connaîtront auprès du public le même type de réception 
différée, qui va renforcer dans l’esprit des futurs lecteurs soviétiques la lé-
gende historique d’une généalogie et d’une continuité entre les radicaux 
(et les radicales) du XIXe siècle et les bolcheviques du XXe siècle. La « si-
multanéité du non simultané  » a encore joué son rôle, en créant cette 
fois-ci des « grands-mères » et des « mères » à la révolution d’Octobre. 
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Résumé
Les ego-documents féminins rédigés sur la période allant des an-

nées 1760 aux années 1840 constituent une masse de matériaux dont nous 
ne connaissons toujours pas le volume exact et dont nous n’avons pas mis 
à jour toute la complexité. Les femmes autobiographes, qui accédaient à la 
littérature sans accéder à la publication, ont écrit, au moins jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, pour un public de lecteurs resté à l’état de latence ou de po-
tentialité, si l’on ne prend pas en compte le cercle privé auquel leurs écrits 
étaient initialement destinés. La publication tardive de ces textes (pour la 
plupart pas avant le XXe siècle), mais aussi leur incontestable modernité (ils 
anticipent la littérature masculine de la conscience de soi et de l’autoanalyse 
en Russie) font que leurs autrices ont, d’une certaine façon, participé en 
leur temps à l’invention d’un lectorat à venir. Afin d’interroger la possi-
bilité d’une nouvelle écriture historique des « futurs du passé » (Bouche-
ron, Koselleck) en l’appliquant à l’histoire littéraire russe vue du côté des 
femmes, l’article met en regard plusieurs ego-documents (ceux de Natalia 
Dolgoroukaïa, Ekaterina Kvachnina-Samarina, Natalia Golitsyna, Ekateri-
na Chakhovskaïa, Maria Volkonskaïa) dont l’apport pour l’histoire de l’au-
tobiographie en Russie a été annulé en raison d’une publication et d’une 
réception différées. Il analyse les résonnances entre des textes qui n’ont 
pourtant que peu ou pas circulé en dehors de la sphère familiale. Quand 
paraissent les mémoires de Nadejda Dourova en 1836, celle-ci ne peut se 
revendiquer d’aucun modèle russe de genre (gender) et de genre littéraire, 
et La Demoiselle cavalier. Une aventure en Russie est la première autobiogra-
phie féminine russe qui présente une conjonction entre expérience vécue, 
production littéraire, publication et réception. 

Mots-clés : Russie, écriture féminine, ego-documents, autobiogra-
phie, mémoires

I WRITE, THEREFORE I AM... WOMEN’S SELF-WRITING
IN 19th CENTURY RUSSIA

Abstract
The women’s ego-documents written in the period from the 1760s 

to the 1840s constitute a mass of material whose exact volume we still do not 
know. At least until the mid-nineteenth century, women autobiographers, 
who gained access to literature without gaining access to publication, wrote 
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for a latent or potential reading public, if one does not take into account the 
private circle for which their writings were initially intended. The late publi-
cation of these texts (for the most part not before the 20th century), but also 
their undeniable modernity (they anticipate the male literature of self-aware-
ness and self-analysis in Russia) mean that the women authors participated 
in their time in the invention of a future readership. In order to question the 
possibility of a new historical writing of “futures of the past“ (Boucheron, Ko-
selleck) by applying it to Russian literary history seen from the women’s side, 
the article compares several ego-documents (those of Natalia Dolgorukaya, 
Ekaterina Kvashnina-Samarina, Natalia Golitsyna, Ekaterina Shakhovskaya, 
Maria Volkonskaya) whose contribution to the history of autobiography in 
Russia has been cancelled out by delayed publication and reception. It analy-
ses the resonances between texts that have had little or no circulation outside 
the family sphere. When Nadejda Dourova’s memoirs appeared in 1836, she 
could not identify with any Russian model of gender or literary genre, and 
The Cavalier Maiden. An Adventure in Russia is the first Russian women’s 
autobiography that presents a conjunction of lived experience, literary pro-
duction, publication and reception. 

Keywords: Russia, Women’s Writing, Ego-Documents, Auto-
biography, Memoirs
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LE MARIAGE, NARRÉ À LA PREMIERE PERSONNE 
CHEZ COLETTE ET CHEZ CAMIL PETRESCU

ЗА БРАКА – ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
ПРИ КОЛЕТ И ПРИ КАМИЛ ПЕТРЕСКУ

Резюме
Статията сравнява прозата на френската писателка Колет 

(1873–1954) и на румънския писател Камил Петреску (1894–
1957) като художествена илюстрация на стремежа на жената към 
самостоятелно присъствие в обществения живот, а също и като об-
разци за психологическа проза.

При Колет, в „Скитницата“ (La Vagabonde, 1910) и дру-
ги творби жената се опълчва срещу чувства и чувственост (и дори 
срещу собствената си социална стабилност), за да не се окаже зави-
сима съпруга. Героинята ѝ, с артистична професия, вярва, че ще се 
справи финансово и сама. При Петреску конфликтът е представен 
от мъжката гледна точка. Съпругата в романа „Последната нощ на 
любовта, първата нощ на войната“ (Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război, 1930) има висше образование (чувства се еманци-
пирана) и проявява независимо поведение на обществени места. 
Разказаната от недоверчивия и ревнив съпруг история води двой-
ката до развод, въпреки че мъжът се чувства длъжен да осигури ма-
териално съпругата си.

Втори паралел: женският персонаж и при двамата писате-
ли е неколкократно оприличаван на чувствено животно („тигрица“, 
„настръхнала като котка“ при Петреску; „фавн“, „звяр“ при Колет). 
Очевидно това е topos на традиционното мислене, който все още 
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съществува в европейските общества, особено през първата поло-
вина на ХХ век.

Третото съответствие е наратологично. Колебанието на 
разказвачите е използвано като обосновка за развитието на интри-
гата при всеки от двамата писатели. Разликата от широко извест-
ното определение на Цветан Тодоров за фантастичната „странна“ 
литература се съдържа във факта, че психологическото разказване 
търси конструктивен сюжетен импулс в колебанието на персона-
жа, а не в тайнствени, често външни заплахи. При всеки от двамата 
писатели в текста се чува предимно единият от двойката. Подобна 
разказваческа нагласа подсказва сходно психологическо навлизане 
в дълбинния свят на наратора. А също близост с автобиографизма.

Ключови думи: Жената в съвременното общество, психоло-
гическата проза през ХХ век, първолично разказване, Колет, Ка-
мил Петреску

Le développement des belles lettres européennes au XXe siècle en 
parallèle de la psychanalyse (et parfois sous son influence) mène à deux 
tendances de l’écriture, contradictoires mais cohérentes dans leur inten-
tion, celle de dire le vrai, l’authentique et en même temps d’exprimer au-
tant que possible les profondeurs de la psyché, peu soumises, ces dernières, 
à vérification. L’expression de ces tendances crée la prose psychologique 
qui se veut être avérée. 

Une pareille manifestation double, du vrai et de l’individualité re-
foulée, est découvrable dans les lettres personnelles qui prennent souvent 
des aspects littéraires. Ce sont des stratégies d’expression du « Je » qui se 
touchent quelque part réciproquement. Ce qui nous concerne ici c’est le 
recours des écrivains aux documents (comme sont le journal personnel, 
les lettres intimes, mais, principalement dans nos exemples – le narrateur 
à la première personne du singulier) pour obtenir la véracité et la profon-
deur psychologique.

Nous allons mettre en comparaison des romans, traitant de l’atti-
tude de la femme dans la société moderne, des comportements dans le 
mariage, du manque de cognoscibilité de l’Autre, des thèmes nouveaux 
qui correspondent à des questions démographiques, psychanalytiques et 
philosophiques, caractérisant la première moitié du XXe siècle en Europe.
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 Les romans de Colette et de Camil Petrescu, faisant partie respec-
tivement de la littérature française et de la littérature roumaine, serviront 
d’exemples à cet égard. Chez chacun des deux écrivains la narration à la 
première personne (créant l’impression d’un message personnel et mi-
mant l’écriture autobiographique) permet le rapprochement des zones 
refoulées de la conscience. La comparaison, non habituelle, car faite entre 
deux écrivains de littératures des deux extrémités du continent, montre 
les démarches narratives homologues des deux écrivains, et plus spécifi-
quement un principe constructif commun de leurs textes qu’on dévoile-
rait par les exemples concrets.

* * *
Sur Colette (1873 –1954), étant une personnalité d’écrivaine fran-

çaise très connue, je ne soulignerais pas que l’audace de ses personnages 
féminins dans un contexte social encore traditionnel, même si en évolu-
tion vers la modernité. Notamment, il s’agit de leur savoir de diviser le 
désir sexuel et le sentiment amoureux. Les protagonistes féminins de Co-
lette montrent une capacité d’analyser les conventions sociales, liées au 
mariage, ainsi que le statut de la femme seule et indépendante. Dans ses 
nouvelles et romans Colette n’est pourtant pas didactique, elle soumet ses 
personnages aux hésitations et aux doutes, ce qui lui permet de créer les 
aspects véridiques et la profondeur psychologique de tels caractères. 

Une formulation amère des options sur la femme dans la société 
traditionnelle apparait dans l’œuvre de Colette Le Sauvage : « Mais une 
jeune fille sans fortune et sans métier, qui vit à la charge de ses frères, n’a 
qu’à se taire, à accepter sa chance [de se marier] et à remercier Dieu »1. Il 
s’agit d’un sujet important pour Colette, le mariage, et nous le retrouvons 
dans presque tous ses textes. Dans La Maison de Claudine (1922), le cadre 
général se réfère à la vie de la famille et à l’amour, ou tout au moins à la 
compréhension entre les époux. Mais dans deux autres nouvelles, prises 
comme exemples, La Vagabonde (1910) et Jiji (1940), la question du 
choix entre la vie en famille ou en célibat, qu’une femme devrait être en 
mesure de faire toute seule, se pose clairement2.

Cet intérêt de Colette sur l’importance sociale de la question fé-

1 Colette. La maison de Claudine. Paris : Hachette, 2004, p. 11. 
2 Colette. La vagabonde. Roman. Paris: Albin Michel, 1957; Колет. Скитницата; 
Жижи. – В: Колет. Къщата на Клодин : Романи и новели. Прев. от фр. Пенка 
Пройкова. София: Нар. култура, 1990.
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minine a été remarqué déjà par plusieurs exégètes, dont se détache la for-
mulation concise faite par Julia Kristeva dans son ample étude, dédiée à 
l’écrivaine : Colette ou la chair du monde, volume 3 de sa recherche plus 
large Le Génie féminin : « De l’excitabilité du corps féminin, Colette ap-
porte une connaissance qui, pour être singulière et inimitable, n’en est pas 
moins un fait de société »3. Les personnages féminins de Colette sont en 
effet des êtres vifs, sensibles, sensuels, à l’esprit attirés par les arts, la litté-
rature, la scène théâtrale. Le thème de l’indépendance féminine y vient de 
manière logique. Pendant la première moitié du XXe siècle une pareille 
liberté de la pensée féminine est possible justement pour les professions 
libérales. Parfois, de même – pour les très jeunes filles, non atteintes en-
core par les préjugés sociaux.

Dans La Vagabonde (1910) l’héroïne, femme de lettres et comé-
dienne, est aussi le narrateur de l’histoire. L’évaluation et la description 
du mariage raté dans ce roman montre la désintégration du modèle fami-
lial traditionnel, basé sur l’inégalité des rôles dans le couple. 

 Souvenez-vous […] de ce que fut pour moi le mariage… Non, il ne 
s’agit pas des trahisons, vous vous méprenez ! Il s’agit de la domesticité 
conjugale, qui fait de tant d’épouses une sorte de nurse pour adulte… 
Etre mariée, c’est… comment dire ? c’est trembler que la côtelette de 
Monsieur soit trop cuite, l’eau de Vittel pas assez froide, la chemise mal 
empesée, le faut col mou, le bain brûlant, c’est assumer le rôle épuisant 
d’intermédiaire-tampon entre la mauvaise humeur de Monsieur, l’avarice 
de Monsieur, la gourmandise, la paresse de Monsieur…4

 Ce texte énumère de manière hilarante-amère tout ce que la 
femme risque de perdre dans le mariage. L’expérience aigre d’un premier 
mariage raté, met en garde le personnage féminin se trouvant devant la 
possibilité d’un remariage. Quand le fiancé de l’héroïne, Renée, lui an-
nonce qu’il a trouvé une nouvelle maison et qu’il est en train de la meu-
bler pour la vie à deux, la riposte ne tarde pas : 
- Eh bien ! et moi, on ne me consulte pas ? Qu’est-ce que je deviens, dans tout 
ça ?5 

3 Kristeva, Julia. Le Génie féminin. La vie, la folie, les mots. Hanna Arendt, Melanie 
Klein, Colette, Tome III, Les Mots. Colette ou la chair du monde. Fayard, 2002, p. 327.
4 Colette. La vagabonde. L. c., p. 166.
5 Ibid. p. 214.
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[…] Il doit corser sa joie d’un orgueil naïf, légitime, l’orgueil d’être le 
monsieur assez chic pour hisser vers lui, du sous-sol de l’Emp-Clich’ à 
la terrasse des Salles-Neuves, une « petite bonne femme de caf ’conc’ » 
… Cher, cher bourgeois héroïque !.. Ah ! pourquoi n’en aime-t-il pas une 
autre ! Comme une autre le rendrait heureux ! Il me semble que je ne 
pourrai jamais, moi…6

La femme qui a été désillusionnée par son premier mariage et qui a 
su après se débrouiller toute seule dans la vie, grâce à son talent artistique, 
voit un désavantage dans la protection proposée par l’homme, même s’il 
s’agit d’un homme aimé.

Il est question de même de l’introduction par Colette de la pers-
pective féminine au désir amoureux, à la sensualité, traditionnellement 
considérée comme bestiale. L’apparition d’un prétendant de la haute so-
ciété ressuscite pour le personnage féminin des états connus dans le passé 
et représente une opportunité pour formuler un dilemme. 

Il me force à me rappeler, trop souvent, que le désir existe, demi-dieu 
impérieux, faune [en gras par nous – R.S.] lâché qui gambade autour de 
l’amour et n’obéit point à l’amour, que je suis seule, saine, jeune encore et 
rajeunie par ma longue convalescence morale…
Des sens ? oui, j’en ai… […] La trahison, la longue douleur les ont 
anesthésiés, jusqu’à quand ? […] Mais il y a aussi des jours lucides, où je 
raisonne durement contre moi-même : 
« Prends garde ! Veille à toute heure ! Tous ceux qui t’approchent sont 
suspects, mais tu n’as pas de pire ennemi que toi-même ! Ne chante pas 
que tu es morte, inhabitée, légère : la bête [en gras par nous – R.S.] que 
tu oublies hiverne, et se fortifie d’un long sommeil… »7

Il faudrait effectivement souligner dans le texte précèdent les mots 
« faune » et « bête », employé pour signaler le désir sexuel, ainsi que, 
de manière binaire, la soif de la femme de se sentir indépendante. Il s’agit 
aussi d’un cliché, d’un topos de la pensée traditionaliste qui voit dans la 
femme un être soumis aux instincts, peu apte à la réflexion ordonnée et 
à la force de prendre des décisions, de se comporter de manière indépen-
dante. Ce qui attire l’attention, c’est que la dame-écrivain reprend ce juge-

6 Ibid. p. 218.
7 Ibid. p. 70.
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ment traditionnel, nuisant au prestige de la femme, pour miner son sens. 
Une femme, consciente de ses possibles faiblesses, sait sans doute luter 
avec cette bête, avec ses instincts. 

Ici, comme dans tous ses romans et nouvelles, Colette décrit des 
femmes qui saisissent ce qu’elles veulent et qui résistent aux tentations 
liées au prestige social dans le mariage, aux désirs sensuelles ou matérielles. 
Cette nécessité pour la femme moderne de se positionner face aux préju-
gés traditionnels est présente dans la plupart des textes de Colette comme 
thème important. Pour arriver à une décision l’héroïne passe par des ré-
flexions, par des incertitudes entre le désir amoureux et l’attrait de l’indé-
pendance. 

La réapparition persévérante de ce dilemme psychologique dans les 
textes de Colette nous mène à suggérer l’idée que justement l’hésitation 
constitue un principe constructif important de ses textes. La tension de 
l’intrigue se trouve soutenue par l’oscillation entre ces deux potentialités : 
amour, plaisir, protection de la part du mari, opposées à la solitude et aux 
efforts constants pour gagner sa vie qui pourtant assure le sentiment de 
liberté et une indépendance réelle. 

