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 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен 
съвет на катедра „Арабистика и семитология” при Факултета по класически и 
нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, четири 
приложения и библиография от 25 изворови и 102 критически източника. 
Съдържа 195 страници и 140 страници приложения. 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд пред научно жури ще се състои 
на ....... 2015 г. от ....... часа в катедра „Арабистика и семитология” при 
Факултета по класически и нови филологии” на СУ „Св. Климент Охридски”. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на изследването 

 Средновековната арабска литература е обект на множество 
изследвания, които акцентират върху различни нейни аспекти, особености и 
историческо развитие. В арабската традиция поезията е литературната форма, 
която се ползва с най-голямо уважение и е определяна от класическите 
литературоведи и критици като „царицата на изкуствата”. Неслучайно 
смятаните за уникални образци на стил и език произведения от 
предислямската епоха – т. нар. муаллак≥и са издържани в мерена реч и 
моноримна структура. 
 Изборът на макамата като фокус на настоящето изследване бе 
продиктуван от важността на жанра, който фокусира особеностите на 
средновековната арабска проза и нейното развитие, позволяващо да се 
направи интересен паралел между двамата разглеждани автори. В този аспект 
разработката ще се опита да открои спецификата на макамата, която сама по 
себе си може да бъде разглеждана като иновативен и творчески опит за 
съчетаване на традиционната за арабската култура поезия и не особено 
популярната в ранните етапи от развитието на средновековната арабска 
литература проза. Наред с това тя ще се опита да хвърли светлина върху 
възможната връзка с жанрове от западноевропейската литература и да 
представи нов ракурс в прочита на самата макама 
 Самият жанр като сюжети и персонажи представлява пъстра палитра от 
заемки и трансформации, които могат да послужат за стабилна основа за 
изследването на взаимовръзките между него и по-ранни апокрифни и 
анонимни произведения (антологии с анекдоти, кратки хумористични разкази 
и каламбури). 
 Подобен паралел би допринесъл до по-пълното и цялостно възприятие 
на класическата арабска проза както и механизмите и влиянията, които са 
оказали въздействие върху формирането на един от класическите прозаични 
жанрове, превърнал се с течение на времето в източник на красноречие и 
синоним на неподражаем стил и реторичност. 
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 Наред с това на българската публика за първи път ще бъде поднесен 
авторски превод на тези оригинални средновековни съчинения. 

 

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, ХИПОТЕЗИ И МЕТОДИКА НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Целта на настоящето изследване е да се проследят историческо-
културните първоизвори, залегнали в изграждането на макамата като 
самостоятелен жанр, като наред с това се откроят нейните специфични 
особености и се анализира ролята на езика при създаването на функционално-
морфологична матрица при реализацията на образите на протагониста и 
разказвача, които са и главни действащи лица в макамата. 
 От поставената цел на разработката произтичат следните основни 
задачи: 

� Проследяване и анализ на предходните литературни образци, оказали 
влияние върху създаването и формирането на жанра; 

� Класификация на сходствата и различията и извеждане на общи 
литературни модели на реализация; 

� Проследяване на устойчивата роля на езика като средство за реализация 
на персонажите; 

� Изграждане и анализ на жанровата структура и поджанрово 
разнообразие; 

� Извеждане на общи функционално-морфологични модели, характерни 
не само за творчеството на отделните автори, но също така и на ниво 
поджанр; 

� Литературен анализ на емблематичните за жанра заглавия; 

� Сравнителен анализ между двамата изследвани автори: Бадӣ‘ аз-Замāн 
ал-Хамазāнӣ и ’Абӯ Мух ≥аммад ал-К̆āсим ибн ‘Алӣ ибн Мух ≥аммад ал-
Х̆арӣрӣ. 

 Настоящето изследване е насочено към проверка на следните работни 
хипотези: 
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1. Предполага се, че моделът, разработен от Владимир Проп за 
функция и морфология на персонажите може да се използва като 
метод за удостоверяване на вероятната връзка между макамата и 
по-ранни литературни образци, принадлежащи към анекдотичната 
традиция. 

2. Предполага се, че ролята на езиковата екстраполация като формален 
и неформален акт измества необходимостта от реализиране на 
реално действие (основно положение в изходната позиция, 
защитавана от Проп) и така се превръща в метафора на активността, 
като я замества частично или изцяло. 

3. Предполага се, че стремежът за заменяне на физическите действия с 
думи като морфологичен модел на реализация рефлектира върху 
самия стил и език на макамата, което довежда до пълна доминация 
на формата над съдържанието в късните етапи от развитието на 
жанра при ал-Х̆арӣрӣ. 

 С оглед на задачите на проучването е приложена следната методика: 
1. Сравнителен и съпоставителен анализ; 
2. Литературен анализ и опит за литературна критика; 
3. Авторски превод на арабските оригинали на макамите на ал-Хамазāнӣ 
и ал-Х̆арӣрӣ. 



~ 6 ~ 

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, 
заключение и изводи, четири приложения и библиографска справка. 
 В Увода се обосновава необходимостта от изследването и актуалността 
на проблематиката, посочват се мотивите за избора на темата. Върху тази 
основа се формулират целта, задачите и методите на изследване. Прави се и 
кратък преглед на трудовете и авторите, изследвали макамата. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

Макамата – поява и развитие на литературния жанр. Особености, стил, 
сюжети, герои. 

