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 Представената за рецензиране дисертация има обем от 195 страници основен 

текст и 140 страници приложения. Трудът се състои от увод, три глави, заключение, 

четири приложения и библиография. 

 В дисертацията се анализират историко-културните първоизвори, „виновни” за 

появата и изграждането на макамата като самостоятелен жанр. Казано с други думи, в 

дисертацията се търси и се описва спецификата на макамата, която авторът, Любомир 

Бончев, с пълно основание разглежда като иновативен и творчески опит за съчетаване 

на традиционната за арабската култура поезия и не толкова популярната през онзи етап 

от развитието на средновековната арабска литература проза. 

Още на вътрешното обсъждане на тази дисертация си признах, че започнах да я 

чета от приложенията, за да навляза в атмосферата на жанра. Не мога да не поднеса 

моите поздравления на преводача и вероятно на неговия научен ръководител! 

Великолепен превод на български език, направен за първи път у нас, учудващо 

богатство и разнообразие на използваната лексика, забележително потапяне в 

атмосферата на средновековното арабско общество!  

За арабистите е ясно, че с течение на времето макамата се превръща в 

своеобразен мост, който през Средновековието свързва високата поетична традиция с, 

както вече казах, не особено популярната в началото на своята история проза. Тъкмо 

затова проследяването на генезиса на този жанр, вглеждането във функционирането на 

основните му герои е толкова належащо и важно за арабското литературознание у нас. 

Тук впрочем трябва да спомена, че и на други европейски езики не открих признаци на 

много засилен интерес към макамата (с изключение на В. Борисова, А. Долинина, R. 

Drory, F. De la Granja, A. Habermann, J. Hämeen-Antilla, N. Katsumatu, D. Young и някои 

други изследователи, добре известни на дисертанта, което проличава от 

библиографията). 



Използваният от дисертанта подход ми позволява да говоря за иновативния 

характер на неговата разработка. Любомир Бончев прилага сравнителен анализ на 

изследваните текстове, като наред с това се опитва да систематизира и наличната 

литературна критика, за да проследи плана на изразяване и съдържанието на отделните 

произведения, да отчете тяхната структура, хомогенност и (или) хетерогенност и 

взаимната им обвързаност. 

Подобна научна многоплановост и задълбоченост ме убеждава в правилността 

на разсъжденията, тяхната логичност и закономерност. Впрочем, тук трябва да 

подчертая, че споменатата многоплановост съвсем не пречи на изследователя в 

постигането на поставените цели и изпълнението на набелязаните задачи. Напротив, 

използваната методология спомага не само да се откроят всички особености на 

макамата, но и да се проследи ролята на езика в създаването на фунционално-

морфологичната матрица при реализацията на образите на протагониста и разказвача. 

Именно така критичният подход на дисертанта постига своята цялост и пълнота. 

Поздравления и за използването на модела на Владимир Проп, учен, чиято 

актуалност поне за мен все още е очебийна, защото, говорейки за предтечите на 

макамата, няма как да не се опита да се потърси и да се удостовери връзката между 

макамата и по-ранните фикционални образци. Според Любомир Бончев тези образци 

принадлежат към анекдотичната арабска традиция. Приемам този тезис. 

Дисертантът подкрепя и позицията на Владимир Проп и по отношение на ролята 

на езиковата екстраполация като формален и неформален акт, който измества 

необходимостта от реализиране на реално действие и по този начин се превръща в 

метафора на активността, като я замества изцяло или частично. Любомир Бончев 

справедливо предполага, че стремежът за заменяне на физическите действия с думи 

като морфологичен модел на реализация рефлектира върху стила и езика на макамата. 

А сега по текста на дисертацията!  

Уводът на дисертацията ни убеждава напълно в необходимостта от 

изследването, актуалността на темата, описва проблема макамата в неговата критична 

пълнота. 

В първата глава от дисертацията си Любомир Бончев се спира подробно върху 

появата и развитието на жанра макама, проследява неговите особености, стила, 

сюжетите и героите. Подобно проследяване е невъзможно без реконструиране на 

общия културно-исторически контекст, в който макамата възниква и се развива. 

Уместно се прави кореспонденция между макамата и ‘адаб традицията. Анализира се 



заслугата на ‘Абд ал-Хамид ал-Катиб в полагането на началото на онова, което учените 

определят като средновековна арабска литературна проза. Благодарение на неговото 

творчество ‘адаб все по-дълбоко наблиза в литературата, историята, културата... 