Le dénouement dans La vagabonde opte pour la deuxième solu-
tion, plutôt dramatique, car le personnage féminin préfère de briser le 
couple. Pourtant il s’agit là d’une victoire. L’amour et la vie assurée ne 
sont pas les seules aspirations des héroïnes de Collette. Elles veulent être 
elles-mêmes, gagner leur vie (le métier artistique n’y est pour rien), déci-
der toutes seules de leur sort.

Pour entrer dans la comparaison avec l’autre écrivain il est utile 
de récapituler les topoi de coïncidence  que nous allons chercher  : thé-
matiques et narratologiques.   En premier lieu –l’attrait pour la femme 
moderne d’obtenir la formation dans une profession et l’indépendance 
financière, mis en opposition avec la sécurité dans le mariage. Nous allons 
chercher de même l’emploi du cliché qui compare le désir sexuel de la 
femme et la femme tout court à un être sauvage et mythique : le faune, 
la bête, comme ils apparaissent chez Colette. Et en troisième lieu – les 
hésitations comme principe constructif de l’intrigue et outils du récit 
psychologiquement dense.
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* * *
Voyons la manière dont se présentent de pareils éléments textuels 

chez l’écrivain roumain, adepte de Marcel Proust, théoricien de l’authen-
ticité dans la prose littéraire, Camil Petrescu (1894-1957). Son roman 
La dernière nuit de l’amour, la première nuit de la guerre8 (1930) a été 
construit, tout comme chez Colette, sur le principe du doute, de la ja-
lousie, de l’hésitation. L’intrigue se base sur les soupçons d’un mari de 
la fidélité de sa femme. Le protagoniste ne croit à rien, en dehors de ses 
observations personnelles et se méfie de la sincérité de son épouse. L’his-
toire est racontée à la première personne, en régime auto-diégétique, par 
Ștefan Gheorghidiu, un étudiant en philosophie, mobilisé dès le début de 
la Première Guerre mondiale. 

En proposant un point de vue masculin, tout en abordant le thème 
de la femme dans la société en voie de modernisation, nous pouvons cher-
cher les topoi, incrustés dans les mentalités traditionnelles. Par cette dé-
marche il est possible d’éclaircir la question sur une base plus large, libre 
des partis-pris idéologiques, féministes ou misogyne. Car la question 
de l’indépendance sociale de la femme entraîne des complications qui 
concernent, même si d’une autre manière, l’homme, la famille, les habi-
tudes sociales, les clichés de la pensée. Il n’y a pas que les femmes qui en 
souffrent. Ainsi, à travers cet exemple de la littérature roumaine, nous dé-
veloppons un aspect social plus large.

L’épouse de Ștefan, nommée Ella, est initialement présentée comme 
une étudiante en philologie romane, jeune et belle, pour être décrite plus 
tard par son mari comme une femme perfide, souvent comparée par lui à 
un animal. Ayant été plusieurs fois blessé dans la guerre, Ștefan revient à la 
vie civile, et se trouve vite assailli par les affres de la jalousie. Seul le divorce 
est capable de libérer le protagoniste des oscillations entre son imagina-
tion méfiante et la réalité incertaine.

Initialement, au début du mariage, Ștefan trouve sa femme sédui-
sante et douée de capacités intellectuelles : « Avec de grands yeux bleus, 
vifs et purs comme des questions cristallines, un jeune corps agité, la 
bouche humide et fraiche, d’une intelligence qui jaillit de son cœur et de 
son esprit, elle représentait un spectacle merveilleux »9. Le mari change 

8 Petrescu, Camil. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. București: Ed. 
Minerva, 1984.
9 Ibid. p. 21 – les pages des citation du roman de Camil Petrescu, en ma traduction 
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d’opinion au sujet de sa femme, après l’acquisition d’une petite fortune, 
provenant d’un héritage, dont Ella n’est pas du tout désintéressée. C’est 
ici que Ștefan commence à comparer sa femme à un être sauvage. 

... Dans l’intérêt que ma jeune épouse prêtait aux transactions je percevais 
l’instinct originel des femmes pour l’argent. Comme une tigresse [en 
gras par nous - R.S.] à peine apprivoisée, la tête sur la poitrine de son 
dompteur, en train de lécher sa main – aussitôt qu’elle aurait flairé le sang, 
elle aurait bondit pour déchirer l’imprudent. Il me semble que l’histoire 
de l’héritage a éveillé chez ma femme la rapacité de ses ancêtres, qui 
somnolait dans son âme en état latent. (p. 35)10.

La comparaison de la femme et du mari avec une tigresse et son 
dompteur dénote un topos traditionaliste, ainsi que la réalité maritale pour 
les femmes de l’époque. Une femme, philologue, aux aptitudes de traduc-
trice de littérature, perd sa personnalité au moment de devenir épouse. 
Dans la famille elle devient celui qui doit obéir et se taire. Ses initiatives de 
lutter pour une meilleure position dans les relations d’affaire avec les autres 
membres de cette large famille, ainsi que son désir de mener une vie plus 
mondaine, qui suit à une position de la famille déjà plus aisée, ne semble 
pas acceptable pour son époux.

Philosophe de formation, Camil Petrescu ne se contente pas de re-
later, à la première personne du singulier, l’intrigue des soupçons et des 
intuitions du personnage principal, mais il attribue à l’histoire des touches 
philosophiques, liées à la difficulté de connaitre le monde objectif et de 
comprendre vraiment l’Autre. Le personnage Ștefan, lui-même jeune phi-
losophe, ne manque pas de tenir un long discours à son épouse, concernant 
l’histoire de la philosophie, en citant Kant comme le plus grand penseur 
dans le domaine de la cognoscibilité du monde extérieur et de l’Autre. De 
cette manière il explique et donne une motivation à sa jalousie maritale.

depuis l’original roumain, seront données plus loin entre parenthèses dans le texte: Cu 
ochii mari, albaștri, vii ca niște întrebări de cleștar, cu neastîmpărul trupului tînăr, cu gura 
necontenit umedă și fragedă, cu o inteligență care irumpea, izvorîtă tot atît de mult din 
inimă cît de sub frunte, era, dealtfel, un spectacol minunat.
10 Dans l’original  : In acest interes al tinerei mele neveste pentru afaceri, vedeam vechiul 
instinct al femeilor pentru bani. Ca o tigroaică vag domesticită, în care se deșteaptă pornirea 
atavică, atunci cînd, culcata cu capul pe pieptul dresorului și-i linge mîna, dînd de sînge, îl 
sfîșie pe imprudent, tot așa aveam impresia ca întîmplarea cu moștenirea trezise in femeia 
mea porniri care dormitau latent, din strămoși, in ea.
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En passant brièvement en revue les systèmes philosophiques au cours 
des siècles, Ștefan affirme sa conviction : «Nous ne pouvons rien connaitre 
objectivement » (p. 62). Il fait pour sa femme – philologue incompétente 
en philosophie, ‘hérissée comme un chat’ [en gras par nous – R.S.] – un 
résumé de la philosophie de Kant (p. 67) : 

Le monde objectif, qui fait naitre nos impressions, nous ne le connaissons 
pas. Kant appelle ce monde ‘chose en soi’, Noumène. Le Noumène, cette 
essence des choses, est impénétrable pour l’homme. Quand ce monde 
veut se rendre à nous, il prend la forme dictée par nos sens, et s’organise 
de la manière réclamée par notre esprit (p. 67)11.

Cette incertitude du monde objectif est à la base du roman et 
constitue l’orientation psychologique de la narration. La tension de l’in-
trigue repose sur les soupçons que le mari essaie de vérifier et que sa femme 
réussit à calmer à plusieurs fois, mais provisoirement. Cette double expli-
cation, philosophique et psychologique à la fois, exprimée à la première 
personne, donne une image aussi bien tragique que quelque peu comique 
(surtout pour le lecteur contemporain) à son personnage. En plus, Ca-
mil Petrescu indique explicitement dans le roman, que son protagoniste 
Ștefan, s’oppose à la mode littéraire, largement acceptée par le public 
roumain, au courant des modes occidentales, d’encourager la liberté des 
femmes lors du choix d’un partenaire : 

Non seulement les romans, mais toutes les pièces de théâtre, dites de 
boulevard, qui étaient très en vogue à l’époque, ont proclamé le droit à 
l’amour et à cet égard, ils paraissaient nouveaux et révolutionnaires par 
rapport aux pièces qui proclamaient autrefois : – Tuez-la ! (p. 11)12

En l’occurrence, l’auteur révèle l’autre aspect du problème. Son 
personnage ne réussit pas à s’adapter à la nouvelle situation sociale. Le 
flirt, toléré comme attitude sociale pour la femme, ne fait qu’aggraver sa 
souffrance intérieure. Le lecteur reste dans le doute – s’il faut compatir ou 

11 Dans l’original  : Lumea cea adevărată, care ne stîrnește impresiile, n-o cunoaștem. El 
[Kant] i-a zis lumii aceleia, “lucru în sine“, numen. Numenul, acest miez al lucrurilor, 
nu-l poate cunoaște nimeni. Cînd vrea sa ajungă la noi, el ia forme dictate de simțuri si se 
organizează așa cum cere rațiunea noastră. 
12 Dans l’original  : Nu numai romanele, dar toate piesele așa-zise bulevardiere, mult la 
modă pe atunci, nu proclamau decât “dreptul la iubire“, și în privința asta erau noi și revo-
luționare, față de piesele care proclamau în vremuri prăfuite : Ucide-o!
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rire de ce narrateur-personnage aussi jaloux. On dirait que Petrescu veut 
montrer quelque peu ironiquement les souffrances d’une imagination ja-
louse. Le personnage principal, Ștefan, en racontant son histoire, présente 
l’atmosphère de son temps d’un point de vue intellectualiste :

Dans tous les théâtres du monde on jouait surtout les pièces d’un jeune 
Français, dont les personnages féminins « poétiques », éloquents, aux 
cheveux démêlés et aux épaules nues, dans un décor somptueux, rehaussé 
d’une musique douce, étaient à la recherche du « bonheur », animé par la 
passion et détruisant tout. Les femmes de toutes les capitales pleuraient, 
excitées de la douleur provoquée par les hommes cruels, incapables de 
ressentir la beauté sublime de l’amour. […] on avait atteint une véritable 
symbiose entre les auteurs et les spectateurs (p. 11)13.

Les changements dans la société roumaine, pareilles aux autres 
pays européens, nous dit l’écrivain à travers de récit de son personnage, 
habitant la capitale de la Roumanie, renvoient vers les aspects moraux, 
sociétaux et psychologiques, concernant la vie en famille en état de chan-
gement. 

* * *
Les parallèles dans l’œuvre de Camil Petrescu et celle de Colette 

sont visibles, même si c’est en cliché négatif. Chez Colette, la femme lutte 
contre sa sensualité (et même contre sa propre stabilité sociale) pour ne 
pas devenir épouse, c’est-à-dire – à l’époque, dépendante de son mari. 
Chez Petrescu le conflit est similaire, seulement il est présenté du point 
de vue de l’homme. La femme dans le roman roumain a fait des études 
supérieures (elle se sent émancipé dans ce sens) et affiche un comporte-
ment libre en société, sans pour autant donner des raisons claires pour 
son attitude (le récit du mari ne se contente jamais du peu de détails qu’il 
réussit à obtenir dans ce sens). Les dénouements pareils chez les deux écri-
vains (séparation du couple), diffèrent seulement en ce qui concerne l’in-
dépendance possible dans les différentes sociétés. La liberté est obtenue 

13 Dans l’original : Îndeosebi era jucat pe toate scenele din  lume un tânăr francez, ale 
cărui eroine “poetice“, elocvente, cu parul despletit și umerii goi, într-un decor de lux și mu-
zica,  își căutau  “fericirea“  trecând peste orice,  târâte de patima.  Femeile din toate 
capitalele plângeau,   înduioșate până la mistuire de neînțelegerea bărbaților  brutali 
din piesa, incapabili să simtă frumusețea sublima a iubirii. 
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par la femme, même si c’est une liberté au goût amère, chez Colette. Chez 
Petrescu, le mari décide de divorcer de sa femme, tout en se sentant obligé 
d’assurer son existence – il lui laisse des biens familiaux et une maison où 
ils ont vécu. Effectivement, il parait peu probable que la jeune philologue 
pourra assurer sa vie, à cette époque, rien que par des traductions. 

Un second parallèle entre Camil Petrescu et Colette : le personnage 
féminin dans le roman roumain est considérée pareillement (par l’homme 
dans ce cas) comme un être sensuel, semblable à une bête plus ou moins 
sauvage (tigresse  ; hérissée comme un chat). Il s’agit évidemment d’un 
cliché de la pensée traditionnelle (un topos d’après la terminologie d’Ernst 
Robert Curtius) qui persiste encore dans la société du XXe siècle en signe 
de reproche et qui se trouve accentué dans les textes examinés, visant le 
comportement indépendant de la femme. 

Encore, un autre rapprochement, concernant cette fois la narrato-
logie. Dans les deux cas, on entend surtout l’un des côtés dans ces couples 
amoureux/maritaux. Cela rapproche aussi les deux textes des mêmes ten-
dances psychologisantes de la prose européenne de cette époque – à la 
recherche du monde intérieur du narrateur, se sentant en rupture avec 
l’environnement sociétal.

Et enfin, mais assez important, toujours dans la perspective narra-
tologique : l’intrigue, raconté à la première personne, en régime auto-dié-
gétique, est propulsée dans tous les deux textes par une hésitation psycho-
logique. Chez Colette – hésitation de la narratrice femme entre désire de 
liberté professionnelle et personnelle versus une vie, assurée par le mari, en 
amour partagé, dans le calme mais aussi dans la dépendance. Chez Petres-
cu – l’hésitation du narrateur homme, exprimant le manque de confiance 
que sa femme peut être fidèle, si elle montre un caractère indépendant et 
un comportement libéré.

Pour terminer nous pouvons ajouter une approche quelque peu au-
dacieuse : largement connue est la définition de Tzvetan Todorov du fan-
tastique étrange : qui consiste en l’hésitation du lecteur entre une expli-
cation naturelle et une explication surnaturelle des évènements évoqués14. 
Notre analyse se sert autrement de l’hésitation, prenant le point de vue 
du personnage-narrateur, tout en restant quelque peu tributaire de cette 
idée de Todorov dans le domaine du fantastique. Une différence consiste 

14 Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris : Editions du Seuil, 
1970, p. 165.
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dans le fait que les récits psychologiques cherchent un impulse constructif 
du sujet dans l’hésitation entre sentiments, idées préconçues et impulses 
inconscients du personnage, non pas dans les menaces mystérieuses, sou-
vent extérieures.

On peut avancer ici encore une digression dans le sens que ce pro-
blème sociale important – les droits de la femme – implique la nécessité 
de scruter dans les côtés cachés de la psychologie humaine et de manière 
collatérale stimule le récit psychologique. Il n’est pas non plus à sous-esti-
mer le fait que la narration est menée à la première personne du singulier 
dans tous les deux cas, une démarche préférée pour le genre du roman 
psychologique15.

Soulignons de même que les témoignages personnels auto-diégé-
tiques dans les romans examinés s’approchent de l’autobiographique et 
de l’autofiction. Les textes, français et roumain, pris en exemple nous per-
mettent de généraliser dans la direction de la rencontre de tous ces types de 
textes. Les phénomènes de rapprochement entre le Je littéraire et le Je au-
tobiographique ou autofictionnel sont le plus probablement liés à l’éman-
cipation de la personne humaine dans les temps modernes. Du XVIIIe au 
XXe siècle, on voit de plus en plus clairement une évolution dans les stra-
tégies d’expression. L’expression personnelle, en lettres, paraît de plus en 
plus consciente de s’exprimer « littérairement ». La profession d’écrivain 
est animée par le désir d’imiter une effusion spontanée d’émotions, ce qui 
mène au développement plus sophistiqué de la prose psychologique. 
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Résumé 
Cet article met en comparaison des romans, traitant de l’atti-

tude de la femme dans la société moderne, des comportements dans le 
mariage, du manque de cognoscibilité de l’Autre, des thèmes nouveaux 
qui correspondent à des questions démographiques, psychanalytiques 
et philosophiques, caractérisant la première moitié du XXe siècle en Eu-
rope. Les romans de Colette et de Camil Petrescu, faisant partie respec-
tivement de la littérature française et de la littérature roumaine, servent 
d’exemples à cet égard. Les conclusions comparatistes concernent les 
liens entre changements sociaux, prose psychologique et narration au-
to-diégétique.