 Тя е структурирана в единадесет параграфа: Семантика и особености 
на термина, Макамата като културна и литературна традиция, 
Анекдотичната литература, Избавлението след тегобите на ат-Танӯхӣ, 
Анекдотите на Псевдо-Джāхиз, Ибн Дурайд и „Описание на дъжда”, 
Римуваната проза садж‘ , Иснāд-ът и фигурата на разказвача, Героят и 
неговият език, Макамата и пикаресковия роман, Хуморът в макамата. 

 В първия параграф на теоретичната част се разглежда проблемът за 
общия културно-исторически фон, на който възниква жанра и неговите 
литературни първоизвори. Наред с това се отделя внимание на семантиката 
на термина макама и особеностите му, с които се отличава от сходни 
жанрове, както и на редицата влияния, оказали въздействие върху него като 
част от ’адаб традицията. С постепенното развитие на ранноислямското 
общество и изграждането на централизирана власт, необходимостта от 
създаване и документиране на различни по своя характер текстове налага 
промяна в езика и основаването на различни административни структури за 
реализацията на нуждите на държавния апарат. Ораторството и устното 
изразяване стават задължителна част от необходимите качества и познания, 
които един управник трябва да притежава, но наред с това се налага и 
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необходимостта от унифициране и записване на нормативната документация, 
изискваща не по-малко специфичен стил. Синтезът между високостилният и 
богат език и неговото писмено претворяване, създадено най-вече за нуждите 
на администрацията, полага основите на традиционната арабска проза и в 
частност на макамите. 

На ‘Абд ал-Х̆амӣд ал-Кāтиб се приписва заслугата за поставянето на 
основите на средновековната арабска литературна проза като самостоятелно 
писмено изкуство, вдъхновено от чисто писателски мотив, но опериращо със 
средствата и инструментариума на една доведена до съвършенство форма – 
стилът на писарите. В характерния за ‘Абд ал-Х̆амӣд език се забелязват 
редица реминисценции към жанрове от персийската, гръцка и ранноарабска 
литература, като поучителните послания, посветени на образованието и 
възпитанието на принцове и емири – т. нар. Fürstenspiegel. Творчеството и 
стилът на ‘Абд ал-Х̆амӣд са началото на традиция, която се изразява в 
навлизането на ’адаб все по-дълбоко в сферата на литературата, историята, 
културата и дори политиката. Ролята на писарите в халифските дворове при 
изграждането и установяването на ’адаб като изразно средство е огромна: тя 
спомага за интегрирането на различни жанрове и похвати, заимствани от 
чужди култури, в традиционните арабски и мюсюлмански науки и 
литература, което довежда до тяхната трансформация и синтез. По този начин 
’адаб се превръща в пресечна точка на интеркултурния диалог и неговите 
прояви в цялата арабо-мюсюлманска литература от края на трети/девети, 
началото на четвърти/десети век. 

Различията между макамата и маджāлис литературата се наблюдават 
основно на сюжетно и съдържателно ниво като последната обхваща 
значително по-широк спектър от теми и проблеми, вариращи от строго 
религиозни диспути и философски и филологически казуси до анекдоти, 
забавни истории и песни, докато макамите могат да бъдат определени просто 
като набожни и морално-религиозни проповеди. В структурно отношение и 
двата жанра са съставени от езикови единици, автономни и напълно 
самостоятелни, които циркулират независимо една от друга без да е 
необходимо да бъдат отнасяни към определен контекст, разполагат с 
исторически или псевдоисторически фон и във всички тях се забелязва 
фигурата на разказвач (рāўӣ) или оратор (хат̆ӣб). 
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Във втория параграф се разглежда по-подробно връзката между 
макамата и проявите на различни обществено-политически прослойки като 
разказвачите на истории ал-к≥ус≥с ≥āс и анекдотичната литература. Така 
макамата се явява продължение на дълготрайно обществено състояние на 
търсенето на забавление и развлечение в слушането и разказването на 
фиктивни и съчинени истории. Наред с общите исторически и културни 
предпоставки, тя заимства едно от основните изразни средства на 
традиционните устни изяви – римуваната проза садж‘ , както и универсална 
структура, сюжети и герои, които принадлежат към прослойката на 
просяците, измамниците и хитреците. 

Параграфите от три до шест включително разглеждат частни 
проявления на връзката на макамата с различни анекдоти, датиращи от по-
ранни епохи, като се проследяват сходствата не само на структурно и езиково 
ниво, но също така и на функционално-морфологично с оглед на 
реализацията на главните действащи персонажи. Сред анализираните 
произведения са сборниците Избавлението след тегобите на ат-Танӯхӣ, 
анекдотите на Псевдо-Джāхиз, и „Описание на дъжда” на Ибн Дурайд. 

Седмият параграф е посветен на изследването на структурните и 
езикови особености на макамата, като една от най-характерните ѝ 
отличителни черти е систематичната употреба на ритмизирана и римувана 
проза – садж‘ .Корените на този тип словесност, пригодена за устно 
възпроизвеждане и рецитиране пред публика, могат да бъдат открити в 
ранната предислямска епоха, където садж‘  е използван от жреците и 
шаманите и е насищан и изпъстрян със странни и необичайни думи, 
архаизми, метафори и алегории. Постепенно той придобива по-широка 
известност и бързо е възприет в административния стил на писарите и 
зачислените на служба към управленския апарат чиновници. Според 
изследователите писарят-литератор ‘Абд ал-Х̆амӣд ибн Йах ≥йā ал-Кāтиб 
(�133/750г.) е първият, който въвежда системната употреба на садж‘  като 
нормативна форма на новия стил, към които се отнасят и морализаторските 
проповеди (хут̆аб). Тези широко разпространени през епохата образци на 
писменото и устното слово придават на садж‘ значителна популярност. 