В тази глава дисертантът разглежда и различията между макамата и маджалис 

литературата. Впрочем, любопитно ми е дали термините „маджалис литература” и 

„маджалис жанр” са равностойни и аналогични, и не става ли тук дума, в първия 

случай, за превод от арабски или друг чужд език на български?
1
 

Близостта между макамата и разказвачеството или устната традиция е 

очевидна. Анекдотите винаги имат точно сегментирана аудитория, което безусловно се 

отразява и на езиково равнище. Структурните и езиковите специфики на макамата 

дисертантът също анализира в първата глава, като фокусира вниманието си върху 

инкорпорирането в макамата на ритмизираната и римуваната проза садж’. Така в 

макамата се формира нов тип словесност, чиито корени могат да бъдат открити в 

ранната предислямска епоха, когато садж’ използват жреците и шаманите. Тук идва и 

вторият ми въпрос, който, колкото и да е странно, е свързан с арабските шамани. Дали 

през онази епоха арабите успяват да създадат шаманска космогония, митология и 

ритуалност? И дали шаманството в арабския свят се е превърнало в културен модел на 

определен етап от неговата история? 

Опитите за типологизация на арабската макама от страна на дисертанта са 

основателни, защото паралелите между макамата и пикаресковия роман са видими 

даже с просто око. Напълно разбирам, че „хлъзгането” в тази посока би отвело автора 

на дисертацията много надалеч, вероятно „зад литературния хоризонт на самата 

макама”, затова поставянето на този проблем е необходимо, но решаването му може да 

стане по-късно, да речем в друг текст, написан от Любомир Бончев.  

Да, Ал-Харири (1054-1122) навсякъде се посочва като автор, разработил 

макамата до съвършенство, тогава напълно закономерно се питам (и това е третия ми 

въпрос), а защо в такъв случай творбите му „не предизвикват импулс на творческо 

вдъхновение и импровизация”? Та нали в крайна сметка стават канонични? 

Във втората глава авторът внимателно анализира различни видове маками на 

Бади аз-Заман ал-Хамазани, в това число пикаресковата или комичната, просешката, 

филологическата и естетическа макама, а също така маками, които не влизат в 

горепосочените категории. 

                                                 
1
 Ще поясня, че в някои ползвани от мен източни езици също е възможно такова съчетание, но на 

български звучи малко странно – А.Ф. 



Главата започва с биографията на автора. В описанието на живота на Бади аз-

Заман ал-Хамазани откриваме и опитите на дисертанта да датира написаните от 

прочутия арабин маками. Тези опити ми се виждат логични и успешни, но най-важното 

– напълно оправдани, ако искаме да открием пътя на формирането на макамата като 

жанр. Интересен е разказът на Любомир Бончев за това как и защо Бади аз-Заман ал-

Хамазани посяга към изразните средства и образи, характерни за марганализираните 

социални страти – крадци, мошеници, просяци и т.н. Така постепенно се изгражда 

образът на витиеватия мошеник и хитрец, който чрез омаята и красноречието си успява 

да омае публиката и да извлече материална полза за себе си. 

Структурен и образен анализ на различните категории маками несъмнено 

откроява тяхната художествена близост и посочва принципните им разминавия, 

особено с оглед ролята и реализацията на протагониста. В тази глава дисертантът 

подробно изследва езика на произведенията и естетическия им „пълнеж”.  

Напълно основателно се посочва трудността на филологическите маками за 

рецепция от страна на неподготвени слушатели, от една страна, а от друга страна, 

справедливо се предполага, че някои маками, като горепосочените например, са имали 

„добър прием” и от страна на културния и образован арабски елит. 

Учудващо е, че като цяло макамите на Бади аз-Заман ал-Хамазани се запазват в 

оригинален авторски вариант, въпреки че включват в себе си и интерпретации на 

пътуващи литературни сюжети и топоси. Като че ли обяснението за това се крие в 

ролята на главния герой (разказвача), около когото, като около своеобразен магнит, се 

събират и циркулиращите в словесното пространство анонимни анекдоти и разкази. 

Любомир Бончев посочва и още едно важно обстоятелство – устойчивата 

употреба на римувана и ритмизирана проза, която според него функционира като 

основен градивен елемент на макамата. 