Mots-clés  : la femme dans la société moderne, prose psycholo-
gique, narration auto-diégétique, Colette, Camil Petrescu
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FIRST-PERSON NARRATION ABOUT MARRIAGE:
IN NOVELS BY COLETTE AND CAMIL PETRESCU

Abstract 
This article compares novels dealing with the behaviour of wo-

men in modern society, relations between spouses, the inability to know 
the Other, new topics that correspond to demographic, psychoanalytic 
and philosophical questions, characterizing the first half of the 20th cen-
tury in Europe. Novels by French writer Colette and Romanian writer 
Camil Petrescu are analysed as examples in this context. The compa-
rative conclusions concern the similarities between different European 
literatures, as well as the links between social changes, the genre of psy-
chological prose, and first-person narration.
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QUELQUES TRAITS DU « JE » LAMARTINIEN 
DANS SES RELATIONS DE VOYAGES EN ORIENT

ЩРИХИ ОТ ЛАМАРТИНОВИЯ „АЗ“ 
В ПЪТЕПИСИТЕ МУ ЗА ОРИЕНТА

Резюме
Твърде разнообразна по форма и тематика, недифинарана 

като жанр, пътеписната литература е тясно свързана с интердисци-
плинарната област на имагологията. Литературното въображение се 
проектира върху реалността и „Aз“-ът на автора играе важна роля 
в разбирането на неговия разказ, на „видяното и чутото“ в чуждия 
свят. Пътешествията в модерна Европа се свързват често пъти с раз-
узнавателни цели, желание за превъзходство над определени земи и 
хора, но и с жажда за опознаване на „другия“, на неговите нрави и 
обичаи и не без прагматизъм, опознаването на регионите, носители 
на памет за древни цивилизации. 

Френският поет и политик Алфонс-Мари-Луи дьо Ламартин 
(1790–1869) посещава два пъти престолнината и някои от провин-
циите на Османската империя: през 1832–1833 г. и 1850 г. Тексто-
вете на пътеписите са публикувани навремето, като първият става 
бестселър, докато вторият остава слабо познат на широката публика. 

Предмет на това изложение са някои наблюдения върху не-
говите размисли, отразители на авторовия „Aз“, и на моменти от 
неговия престой в чуждите земи. Поведението му е продиктувано 
от внушението за „ориенталски“ произход. В текста на пътеписите 
(и най-вече във втория) неведнъж се споменава за подозирана сара-
цинска или рицарска връзка от предходните столетия. Същата е ви-
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соко оценена от османските власти. Ламартин ги подкрепя горещо 
в обявените и започнати процеси на европеизация в Османската 
империя. Тази взаимност довежда до получаване на имение в Тирè 
(област Смирна). Вижданията му за действията на управляващите, 
поезията му, станала достояние на редица просветени млади хора, 
оформя поведението на европейския авторитет. Тази социална 
роля, прибавена към чувствителната му душа, изгражда стереотипа 
на загрижения поет към съдбите човешки. „Революцията“, в която 
взима участие във Франция (1848), е повод за разсъждение за голе-
мите промени в Турция, окачествени от политика Ламартин като 
сериозен преход, като необратим и нужен процес за доброто на на-
родите. 

Ламартиновите мисли се сбират на двата бряга на Босфо-
ра, където се кръстосват два свята. Акцентът пада на религиозната 
толерантност и модернизация на Османската империя в средата на 
ХІХ в. и на ролята на републиканска Европа. Поетичната Ламар-
тинова душа, потопена в топлите слънчеви лъчи, се усеща удовлет-
ворена от популярността си сред управниците на империята, сред 
просветените нейни поданици, за да създаде и даде повод за нов 
дискурс, свързан с бъдещето на нациите.

Ключови думи: Ламартин, пътеписи, Османска империя, 
елементи на автобиография 

Les chercheurs dans le domaine des humanités et des sciences 
sociales recourent souvent aux données citées dans les itinéraires et les 
notes de voyage pour compléter leurs fonds de sources primaires. Dans 
les études littéraires, la littérature des voyages n’est pas définie comme 
genre. Le plus souvent la recherche touche de près le domaine interdis-
ciplinaire de l’imagologie. L’imaginaire littéraire est projeté sur la réa-
lité et le « je » de l’auteur joue un rôle essentiel dans la compréhension 
de son récit, du « vu et du connu » dans un monde étranger. 

En Europe les voyages à l’époque moderne ne sont qu’un pro-
cessus complexe souvent associé non seulement au désir de suprématie 
chrétienne, mais aussi à l’aventure, au désir de connaître le monde d’au-
trui, ses mœurs et usages, ses cultes et, non sans pragmatisme, d’explorer 
des régions qui ont mémorisé des civilisations du passé humain. Depuis 
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la seconde moitié du XVe siècle le grand nombre de pèlerins et de mis-
sionnaires qui visitent lеs Lieux Saints et le Bosphore, décline progres-
sivement pour renaitre à l’époque du Romantisme1. A cette époque le 
siège impérial de Constantinople est toujours occupé par un musulman 
et pour des raisons différentes le grand Empire ottoman, engagé déjà 
dans la voie de modernisation, ne cesse pas d’attirer des voyageurs oc-
cidentaux. 

Alphonse-Marie-Louis de Lamartine (1790–1869) publie avec 
un grand succès ses poésies, les « Méditations » (1820) qui sont le ré-
sultat de son âme souffrant de la perte subite de sa bien-aimée. C’est le 
début de sa brillante carrière littéraire. Selon Sainte-Beuve son lyrisme 
était une « révélation » pour les jeunes romantiques. Déjà député au 
Parlement en 1833, il s’attache aux idées démocratiques pour combattre 
la monarchie et contribuer à la Révolution de 1848. Avant de devenir 
ministre des Affaires étrangères et véritable chef du gouvernement pro-
visoire (février 1848), il entreprend un long voyage au Proche Orient et 
traverse les Balkans (1832-1833). À la différence de François-René de 
Chateaubriand qui s’était rendu en pèlerin et chevalier, Lamartine s’est 
rendu seulement « en poète et philosophe », mais toujours attiré par 
les couleurs vives et le climat chaud du monde lointain2. 

L’ainsi dite « Maison de Lamartine » à Plovdiv mémorise son sé-
jour en ville pour être transformée en musée (1923) par les Assomption-
nistes et attirer des touristes étrangers3. 

1 Les publications à ce sujet sont nombreuses, à consulter le site du Centre de Recherche 
sur la Littérature des Voyages (CRLV)  : https://crlv.org/centre-recherche-litterature-
voyages-crlv - 24.11.2021
2 Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un Voyage en Orient, 1832-1833 
ou Notes d’un voyageur  par M. Alphonse de Lamartine. Paris  : Charles Gosselin, 
1845. (Œuvres complètes de Lamartine, t. 7), p. 3. (L’exemplaire de cette première 
édition conservée à la bibliothèque de l’Académie bulgare des sciences faisait partie 
de la collection royale  : Ex libris Ferdinandi I Saxocoburgensis Ducis Bulgarorumque 
Principis Augusti.) Les éditions suivantes ont le titre de Voyage en Orient. Des extraits en 
sont publiés en traduction bulgare dans : Френски пътеписи за Балканите (ХІХ век) 
под ред. на Бистра Цветкова. София: Наука и изкуство, 1981, с. 218–233. 
3 Šišmanov, Ivan. Lamartine en Bulgarie. – In: Revue du Monde slave (Paris), mai 1927, 
p. 1–23.
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La « Мaison de Lamartine » à Plovdiv
 
L’avènement du Second Empire (1851) met fin à sa carrière poli-

tique. Il se consacre aux travaux littéraires et historiques en publiant des 
récits autobiographiques, des romans sociaux, des ouvrages à sujet histo-
rique. Son second voyage en Orient réalisé en 1850 est moins connu que 
le premier. C’est le retour de Lamartine en Orient où, au début il a l’in-
tention de trouver refuge et ne plus retourner dans son pays natal. 

Le texte lamartinien de son premier « Voyage en Orient »  marque 
ses débuts comme prosateur, étant alors connu comme poète. Pourtant 
les vers poétiques qui s’ajoutent à sa narration donnent un charme spéci-
fique à son journal de voyage. Il en est de même pour son second séjour 
en Orient. Ainsi il ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la littérature 
des voyages en exprimant ses propres impressions par ces deux formes : la 
prose et la poésie. 

Pendant les premières décennies du XIXe siècle le « je » de l’écri-
vain respectif exprimé dans ses écrits n’est pas une nouveauté. Il parait que 
Jean-Jacques Rousseau s’avère le pionnier de l’époque des Lumières à l’em-
ployer dans ses « Confessions ». Ce procédé littéraire se fraye lentement 
le chemin au cours des années. Les lecteurs prennent l’habitude de lire 
des textes où l’auteur même parle de son état d’âme et de ses souffrances 
dans une société où règne l’inégalité entre les hommes. L’introduction 
des scènes et des héros de la vie réelle, différents des modèles classiques 
enrichissent la lecture de l’individu. La société évolue dans un environ-
nement libéral où les nouveautés surgissent progressivement en traçant 
la voie d’un faisceau d’idées qui provoquent la Révolution de 1789. Il 
est notoire que des romantiques, tels que Chateaubriand et Lamartine 
s’inspirent de la sensibilité rousseauiste pour la nature et des « Rêveries 
du promeneur solitaire ». Les impressions lamartiniennes d’enfance, son 



231

éducation pieuse et délicate, presque féminine révèlent son âme déçue par 
le malheur.

Dans les écrits du mâconnais, la politique et la souffrance humaine 
sont souvent présentes. Ses réflexions à la fin de son premier livre du 
« Voyage en Orient » lui donnent la possibilité d’accéder au pouvoir en 
1848. Entre temps il fait partie des fondateurs de la « Société française 
pour l’abolition de l’esclavage » et élève publiquement sa voie contre la 
peine de mort4. 

En comparant les textes de ses relations de voyage, on constate des 
répétitions dans l’édition du premier livre du « Voyage en Orient » et dans 
celui du « Nouveau voyage en Orient (1850) »5. Probablement l’auteur 
a eu l’intention de vulgariser pour une seconde fois quelques impressions 
personnelles sans visiter de nouveau les villes et les villages « déjà vus », 
partagés aussi dans « L’histoire de la Russie » et dans « L’ Histoire de 
la Turquie », toujours publiées pendant les années 1850, c.à.d. avant la 
fin de la guerre de Crimée6. Pourtant, Lamartine évolue dans ses pensées 
et ses stéréotypes concernant le futur de la Turquie et le rôle de la Russie 
dans les Balkans et dans les provinces ottomanes. 

J’attire l’attention du lecteur au « je » Lamartinien dans le texte 
du seconde voyage qui, à la différence du premier, n’a pas les mêmes va-
leurs esthétiques. L’essentiel est qu’il s’agit d’une période de retrait de 
l’auteur de sa carrière politique en France et de tout dévouement à la créa-
tivité. Pour cette raison le texte du récit contient des éléments autobiogra-
phiques. Il parle de sa propre personne, de ses impressions, de ses rêveries 
de toutes les heures, ses pleures ou ses joies, ses douleurs ou ses plaisirs, 
tout ce qu’il sent, tout ce qu’il éprouve à l’aspect des peuples et des ré-
gions qu’il parcourt. Son inquiétude des grands problèmes de la destinée 
humaine ne le quitte pas. 

Le but de Lamartine était de visiter Constantinople et de rencon-
trer le sultan et le grand vizir et puis, de se rendre près de Smyrne. « Je 
suis né oriental et je mourrai tel » – une telle pensée partagée encore 
dans sa première relation le guide dans les pays de la Bible et les terres de 
l’ancienne civilisation. Dans une lettre en prose il partage son projet de 
4 https://www.lapoesie.org/alphonse-de-lamartine/contre-la-peine-de-mort/– 21.11.2021.
5 Lamartine, Alphonse de. Nouveau voyage en Orient (1850). Paris, 1863. (Œuvres 
complètes de Lamartine, t. 33)
6 Lamartine, Alphonse de. Histoire de la Révolution de 1848; Histoire de la Turquie. Vol. 
1–8. Paris, 1854–1855.
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voyage pendant l’été de 1850 : « Je vivrai dans mon ombre ou j’irai en 
Turquie ». Dans la région de Smyrne Lamartine se voit concéder par le 
sultan Abdoul Medjid (1839–1861) d’un vaste domaine de Burgas-Ova 
qui couvre plusieurs milliers d’hectares aux environs de la petite ville de 
Tiré. Il parait que le mâconnais envisageait d’exploiter ces terres, reçues 
en concession, après les avoir chantées. A cette époque il avait presque 
tourné le dos au philhellénisme romantique et soutenait les réformes ot-
tomanes. Dans le cadre de la « Question d’Orient » il voyait la Turquie 
comme un rempart contre les Russes. Ainsi, les dirigeants de ce grand em-
pire respectaient les bonnes inclinations diplomatiques de Lamartine et 
en estimant son « je » de souche sarrasine le faisaient Turc d’honneur7. 

Quelques années plus tard le publiciste bulgare Georgui S. Ra-
kovski adressera une critique violente à Lamartine en jugeant sa position 
pro-turque, au nom de l’intégration de l’Empire ottoman. Toujours selon 
lui, le poète français avait rédigé plusieurs histoires et des fables pour les 
Turcs qui plaisaient à un public parisien aisé et en revanche il avait reçu 
comme « cadeau » des terres et probablement des pièces l’or et d’argent8. 
Etant l’idéologue de la révolution bulgare Rakovski ne supportait pas des 
opinions et des discours étrangers qui soutenaient la politique ottomane 
d’intégration et ne contribuaient pas à l’éveil national de ses compatriotes. 

Mais en 1850, après les évènements politiques dans son pays natal, 
l’humeur Lamartinienne paraît bien morose. Parfois l’idée du suicide lui 
vient dans les eaux de l’Asie Mineure, « parmi le peuple où je ne suis pas 
né, qui ne me connait pas, dont je ne parle pas la langue, et qui lira un 
jour sur mon tombeau le nom d’un giaour (it.) qu’il ne pourra pas même 
épeler »9. Cependant son réconfort est dicté par les rayons chauds du 
soleil qu’il adore et qui le relient au « berceau de soleil du jeune genre 
humain » et à la croyance de son sang oriental qui coule dans ses veines : 

Il faut qu’il y ait, je ne sais comment, quelques gouttes de sang oriental, 
arabe, persan, syrien, biblique, patriarcal, pastoral dans mes veines, 
gouttes que je retrouve pures encore après ces générations et ces 
générations où rien ne se perd dans la transmission de la vie à travers 

7 Jouet, Jacques. Lamartine à Tyré. – In: Actes du colloque international Lamartine, Tiré/ 
Turquie, Gertrude Durusoy (éd.), Izmir: Presse de l’Université EGE, 2004, p. 302-308. 
8 Раковски, Георги Сава. Съчинения. Т. 1. Проза, поезия. Подбор и ред. Кирил 
Топалов. София: Бълг. писател, 1983, с. 383–384, 558.
9 Lamartine, Alphonse de. Nouveau voyage, p. 13–14.
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les siècles […] peut-être une mère ramenée à l’époque des Croisades, 
d’Antioche ou de Ptolémaïs dans les Gaules pour enfanter une race 
mixte de Francs teints du ciel maternel ; peut-être une alliance avec ces 
tribus sarrasines qui se sont implantées…10  

La personne la plus importante dans la capitale ottomane est le 
sultan qui, dans les pensées de Lamartine apparaît comme une figure 
centrale en ce qui concerne les réformes en Turquie. L’image verbale du 
sultan Mahmoud II (1808–1839) repose sur un sentiment de tristesse et 
de pitié, pour un souverain qui avait tenté de changer le destin du grand 
empire11. C’était l’organisateur de la « plus grande révolution du XIXe 
siècle  ». Dans le discours de Lamartine la «  révolution  » signifie un 
grand changement, un certain genre d’évènements qui arrivent sur notre 
Terre, indépendamment de la latitude et du mode de gouvernement. La 
seule différence entre la Turquie et la France consiste dans le fait que la 
« révolution » au bord du Bosphore a pris forme d’un processus lent et 
prolongé dans le temps mené d’en haut, tandis que la sienne (la française) 
est devenue inattendue. C’est cette dernière qui, d’un seul coup l’avait 
chassée de sa patrie. 

Ces réflexions du voyageur accompagnent mentalement ses 

10 Ibid. p. 14.
11 Димитров, Страшимир. Султан Махмуд ІІ и крахът на еничарите. София: Седем 
дни, 1993.
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contemplations de belles vues et l’apparence de la capitale ottomane com-
plète ses souvenirs des années précédentes. Lamartine considère l’Orient 
comme la terre des images. Son âme s’associe avec la nature et les couleurs 
du soleil d’été, les végétations et les anciennes et nouvelles villes, avec les 
vaisseaux et la fraicheur de la mer. Sous le ciel bleu reposent des temples 
où les religions se succèdent-elles dans le temps : depuis les anciens dieux 
païens, les synagogues juives et les basiliques des croisés, à côté de « Sainte 
Sophie » de Constantinople, etc.: 

C’était l’Orient ! Depuis, je l’avais vu aux plus heureuses années de ma vie, 
de mon cœur et de ma fortune. J’y avais répandu une partie de mon être, 
et j’aimais à y revenir sur mes traces pour m’y retrouver dans mon passé.  