Параграфи осем и девет анализират образите на двамата главни 
персонажа в макамата: разказвача и главния герой, като се акцентира върху 
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тяхната езикова екстраполация в ролята ѝ на морфологичен обективатор на 
функционалната им реализация. 

Последните два параграфа представляват опит за интеркултурен 
паралел и бегъл сравнителен преглед на хипотезата за възможна връзка 
между макамата и класическия пикаресков роман. Както анализът на 
различните разновидности на трактатите и посланията, циркулиращи в 
литературната традиция на Северна Африка и арабска Испания доказва, те са 
имали сериозно влияние върху формирането на андалуската макама. Макар и 
първоавторстовото да принадлежи на ал-Хамазāнӣ, именно ал-Х̆арӣрӣ е този, 
които е възприет като образец за красноречие. Учудващо е, че неговите 
произведения са безусловно включени като част от задължителния обем 
произведения, подлежащи на изучаване, но не предизвикват импулс на 
творческо вдъхновение и импровизация. 

Наличието на богата литературна традиция и основа, обаче, не 
предоставя задоволителни доказателства за проследяване на възможната 
връзка между класическите арабски жанрове и ранносредновековните 
европейски произведения, в частност пикаресковия роман. 

Наред с това в последния параграф се разглеждат различните прояви на 
хумор и комизъм в макамата като оригинална смесица между сериозното и 
леконравното (джидд и хазл). Хуморът в макамите е многолик и 
многоаспектен и не може да бъде разглеждан в ракурса на това, което 
съвременната култура смята за комично и смешно. Еклектиката и 
съчетаването на разнородни похвати и методи, както езикови и литературни, 
така и почиващи на културно-историческата традиция създават своеобразни 
оригинални произведения, носители на нестандартна форма на забавление. 
Самото комбиниране на висок реторичен стил с обсцесни сцени и изрази е 
доказателство за аморфния характер на макамите като хумористични 
произведения и препраща към по-ранната традиция на анекдотите, от които 
са заимствани редица елементи, сюжети и образи. 
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ВТОРА ГЛАВА 

Бадӣ‘ аз-Замāн ал-Хамазāнӣ 

 Тя е структурирана в пет параграфа: Житейска и творческа 
биография, Пикаресковата/комичната макама, Просешката макама, 
Филологическата и естетическа макама, Маками, които не принадлежат 
към дадена категория. 
 Тази глава е посветена на произведенията на Бадӣ‘ аз-Замāн ал-
Хамазāнӣ, като се отделя специално внимание на предложената от 
литературната критика диференцирана структура и поджанрова 
класификация, която включва различни подвидове на макамата. Всеки един 
от тях е обстойно изследван, като основният метод е проследяването на 
реализациите на главните действащи персонажи в съответствие с 
разработената от Проп парадигма за морфологията и функцията на 
участниците в даден наратив. 

Първият параграф разглежда биографията на автора и неговият 
житейски път, като се прави опит за първоначално датиране на създадените 
от него маками. Една от спирките по пътя му е столицата на династията на 
Буидите – Рай, където остава за кратко в двора на известния везир Ибн 
‘Аббāд, прочут както със държавническия, така и с литературния си талант. 
Най-вероятно в неговия двор у ал-Хамазāнӣ се заражда интересът към 
ниските обществени прослойки и популярната, дори обсцесна и скатологична 
литература. Това не е случайно, тъй като Ибн ‘Аббāд често кани в двора си 
личности със сходни интереси и дори прословути скитници и просяци като 
’Абӯ Дулаф. 

След Рай ал-Хамазāнӣ се мести в Джурждан, където по всяка 
вероятност започва да пише своите прословути маками, като за 
ориентировъчна отправна точка може да бъде взет периодът между 380/990 и 
382/992 г., без обаче да съществуват конкретни доказателства за това. Ат-
Талаби цитира годината 382/992, когато ал-Хамазāнӣ вече е в Нишапур, 
където „диктува 400 просешки маками и други, които приписа ги на ’Абӯ ал-
Фатх”. Тук той влиза в спор с известния литератор и учен ’Абӯ Бакр ал-
Хаўāризмӣ и го печели, което му донася слава и известност. Словесната 
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„битка” с ал-Хаўāризмӣ може да бъде взета като ориентировъчна отправна 
точка при създаването на макамите (ок. 382-383). Както вече бе споменато, 
визитата му в двора на Ибн ‘Аббāд най-вероятно е оказала сериозно влияние 
върху автора, изразяващо се предимно в употребата на изразни средства и 
образи, типични за маргинализираните обществени прослойки, социален 
жаргон и сленг, както и други специфични за кастите на крадците, 
мошениците и просяците детайли. Тази тема се превръща в един от водещите 
лайтмотиви в неговите маками, като той я доразвива и обогатява, създавайки 
образа на витиеватия мошеник и хитрец, който използва езика си като 
средство за омайване на публиката и извличане на материална облага. 

