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Работата на Александър Елизарьев е плод на дългогодишен, задълбочен, търпелив и 

вероятно  поне донякъде емоционален интерес към сикхизма като идеология, общност 

и, разбира се, като корпус от сакрални тесктове. Внушителна като обем (301 стр. заедно 

с приложенията) тя включва заглавна страница, съдържание, увод, изложение 

(състоящо се от две глави), заключение, библиография  и приложения – превод на 

български език на разглежданите части от Ади-грантх, глосар на термини и концепти, 

семантико-символни схеми (анализирани в основния текст на дисертацията), както и 

оригиналната версия на преведените поеми). Дисертационният труд е съобразен в 

структурно отношение с изискванията, посочени в чл. 66 (1) от Правилника на СУ за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав. 

На практика цялата обширна първа глава на работата (до  стр. 80) проследява 

изковаването на авторовата методология, която той след това прилага върху определен 

кръг поеми в Ади-грантх, обединени от връзката си с времевите цикли. Авторът 

започва с дискусия върху понятието жанр (което, във визията му, може адекватно да 

бъде приложено към набора подбрани поеми) и завършва с представянето на 
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методологична рамка за описанието на произведения от темпорално-цикличния жанр. 

Подходът е безусловно новаторски и тук следва да бъде обяснено защо. 

Литературата на ранните ново-индоарийски форми на индийските езици (какъвто е и 

езикът на Ади-грантх) е изплъзващ се и неудобен обект на изследване, макар и трайно 

навлязъл в обсега на академичното търсене през последните трийсет години. От една 

страна в лингвистичен план езиковите форми са необозримо разнообразни и 

същевременно многозначни, а граматическата структура носи белезите на 

незавършилия преход към аналитизма на съвременните северно-индийски езици. От 

друга – основно устното битуване на този вид поезия, често записани век-два след 

смъртта на предполагаемите автори от недокрай образовани музиканти и храмови 

писари поставя с нова острота въпросите свързани с датировката и автентичността, така 

характерни за индийската текстология. Тези принципни трудности, както и 

специфичният начин на функциониране и трансмисия на тези текстове тласкат 

изследванията предимно в историческа и текст-критическа посока, доколкото засега 

нуждите на това поле изглеждат най-належащи. Прилагането на съвременни 

литературни теории и методи на анализ изглежда трудно и неподходящо, или дори 

самоцелно. 

Случаят с Ади-грантх е по-особен, доколкото текстът е добре установен и старателно 

съхранен в самата сикхска общност от компилирането му в началото на XVII в. при 

петия гуру Арджан до наши дни. Това обстоятелство прави допустим избора на автора 

да приеме текста за даденост и така да се затвори в него, без да обръща внимание на 

историческите, политическите или дори теологическите обстоятелства отвъд неговите 

граници. Това на свой ред му позволява едно съсредоточаване, едно вглеждане в 

дълбинните му структури. Оригиналността и приносният характер на това изследване 

се състоят именно в този подход – авторът се затваря като в операционна с избраните 

текстове и с методичност и търпение прилага върху тях различните скалпели на 

литературната теория.  

Въпросът е, ако продължим медицинската метафора, доколко успява без да убие 

пациента. За мен безспорно най-интересната част на работата е семантичния анализ на 

произведенията от темпорално-цикличния жанр. Ади-грантх е сложен, 

полифункционален текст. Литургичната му употреба и, като цяло, функционирането му 

като свещено писание за сикхската религия като че ли на моменти възпрепятства не-



3 

 

теологичните тълкувания. Има тенденция (впрочем – константна в Индия от ведите 

насам) да се гледа на тези поеми (или, по-точно – песни) като на наниз от сакрални 

формули, ефикасни и благотворни по магически начин, независим от пряката им 

семантика. С други думи – има тенденция да се възприемат като мантри. Литургичният 

контекст, музикалният съпровод, атмосферата на изпълненията наслагват 

допълнителни внушения и като че ли допълнително способстват за отклоняването на 

вниманието от смисъла на думите.  

Но Александър Елизарьев не се оставя да бъде отклонен. Последователно и методично 

той разкрива скрити семантични елементи и структури, скрити линии на напрежение в 

поемите, които уплътняват смисъла и поетическото им качество, въздействат 

подсъзнателно върху реципиентите, а за нас правят малко по-разбираема една чужда, 

далечна и изплъзваща се словесна традиция. В този смисъл Елизарьев упражнява 

скалпела си, като запазва живота на текста. Този успех, усещането, че сме разбрали 

нещо ново и важно за литературата и културата на сикхите след прочитането на тази 

работа оправдават иначе рискованите методологически решения. В крайна сметка 

семантичният анализ му позволява също така да защити основната си теза, а именно, че 

поемите с темпорално-циклична насоченост в Ади-грантх могат да бъдат обособени в 

самостоятелен жанр.  

Нещо повече – структурните схеми на произведенията от темпорално-цикличния жанр 

в Ади-грантх, които авторът представя, дават възможност за една съвсем нова 

перспектива. Тези текстове притежават една характерна флуидност, която песенният 

им начин на битуване допълнително засилва и която противодейства на изследователя с 

една неудобна за работа хлъзгавост. Предложената от Елизарьев схема позволява да се 

снеме нещо като семантичен отпечатък от всеки текст и така му придава обозрим и 

удобен за съпоставки вид. Подобен подход не е прилаган досега към ранните текстове 

на новоиндоарийски езици и може да вдъхнови и други изследователи. 