Le poète voyageur croit au bonheur et à la vertu qu’il cherche dans 
la société. Mais ne les y trouvant pas, il se réfugie dans la nature. C’est elle 
qui lui parle de Dieu, auquel peu à peu il remonte, jusqu’à se perdre en lui. 
En général, ses relations de voyage contiennent de nombreuses réflexions 
sur les religions. L’affiliation orientale de Lamartine est dictée par les pro-
phéties d’une vie antérieure. Il ne se rend pas en Orient pour tracer des 
routes, pour découvrir des villes oubliées et les traces perdues ou effacées 
des vieilles nations, ni pour y faire des recherches scientifiques ou pour 
décrire les mœurs du pays. C’est un poète nourri de la Bible et de l’Odys-
sée, qui soupire après le ciel, les montagnes et les fleuves de l’Orient, 
un poète dont tous les sentiments, tous les vœux, tous les rêves appellent 
l’Orient et son propre identité personnelle. Voilà pourquoi, il préfère 
visiter et voyager dans les terres bibliques. Sous forme verbale La-
martine exprime sa profonde conviction que l’humanité doit à nou-
veau attendre le messie pour rétablir l’amour et la tolérance entre les 
hommes. La volonté de Dieu l’accompagne partout, même dans ses 
récits et dans sa poésie qui surgit en lui spontanément et alterne avec 
la prose. Cette approche de l’alternance met son écriture à un niveau 
différent de ses prédécesseurs et ouvre une nouvelle page dans la lit-
térature des voyages. 

Cette même alternance prose – poésie cohabite avec son discours 
où le passé et le présent se confondent, toujours unis et guidés par la 
main de la Providence. La main de Dieu et les créations de Dieu sur 
la Terre font souvent partie des réflexions de l’auteur. Ainsi, le destin 
a marqué et créé des ministres et des chefs seulement au moment où 
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il l’a voulu. Il en est de même pour le destin des peuples. Dans ce 
contexte les rencontres d’autrefois de Lamartine à Constantinople 
avec le sultan Mahmoud (1808–1839) et les moments forts de leurs 
discussions politiques sont présentées dans le second voyage comme 
un espoir de changement. Déçu par les reformes inachevées Lamar-
tine conclut que seuls les sages adoraient la volonté de Dieu : 

Dieu ramasse une paille, en fait un instrument et la rejette sous les pieds 
d’un peuple ; c’est la loi. Cela s’appelle fatalité sur le Bosphore, providence 
à Paris, fortune partout. Ceux qui s’étonnent de cette loi sont des insensés, 
ceux qui adorent en elle les volontés de Dieu sont des sages12. 

En se rendant au palais impérial le voyageur réfléchit au mouve-
ment de la foule qui lui parait curieuse, mais ne l’impressionne pas. Il 
avoue dans son discours de l’avoir déjà décrite dans son récit de voyage 
précédent comme « une proie à une décadence qui menaçait alors l’em-
pire d’un écroulement ». Fidèle non seulement à ses visions romantiques 
et à l’idéologie des Lumières, il accepte par un raisonnement philoso-
phique l’avenir de la «  foule  » en question  : les vertus données par la 
nature et le génie poétique, religieux et militaire l’aideront à sortir des 
ténèbres, à la faire revivre. Cette déclaration optimiste de Lamartine n’est 
réalisable qu’avec l’aide de l’Europe, cette même Europe qui est devenue 
attirante pour les jeunes générations. Lui-même se considère comme un 
allié de ce processus, non seulement en tant que républicain et militant de 
la Révolution française de 1848, mais aussi en tant que poète et écrivain. 
Les « milles » traductions de ses vers poétiques13, de ses discours et de 
ses récits de voyage en grec moderne, arabe, turc, persan, arménien sont 
devenues connues des cimes du Rhodope jusqu’au Liban et sur le dernier 
rocher de l’Archipel !14 Dès qu’il a remis son pied à Constantinople La-
martine est convaincu de sa popularité de poète qui a déjà tourné le dos 
à sa carrière politique. Son propre « je » de poète et de narrateur se ré-
pand dans les pays orientaux. Cette constatation faite par lui-même dans 

12 Lamartine, Alphonse de. Second voyage, p. 50.
13 Anamur, Hasan. Les traductions en turc de Lamartine. – Actes du colloque interna-
tional „Lamartine“, Tiré (Turquie), éd. par G. Durusoy, Izmir, 2004, p. 195–201 ; Tü-
resay, Özgür. Censure et production culturelle. Le champ éditorial ottoman à l’époque 
hamidienne (1876–1908). – Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon: La culture 
ottomane dans les Balkans, volume dirigé par R. Zaїmova, 16, 2009 [2010], p. 253 sq.
14 Lamartine, Alphonse de. Nouveau voyage, p. 54–55.
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le texte de son second voyage n’est qu’un prétexte pour lui de dédaigner 
son image de politicien « pendant les orages de la Révolution de 1848 ». 

L’hyperbole de ses « mille traductions » dans les langues orien-
tales n’est que le résultat de sa confiance en soi et de son désir constant de 
se retrouver en Orient. 

En guise de conclusion

Le « je » Lamartinien, situé dans l’atmosphère orientale de ses 
voyages, ne peut pas être décrit en quelques pages. Sur les deux rives 
du Bosphore et ailleurs se croisent deux mondes qui unissent les pen-
sées lamartiniennes sur la tolérance religieuse et autre, sur le degré de 
civilisation de la Turquie ottomane au milieu du XIXe siècle et le rôle 
de l’Europe républicaine. L’âme du poète voyageur trempée dans les 
rayons chauds du soleil se voit satisfaite par sa célébrité dans les milieux 
dirigeants ottomans et autres pour engendrer un nouveau discours sur 
le futur des nations. 
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Résumé
Le poète français et homme politique Alphonse-Marie-Louis 

de Lamartine (1790–1869) séjourne dans les pays orientaux et publie 
ses notes de voyage en 1845 et 1863. Dans le second livre, moins 
connu que le premier, le « je » de l’auteur joue un rôle essentiel dans 
la compréhension de son récit et des images d’un monde étranger. 
L’essentiel est qu’il s’agit d’une période de retrait de l’auteur de sa carrière 
politique en France (après 1848) et de tout dévouement à la créativité 
et aux voyages. Pour cette raison le texte du récit contient des éléments 
autobiographiques. Pendant les premières décennies du XIXe siècle 
le «  je  » de l’écrivain respectif exprimé dans ses écrits n’est pas une 
nouveauté en France. 

Les dirigeants ottomans respectaient les bonnes inclinations 
diplomatiques de Lamartine et en estimant son « je » de souche sarrasine 
le faisaient Turc d’honneur. Les pensées lamartiniennes concernent la 
tolérance religieuse et autre, ainsi que le degré de civilisation de l’Empire 
ottoman au milieu du XIXe siècle et le rôle de l’Europe républicaine. 
L’âme du poète voyageur trempée dans les rayons chauds du soleil se voit 
satisfaite par sa célébrité dans les milieux dirigeants ottomans et autres 
pour engendrer un nouveau discours sur le futur des nations. 

Mots clés  : Lamartine, Relation de voyage, Empire ottoman, 
éléments d’autobiographie 

SOME FEATURES OF LAMARTINIAN « EGO » 
IN HIS TRAVEL RELATIONSHIPS IN THE ORIENT

Abstract 
The French poet and statesman Alphonse-Marie-Louis 

de Lamartine (1790–1869) travelled in the Orient countries and 
published his travel notes in 1845 and 1863. In the second book, less 
known than the first, the author’s «  ego  » plays an essential role for 
understanding his story and the foreign world images. This is a period 
(after 1848) when he subsequently retired from politics in France and 
dedicated himself to literature and travel. For this reason the text of 
the travel notes contains autobiographical elements. During the first 
decades of the 19th Century the writer’s « ego » expressed in respective 
writings was not a new manner in France. 
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The Ottoman rulers respected Lamartine’s good diplomatic 
inclinations esteeming also his Saracenic identity. Lamartinian thoughts 
concern religious and other tolerance, as well as the degree of Ottoman-
Turkish civilization and the role of republican Europe. The soul of the 
traveling poet bathed in the warm rays of the sun is satisfied by his fame 
in the ruling Ottoman circles and others to engender a new discourse 
on the future of nations. 

Keywords: Lamartine, Travel Report, Ottoman Empire, 
Elements of Autobiography
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ОТ ЛИЧНАТА ИСТОРИЯ КЪМ ИСТОРИЧЕСКОТО 
СВИДЕТЕЛСТВО: 

ДВА ПРИМЕРА ОТ СПОМЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ 
ОТ КРАЯ НА ХІХ ВЕК 

DE L’HISTOIRE PERSONNELLE AU TÉMOIGNAGE 
HISTORIQUE :

DEUX EXEMPLES TIRÉS DES MÉMOIRES DE FEMMES 
BULGARES  DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Résumé 
La mémoire pour un événement notoire dans l’histoire mo-

derne de la Bulgarie – l’accueil du nouveau prince bulgare Ferdinand 
et ses visites dans diverses villes du pays à la fin de 1887 et au début 
de 1888 – est constituée de plusieurs récits exprimant divers points de 
vue. Le présent article se concentre sur deux de ces récits. L’un appar-
tient à Elissavéta Karaminkova, une dame déjà connue pour son activité 
publique et ses traductions du tchèque. L’autre, à la jeune Soultana R. 
Pétrova qui fait ses débuts dans la vie de cour. Le récit d’E. Karaminkova 
nous est parvenu dans sa lettre privée du 2 février 1888 qu’elle adresse 
à sa fille étudiante à Genève. Ce texte n’a pas été destiné à être publié, 
donc il est resté « caché » parmi les documents privés de l’auteure et ne 
fut publié qu’en 2013 dans un ouvrage théorique. Le récit de Soultana 
R. Pétrova est écrit dans l’intention d’être publié mais il aussi est resté 
« caché » car il ne fut publié qu’en 2019 dans l’édition complète de ses 
Mémoires. Le but de cette étude est de montrer ce qu’il y a de commun 
et le différent entre les deux textes, vus comme éléments constitutifs de 
la mémoire historique. 

Elissavéta Karaminkova fait partie de la très riche et notoire 
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famille Pouliévi de Karlovo. Elle est la cousine de Evlogui et Hristo 
Guéorguiévi et de Hristo Botev. Elle a fait ses études à Prague, à l’école 
supérieure pédagogique pour jeunes filles et elle est une des premières 
femmes bulgares ayant une formation universitaire. Elle maîtrise le 
tchèque, l’allemand, le français. Au début de 1888, elle a 38 ans (née 
à Noël 1849). Elle est encore jeune. Mais sa vie a été assez dure  : elle 
est mariée depuis 20 ans, elle a cinq enfants, elle a survécu à la défaite 
sanglante de l’Insurrection d’Avril (1876), en ce moment son mari est 
gravement malade (il meurt la même année). Son récit n’est pas destiné 
à la publication, mais il est spontané, vif, très pittoresque, la description 
de l’atmosphère qui règne à Plovdiv lors de la visite du prince, l’énumé-
ration de toutes les personnes éminentes, des cadeaux et des donations, 
des menus détails de la vie de tous les jours en fait un récit on dirait 
littéraire, un reportage du lieu de l’événement. 

En cette fin d’automne 1887 Soultana R. Pétrova a 18 ans. Elle 
est née en 1869, dans une famille très riche. Elle a fait ses études au Col-
lège royal de Вucarest et en 1885 rejoint sa famille qui, après 1878, a 
déménagé à Sofia, la capitale de la Bulgarie libérée. Un an après, elle se 
marie, presqu’en cachette et contre la volonté de son père, avec le jeune 
officier Ratcho Pétrov qui est le chef du quartier général de l’armée, mais 
dont la position sociale est beaucoup plus inférieure. Soultana est très 
jeune, sans expérience, mais très belle, très ambitieuse, riche, éduquée et 
déjà reçue à la cour où elle attire l’attention du prince lui-même. Son ré-
cit n’est pas spontané, il est écrit dans l’intention d’être publié, de la dis-
tance du temps et a l’ambition de situer l’événement relaté dans le grand 
contexte de l’histoire nationale en y ajoutant son jugement personnel. 

Mots clés : mémoirs, histoire, récit, mémoire 

Независимо дали става дума за мемоари, писма, лични днев-
ници и други спомени, всички тези текстове са места на паметта. В 
тях индивидуалната памет съхранява свидетелства за лица и събития, 
претворени през нейните собствени призми, изградени в зависи-
мост от редица фактори, като произход, семейна среда, обществена 
среда, образование и много други различни влияния. Но паметта 
е субективна и оценъчна, затова и текстовете/свидетелствата за ис-
торическите събития, носят същите белези. И единствено при съ-
поставката на различни свидетелства може да се отдели обективно-
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то от субективното, а това е важно за точността и правдивостта на 
историографския разказ. Субективните гледни точки предават обаче 
социалната атмосфера на възприемането и представляват друг вид 
интерес, този път за културната и социалната антропология.

Тук ще се опитам да представя как едно събитие – посрещането 
на новоизбрания княз Фердинанд и неговата обиколка из големите 
български градове (1887–1888) – се е съхранило в два разказа (раз-
бира се, спомените за това събитие са много повече, но тук разглеж-
дам тези два примера). Тези разкази са написани от две жени, които 
не са се познавали, живели са в различни градове, принадлежали са 
към различни социални среди, към различни поколения. Единият 
разказ е предаден в частно писмо, сиреч остава затворен в сферата 
на общуването между много близки хора, които споделят преживя-
ванията си; другият е включен в мемоарите на авторката, което вече 
предполага намерение за публичност и – съответно – различно писа-
не. И двата разказа обаче са съхранили паметта за едно много важно 
събитие и поради това, по своеобразен начин, стават част от големия 
исторически наратив за Нова България. 

Едната жена е Елисавета Караминкова, която в писмо от 2 фев-
руари 1888 г., писано в Пловдив, уведомява дъщеря си Радка, сту-
дентка в Женева, за най-новите събития. 

Другата жена е видната придворна дама Султана Рачо Петрова, 
чиито „Спомени“ през годините са публикувани на части1, като по-
следното, пълно издание е от 2019 г.

Разказът на Ел. Караминкова:

Мила ми Радке, 

Заминалата неделя Ти не писах, както по обикновенному Ти пиша 
сякой понделник, защото испращахме Князът и Вуйча Ти, та бе ста-
нало късно. Днес, прочее, ще Ти пиша повече, за да ся награди, щото 
си изгубила от това ми неписание. До кдето бяха тук Князът и Кня-
гинята, имаше много шум из градът. Движение непристанно. Улици-
те чистяха постоянно. Коля ся кръстосваха, едни отиваха с визита, 
а други ся връщаха от Князът, а по-после от Княгинята. Князът и 
Княгинята излизаха два пъте в седмицата на разход или за да посетят 
някое заведение. Сякогаж ся придружаваха от конво ят си и някол-

1 Най-ранно издание от 1922 г. на „част първа“.
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ко кола от свитата си. Посрещанието на Князът бе доста порядъчно, 
тъй и изпращанието. Князът направи визита на префектът, на полко-
вите командири Ботева и Балабанова, на Тур. духовен началник, на 
гръцкий владика и на полковника Николаева. Княгинята е ходила на 
визита само на председателката на жен. друж. г-жа Доганова. Почти 
всичките по-познати госпожи от градът направиха визита на Княги-
нята и всичките е прияла много любезно и ги кани на софра. Аз не 
ходих, защото като всичките ходили, то и моето отивание счетох за 
излишно. Оставих да отида други път, когато дойде. Но на посре-
щанието и испращанието бях от страна на градът в депутацията от 
най-първите госпожи, тъй щото имах чест та да бъда препоръчена 
на Техни Царски Височества. Княгинята пода рила портретът си на 
госпожи: Николаева, Балабанова, Ботева, Сочинска, Аргириади, 
Димитрова, Кесякова, Доганова, Петрова и още някоя. А подаръци 
са получили: госп. Доганова прекрасен медальон, Госпожа Дими-
трова – две карфички от маргар от Князът и от Княгинята. Госпожа 
Странска, госпожа Николаева и госп. Петрова ся по лучили тоже по 
два подаръка от Князът и Княгинята. Въобще Те бя ха много щедри. 
Княгинята тук подари на всички учебни заведения и на частни лица 
добри количества от 20–30–40 наполеона, а на католич. сиропитали-
ще 200 нап. Князът в обиколката всъду раздавал количества големи. 
В едно село на една булка, която Му целу вала ръка, дал 7 наполеона, а 
Тя го подарила с пош от 100 пари. На един кафеджия за 5 чаши кафе 
турско дал 3 нап. Всичко това какво значи? Значи, че имаме Княз бо-
гат, щедър и патриот. За тях на чест офицер. клуб даде бал. По сред 
нощ са пили наздравици и ся провъзгласила Княгинята за началница 
на Пловдив. пеши полк. Командирът на тоя полк, г-н Майор Ники-
форов, е получил пръстен от Княгинята. Той вчера дохожда у дома, 
много приятен човек, тря бва да има около 32 год. и ся възпитавал 
във Виена – знае добре немски. На балът не ходих, защото нея вечер 
баща Ти бе още по-болен от сякой други път. Вуйчо Ти ходи. Ока-
чи си разни значител ни ордени, от които добре Му отиваха орденът 
3-ий клас „Св. Александър“, който ся носи на шия окачен, на хубава, 
червена лента. Аз ходих на вечеря у Стринкини с Вуйча Ти, кдето бе 
и г-н Грозев, председ. на Строит. дружество за бълг. железници.