Вторият параграф е посветен на анализ на редица произведения, 
принадлежащи към най-известния поджанр на макамата, а именно 
пикаресковата или комична макама, който е най-развит от гледна точка на 
наратива и епизодичността. Наред с осезаемото присъствие на комичен и 
дори пародиен елемент пикареските са значително по-усложнени в 
структурен план и се състоят от повече епизоди в сравнение с останалите 
подвидове. От функционално-морфологична гледна точка, пикаресковите и 
хумористични маками се характеризират с относително ясно изразена роля на 
главното действащо лице (силно желание/стремеж за реализиране на дадена 
цел), което предопределя поведението и постъпките му. Наред с това 
присъства консистентно идеята за номера или трика, посредством които 
протагонистът да се облагодетелства за сметка на другите. Активната 
функция на главния герой е изразена предимно чрез действия, не толкова чрез 
думи или реч, което не е сред неизменните отличителни белези на жанра като 
цяло. Елементът на смешното и комичното в пикаресковите маками се състои 
основно в сюжета и езиковата репрезентация на случките и събития, но също 
така и в честото преобръщане на функцията на главния герой и поставянето 
му от активна в пасивна позиция. 

Примери за подобна трансформация са Макамата за яхнията, 
Макамата от Мосул, Макамата от ал-Фазара, Макамата от Армения и 
редица други. 

Пикаресковите маками са едни от най-интересните и живи 
произведения на ал-Хамазāнӣ. В тях се забелязва наличието на ясно изразени 
морфологии, в огромен процент от случаите заимствани от предходни 
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литературни образци. Структурата на наративите е проста, с малки 
изключения; сюжетите са традиционни и наситени с функционални 
трансформации, като основна отличителна черта на протагониста/ите е 
словото и възможността за високостилна ораторска изява. Красноречието 
замества до голяма степен делата и се превръща в главен носител на 
функционалната реализация на героите. 

Третият параграф е посветен на анализ на небезизвестните просешки 
маками. Повечето от произведенията на ал-Хамазāнӣ могат да бъдат 
подведени под това определение. Факт е, че за неговите съвременници те са 
били известни под името маками за просяци и хитреци, като използваният 
термин кудйа е наситен с полисемантика и неопределеност. За разлика от 
пикаресковите маками, в просешките доста по-често се забелязва отсъствие 
на определена хитрост или номер, чрез които героят/протагонистът да 
реализира своята морфология. Акцентът е изместен върху вербалната 
екстраполация, което ги прави близки до филологическата макама, особено 
ако се вземат предвид специфичните архаизми и думи, с които нерядко са 
изпъстрени повечето от тях Структурно тези повествования не се съобразяват 
с първоначалния модел и подредба на жанра. Забелязва се значителна свобода 
и непоследователност в епизодите, както и честата им липса. Едни от най-
характерните маками от този подвид са Макамата за Сасан, Макамата за 
динара и Макамата от Русафа’ . 

Като цяло при просешката макама се забелязва засилената тенденция 
на отсъствие на реална активност от страна на протагониста. Акцентът е 
изместен към вербалната маниерност и реториката и липсата на определена 
стратегия или хитрост при реализиране на функцията. Наред с това 
структурата е аморфна и често се срещат разкази, в които частично или 
напълно отсъстват ключови за жанра елементи. Сюжетите варират в широк 
културологичен спектър и нерядко присъства идеята за сублитература и 
интересът към ниските прослойки на обществото като носител на екзотика и 
нестандартен тип забавление. Филологическият акцент е силно застъпен 
именно в употребата на архаизми, новаторски сравнения и епитети, 
граничещи с грубост и дори обсцесност. 

Езиково се забелязва употребата на клиширани изрази и теми, най-
често интерпретираната от които е тази за сляпата съдба, глада и страданието 
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на близките, като те имат за цел да предизвикат съчувствието и 
състраданието на околните, но сами по себе си са реминисценция към 
традиционните теми в класическата литература. 

Морфологично и функционално просешките маками могат да бъдат 
характеризирани като относително монотонни, протагонистът се реализира 
като такъв единствено посредством своята езикова и вербална изява, 
действията в ролята на индикатор за неговата активност най-често отсъстват 
напълно, което е сред базисните различия с пикаресковата макама. 

Систематичното изместване на фокуса към езика и речта, употребата на 
специфични изразни средства и непоследователността в структурно 
отношение до голяма степен доближават просешката макама до 
филологическата. Разбира се, трябва да се отбележи, че езиковият аспект е 
характерен за всеки един от поджанровете, но най-силен израз той намира 
именно в естетическата и филологическа макама. 

Четвъртият параграф разглежда филологическата и естетическа макама 
като емблематични за този подвид са Макама за поезията, Макамата от 
Ирак, Макамата от Хамазан и др. 

Филологическият елемент е неизменен за всеки подвид на макамата, 
макар при ал-Хамазāнӣ той да е подчинен често на друга цел и само в малък 
брой произведения остава в епицентъра на наратива. Проявленията му са 
относително разнообразни и варират от ерудирани литературни и критически 
дискусии, рецитиране на стихове, употреба на поетични и прозаични гатанки 
и каламбури, високостилни изреждания на храни и ястия и дори 
лексикографски описания и изброявания. 

Като цяло филологическата макама при ал-Хамазāнӣ е обект на доста 
по-слаб изследователски интерес, но с историческото развитие на жанра и 
неговия апогей в творчеството на ал-Х̆арӣрӣ този аспект се превръща в 
абсолютно задължителен и неизменен за всеки наратив и става определящ за 
жанра като цяло. 