В третата глава дисертантът се обръща към споменатия вече Ал-Харири, 

представен чрез неговата биография. Дисертантът се спира подробно и върху неговото 

творчество, а накрая успоредява и сравнява направеното от него и от Бади аз-Заман ал-

Хамазани в жанра макама. Както вече споменах и даже зададох въпрос по този повод, 

Ал-Харири е признат връх в жанра макама, но дисертантът вероятно оправдано 

отбелязва, че за него е характерна доминация на стила и формата над съдържанието и 

смисъла. Нещо повече, Любомир Бончев даже говори за показност и маниерност, които 

затрудняват възприемането на неговите маками, правят ги „трудно смилаеми”, 



превръщат ги по-скоро в сложно умствено занимание, отколкото в извор на естетическа 

наслада. 

Проличава донякъде и формален подход в писането на маками от Ал-Харири, 

който цели, за разлика от Бади аз-Заман ал-Хамазани, съставяне на цялостен сборник в 

ущърб на отделните наративи, между които често няма сюжетна или образна връзка. 

Но така се създават правила, които по-късно се превръщат в нормативи, а още по-късно 

в канони! 

При все това дисертантът говори за иновативния характер на неговото 

съчинителство – специално се отбелязва нетрадиционния предговор, който Ал-Харири 

поставя в началото на своя сборник. В него дисертантът открива немалко позовавания 

на авторитетни религиозни, правни и други текстове, препратки към емблематични и 

разпространени литературни и исторически образи и творби. По думите на Любомир 

Бончев това превръща предговора в умален модел на макамите, които вече се 

въприемат като оригинални „продължения” на предговора, които доразвиват 

заложените в предговора концепции и допринасят за езиковата пищност и маниерност. 

В тази глава дисертантът подробно анализира текстовата стилистика на Ал-

Харири, проследява внимателно описанието на главните действащи лица от страна на 

Ал-Харири, като посочва и заслужено отбелязва неговите нововъведения, от една 

страна, но никак не му прощава функционалната монотонност и стереотипност на 

образите, от друга страна. Това, според Любомир Бончев, води до отсъствие на 

поджанрово разнообразие и прави макамите по-скоро филологически, отколкото 

забавни и привлекателни истории за лъжци и мошеници – толкова харесвани по онова 

време от представителите на всички социални прослойки. 

Сравнението между двамата автори – Бади аз-Заман ал-Хамазани и Ал-Харири – 

е напълно естествено от гледна точка на литературната история, и... с оглед целта на 

дисертацията. Любомир Бончев веднага категорично отбелязва, че Ал-Харири пише в 

условията на вече съществуващ регламентиран и нормативно установен жанр. Тогава 

върху арабските автори силно влияние започват да оказват такива жанрове като 

проповедта и трактатът – и двата представляват сложна, богато орнаментирана и 

трудна за възприемане проза, изпълнена с архаизми и реторични фигури. Няма начин 

Ал-Харири да не изпитва това въздействие върху себе си. 

Съпоставителните дирения на Любомир Бончев се осъществяват в много полета 

– език, стил, сюжетика, структурна хомогенност на наративите, вътрешно-

повествователна динамика, морфологична еднаквост, средства за функционална  



реализация – тъкмо това допринася за пълнотата и цялостността, дълбочината и 

всеобхватността на успоредяването на творчеството на двамата признати в целия 

арабски свят законодатели на макамата. 

Съгласен съм с изводите, посочените в края на дисертацията от Любомир 

Бончев, който с труда си допринася за развитието на българското арабско 

литературознание. 

Ще спомена накратко приносните моменти, открити в дисертационния труд: 

използването на морфологичния подход на Владимир Проп при анализа на макамите 

се прави за първи път толкова обемно и задълбочено; направеният литературен и 

културен паралел между макамите и анекдотите през призмата на споменатия 

морфологичен подход също се реализира за първи път; съпоставянето на творчеството 

на Бади аз-Заман ал-Хамазани и Ал-Харири се превръща в гръбнака на дисертацията и 

позволява традицията макама да се огледа всестранно в синхронен и диахронен аспект. 

Не на последно място ще спомена и направените от Любомир Бончев преводи от 

арабски на български, които сами по себе представляват принос както към световната 

арабистика, така и към българската арабистична наука. 

Подготвеният от дисертанта автореферат отговаря на всички необходими 

условия. 

Нямам съвместни публикации с автора на дисертацията. 

Предлагам дисертацията да бъде публикувана като монография. 

Не се съмнявам, че дисертантът има необходия брой публикации по темата на 

дисертацията. 

Всичко казано ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на Любомир Бончен Бончев образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

 