Аз ходих на балът в клубът завчера, в събота. Имаше малко, но отбра-
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на публика. Седяхме час до 4 сут. Бях, разумява ся, с бра товчедките. 
Твоите приятелки не ходят. Гешови не са канени и Велика жалее. Еле-
на, откак ся ожени, не ходи. Стига ѝ г-н Радлев. (Той на посрещание-
то Князът от радост бе направил както трябва кефът). В клубът освен 
скачание и игра, друго нищо няма; в това състои всичката приятност 
и забавление. От всичките госпожи най-хубаво бе облечена госпожа 
Николаева. Mme Шеер със сестра си бе тоже там, те изгледваха, ся-
каш че бяха извадени от възглавницата. Играха доста. Интелигент-
ното лице и приятната усмивка на Mme Шеер привличат. Аз съм си 
приправила черната копринена рокля. Турнах ѝ на фустата тинтеля-
вият шал. Вуйчо Ти ся исхарчи за мен 3–4 ли ри като бе тук. Купи ми 
една рокля, от която парче Ти прилягам, тъй и от украшението2.

Разказът на Султана Рачо Петрова, с който започват спомените 
ѝ (в последното им издание):

Часът беше пет следобед, когато майор Рачо Петров оживено влезе в 
стаята и радостно ме попита: „Има ли що да облечеш утре, часа в 11 
преди обед, пристига князът наедно с майка си княгиня Клементи-
на“. Сърцата ни затуптяха. Едно необикновено радостно събитие във 
времена, когато атмосферата беше задушна. Току-що бяхме се малко 
успокоили от непрекъснатите бунтове и смутове след абдикацията 
на княз Батенбергски.
Дохождането на княз Фердинанд в България беше вече смекчило на-
тегнатото положение, в което се намирахме от година насам; ето че и 
със своето идване августейшата му майка щеше да повдигне настрое-
нието и събуди надеждите и амбициите на младия народ.
Цялата вечер прекарахме в приготовления. Рачо Петров си кичеше 
генералщабния мундир. Той бе получил нов орден за встъпването на 
престола на княз Фердинанд и с детска радост го окачваше.
На другия ден към 11 часа всички канени бяха вече в голямото антре 
на двореца. Там бяха полковник Сава Муткуров, военен министър, 
всички други министри, без Стамболов, който наедно с княза беше 
отишъл да посреща високата гостенка, висшите офицери, цялата 
свита, повече чужденци, които бяха придружили младия княз: Фон 

2 Капралова, Недка. И ще господарува мъжът ти над теб (още за жените в култу-
рата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. София: Акад. изд. 
„Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 191–192.
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Лааба, таен секретар, граф Дьо Грено, маршал на двореца, граф Дьо 
Бурбулон, началник на протокола и частен секретар, барон Добнер, 
щалмайстер3, офицер от австро-унгарската армия, служил в същия 
полк с младия княз, доктор Икалович, частен лекар, ротмистър Пе-
тър Марков, командир на конвоя, доктор Димитър Станчов, частен 
секретар, Тъпчилещов, началник на канцеларията, Моравенов, на-
чалник на ордените и др.
Тогава железница имаше само до Цариброд и пътуванията ставаха 
с кола. Нейно царско височество княгиня Клементина, идеща от 
Цариброд, слезе от каляската, подкрепена от сина си, и се измъкна 
от шубите и покривите, които в тоя ноемврийски ден ѝ бяха необ-
ходими. Тя, макар в напреднала възраст, изглеждаше бодра, весела 
и доволна. Изминаха години и впечатлението ми от тая величест-
вена личност остана неизменно. Неволно почувствах, че трябва да 
се поклоня. Макар извънредно млада и неопитна, разбрах, че това е 
човек от друг мир, друга култура и други чувства. Рицарство, благо-
родство бяха отпечатани на това мило и добро лице. Ще минат още 
години и все повече и повече ще се убеждавам колко рядък е случаят 
да се види отблизо, непосредствено такава необикновена личност.
Представянето мина бързо. Княгинята се чувстваше уморена, а глав-
но студът и мъглата я бяха доста измъчили. Князът ни нарече всички 
по име, тя ни подаваше ръка, а ние почтително я целувахме. Наедно с 
нея пристигна и нейната почетна дама госпожица Дьо Грено, сегаш-
ната госпожа д-р Станчова.
Приемът се свърши и ние в красиво настроение се върнахме по до-
мовете си.
С дохождането на августейшата княжеска майка започва епохата на 
възраждането на България. Истинският господар и владетел тогава 
беше Стефан Стамболов, който, макар и млад, с особена сила, уме-
ние и твърдост ръководеше съдбините на младото княжество. Кня-
гиня Клементина му донесе блясъка, връзките, такта, които, естест-
вено, не бяха достояние на никой от синовете на недораслия народ.
Чудни вечери, забавления, танци! Лека-полека обществото почна 
да се формира, а столицата да се гради. Тогавашният кмет, Димитър 
Петков – Свирчо, с рядка предприемчивост и кураж събори цели 
квартали и без да се вслушва в олелията, подигната от пострадалите 

3 Началник на конюшните
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домопритежатели, планира улици, разшири ги, строи и краси където 
и колко можеше4.

Приведените примери ясно показват, че и двете авторки при-
емат идването на новия княз и неговата майка като положително съ-
битие в българския обществено-политически живот. 

Интерес представляват обаче разликите в двата разказа, защо-
то именно тези разлики изграждат нюансите във възприемането на 
събитието, дават интересни факти за обществения живот от онова 
време.

Няколко думи за двете авторки.
Елисавета Караминкова произхожда от богатия карловски род 

Пулиеви, близка роднина е с Евлоги и Христо Георгиеви, с Христо 
Ботев. Завършила е девическото Педагогическо училище в Прага, 
смята се за една от първите българки с висше образование, владее 
чешки, немски, френски. Съпруга е на богатия калоферски търговец 
Христо Караминков – активен участник в църковните борби, един 
от авторите на екзархийския устав. В началото на 1888 г. тя е на 38 
години (родена е на Коледа 1849 г.). Все още млада жена. Но с тежък 
житейски опит. Омъжена е от 20 години, родила е пет деца, преживя-
ла е погрома на Априлското въстание. Семейният ѝ живот не е лек, 
в този момент съпругът ѝ е тежко болен (умира на 15 август същата 
година). Тя отдавна е част от местния елит: създателка и първа пред-
седателка на женското дружество в Калофер, активна участничка в 
дейността на българското читалище в Цариград, преводачка, уважа-
вана личност. Вече е улегнала. Много е пътувала, много свят е видяла, 
много болка е познала. В момента на събитието живее в Пловдив, 
който само допреди месеци е бил столица на Източна Румелия, но 
сега е минал на второ място. 

Нейният разказ не е официален, не е „огладен“, не е имала на-
мерение да го публикува. Той е спонтанен. И много колоритен. Опи-
санието на атмосферата в града („имаше много шум из градът. Движе-
ние непристанно. Улиците чистяха постоянно. Коля ся кръстосваха, 
едни отиваха с визита, а други ся връщаха от Князът, а по-после от 
Княгинята“), изреждането на имената на видните пловдивски лично-
сти (сред които се открояват старите, известни възрожденски фами-

4 Петрова, Султана Р. Моите спомени. София: Бълг. история, 2019, с. 17–18.
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лии като Доганови, Кесякови, Странски и др.), изброяването на по-
лучените подаръци, на направените дарения, на тоалетите, на дреб-
ните на пръв поглед битови детайли („Аз съм си приправила черната 
копринена рокля. Турнах ѝ на фустата тинтелявият шал. Вуйчо Ти5 
ся исхарчи за мен 3–4 ли ри като бе тук. Купи ми една рокля, от която 
парче Ти прилягам, тъй и от украшението“) създават един особено 
задушевен разказ – всъщност един истински „коментар от мястото 
на събитието“. Точно защото не е обработен, не е преднамерен, не е 
предназначен за други очи освен за забавление на дъщеря й.

В късната есен на 1887 г. Султана Р. Петрова е на 18 години. Ро-
дена е през 1869 г. в град Тулча, който след Освобождението остава в 
Румъния. Произхожда от богато чорбаджийско семейство. Завърши-
ла е Кралския френски колеж в Букурещ и през 1885 г. идва в София 
при семейството си, което вече се е преместило в столицата на осво-
бодена България. На следващата година почти тайно, против волята 
на баща си, се омъжва за офицера Рачо Петров, който по онова време 
е началник на щаба на армията, но стои много по-ниско от нея в со-
циално отношение, а тя наистина е „извънредно млада и неопитна“, 
но амбициозна, богата, красива, образована и вече придворна дама, 
привлякла вниманието на мнозина, включително и на княза. 

Спомените ѝ са създадени години след разказаните събития, 
нейният текст е обработен, създаден с нарочната цел да бъде публи-
куван. Този разказ не е спонтанен, а преднамерен и полага събити-
ето в големия мащаб на националната история, като го съпровож-
да с личната си оценка: „Едно необикновено радостно събитие във 
времена, когато атмосферата беше задушна. Току-що бяхме се малко 
успокоили от непрекъснатите бунтове и смутове след абдикацията 
на княз Батенбергски. Дохождането на княз Фердинанд в България 
беше вече смекчило натегнатото положение, в което се намирахме 
от година насам; ето че и със своето идване августейшата му майка 
щеше да повдигне настроението и събуди надеждите и амбициите на 
младия народ“. Не липсват и следи от огорчението на младата жена, 
за която неустроената София е едно кално село, а българският на-
род е „недорасъл“. И в този разказ са изброени много имена на видни 
действащи лица, но те са други, не възрожденските от Пловдив, а 

5 Става дума за нейния брат Богдан Ив. Горанов – учител, преводач, обществен 
деец.
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покрай малкото български (Моравенов, Станчов и др.) изобилстват 
чуждестранните – новият княз, естествено, си води своите хора.

Елисавета Караминкова е уморена, посещава баловете, когато 
може или трябва, но споделя че „в клубът освен скачание и игра, дру-
го нищо няма; в това състои всичката приятност и забавление“. Но 
Султана Р. Петрова е млада и за нея това е време на „чудни вечери, 
забавления, танци!“

Представих тези два разказа, представящи едно и също съби-
тие в сходна емоционална и оценъчна гама, но в много различна сти-
листика, като пример за това как големият наратив за историческите 
събития се гради от различни по-малки разкази, като всеки един от 
тях внася свой колорит в общата картина.
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Резюме 
Паметта за едно важно събитие в новата история на Бълга-

рия – посрещането на българския княз Фердинанд и неговата оби-
колка на България в края на 1887 и началото на 1888 г. – се формира 
от множество гледни точки. Тук са представени две от тях: на вече 
утвърдената обществена деятелка Елисавета Караминкова и на мла-
дата Султана Рачо Петрова, която по онова време прави първите си 
стъпки в дворцовия живот. Споменът на Е. Караминкова е съхра-
нен в лично писмо до дъщеря й, която е студентка в Женева, и не е 
предназначен за издаване. Остава „скрит“ в личната документация 
на написалата го и е публикуван едва през 2013 г. в научно изслед-
ване. Споменът на Султана Р. Петрова е написан с намерението да 
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бъде публикуван, но също дълго остава „скрит“, публикуван е едва 
през 2019 г. в пълното издание на спомените й. Настоящият текст 
се опитва да експлицира общото и различното в двата разказа, из-
граждащи историческата памет, като анализира контекстуалните 
им специфики.

Ключови думи: мемоари, история, разказ, памет
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TWO EXAMPLES FROM THE MEMOIRS OF BULGARIAN 

WOMEN AT THE END OF THE 19th CENTURY

Abstract
The historical evidence of an important historical event in the 

new history of Bulgaria – the meeting of the new Bulgarian Prince Fer-
dinand and his tour of Bulgaria in late 1887 and early 1888 – is formed 
from many points of view. Here are two of them: Elisaveta Karamink-
ova, an already established public figure and the young Sultana Racho 
Petrova, who is making her first steps in palace life. The memory of E. 
Karaminkova was given in a personal letter to her daughter, who was a 
student in Geneva, and was not intended for publication. It remained 
“hidden“ in the personal documentation of the author and was pub-
lished only in 2013 in a critical study. The memory of Sultan R. Petrova 
was written with the intention of being published, but it remain “hid-
den“ for a long time, it was published only in 2019 (full edition). This 
text seeks to explain the common and the different in the two stories, 
building up a historical memory, analyzing their contextual specifics.
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RÉINVENTER SON HISTOIRE DE VIE À TRAVERS 
LA MUSIQUE. BALLADE POUR GEORG HENIG 

DE VICTOR PASKOV ET MA VIE AVEC MOZART 
D’ERIC-EMMANUEL SCHMITT

ПРЕСЪТВОРЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИСТОРИЯ ЧРЕЗ 
МУЗИКАТА. „БАЛАДА ЗА ГЕОРГ ХЕНИХ“ 

ОТ ВИКТОР ПАСКОВ И „МОЯТ ЖИВОТ С МОЦАРТ“ 
ОТ ЕРИК-ЕМАНЮЕЛ ШМИТ

Резюме
Въз основа на три теоретични концепции, а именно – за ав-

тобиографичния пакт на Филип Льожoн, за автофикцията на Серж 
Дубровски и за наративната идентичност на Пол Рикьор, статията 
представя опит за сравнителен прочит на два автобиографични ро-
мана, посветени на темата музика: „Балада за Георг Хених“ от Виктор 
Пасков и „Моят живот с Моцарт“ от Ерик-Еманюел Шмит. Тези ро-
мани разказват за завръщането на всеки от двамата разказвачи към 
спомените им от детството и юношеството, за да реконструират па-
метта за една среща, белязала дълбоко душата им и променила начи-
на, по който възприемат съществуването. Става дума за срещата на 
малкото момче Виктор със стария майстор лютиер Георг Хених и на 
юношата Ерик с Моцарт. Като се спира върху определени аспекти – 
наративни, структурни и символични – на двата текста, предложе-
ната интерпретация се фокусира върху съществената роля на авто-
фикционалния разказ за саморазбирането, както и за изграждането 
и поддържането на неизменна и надеждна личностна идентичност.
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Ключови думи: aвтобиографичен пакт, автофикция, наративна 
идентичност, памет, себепознание

Comparer deux œuvres littéraires ce n’est pas qu’en repérer les dif-
férences et les ressemblances. C’est aussi les mettre en relation spéciale 
ayant pour effet de transformer chacune de ces œuvres en miroir grossis-
sant, grâce auquel des aspects significatifs de l’autre, qui pourraient rester 
inaperçus, deviennent plus visibles.

Comme le titre du présent article l’indique, notre intention sera de 
procéder à un tel type de lecture comparée de deux œuvres littéraires dont 
le point de rapprochement le plus évident est qu’elles sont consacrées au 
thème de la musique, et qu’elles correspondent toutes les deux à la défini-
tion d’écriture de soi. Il s’agit de Ballade pour Georg Henig de l’écrivain 
bulgare Victor Paskov et Ma vie avec Mozart d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
Les concepts de base que nous choisissons pour construire le cadre théo-
rique de cette lecture sont ceux de « pacte autobiographique » de Phi-
lippe Lejeune,  d’« autofiction » de Serge Doubrovsky, et d’« identité 
narrative » de Paul Ricœur. 

Selon la définition bien connue du pacte autobiographique, 

c’est l’engagement que prend un auteur de raconter sa vie (ou une partie, 
ou un aspect de sa vie) dans un esprit de vérité. Le pacte autobiographique 
s’oppose au pacte de fiction. Quelqu’un qui vous propose un roman (même 
s’il est inspiré de sa vie) ne vous demande pas de croire pour de bon à ce 
qu’il raconte : mais simplement de jouer à y croire. L’autobiographe, lui, 
vous promet que ce que qu’il va vous dire est vrai, ou, du moins, est ce 
qu’il croit vrai1. 