Те не се характеризират с хомогенна структура, но като цяло в тях се 
забелязва тенденцията за интерпретация на общокултурни и универсални 
жалони. Поезията, интересът към странни и необичайни думи и жаргони, 
детайлни описания съставляват наративното и сюжетно ядро на 
филологическата макама. От функционална и морфологична гледна точка 
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филологическите наративи на ал-Хамазāнӣ са крайно опростени и често 
подобно разделение напълно отсъства. Акцентът пада върху езиковото 
богатство и самото естество на говоренето. Често в този вид текстове се 
забелязват реминисценции към по-ранни лексикографски и филологически 
антологии. 

Отсъствието на стриктна и разнообразна морфологична структура и 
функционални пермутации правят филологическите маками тежки и 
трудночетивни за реципиент, който не е запознат в детайли с характерните 
особености на арабския език и арабската литература, в частност поезията. 
Това за пореден път доказва, че произведенията на ал-Хамазāнӣ са 
циркулирали не само като сублитература, а са били известни и познати за 
образования и културен елит през неговата епоха. 

Последният параграф от втора глава разглежда макамите, които не 
могат да бъдат причислени към конкретна подгрупа и се концентрира върху 
анализа на едно произведение – Макамата за лъва, която е сред 
емблематичните заглавия, написани от ал-Хамазāнӣ. 

Тя представлява авторска творба, интерпретираща пътуващи сюжети от 
по-ранни литературни образци, които са механично компилирани в общ 
наратив и може да бъде отнесена към ранните етапи на неговото творчество, 
макар че липсват конкретни доказателства в подкрепа на това твърдение. 
Новаторството спрямо предшестващите макамата извори се състои основно 
в честата, но не непрекъсната употреба на римувана проза, въвеждането на 
изцяло фиктивни персонажи, които конституират наративното ядро, около 
което се развива повествованието и съчетаването, макар и механично, на 
отделни разкази. 

От функционално-морфологична гледна точка Макамата за лъва е 
значително по-усложнена в сравнение с интерпретираните анекдоти, като се 
забелязва устойчив модел на реализация на отделните роли. Изворовите 
текстове, върху които е изградена самата макама, са стереотипни за шидда-
фарадж литературата и в тях не присъства особено разнообразие в това 
отношение. Употребата на диференцирани, макар и понякога припокриващи 
се като функция персонажи е още едно от авторските нововъведения на ал-
Хамазāнӣ, което може да бъде открито в по-голямата част от неговите 
произведения. 
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Като цяло макамите на ал-Хамазāнӣ, макар и да включват в себе си 
интерпретации на немалко пътуващи литературни сюжети и топоси, остават 
оригинални авторски произведения. Компилирането и смесването на 
циркулиращи анонимни анекдоти и разкази и тяхното обособяване в 
систематичен наратив около фигурата на главния герой (разказвача) 
представлява една от най-видните прояви на творчество при ал-Хамазāнӣ. 

Наред с това той въвежда и устойчивата употреба на римувана и 
ритмизирана проза, която е основен градивен елемент от макамата. 

В неговото творчество се забелязва значително разнообразие и 
динамика при изграждането и реализирането на отделните произведения. 
Макар на пръв поглед липсата на единна матрица и схема да може да бъде 
дефинирана като формален недостатък, тя от друга страна създава усещането 
за живост и липса на монотонност, което напълно отсъства при по-късните 
автори в апогея на жанра. 

Възможността за разграничаване на различни подвидове маками е още 
една основна разлика между ал-Хамазāнӣ и неговите именити наследници. 
Така в отделните подгрупи се открояват различни начини и механизми за 
функционално-морфологичното статукво на действащите лица. Водещата 
тенденция във всички тях е доминацията на езика и словесните изразни 
средства, но често протагонистът/антагонистът са характеризирани 
посредством конкретните си действия. 

В пикаресковите маками например нерядко постъпките са носител на 
конкретна функционална обусловеност, като наред с това се появява и 
тенденцията към употреба на определена хитрост или номер. Също така в 
голяма част от случаите в тях присъства немалка доза хумор, който може да 
варира от чисто безобидна шега до крайни садистични прояви. 

Просешката макама, наред с филологическата акцентират основно 
върху това, което при ал-Х̆арӣрӣ ще се превърне в епицентър на жанра, а 
именно езиковата екстраполация. Речта и словото в макамата заемат 
изключително важно място и в значителен брой от случаите те дефинират и 
отделните роли на персонажите в наратива. Тенденцията към употреба на 
архаизиран, орнаментиран език, изпълнен със странни думи и жаргон, отново 
препраща към по-ранни културно-исторически пластове от социалния и 
литературен живот на епохата. 
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Стремежът към оригинално звучене и постоянното присъствие на 
езиковия фактор се превръщат в неизменна основа на зрялата макама и най-
ярка нейна отличителна черта. 
 