Друга несъмнена заслуга на работата е, разбира се, преводът на български на тези 

поеми, макар и тя да не е упомената като принос от самия докторант. С изключение на 

няколко двустишия на Кабир поетите от Ади-грантх не са познати на българската 

аудитория. Надявам се тази празнина да бъде попълнена в идните години. Преводите са 

направени с усет и компетентност и съумявят удивително леко да преведат читателя 
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през бариерите на езика и на времето, съхранявайки простотата и директността на 

оригиналите. 

Това, от което работата би могла да спечели, е допълнително изчистване, което да 

рамкира по-ясно постигнатите резултати. В процеса на тестване на методологични 

скалпели някои се оказват по-подходящи от други. Ако семантичният анализ е 

истински сполучливо приложен и води до неформулирани до сега прозрения за строежа 

на смисъла в Ади-грантх, то приносът на изучаването на глаголната морфология е по-

малко интересен. Същото важи и за изследването на риторическите и стилистичните 

фигури (с някои изключения), още повече, че в стремежа си към систематичност и 

изчерпателност (или може би от чувство за дълг) авторът е намесил и категориите на 

индийската поетика (стр. 49-53). Тези категории са изработени на базата на 

класическата поезия на санскрит – една вселена, твърде различна от световъзприятието 

на гуру Нанак и неговите последователи. Въведени след обзора на риторическите и 

стилистични фигури от европейската традиция, тяхното „отмятане“ набързо по-скоро 

обърква и разконцентрира читателя, отколкото да му даде нови насоки за размисъл. 

Същото се отнася и за някои други „задънени улици“, по които авторът е поемал в 

процеса на методологическите си търсения без особен резултат, но които е решил да 

опише въпреки това в дисертацията си. Така например „забележките от метрико-

поетически характер“ (стр. 53-59), касаещи много интересната, сложна и същевремено 

гъвкава връзка между стихове, метрически стъпки и музикално изпълнение са, на 

практика, излишни. Те не допринасят с нищо за основната теза, но за сметка на това 

биха могли да послужат за начало и основа на ново изследване, тъй като засегнатата 

проблематика всъщност касае средновековната поезия на ново-индоарийски езици като 

цяло. Стремежът на автора към систематичност и изчерпатерност е разбираем, но на 

мен ми се струва, че семантичният анализ, който оставя още много открити въпроси и 

възможни насоки на размисъл би могъл да бъде допълнително развит – в дълбочина, 

фокусирано и с по-голямо изобилие от примери. Би било интересно също така да се 

провери доколко изработената от автора рамка може да свърши работа и при друг 

„жанр“ или тип поеми в Ади-грантх. Или доколко тази рамка е приложима извън 

пределите на Ади-грантх, дали може да служи и доколко върху други видове ново-

индоарийска поезия, свързана или не с времеви цикли (тъй като наборът семантични 

емблеми може да се промени).  
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Нещо, което за сметка на това липсва в работата, е контекстуализация на изпълнението 

на подбраните текстове от Ади-грантх. Това донякъде е резултат от избора на автора да 

приеме текста на Ади-грантх за обективна даденост, без да се интересува от 

антропологическите аспекти на неговото функциониране. Но при условие, че тук имаме 

стихове, битуващи главно като „пърформънс“, като комуникативен акт с конкретни 

аудитория и обстоятелства, би било добре да се отдели малко внимание на въпроса кога 

и как се изпълняват поемите от темпорално-цикличния жанр и дали притежават в това 

отношение някаква специфика спрямо останалите стихове в Ади-грантх. 

В по-технически план не мога да се съглася с възприетото от автора виждане, че 

индийските имена, завършващи на „а“ трябва на български да бъдат автоматично 

възприемани като съществителни от женски род, още по-малко, че тези, завършващи на 

„и“ (и които в индийските езици са обикновено от женски род) трябва да възприемат 

среден род на български. Впрочем последователно прилагане на този принцип би 

довело до промяна на рода на български в зависимост от това дали една дума се 

произнася по правилата, валидни за санскрит или тези, валидни за ново-индоарийските 

езици (без краесловно „а“ след проста съгласна). Независимо от езиковите рефлекси и 

практиката в популярната литература, считам за по-удачно оригиналният род да се 

съхранява в академичните текстове.  

Независимо от тези забележки, несъмнено е, че работата на Александър Елизарьев 

представлява завършен етап в един дълъг и интензивен процес на изучаване и 

осмисляне на текстовете от Ади-грантх. Семантико-символните схеми, изведени в 

приложение 3, свидетелстват за работата по усвояването на тази словесна територия. В 

съдържателен план тя напълно покрива изискванията за докторска дисертация. 

Научният апарат е уместен достатъчно подробен. Библиографията от 128 заглавия е 

достатъчно пълна и добре структурирана. Авторефератът отговаря като съдържание на 

дисертационния труд. 

Части на дисертацията са били представени като доклади на четири научни 

конференции, в това число две международни – една в София 2009г. и една в Патиала, 

Индия. Александър Елизарьев е хоноруван преподавател към катедра „Класически 

Изток“ и чете избираемата дисциплина „Въведение в сикхизма“ на студентите-

индолози. 
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С оглед на всичко казано дотук за достойствата на настоящия дисертеционен труд 

призовавам уважаемите членове на журито да присъдят на докторанта Александър 

Валентинович Елизарьев научната степен „доктор“ по научна специалност 05.04.06 

„Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия“ 

(Средновековна индийска литература) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