Aurait-on raison d’admettre que les textes de Paskov et de Schmitt, 
s’inscrivant tous les deux dans le modèle de souvenirs d’enfance ou d’ado-
lescence, racontés à la première personne du singulier, concluent ce type 
de pacte implicite avec leurs lecteurs ? Oui, certainement. Dans ce cas-là, 
ce pacte de crédibilité est justifié d’autant plus que dans les deux histoires 
il y a des événements qu’on dirait être à la limite du miraculeux, et que, 
néanmoins, le lecteur perçoit comme possibles et véridiques. Nous y re-
viendrons plus loin.

Le deuxième concept théorique à travers lequel on peut aborder 

1 Lejeune, Philippe. Signes de vie. Le pacte autobiographique 2. Paris : Seuil, 2005, p. 11.
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le problème de l’autobiographisme tel qu’il se présente dans les œuvres 
étudiées, est celui d’autofiction. Serge Doubrovsky emploie pour la pre-
mière fois ce terme sur le quatrième de couverture de son roman Fils – un 
terme qui permet de surmonter la naïveté de l’opposition entre réel et fic-
tionnel par rapport aux récits autobiographiques. L’idée principale qu’il 
implique est celle de recréation et de réinvention de son histoire de vie (ou 
de certaines parties de cette histoire). 

L’autofiction, c’est le moyen d’essayer de rattraper, de recréer, de refaçonner 
dans un texte, dans une écriture, des expériences vécues, de sa propre vie 
qui ne sont en aucune manière une reproduction, une photographie… 
C’est littéralement et littérairement une réinvention2.

Le matériau essentiel, mais également l’instrument de cette recréa-
tion est la mémoire, toujours incomplète, sélective et fugitive, avec ses 
flous, ses erreurs et ses lacunes inévitables.

En écrivant, je  me laisse guider par les morceaux de mémoire qui 
s’attachent à chacun de ces objets. […] C’est après coup que je réinvente 
à partir de souvenirs réels. Dans mes livres, la matière est strictement 
autobiographique et la manière, strictement fictionnelle3.

Si le propre du récit autobiographique est d’être avant tout une ré-
invention, et non pas une reproduction, l’objet de cette réinvention n’est 
pas seulement l’histoire racontée mais aussi la personnalité de celui qui 
raconte. Le sujet racontant ses expériences intimes est soumis à l’effet 
transformateur du langage. C’est à ce phénomène qu’est lié le troisième 
des concepts clés desquels la présente étude s’inspire, celui d’identité nar-
rative, développé par Paul Ricœur. C’est dans l’acte de se dire que l’indi-
vidu tente à se connaître et à se comprendre, à construire consciemment 
son identité.

La compréhension de soi est une interprétation ; l’interprétation de soi, 
à son tour, trouve dans le récit, parmi d’autres signes et symboles, une 
médiation privilégiée ; cette dernière emprunte à l’histoire autant qu’à 

2 Doubrovsky,  S. « Les points sur les «  i  » », dans Jean-Louis Janelle et Catherine 
Viollet (dir.) Genèse et autofiction, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2007, p. 64.
3 Serge Doubrovsky : «  Écrire sur soi, c›est écrire sur les autres  » (entretien)  : 
https://www.lepoint.fr/debats/serge-doubrovsky-ecrire-sur-soi-c-est-ecrire-sur-les-
autres-22-02-2011-1298292_2.php



256

la fiction, faisant de l’histoire d’une vie une histoire fictive, ou, si l’on 
préfère, une fiction historique, entrecroisant le style historiographique 
des biographies au style romanesque des autobiographies imaginaires4. 

Comme la psychologue Kristina Herlant-Hémarm le souligne, le 
rôle central du récit selon Ricœur serait de permettre au sujet d’accéder 
à son histoire et, de fait, à lui-même. Si le récit « est quelque chose de 
plus que la relation d’une succession d’idées et de faits, c’est qu’il contient 
la narration subjective et qu’il permet de subjectiver les évènements vé-
cus »5.  

A ce pouvoir essentiel de subjectivation duquel les narrations auto-
fictionnelles sont dotées, s’ajoute une autre capacité du récit, pas moins 
importante, que Ricœur définit comme capacité de nous enseigner à « ar-
ticuler narrativement rétrospection et prospection ».

On croit volontiers que le récit littéraire, parce qu’il est rétrospectif, 
ne peut instruire qu’une méditation sur la partie passée de notre vie. 
Or le récit littéraire n’est rétrospectif qu’en un sens bien précis : c’est 
seulement aux yeux du narrateur que les faits racontés paraissent s’être 
déroulés autrefois. Le passé de narration n’est que le quasi-passé de la voix 
narrative. Or, parmi les faits racontés à un temps du passé, prennent place 
des projets, des attentes, des anticipations, par quoi les protagonistes du 
récit sont orientés vers leur avenir […]. Autrement dit, le récit raconte 
aussi le souci. En un sens, il ne raconte que le souci. C’est pourquoi il n’y a 
pas d’absurdité à parler de l’unité narrative d’une vie, sous le signe de récits 
qui enseignent à articuler narrativement rétrospection et prospection6. 

Conjuguer rétrospection et prospection, le déjà vécu et le pressenti, 
est donc une qualité propre aux récits autofictionnels, et particulièrement, 
aux récits de souvenirs de l’enfance et de l’adolescence, ce qui est le cas des 
deux romans choisis comme objet de notre analyse. L’événement crucial 
autour duquel le récit dans ces romans se construit, est une rencontre avec 
des conséquences majeures pour les personnages-narrateurs. La rencontre 
du petit Victor avec le vieux luthier tchèque Georg Henig ainsi que celle 

4 Ricœur, Paul. Soi-même comme un autre. Paris : Editions du Seuil. 1990, p. 138.
5 Herlant-Hémar, K. Identité et inscription temporelle : le récit de soi chez Ri-
cœur. http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/espace_chercheurs/identite-et-
inscription-temporelle-le-recit-de-soi-chez-ricoeur.pdf
6 Ricoeur, Op. cit. p. 191.
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d’Eric avec Mozart, n’est ni pour l’un, ni pour l’autre leur première ren-
contre avec la musique, mais elle change radicalement la façon dont la 
musique sera désormais présente dans leur existence et y mettra son em-
preinte. Pour Victor les souvenirs avec Henig englobent la période entre 
l’âge de cinq à l’âge de douze ans, mais les traces laissées par ces souvenirs 
sont pour toute la vie. L’histoire de l’amitié d’Eric avec Mozart (il se de-
mande si « amitié » est le mot) commence quand il a quinze ans pour ne 
plus se terminer. 

Le narrateur dans le roman de Victor Paskov ressuscite les souvenirs 
de sa jeune enfance, dans les années 50 du XXe siècle, en Bulgarie commu-
niste. Dans le monde de pauvreté matérielle et spirituelle qui entoure le 
garçon, l’apparition de Georg Henig est pour lui comme l’ouverture vers 
un autre monde de bonté, d’humilité et de musique dans lequel sa jeune 
âme se réfugie et trouve le salut.

Dans le livre d’Eric-Emmanuel Schmitt Mes maîtres de bonheur, la 
préface qui précède Ma vie avec Mozart raconte une histoire « pas vé-
ridique mais tellement vraie  » selon les propres mots de l’auteur, celle 
des deux jumeaux Eric et Emmanuel dont le deuxième, disparu très jeune,  
était prédestiné à devenir musicien. Avec sa mort, «  la moitié musi-
cienne » de l’autre, du survivant et futur écrivain, Eric, est perdue, lais-
sant dans le cœur de ce dernier un vide que la rencontre avec Mozart – un 
véritable coup de foudre – va combler. A l’âge de quinze ans, lors d’une 
répétition à l’opéra, le narrateur envahi par une détresse existentielle pro-
fonde, provoquant en lui des idées suicidaires, entend l’Air de la comtesse 
(Les Noces de Figaro). L’effet est foudroyant, guérisseur, salvateur.

Adieu, désespoir  ! Adieu, dépression  ! Je voulais vivre. S’il y avait des 
choses si précieuses, si pleines, si intenses dans le monde, l’existence 
m’attirait7.

Au niveau paratextuel, c’est dans le titre de l’œuvre de Schmitt que 
le « pacte autobiographique » avec le lecteur est « signé » par la pré-
sence des mots « ma vie ». En revanche, le titre du roman de Paskov ne 
fait aucune allusion à son caractère autofictionnel, mais le «  je » de la 
narration s’annonce encore dans la première phrase.

Récemment, alors que je fouillais dans de vieux papiers de famille, je 

7 Schmitt, E.-E. Mes maîtres de bonheur. Paris : Albin Michel, 2005,  p. 21.
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tombai sur deux lettres écrites au crayon-encre sur des feuilles de cahier 
par Georg Henig, de son écriture impossible8.

Quoique de manière différente, la lettre joue un rôle déterminant 
dans les deux œuvres. La découverte des lettres de Henig déclenche chez 
Victor le flux des souvenirs. Des lettres que le narrateur adresse à Mozart 
construisent le roman épistolaire de Schmitt. Cette correspondance est 
unilatérale, et pourtant, d’après l’affirmation du narrateur, c’est Mozart 
qui l’a commencée en lui envoyant la musique qui l’a sauvé. Plus préci-
sément, si cette correspondance n’est pas exactement unilatérale, néan-
moins, chacun des deux correspondants s’exprime dans sa propre langue 
qui n’est pas celle de l’autre.

Voici l’essentiel de nos échanges  : mes lettres, ses morceaux. Mozart 
s’exprime en sons, je compose des textes9.

Dans un certain sens, les messages que les deux narrateurs reçoivent, 
leur parviennent de l’au-delà : comme par miracle, Mozart s’adresse per-
sonnellement au jeune Eric par sa musique pour lui ouvrir les yeux et rem-
plir de sens son existence. Dans le roman de Paskov, le narrateur retrouve 
les lettres de Henig des dizaines d’années après sa mort. Elles sont rédigées 
en 1960. Dans un avis joint à la dernière page de la seconde lettre, l’admi-
nistration de l’hospice de vieillards dans lequel le luthier ce trouvait en ce 
moment, informe la famille du garçon de la date de son décès. C’est ainsi 
que le narrateur, déjà adulte, apprend que son vieil ami a quitté ce monde 
environ un an après avoir écrit ses dernières lettres, exactement le jour où 
Victor fêtait son douzième anniversaire. 

Comme si le hasard avait voulu que Victor tombe des années plus 
tard sur les dernières lettres du vieux luthier, ce qui soulève en lui la néces-
sité de revivre dans sa mémoire l’histoire de l’apparition de Georg Henig 
dans sa vie. Une démarche qu’il entreprend non sans hésitation, s’interro-
geant constamment sur l’authenticité de ses souvenirs, laquelle lui semble 
tantôt incontestable, tantôt fort douteuse. Au début, il se pose la question 
où chercher ses souvenirs. Est-ce dans son cœur et dans son âme dans les-
quelles cependant, il ne trouve qu’un trou noir ? Plus loin dans le texte, il 
se demande si cela vaut la peine de raconter toute cette histoire, et encore 

8 Paskov, Victor. Ballade pour Georg Henig. Traduciton Marie Vrinat. Rivages, 1990, p. 5.
9 Schmitt, Op. cit. p. 14.



259

plus loin, il dit de ses souvenirs qu’ils sont « conservés avec fraîcheur avec 
la netteté d’un dessin sur du papier de riz  », et qu’il n’a aucune envie 
d’interférer sur le cours des événements, ni de les modifier. 

 Au fond, l’incertitude dont ces réflexions du narrateur dans Bal-
lade pour Georg Henig témoignent, surgit presqu’inévitablement chaque 
fois quand la question de la crédibilité de notre mémoire s’impose à nous. 
Autrement dit, c’est la question de la véracité de tout récit autobiogra-
phique. Peut-être n’est-il pas possible que tout ce que nous avons vécu 
soit conservé intact par la mémoire car elle a le pouvoir de sélectionner et 
de modifier nos souvenirs, et notre volonté n’y ai pour rien : c’est quelque 
chose que nous ne pouvons pas contrôler. Cela veut dire qu’en ce qui 
concerne l’écriture de soi – qui est avant tout une écriture de la mémoire – 
nous pouvons parler de vérité dans un sens bien particulier du terme. Pro-
bablement, la réponse réside dans la formule d’Eric-Emmanuel Schmitt 
« pas véridique mais tellement vraie » que nous avons évoqué plus haut. 

Comment la comprendre ?
Paraît-il véridique de dire qu’un morceau de musique est capable 

de sauver une vie humaine ? Notre raison pourrait en douter. Et pourtant 
c’est vrai, mais avec la vérité du miracle. Car l’essentiel dans les miracles 
n’est pas ce qui arrive, c’est la transformation intérieure que les événe-
ments dans nos vies que nous qualifions de miraculeux provoquent en 
nous. L’essentiel dans l’histoire d’Eric est que la musique de Mozart lui a 
permis de nouveau « penser – panser » son histoire : « Merci, je ne suis 
plus coupé en deux. Tu as fait de moi un homme réconcilié »10.

Au fond, l’effet de l’apparition de Georg Henig dans la vie du petit 
Victor est du même ordre que celui de l’apparition de Mozart dans la vie 
d’Eric. Le monde du vieux luthier incarne tout ce dont les habitants du 
monde réel qui entoure le garçon et sa famille sont privés : la pureté, la 
foi, l’amour, la dévotion, et surtout, la perspective – cette perspective que 
seul l’attachement à la dimension spirituelle et éthique de l’être peut nous 
donner.  Cela éveille en lui une partie de son âme qui probablement se 
serait perdue sans la présence magique de Henig. Cela lui fait découvrir 
sa propre capacité de produire des miracles quand il réussit à assouplir le 
bois pour que le maître luthier puisse le transformer en viola d’amore, des-
tinée à Dieu, à faire ce bois parler et soupirer, car seulement un bois dont 
l’âme est éveillée peut devenir un vrai instrument de musique.

10 Schmitt, Op. cit. p. 57.
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Disons-le encore une fois  : les narrateurs dans ces deux romans 
autobiographiques racontent des événements de leur vie, mais ils ra-
content surtout l’histoire de leur « devenir soi-même », de la transfor-
mation profonde et décisive rendue possible grâce à la musique, mais 
aussi aux personnes qui l’incarnent. Car pour Eric la musique a un nom, 
et elle s’appelle Mozart, alors que pour Victor elle s’appelle Georg He-
nig.

La musique elle-même est présente dans les deux romans, mais de 
manière assez différente. Dans Ma vie avec Mozart le lecteur trouve toute 
une liste d’œuvres de Mozart, accompagnée d’une analyse de leur effet sur 
le narrateur dans tel ou tel moment dans sa vie. Nous pourrions dire qu’on 
« entend » la musique tout au long du récit.

Dans Ballade pour Georg Henig il y a de la musique abandonnée. La 
musique quitte la maison des parents de Victor quand son père, musicien 
de talent, trompettiste virtuose, abandonne pour longtemps son instru-
ment, obsédé par l’ambition de fabriquer un buffet pour sa femme. Même 
le petit garçon pour qui le luthier avait créé une huitième de violon très 
spéciale pour qu’il puisse apprendre à jouer et devenir grand musicien 
un jour, déclare à un moment donné vouloir quitter la musique pour se 
consacrer à la littérature. 

Très peu d’œuvres musicales concrètes sont mentionnées dans le 
roman. Il y en a surtout dans l’épisode de la fête que les parents de Vic-
tor organisent quand le buffet est prêt. A la demande de Georg Henig, 
le père joue de la musique folklorique bulgare, roumaine, tchèque, puis 
Le vol du bourdon et Csardas de Monti, et avec le petit Victor ils jouent 
ensemble l’Hymne à la joie. Mais Victor, comme il le confie lui-même, 
plonge jusqu’au cou dans l’univers de Georg Henig, et c’est un univers 
musical non seulement parce que Henig est un maître luthier qui crée des 
instruments de musique, mais parce que sa manière de percevoir le monde 
est musicale – il a un sens extrêmement subtile de tout ce qui est sublime 
et harmonieux, et de la place suprême de la musique dans le monde divin – 
c’est pour cela qu’il ressent la nécessité spirituelle irrésistible de créer un 
viola d’amore pour Dieu. 

Dans les deux livres la musique est la source de valeurs qui la dé-
passent : chez Paskov elle s’associe à toute une philosophie morale ; chez 
Schmitt, la musique de Mozart « ne conduit pas à la musique ; elle conduit 
à l’humanisme ». Pour les deux narrateurs la musique qui est entrée dans 



261

leurs vies, avec Mozart pour Eric et avec Henig pour Victor, devient une 
voie vers la connaissance de Dieu et déclenche en eux la capacité de com-
munication avec l’au-delà. Cela ne fait pas d’eux des croyants, mais rend 
énormément plus développée et plus fine leur sensibilité morale.