ТРЕТА ГЛАВА 

Ал-Х̆арӣрӣ 

 Тази глава е структуриран в три параграфа: Житейска и творческа 
биография, Ал-Х̆арӣрӣ и апогеят на жанра, Ал-Х̆арӣрӣ и ал-Хамазāнӣ – 
сравнителен анализ. 
 Първият е посветен на кратък преглед на житейската и творческа 
биография на именития автор на маками, като засяга и няколко традиционни 
версии за написването на неговите произведения. 
 Вторият параграф разглежда особеностите на стила и езика в 
съчиненията на Ал-Х̆арӣрӣ, който довежда жанра до неговата изцяло 
завършена форма. В преобладаващата си част макамите му са подчинени на 
основната цел да се покаже необозримото богатство на арабския език и 
висотите, до които авторът го владее, както и стремежът за доминация на 
стила и формата над съдържанието и смисъла. Подобна показност и 
маниерност, реализирани чрез разнообразни стилистични и езикови похвати, 
създават тежкостилна литературна творба, но за сметка на това довеждат до 
опростяването на сюжетните линии и образите на героите и ги лишават от 
спонтанност, като им придават стереотипен и предсказуем облик. Макамите 
на ал-Х̆арӣрӣ в редица отношения отстъпват по пикантност на по-ранните 
произведения на ал-Хамазāнӣ. Тяхното богатство и пищност на изказа наред с 
образността и синонимията на използваната лексика ги превръщат в 
трудночетивен образец на високото слово и основен източник на неговата 
известност. Едно от нововъведенията в неговите маками е тяхното създаване 
с преднамереното намерение те да съставляват цялостен сборник, макар и 
между отделните наративи да не съществува сюжетна или друга връзка. 
Наличието на предговор е едно от неоспоримите доказателства за това. 
Повествованията в сборника са фиксирани на петдесет – цифра, която се 
превръща в канонична за по-късните представители на жанра. 
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Особено внимание е обърнато на нетрадиционния предговор, който 
авторът помества в началото на сборника си. Уводът на ал-Х̆арӣрӣ, който 
най-вероятно е създаден и добавен към компилацията от повествования на 
по-късен етап в началото на литературния възход на автора, е иновативен 
похват, съотнесен към целия корпус на макамите, но в структурно 
отношение е издържан в традиционния за предисловието стил. Честата 
употреба и насищането на текста с обичайни елементи като разнообразни 
позовавания на авторитетни религиозни, правни и културологични извори, 
препратки към емблематични и общоприети литературни и исторически 
образи и произведения го превръщат в умален модел на самите маками, които 
доразвиват заложените концепции и засилват впечатлението за пищност и 
маниерност в различни стилистични отношения. 

Структурно макамите на ал-Х̆арӣрӣ копират модела на ал-Хамазāнӣ, 
като значително по-стриктно се придържат към стандартната конструкция. 
Елементите на класическата макама са както следва: 1. иснāд; 2. представяне 
– завръзка; 3. епизод/и; 4. сцена на разпознаване (анагнорисис); 5. развръзка; 
6. финал. 

Едно от важните нововъведения, които ал-Х̆арӣрӣ изобретява, е 
употребата на т.нар. фрагмент (рук≥‘а), който представлява ефектна 
развръзка, реализирана посредством послание, най-често издържано в мерена 
реч и оставено от протагониста след като той е осъществил своя трик и е 
измамил и заблудил публиката и/или разказвача. Подобен развой се среща в 
Макамата от Дамиета, Макамата от Рахба и др. 

Внимание е отредено и на личността на главните действащи лица в 
макамите на ал-Х̆арӣрӣ. При проследяване на отношението между двете 
главни действащи лица в макамите му се забелязва новаторско отклоняване 
от установената матрична рамка. Героите на ал-Хамазāнӣ са непознати и при 
всеки отделен разказ те се срещат наново без да има конкретни индикатори за 
осъществяване на по-дълготрайна връзка помежду им (с изключение на 
времетраенето на самото повествование, което рядко надхвърля едно 
денонощие). Често при персонажите на ал-Х̆арӣрӣ се намеква за доста по-
интимна близост. При нето липсва равнопоставеност между двете главни 
действащи лица. Условната субординация на разказвача и доминацията на 
главния герой над него проличава в редица разкази. За разлика от Иса ибн 
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Хишам Харис ибн Хаммам се превръща в жертва на своя спътник и въпреки 
че се създава впечатлението за приятелска връзка и другарска близост, ’Абӯ 
Зайд не се поколебава да припечели на негов гръб. Тази неравнопоставеност в 
наративно отношение неминуемо довежда и до дисбаланс във функционално-
морфологичния модел на макамата при ал-Х̆арӣрӣ. Моделите на 
функционална реализация са стагнирани и стереотипни: разказвачът е 
пасивен (често жертва), публиката е обезличена и сведена до второстепенен 
фактор, който обективира материалната облага, а главният герой безспорно 
доминира над цялото повествование. 

В сравнение със своя „предшественик” ’Абӯ ал-Фатх ’Абӯ Зайд оставя 
впечатление за не толкова деен и активен, ориентиран основно към сигурната 
придобивка, действащ предпазливо и винаги печелещ, дори за сметка на 
благоразположения към него разказвач. При все че основна характеристика и 
на двамата герои е техният неподражаем стил и изключителна витиеватост, 
’Абӯ ал-Фатх е носител на редица недостатъци и нерядко изпада в смешни и 
комични ситуации и дори се оказва в положение на губещ и унизен, което по 
никакъв начин не може да бъде асоциирано с ’Абӯ Зайд. Тази различност се 
дължи на същността на героя на ал-Хамазāнӣ и липсата на ясно изразена 
меркантилност и стремеж към ползата. Той е по-скоро отдаден на кроенето и 
осъществяването на самата измама или номер и главната му цел се състои 
предимно в това да надхитри останалите и да докаже надмощието си над тях 
посредством хитростта и находчивостта си.  

Функционално образите на ал-Х̆арӣрӣ са монотонни и стереотипни, 
като те съставляват кулминацията на литературния стремеж за достигане на 
високостилност и витиеватост. Езикът е единственото и основно средство за 
реализация на морфологията на героя и разказвача, като във всяка една 
макама акцентът е основно изместен върху поредната оригинална проява на 
неподражаем изказ и реторична ерудиция. Това е и една от причините в 
произведенията на ал-Х̆арӣрӣ да липсва особено поджанрово разнообразие. 
Като цяло всички те могат да бъдат определени като филологически с лек 
пикаресков оттенък. 

Третият параграф представлява опит за съпоставителен анализ и 
критически прочит между произведенията на ал-Х̆арӣрӣ и ал-Хамазāнӣ, като 
в него се проследява не само вероятната връзка на заимстване и 
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първоавторство, но също така и характерните прилики и разлики между 
двамата автори. 

Първата и фундаментална разлика между ал-Хамазāнӣ и ал-Х̆арӣрӣ е 
фактът, че вторият твори в рамките на вече регламентиран и нормиран жанр, 
придобил почти завършена форма, и създава своите произведения като 
цялост. По времето, когато ал-Х̆арӣрӣ пише макамите си, силно влияние 
върху литературния стил започват да оказват жанрове като проповедта 
(хут≥ба) и трактатът (рисāла), характеризиращи се със сложна, орнаментирана 
и тежкостилна проза, употреба на архаизми и реторични фигури. 

Езиковата маниерност е вторият и най-явен характерен белег на късната 
макама, като в творчеството на ал-Х̆арӣрӣ стремежът за доминация на 
формата и езика над съдържанието и сюжета достига връхната си точка. 

Сравнението между двамата именити автори включва не само 
набелязаните и коментирани от изследователите заглавия, но също така се 
стреми да привлече нови с цел създаването на хомогенен корпус от преводни 
текстове, които да послужат като базисен аргумент в полза на хипотезата за 
езиковата градация и еволюцията на образите в зрялата форма на макамата. 

Акцентът в изследването се фокусира върху авторските преводи, които 
в някои случаи не включват макамите, споменати от Хамеен-Антила, но за 
сметка на това предоставят нова и различна отправна точка за съпоставка и 
литературно-критически анализ. 

Освен от ал-Хамазāнӣ ал-Х̆арӣрӣ заимства сюжетите си от добре 
познатата и известна по негово време трация на литературата за избавление 
след тегобите (ал-фарадж ба‘да аш-шидда), както и от анонимните 
анекдотични корпуси. 

Теоретичната рамка, в която се търсят сходствата и различията между 
двамата автори, включва както формални белези като език, стил, сюжети и 
структурна хомогенност на наративите, така и вътрешно-повествователна 
динамика, морфологична еднаквост и средства за функционална реализация. 

Трябва да се отбележи, че персонажите при ал-Х̆арӣрӣ са значително 
по-опростени във функционално отношение. Стратификацията и 
йерархизацията на образите на разказвача и героя поставят помежду им 
невидима, но ясно доловима преграда, която не позволява значително 
разнообразие от морфологични пермутации или смяна на ролите, което прави 
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произведенията на ал-Х̆арӣрӣ до голяма степен монотонни и предсказуеми, 
но от друга страна, оставя необятно поле за екстраполация на завидните 
езикови способности на протагониста. 

Безспорно може да се твърди, че филологическият аспект в макамите 
на ал-Х̆арӣрӣ заема основно място и окупира доминиращата част от 
наративните похвати и средства за неговото реализиране. Идеята за 
свърхезикова екстраполация и неподражаемост в стилистично отношение 
преобладава във всеки един отделен разказ и създава своеобразна атмосфера 
на монотонност и липса на наративно напрежение, което позволява на някои 
от изследователите да ги определят като „скучни” и еднотипни в сюжетно 
отношение, но дори и неговите критици са единодушни, че от езиков и 
стилистичен ракурс те представляват ненадминат за времето си шедьовър. 

Първоначално зададеният фокус до голяма степен предопределя 
природата и естеството на макамите: структурата им е изградена от 
традиционните за жанра елементи с много редки изключения; сюжетите са 
ординарни и в голямата си част са заимствани от по-ранни литературни 
образци, често и от предшественика на ал-Х̆арӣрӣ ал-Хамазāнӣ. На 
функционално ниво също се забелязва склонност към еднопластовост, като 
наративите, които съдържат усложнени морфологични модели са рядкост. 

Функционалните реализации на персонажите отново са подчинени на 
общата тенденция за превръщането на езика и възможността за импровизация 
в основен и единствен наративен акцент. Това довежда до създаването на 
протагонист, чийто образ е лишен до голяма степен от нормални човешки 
характеристики; безупречен в изказа си, той обръща всяка една ситуация в 
своя полза и поставя всички останали в подчинена позиция като по този 
начин реализира желаната и целена от него материална облага. 

„Свръхчовешкият” образ на ’Абӯ Зайд значително контрастира на по-
ранния и далеч по-реален ’Абӯ ал-Фатх – факт, допълнително доказващ 
теорията, че макамите на ал-Х̆арӣрӣ са създадени с единствената цел да 
екстраполират тоталната доминация на стила, езика и формата над 
съдържанието и сюжета. 

На повествователно ниво, авторът се придържа към вече изградената и 
придобила популярност традиция на жанра. Връзката на макамите на ал-
Х̆арӣрӣ с по-ранни образци е явна, най-вече на ниво сюжет. Могат да бъдат 
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набелязани редица съответствия между него и предшественика му ал-
Хамазāнӣ, който от своя страна експлоатира и използва известни анонимни 
анекдоти и пътуващи разкази. 