Au début du présent texte il était question de l’importance des 
lettres dans Ballade pour Georg Henig et Ma vie avec Mozart. Oui, Eric 
l’a bien dit : Mozart répondait à ses lettres par des morceaux de musique. 
Cependant, dans le roman il cite une vraie lettre de Mozart, rédigée lors 
des heures ultimes du compositeur:

Je suis sur le point d’expirer. J’ai fini avant d’avoir joui de mon talent. La 
vie, pourtant, était si belle, la carrière s’ouvrait sous des auspices tellement 
fortunés… Mais on ne peut changer son propre destin. Nul ne mesure ses 
propres jours ; il faut se résigner : il en sera ce qu’il plaira à la Providence11.

S’il y a quelque chose de commun entre cette lettre de Mozart et 
les lettres ultimes de Georg Henig, rédigées dans l’hospice de vieillards 
dans son mauvais bulgare et témoignant de son état d’esprit extrêmement 
confus, c’est l’énorme souffrance qu’elles expriment. Mozart sauva Eric, 
Georg Henig sauva Victor, mais qui sauvera les sauveurs ! 

Personne ne devient sauveur sans avoir connu le martyr. En prenant 
conscience de cet aspect commun des deux personnages – de Mozart et 
de Georg Henig – le lecteur comprend que ce sont aussi leurs histoires, et 
non seulement les histoires des narrateurs que les deux romans racontent. 
Paul Ricœur parle d’« enchevêtrement des histoires de vie les unes dans 
les autres »12 dans les récits. En lui empruntant ce terme d’enchevêtre-
ment, nous pourrions dire que les histoires de Victor et de Georg, d’une 
part, et celles d’Eric et de Mozart, d’autre part, sont à tel point enchevê-
trées les unes dans les autres que leurs héros sont destinés à rester insépa-
rables à l’éternité. C’est ce que suggère les finals des deux textes. A la fin 
de Ballade pour Georg Henig, le narrateur, déjà adulte, adresse sa prière au 
luthier :

Georg Henig, toi qui es aux cieux…
Le roi Victor13 parle !

11 Schmitt, Op. cit. p. 102.
12 Ricoeur, Op. cit. p. 192.
13 C’est Henig qui a surnommé le petit garçon « Roi Victor », mais c’est dans cette 
prière que le narrateur se désigne lui-même par ce surnom.
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Je ne suis pas pressé, mais n’oublie pas ce que tu m’as promis. J’attendrai 
que tu viennes, un soir, dans la calèche céleste (tu dois bénéficier là-haut, 
de l’estime et de la considération de tous)  ; tire alors les rênes devant 
l’ancienne maison close, arrête tes chevaux et crie :

« Maître partir ! Pas de temps ! Dieu demander : pas oublier livre ! »

Alors je prendrai place à ta droite, nous galoperons à bride abattue vers 
les cieux, autour de nous ce ne sera que foudre et tonnerre, éclairs et 
flamboiement, et nous, nous crierons tous les deux, à en perdre la voix :

« Saint, saint, saint est l’art qui fut, qui est, et qui sera !14

A la fin de Ma vie avec Mozart, le narrateur reçoit un « message 
de dernière minute ». C’est la seule lettre faites de mots, et non par de 
sons, adressée à lui de la part de Mozart et signée « Bien à toi, Mozart ». 
En fait, c’est un extrait des paroles du Quintette de l’Acte I de La Flûte 
enchantée. Le message se termine par une promesse de nouvelle rencontre 
après l’adieu :

Adieu, nous devons partir.
Adieu, adieu. Nous nous reverrons15.

Chacun des deux narrateurs réalise qu’il est attaché à jamais à celui 
grâce à qui il a reçu la bénédiction de la musique dans sa vie. Et, dans un sens 
symbolique, cette liaison s’élève peut-être au rang de garant de son identité 
personnelle. C’est encore sur les idées de Ricœur que cette hypothèse s’ap-
puie, plus précisément sur son idée de l’aspect temporel de l’identité. C’est 
à cet aspect que renvoie une question cruciale, formulée dans Soi-même 
comme un autre : « Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu 
comptes sur moi ? »16. D’après Muriel Gilbert, psychologue, 

par cette remarquable formule, Ricœur annonce d’emblée le problème 
qui fait l’objet de l’enquête philosophique menée dans Soi-même 
comme un autre : il s’agit du maintien de l’identité personnelle à 
travers le temps, problème dont les enjeux éthiques sont importants et 
significatifs. Un souci éthique donc, et non des moindres, puisque c’est 
bien à la reconstitution d’une personne fiable, et fiable pour autrui, que 

14 Paskov, Op. cit. p. 170.
15 Schmitt, Op. cit. p. 108.
16 Ricoeur, Op. cit. p. 198.
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le philosophe contemporain consacre son enquête.  Convaincu du fait 
que l’identité personnelle ne saurait s’articuler que dans la dimension 
temporelle de l’existence humaine, Ricœur se demande ce qui « justifie 
qu’on tienne le sujet de l’action comme étant le même tout au long d’une 
vie qui s’étire de la naissance à la mort ? » C’est afin de répondre à cette 
difficile question qu’il est amené à développer une conception narrative 
de l’identité personnelle17. 

En poursuivant la logique des réflexions citées ci-dessus, nous nous 
permettrons à la fin d’admettre que d’après le rôle qui leur est attribué 
dans les histoires racontées dans les deux romans, les noms de Georg He-
nig et de Mozart sont chargés d’une grande valeur symbolique du point 
de vue de ce souci existentiel et éthique extrêmement important que l’on 
ressent chez chacun des deux narrateurs – celui de construire mais aussi de 
maintenir son identité personnelle, ce qui est le sens suprême de chaque 
récit autofictionnel. Autrement dit, à la question « Qui est Victor » il y 
aura toujours une réponse fiable : « C’est celui qui resta fidèle au noble 
exemple du maître luthier Georg Henig  ». Et à la question «  Qui est 
Eric », il y aura également toujours une réponse fiable : « C’est celui qui 
vécut avec Mozart pour la gloire de la musique et du sens ».
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Résumé
En s’appuyant sur trois concepts théoriques, notamment celui 

de pacte autobiographique de Philippe Lejeune, celui d’autofiction de 
Serge Doubrovsky, et celui d’identité narrative de Paul Ricœur, l’article 
présente une tentative de lecture comparée de deux romans autobiogra-
phiques consacrés au thème de la musique : Ballade pour Georg Henig 
de Victor Paskov et Ma vie avec Mozart d’Eric-Emmanuel Schmitt. Ces 
romans racontent le retour de chacun des deux narrateurs vers ses sou-
venirs d’enfance et d’adolescence pour reconstruire la mémoire d’une 
rencontre ayant profondément marqué son âme et modifié sa manière 
de percevoir l’existence – la rencontre du petit garçon Victor avec le 
vieux maître luthier Georg Henig et celle de l’adolescent Eric avec Mo-
zart. En s’arrêtant sur certains aspects – narratifs, structurels et sym-
boliques – des deux textes, l’interprétation proposée se concentre sur 
le rôle essentiel du récit autofictionnel pour la compréhension de soi, 
ainsi que pour la construction et le maintien d’une identité personnelle 
immuable et fiable. 

Mots-clés: pacte autobiographique, autofiction, identité narra-
tive, mémoire, connaissance de soi

RECREATION OF PERSONAL HISTORY TRHOUGH MUSIC. 
“A BALAD FOR GEORG HENIG“ BY VICTOR PASKOV AND 

“MY LIFE WITH MOZART“ BY ERIC-EMMANUEL SCHMITT

Abstract
Based on three theoretical concepts, in particular that of the au-

tobiographical pact by Philippe Lejeune, of the autofiction by Serge Dou-
brovsky, and of narrative identity by Paul Ricœur, the article presents an 
attempt at a comparative reading of two autobiographical novels which 
deal with the theme of music: “A Ballad for Georg Henig“ by Victor 
Paskov and My life with Mozart by Eric-Emmanuel Schmitt. These nov-
els recount the return of each of the two narrators to their remembranc-
es of childhood and adolescence in order to reconstruct the memory of 
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an encounter that marked profoundly their soul and changed their way 
of perceiving existence – the encounter of the little boy Victor with the 
old master luthier Georg Henig and that of the adolescent Eric with 
Mozart. By focusing on certain aspects – narrative, structural and sym-
bolic – of the two texts, the proposed interpretation focuses on the es-
sential role of the autofictional narrative for self-understanding, as well 
as for the construction and maintenance of an immutable and reliable 
personal identity. 

 Keywords: Autobiographical Pact, Autofiction, Narrative Iden-
tity, Memory, Self-Knowledge
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ИДЕОЛОГИЯТА НА АЗ-А В МЕМОАРНАТА ПРОЗА 
НА КНЯЗ И. М. ДОЛГОРУКОВ

L’IDÉOLOGIE DU MOI DANS LES MÉMOIRES 
DU PRINCE I. М. DOLGORUKOV

Résumé 
Le regain d’intérêt pour le passé et la mémoire dans le monde 

académique (et pas uniquement) rend l’étude des textes appartenant à la 
prose autobiographique très actuelle. L’un des aspects les plus fascinants 
de l’écriture autobiographique est la construction idéologique du 
« moi » de l’auteur. Il en est de même dans l’Empire russe du XVIIIe 
et du début du XIXe siècle, lorsque les mémoires, les autobiographies, 
les journaux, etc. se sont répandus rapidement dans la littérature russe, 
les auteurs des ego-documents sont tentés de créer un « mythe » sur 
leur personnalité. De cette façon, l’écriture autobiographique devient 
un acte d’interprétation de la vie d’une personne. Cette interprétation 
soulève des questions autour de la sincérité de l’auteur et de l’influence 
du contexte culturel auquel appartient l’écrivain. L’objectif de cet article 
est d’examiner la représentation du « moi » d’I. M. Dolgorukov (1764–
1823), qui est une figure intéressante de la scène culturelle russe de 
l’époque. En particulier, cette étude analyse son œuvre autobiographique 
« L’histoire de ma naissance, de mon origine et de toute ma vie » (« 
Povest’ o rozhdenii moyem, proiskhozhdenii i vsey zhizni ») et met 
en évidence l’image idéalisée que l’auteur entend donner de lui-même. 
Face aux échecs de sa vie, cet écrivain éprouve le besoin de laisser à sa 
descendance une image « vraie » et « positive » de son « moi ». Dans 
un monde où le succès professionnel est particulièrement important, 
I. M. Dolgorukov se présente comme un serviteur fidèle de l’empereur, 
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même s’il n’a pas trop réussi sa carrière. Il se présente aussi comme un 
admirable représentant de la noblesse russe dans sa vie privée. Il met 
en avant le fait qu’il est un bon père et mari (malgré quelques défauts 
personnels).

Mots-clés : écriture autobiographique, I. M. Dolgorukov, soi, idéologie, 
littérature russe

Според думите на Умберто Еко его-документите са нашата 
„растителна памет“, която чрез своите страници ни позволява да во-
дим диалог с различни и минали епохи1. Въпреки това трябва да се 
отбележи, че изследването на мемоаристиката е само скорошно по-
стижение в хуманитаристиката2. Днес новите тенденции в подхода 
към тези текстове и подновеният интерес към паметта и периферни-
те феномени на културата правят изследването на автобиографично-
то писане особено актуално.

Автобиографиите, писмата, дневниците и пр. са обединени от 
важността на фигурата на „Аз“-а на автора, който е едновременно и 
герой, и разказвач на собствената си история. Следователно, целта на 
тази статия е да анализира идеологията3 в представянето на себе си в 
„Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни“4 на Иван 
Михайлович Долгоруков (1764–1823). Мемоаристът е поет, писател 
и видна личност в руската култура от края на XVIII и началото на 
XIX век.

1 „Растителната памет“ е заглавието на колекция от есета, посветени на паметта 
и литературата, написани от известния италиански писател, литературовед и 
философ (вж. Eco, Umberto. La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia. Milano: 
La nave di Teseo, 2018).
2 Его-документите са били обект на предразсъдъци или, в най-добрия случай, са 
били използвани изключително като източници на историческа информация. 
Едва от средата на миналия век се появяват нови и важни приноси, които поставят 
тълкуването на тези текстове в центъра на вниманието. В допълнение към 
приносите на Г. Миш, Ж. Гюсдорф, У. Шумакер, Р. Паскал, Е. Брюс и Ф. Лежон може 
да се подчертае и тези на изследванията на пола и постколониалните изследвания.
3 В настоящата статия с термина „идеология“ се има предвид интерпретативна и 
концептуална система, използвана от писателя за представяне и легитимиране на 
неговия „Аз“.
4 От тук нататък само „Повесть“. Текстът се цитира в оригинал на руски език по 
следното издание: Долгоруков, Иван М. Повесть о рождении моем, происхождении 
и всей жизни. В 2-х тт. СПб: Наука, 2004–2005. Препратките към томовете и стра-
ниците са посочени в скоби.



268

От началото на XVIII век и особено по време и след управле-
нието на Екатерина II (1762–1796) автобиографичната и мемоа-
рната проза се развива и разпространява бързо в руското обще-
ство. Според А. Г. Тартаковски, това ускорено развитие се дължи 
на по-доброто образование и на повече възможности за достъп 
до европейските културни модели5. Не е изненадващо, че голяма 
част от тогавашните автори на автобиографични жанрове принад-
лежат към руското дворянство. Иван М. Долгоруков също е пред-
ставител на това социално съсловие. Авторът е потомък на един от 
най-старите московски родове, сред чиито членове има значими 
личности, активни в придворния живот и в армията6. Долгоруков 
е доста успешен поет за времето си, но се посвещава и на автобио-
графичното писане. В течение на своя живот се занимава с различ-
ни автобиографични жанрове. Например той пише военен днев-
ник (днес, за съжаление, загубен), посветен на Руско-шведската 
война, пътеписи7 и произведение „sui generis“ като „Капище моего 
сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отно-
шениях в течение моей жизни“8. Но не по-малко забележителна е 
неговата „истинска“ автобиография, която Долгоруков пише през 
целия си живот, макар и с някои прекъсвания. Толкова дълъг пе-
риод от време води до създаването на обемно произведение, пъл-
но с интересни детайли, а понякога и с противоречия. Във връзка 
с това може да се предположи, че именно многобройните страни-
ци, съставляващи ръкописа, са били пречка за интегрално публи-
куване на произведението, което се осъществява едва в началото 
на ХХІ век благодарение на серията „Литературные памятники“. 
Всъщност преди това са се появявали само отделни откъси и части 

5 Тартаковский, Андрей Г. Русская мемуаристика XVIII–первой половины XIX 
века. От рукописи к книге. Москва: Наука, 1991, с. 27.
6 Долгорукови са особено фаворизирани от император Петър II (1715–1730, внук 
на Петър Велики). Това предизвиква разправата с тях по времето на императрица 
Анна Йоановна (1693–1740), с която завършва тяхната политическа и икономи-
ческа власт.
7 Последните разказват за неговите пътувания до Нижни Новгород и до 
украинските земи.
8 Това е особен календар, в който всеки ден от годината е посветен на литературен 
портрет на познат на автора. Вж. Долгоруков, Иван М. Капище моего сердца, или 
Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. 
Москва: Наука, 1997.
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от „Повесть“ в събраните съчинения на княза и в списания като 
„Москвитянин“, „Русская старина“, „Русский архив“ и „Русский 
библиофил“9.

Както често се случва с автобиографичните текстове, и за „По-
весть“ е трудно да се даде точна жанрова категоризация. Всъщност 
авторът обогатява своето повествование със страници от дневници, 
писма и други документи. Освен това произведението, разделено го-
дина по година, изглежда следва традицията на летописа. Това е ха-
рактерен маниер на писане в „мъжките“ автобиографии от края на 
XVIII век в Русия10. Но в действителност „Повесть“ показва важни 
елементи на новаторство в сравнение с първите образци на руската 
автобиография и бележи важен етап за утвърждаването на това, кое-
то А. Г. Тартаковски определя като „самосъзнание на личността“11.

В типичния „автобиографичен пакт“12 писателят обяснява 
причините, накарали го да пише за собствения си живот. Следвайки 
съвета на баща си и примера на известната си баба13, И. М. Долго-
руков решава да съчетае „полезното“ с удоволствието от писането и 
запомнянето. Обещавайки по маниера на Русо да не крие слабости 
и грешки, той иска да остави ценни поучения на своите деца (и на 
евентуален неуточнен бъдещ „читател“). Но в това автобиографич-
но произведение може да се идентифицира и друго намерение, тоест 
създаването на идеология на „Аз“-а, на виждането и възприятието на 
собствената личност. 