Макар и сходствата между двамата именити автори да са немалко, 
разликите помежду им са значителни: ал-Хамазāнӣ реализира сюжети и 
морфологично-функционални модели, които са носители на специфичен 
колорит, хумор и дори социална ирония. Той много по-умело вплита 
пътуващите литературни образи на скъперници, паразити и просяци, познати 
още от времето на ал-Джāхиз, в своите маками, като така успява да създаде 
особено внушение и да предизвика у читателя не само интерес, но дори и 
смях. Лишеният му свръхчовешки характеристики протагонист е много по-
аморфен и непостоянен като литературен образ, което му създава аура от 
специфичен колорит и значително доближава възприемането му до 
съвременния читател. Разбира се, в езиково и стилистично отношение, 
произведенията на ал-Х̆арӣрӣ са неподражаеми образци и могат да бъдат 
определени за кулминацията в развитието на една културно-историческа и 
литературна традиция, достигнала върха си в жанра макама. 
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ИЗВОДИ 

� Макамата се заражда като самостоятелен жанр в средновековната арабска 
литература под перото на Бадӣ‘ аз-Замāн ал-Хамазāнӣ, който определя 
основните ѝ елементи и параметри; 

� Сред основните източници на вдъхновение могат да бъдат посочени 
анонимните антологии с анекдоти, приписвани на ал-Джāхиз и ал-Хатӣб 
ал-Багдāдӣ, както и отделни наративи на ат-Танӯхӣ (Тъкачът на думи) и 
Ибн Дурайд и неговият сборник Описание на дъжда. Забелязва се също 
така силно влияние на литературата, известна като избавление след 
тегобите (фарадж ба‘да шидда); 

� Римуваната проза садж‘  се превръща в неизменна градивна част на жанра; 

� Явно декларираната аисторичност на макамите както и обособяването на 
образа на героя в единствен и основен елемент, около който се изгражда 
повествованието и фабулата са сред главните проявления на авторска 
оригиналност; 

� Предложеният от Проп модел за дефиниране на морфологията и 
функцията на персонажите в наратива е приложим при съпоставителния 
анализ на макамите и по-ранни образци от анекдотичните антологии. 

� Забелязват се редица типологизирани морфологии, познати и често 
срещани в литературата за скъперници и паразити (бахӣл-т̆уфайлӣ), което 
е още едно от явните доказателства за линията на влияние и заимстване; 

� Очертава се устойчивата тенденция действията на главния герой и 
разказвача да се заместват от езика и тяхната вербална екстраполация. 
Така речта и реториката се превръщат в заместител на реалната активност. 

� Откроиха са основните стилистични, езикови и сюжетни разлики между 
двамата изследвани автори и особеностите на тяхното творчество. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

� В изследването тезата на Проп за морфология и функция на персонажите в 
наратива за първи път е систематично приложена при анализа на 
макамите. Досега съществуват само частични опити за подобен тип 
изследване, които се ограничават с изграждането на работни хипотези, без 
да бъдат обстойно проучени. 

� На базата на изследваните произведения бе направен литературен и 
културен паралел с богатата анекдотична традиция и макамите, като за 
основа се взема предвид именно гореспомената теорията за функция и 
морфология на героя и разказвача – теория, която само частично е 
използвана от изследователите на жанра за обосноваване на възможни 
сходства и линии на влияние. 

� Наред с традиционната арабска проза, разработката прави опит за 
паралели със средновековната европейска литература и в частност с 
развилата се в Испания пикареска, като за основа отново служи моделът на 
функционална и литературна реализация на главните действащи 
персонажи в макамата. 

� Настоящият труд прави опит за систематизирана литературна критика на 
значителен брой произведения на двамата разглеждани автори, които 
никога досега не са изследвани от чисто литературен и езиков ракурс. 

� Сравнителният анализ между двамата изследвани автори е нов приносен 
елемент, тъй като до момента подобна съпоставка от литературно-
критическо естество не е правена. 

� Приложеният към дисертационния труд представляват оригинални 
авторски преводи на арабските оригинали. С това трудът се надява да 
открие още един аспект от средновековната арабска проза на научната и 
читателска публика и да предостави поле за нови изследвания, посветени 
на жанра, както и да провокира дискусии не само върху настоящето 
изследване, но и върху нови аспекти на макамата като многоаспектно 
литературно произведение. 
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SUMMARY 
 

 This research focuses on the medieval literary genre maqama which is 
traditional in the Arabic literature. The author tries to shed more light on the 
issue of the possible connection between the anecdotal tradition and the 
maqama, using the specific elements in the description of the narrator and the 
protagonist and their narrative function and morphology.  
 The article tries to implement the Proppian theory of functionality as a 
literary method for analysis of some of the maqamas and thus establish and 
prove the hypothesis that the anecdotes and different earlier pieces of 
anonymous literature have been integrated in the creation of the maqama. 
 Another theme this research focuses on is the role of the language and its 
oral extrapolation as means for achievement and accomplishment of the 
narrative function and morphology. It proves that the oratory skills and prowess 
of the main character turns into a symbolic feature of the whole genre, 
especially in its later stages of development. 
 Alongside with these, the article makes an attempt for literary criticism of a 
significant number of maqamas both form al-Hamadhani and al-Hariri using 
this new theoretical frame. 
 The comparison between the two authors is another innovative element of 
the research, having in mind that similar comparative analysis have been only 
partially mentioned by the critics. 

 Still, the author cherishes hope that this article will raise additional interest 
and debates in the research of the maqama and the literary aspect of this not 
very well known genre. 
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