Да припомним една от характеристиките на автобиографията – че 
е ретроспективен разказ. И това обръщане към миналото води до ин-
терпретирането на собственото съществуване. Очевидно този тъл-

9 Откъси са били публикувани в „Сочинения Долгорукова, князя Ивана 
Михайловича“ през 1849 г., с. 485–539 и в списанията „Москвитянин“ (1844–
1845), „Русский архив“ (1865), „Русская старина“ (1903) и „Русский библиофил“ 
(1913-1916). Вж. Кузнецова, Наталья В. Текстологические принципы издания. – 
В: Долгоруков, Иван М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. В 
2-х тт. СПБ: Наука, 2004, с. 729–730).
10 Тартаковский, Андрей Г. Цит. съч. с. 42–58.
11 Пак там, с. 12.
12 Lejeune, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris : Édition du Seuil, 1975.
13 Бабата на Долгоруков е Н. Б. Долгорукова, една от първите автори на руска 
женска автобиографична проза, издадени през 1810 г. (Долгорукая, Наталья Б. 
Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой дочери г. фельдмаршала 
графа Бориса Петровича Шереметева. СПб: Тип. Сириус, 1913).
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кувателен акт поставя под въпрос „истинността“ или „искреността“ 
на автобиографично повествование, дотолкова, че Ф. Льожон говори 
за „невъзможната искреност“ на автора на автобиография14. От дру-
га страна, както твърди Рой Паскал, „Дори ако това, което [автори-
те] ни разказват, не е фактически вярно или е само частично вярно, 
това винаги е вярно доказателство за тяхната личност [прев. мой – Р. 
Дж.]“15.

За И. М. Долгоруков този тълкувателен акт придобива още 
по-голямо значение, тъй като авторът не само се чувства преследван 
от своите врагове, но и смята упадъка на своя род като истинска не-
справедливост. Неслучайно в началото на „Повесть“ изпитва нужда 
да демонстрира престижа на своите предци: „род князей Долгоруких 
есть род доблественный и знаменитый“ (Том 1, с. 8). В същото време 
той иска и да отрече лъжите и клеветите срещу тях: „Стыдно русско-
му так мало знать происшествии столь близкого к нам времени! Еще 
стыднее взяться писать историю и так неосмотрительно лгать!“ (Том 
1, с. 12).

В идеологизирането на своята личност вероятно И. M. Долго-
руков е възнамерявал да се представи като човек, способен да съжи-
ви престижа и името на своя род. Доказателство за това може да се 
смята разделянето на „Повесть“ на различни части, озаглавени „От 
вступления моего в службу до женитьбы“, „От женитьбы до начатия 
службы“ и „От вступления моего в гражданскую службу в Пензе до 
окончания оной и нового переезда в столицу“. Създавайки идеализи-
ран образ за себе си като човек, преминаващ през редица перипетии, 
Долгоруков усеща и влиянието на културния контекст, в който жи-
вее. В представянето на своя „Аз“ той обръща особено внимание на 
онези аспекти, които се смятат за важни в живота на човек от онова 
време16. В книгата си „Беседы о русской культуре. Быт и традиции 
русского дворянства (XVIII – начало XIX века)“ Ю. Лотман подчер-
тава важността за дворяните от кариерата и получаването на чинове 

14 Цит. по Вачева, Ангелина. Потомству Екатерина II. Идеи и нарративные 
стратегии в автобиографии императрицы. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 
2015, с. 62–63.
15 Pascal, Roy. Design and Truth in Autobiography. London: Routledge, 2017, p. 1.
16 Както подчертават последните научни тенденции (езиков и културен обрат, 
социален конструктивизъм), културата играе важна роля в представянето, което 
авторът дава за себе си в своята автобиография.
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и награди за тяхната социална реализация17. Затова и Долгоруков 
признава, че службата е основна част от неговия живот: „Без работы 
я был мертвый человек“ (Том 1, с. 451). Воден от патриотизъм и же-
лание да служи на своята родина по време на Руско-шведската война, 
той започва кариерата си в армията. Но неговата „пацифистка“ при-
рода бързо го кара да избере административна кариера, тъй като, как-
то той обича да повтаря: „По логике моей давно расположил,/Что 
так ли, или сяк, да плохо, коль убил“ (Том 1, с. 222). Долгоруков пър-
во става вицегубернатор в Пенза, а след това губернатор във Влади-
мир. С тези длъжности обаче авторът не постига очакваните успехи, 
а по-скоро става жертва на своите многобройните врагове: „Шайка 
моих врагов и там, и сям была очень велика“ (Том 2, с. 199). По-точ-
но, те са описани като „матадори“ (Том 1, с. 420) или предатели и 
лъжци, сравними с Юда (Том 2, с. 219). За разлика от тях Долгоруков 
се представя като човек с високи ценности. За него честта, призна-
телността и искреността са изключително значими. Въпреки обеща-
ващото начало на неговата кариера службата се превръща в истинско 
мъчение. Ако в началото „любил службу, как любовницу“ (Том 1, с. 
312), скоро той се оказва потопен в реалност, доминирана от завист, 
лъжи и отмъщение. В допълнение той трябва да се изправи и срещу 
„тиранията“ (Том 2, с. 387) на слуховете и често да се бори с посе-
гателствата срещу своята чест. Това обяснява различните пасажи, в 
които И. М. Долгоруков оправдава своите действия. В началото на 
своята кариера авторът е оживен от ентусиазма и високите идеали, 
с които иска да се бори със злоупотреби и несправедливости, харак-
терни за провинцията. Той иска да бъде благодетел в един свят, къде-
то клиентелизмът и покровителството са в основата на корумпира-
ната административна система. Всички несправедливости, понесени 
през периода на неговата служба, особено в по-зряла възраст, го карат 
да мисли за оттегляне в личния живот. Въпреки това, съзнанието, че 
трябва да издържа семейство, го спира да вземе това решение. Затова 
Долгоруков възкликва:

О, как тяжело и несносно для сердца, рожденного быть добрым, ищу-
щего благосклонности, изливающего повсюду нежнейшую чувстви-

17 Вж. Лотман, Юрий М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб: „Искусство–СПб“, 1994, с. 18–45.
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тельность, находить удовольствие в раздорах и злобиться ежечасно! 
Но, ах, что делать? Это была моя судьба, несчастная планета, загна-
вшая меня […] в этот мрачный и тесный промежуток службы моей 
[…]. Удерживало меня в ней для жалованья, для куска хлеба (Том 1, 
с. 534).

Долгоруков акцентира върху предприетите от него действия за 
благоустрояване на териториите, които той управлява. Например във 
Владимир той изгражда „безплатна“ аптека и се грижи за създаването 
на гимназия и библиотека, дарявайки сграда и част от своите книги.

Нарастващата загуба на доверие в службата се отразява в загубата 
на уважение към фигурата на монарха. Както отбелязва Е. Н. Марасино-
ва18, между края на ХVІІІ и началото на ХІХ век се наблюдава прогре-
сивно отдалечаване на руското дворянство от императора. Това може да 
се каже и за И. М. Долгоруков, който възхвалява Екатерина II19, a пред-
ставя Павел I като нов Нерон (Том 1, с. 436). Кулминацията на това от-
чуждение от придворния живот се достига при Александър I, който не 
е добре настроен към него. Авторът отказва дори да му отдаде почит по 
време на императорско посещение в Москва, преструвайки се на болен.

Но животът на един дворянин от онова време не е само в пуб-
личната сфера. В идеологията на „Аз“-а на И. М. Долгоруков важна 
роля играе и личният живот със своите радости. „Напоминание минут 
приятных в самом даже отдаленном нашем возрасте всегда утешитель-
но!“ (Том 1, с. 268), – пише мемоаристът. Още на младини Долгоруков 
развива някои увлечения, които го съпътстват през цялото му същест-
вуване. По-специално, „театр и женщины были обыкновенное мое 
убежище в бурные времена моей жизни“ (Том 1, с. 535). Долгоруков 

18 Елена Марасинова основава разсъжденията си само на автентични писма. Според 
нея те са най-подходящият източник, за да се види еволюцията в психологията 
на руското дворянство от ХVІІІ и ХІХ век, тъй като в другите автобиографични 
жанрове има съзнателно използване на определени представителни модели за 
създаването на образа на автора (вж. Марасинова, Елена Н. Власть и личность: 
очерки русской истории XVIII века. Москва: Наука, 2008). Но това не прави задъл-
жително другите его-документи неизползваеми за изследване на идеологически 
трансформации: те също могат да помогнат за валидиране на заключенията, напра-
вени от изследователката.
19 Допълнително потвърждение на неговото възхищение от императрицата е 
фактът, че в „Капище…“ първият ден от годината е посветен на Екатерина II 
(Долгоруков, Иван М. Капище. Цит. съч. с. 9–10).
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притежава актьорски талант, забелязан даже при двора, където често 
участва в любителски спектакли. Той се гордее с уменията си и заявява: 
„Если б я попался на руки к славному Дмитревскому20, о, конечно, я бы 
вышел скорей совершенный актер, чем дипломат, философ или что-ни-
будь иное“ (Том 1, с. 45). Той не само пише пиеси, но дори и вече на 
възраст не спира да излиза на сцената, често предизвиквайки клюки и 
клевети срещу себе си. Другата му голяма страст е любовта. Интересно 
е да се подчертае, че в своите многобройни любовни авантюри авторът 
често се представя като герой на роман21. Например, макар и с ирония, 
той разказва за своята „трагикомедия“ (Том 1, с. 96), тоест за своя опит 
за самоубийство заради любовни страдания. Този епизод неизбежно 
напомня „Страданията на младия Вертер“ на Й. Гьоте. Авторът, иро-
низирайки, нарича една от жените, които обича, „Дулцинея“ (Том 1, 
с. 697) и проклина четенето на романите, които играят важна роля за 
влюбването му в омъжена жена22. Към тези страсти се добавят писа-
нето и четенето. Особено след излизането в оставка те се превръщат 
в утеха, която му доставя онова удовлетворение, което не е имал през 
активния си живот. Не е изненадващо, че авторът пише: „О, какое бла-
годеяние природы мы испытываем, когда находим в себе склонность 
к словесности и занятиям ее! Что сильнее может утешить огорченную 
душу, уязвленное сердце, мрачный рассудок?“ (Том 2, с. 348). 

За Долгоруков семейството също е много важно, особено в 
напреднала възраст то става компенсация за житейските разочарова-
ния. Както самият автор твърди: „Горести в семье, недостатки, нуж-
ды, все сноснее потому, что каждая такая ноша не падает на одного, 
но на многих, которые совокупными силами легче их выносят“ (Том 
1, с. 476). Долгоруков описва себе си като послушен син, който ува-
жава родителите си. По същия начин той иска и да се представи като 
добър съпруг, независимо от това, че любовните му авантюри са чес-
20 Иван Дмитревски (1734–1821), изтъкнат руски актьор.
21 Друг от най-обсъжданите въпроси относно автобиографичното писане е именно 
връзката, която то има с романа. Ако В. В. Сиповски демонстрира колко често в 
его-документите се говори за четенето на романи (вж. Сиповский, Василий В. 
Очерки из истории русского романа 18 века. СПб: Тип. СПб. Т-ва печ. и изд. дела 
„Труд“, 1909–1910), много учени подчертават и връзката между автобиографията и 
жанра на романа. Например може да се цитира монографията на А. Вачева, посве-
тена на „Романа на императрицата“, в която изследователката показва романовия 
дискурс в „Записки“-те на Екатерина II (вж. Вачева, Ангелина, цит. съч.).
22 Увлечението по тази жена има сериозни последици за кариерата на И. М. Долгоруков.
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ти и унижават неговата съпруга. В духа на сантименталистката епо-
ха той представя двата си брака като образец на духовна свързаност, 
приятелство, споделени усилия в името на семейството. Въпреки че 
авторът не може да остави богато наследство, той иска да докаже, че 
е добър баща. Затова И. М. Долгоруков описва стремежа си да гаран-
тира на своите деца добро образование23, залог за успешна кариера. В 
същото време учи своите потомци колко е важно да отстояват честта 
на рода и да останат верни на своите принципи. Дори когато те му 
причиняват някои неприятности, той винаги е готов да им помогне: 
„Я забывал долги, состояние свое и прочих детей, а думал только о 
погибающем сыне“ (Том 2, с. 336).

В заключение, този първоначален анализ ни води до извода, че 
за И. М. Долгоруков създаването на собствена идеология не е второ-
степенен аспект. Тя има „полезна“ цел. Всъщност автобиографично-
то писане се превръща в средство за утвърждаване на неговия „Аз“ 
срещу несправедливостта и лъжите на неговите врагове. Разбира се, 
в културата на времето кариерните постижения и чинове са най-оче-
видните признаци за успеха на човека. Но когато несправедливости-
те отнемат заслужените награди, И. М. Долгоруков намира компен-
сация в писането на историята на своя живот. Благодарение на нея 
той може да си придаде „истинския“ образ за себе си, тоест този на 
достоен представител на дворянството, съчетаващ безкористната и 
вярна служба с амплоато на добър син, и глава на семейство, който 
в същото време обича да се забавлява, да играе в театъра и да пише.
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Резюме 
Подновеният интерес към миналото и паметта в академичния 

свят (и не само) прави изследването на текстовете, принадлежащи към 
автобиографичната проза, особено актуално. Един от най-интересните 
аспекти на автобиографичното писане е идеологическата конструкция, 
която авторът прави на своя „Аз“. Още в Руската империя през XVIII и 
началото на XIX в., когато в руската литература бързо се разпространяват 
мемоари, автобиографии, дневници и пр., авторите на его-документи се 
опитват да създадат „мит“ около своята личност. По този начин автоби-
ографичното писане се превръща в интерпретативен акт, отнасящ се до 
живота на човека. Нещо повече, тази интерпретация поставя в центъра 
на вниманието въпроси като искреността на автора и влиянието на кул-
турния контекст, към който писателят принадлежи. Целта на настояща-
та статия е да се разгледа представянето на „Аз“-а на И. М. Долгоруков 
(1764–1823), който е интересна фигура от руската културна сцена от оно-
ва време. По-конкретно анализът се фокусира върху автобиографичното 
му произведение „Разказ за моето раждане, произход и целия ми живот“ 
(„Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни“) и подчер-
тава идеализирания образ, който авторът се стреми да създаде за себе си. 
Изправен пред неуспехите и разочарованията в живота си, авторът из-
питва необходимост да остави своя „истинския“ и „положителен“ порт-
рет на потомците си. В един свят, в който успехът е особено важен, И. М. 
Долгоруков се представя като верен и блестящ служител на императора, 
въпреки че няма голям късмет в кариерата си. Освен това той не пропуска 
да определи себе си и като възхитителен представител на руското дво-
рянство в личния живот. Той подчертава също, че е добър баща и съпруг 
(въпреки някои лични слабости).

Ключови думи: М. Долгоруков, Аз, идеология, руска литература
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THE IDEOLOGY OF THE SELF IN THE MEMOIRS 
OF PRINCE I. M. DOLGORUKOV

Abstract 
The renewed interest in the past and memory in the academic world 

(and not only) makes the study of the texts belonging to autobiographical 
prose especially relevant. One of the most fascinating aspects of autobio-
graphical writing is the ideological construction that the author makes of his 
“Self “. Even in the Russian Empire of the Eighteenth and early Nineteenth 
centuries, when memoirs, autobiographies, diaries, etc. spread rapidly in 
Russian literature, the authors of ego-documents tried to create a “myth“ 
about their personality. In this way, autobiographical writing becomes an 
interpretive act concerning the life of a person. Furthermore, this interpre-
tation brings in the centrе of attention issues such as the author’s sincerity 
and the influence of the cultural context to which the writer belongs. The 
aim of this article is to examine the representation of the “Self “ of I. M. Dol-
gorukov (1764–1823), who was an interesting figure of the Russian cultural 
scene of the time. In particular, this analysis focuses on his autobiographical 
work “Povest’ o rozhdenii moyem, proiskhozhdenii i vsey zhizni“ (“The Sto-
ry of My Birth, Origin and My Whole Life“) and it highlights the idealized 
image that the author aims to give of himself. Faced with the failures and 
disappointments of his life, the author feels the need to leave the “true“ and 
“positive“ portrait of himself to his descendants. In a world where success is 
especially important, I. M. Dolgorukov presents himself as a loyal and bril-
liant servant of the emperor, although he is not very lucky in his career. In 
addition, he does not fail to present himself also as an admirable representa-
tive of the Russian nobility in private life. As a matter of fact, he emphasizes 
that he is a good father and husband (despite some personal weaknesses).

Keywords: Autobiographical Prose, I. M. Dolgorukov, Self, 

Ideology, Russian Literature
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