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 Дисертационният труд е с общ обем 238 стандартни страници и се 

състои от увод, две основни глави, заключение, приложение и справка за 

използваната литература, съдържаща 167 библиографски единици. 

 

В Увода, озаглавен „След средата на жизненото поприще“ (стр. 3-16), се 

поставя концептуалната рамка на изследването, интегрираща като епиграф 

началния терцет на Дантевия „Ад“, чрез който се прави реминисценция между 

двамата автори – Флорентинеца и Л. Н. Толстой, озовали се в зряла възраст от 

житейския си път пред необходимостта от промяна, търсене, осмисляне на 

натрупания опит и придобиване на нов, радикално различен от досегашния, 

насочен и целеположен в непознати полета на изява. При руския класик 

(привидно и видимо) тази нова посока е така нареченият духовен обрат 

(прелом), изразен в религиозните му трактати, проповедите, пренаписването 

(унифицирането) на четирите канонични евангелия, отричане на институцията 

на Църквата – начинания, кулминирали и сублимирани в учението, познато като 

толстоизъм, получило още приживе на автора световно разпространение. 

Дисертацията обаче бърза да заяви, че обект на нейното изследване ще бъде не 

тази страна от рецепцията на късния Толстой, а неговите художествени 

текстове, писани през последните три десетилетия от живота му (между 1882 и 

1910 г.). С други думи, обговарям най-малко познатия период от 

творчеството на най-познатия може би писател в света. Формулировката 

съдържа и едно допълнително противоречие – късният Толстой е всъщност 

много добре известен в популярната култура и всички знаят (чували са) нещо за 

проповедника. Тъкмо „по вина“ на същия темпераментен проповедник, по-малко 

забелязваното от тогава е не друго, а художественото наследство на писателя – с 

увереност твърдя, че то е недооценено. Останало е в сянката и на големите 

романи от зрелите години и на етико-религиозните рефлексии от късните. 

Широката масова рецепция е припознала (предпочела) толстоизма като 

водещото явление, дефинирало целия последен стадий от житейския път на 
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графа, а художествената проза, написана по същото време – като повече или по-

малко негова вторична притурка. 

Съсредоточавам изследователските си усилия върху шест конкретни 

текста, възлови за доказване на тезата в същинската част от работата: „Смъртта 

на Иван Илич“, „Кройцерова соната“, „Дяволът“, „Отец Сергий“, 

„Възкресение“ и „Хаджи Мурат“. Мотивацията да избера за водещи тъкмо 

тези, а не (и) други творби от огромното литературно наследство на графа, е 

изразена подробно в първа глава. Тук се ограничавам с уговорката, че 

селектираните произведения представят метонимично целия художествен 

корпус на късния Толстой (съдържат проблемите, противоречията и казусите, 

влизащи в обхвата на централната теза и фиксират нейното вътрешно движение / 

динамика). Нещо, което други известни текстове от периода (те ще играят роля в 

анализа, но няма да бъдат негов фокус) не успяват да направят. 

Проблемът (преодолим, но и предизвикателен) е и в друго: природата на 

изтъкнатите творби е особена, доколкото те са известни и едновременно с това 

маргинализирани, включително от самия автор, отричащ в последните 

десетилетия от живота си фикцията. От друга страна, и шестте са неделима част 

от самото учение (от проповедта), като дори успяват да постигнат по-дълбоко 

внушение тъкмо заради притегателната си притчообразна сила. На този фон 

спецификата на художествения наратив у късния Толстой ме провокира и по 

друга причина: ако при философските и публицистичните съчинения от периода 

везните еднозначно се наклоняват в полза на проповедника и той изземва изцяло 

текстовото пространство, то в художествените произведения наративът се 

превръща в арена за най-ярката вътрешна борба в личността на Толстой – тази 

между проповедника и художника (пророка и писателя). Нещо повече, след 

духовното си обръщане Лев Толстой не престава да бъде художник, въпреки 

радикалната намеса на проповедта в наратива. 

 

Но преди това от особена важност е да бъдат подсказани семантичните 

параметри на заглавието на дисертацията. Тъй като за него подробно става 
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въпрос в първа глава, тук правя само следното уточнение – трудът не е 

изследване по наратология. Така формулираният наслов би могъл да отпрати 

читателя в подобна посока и да създаде сродни очаквания, но подчертавам, че 

наративните стратегии в този текст се изследват като тъждествени на 

екзистенциалните стратегии на Лев Толстой, експлицирани в прозата му. 

Тъкмо в това тъждество (единство между философията и художествения талант, 

между усилията на пророка и на писателя) намирам най-интересния проблем в 

целия дебат за късния период. Имаме работа с автор, който мисли собствения 

си живот като наратив, като непрестанно течащ повествователен текст. В него 

самият той (Лев Толстой) е протагонистът, а всички останали са второстепенни 

персонажи. Оттам идва и нуждата му от перманентно себеобговаряне, изразено 

ярко през респектиращо голямото количество дневници, бележници и тефтери, 

запълнени с правила и поръчения към себе си, кореспонденция и други 

метатекстове на писателя, разказващи самия него със засилена степен на 

изповедност. Всъщност появата (и развитието) на религиозната доктрина е пряк 

резултат от същата потребност. Проповедникът се нуждае от наратива точно 

толкова, колкото и художникът, затова, макар и отричащ съчиняването, той е 

безсилен да се откаже от него до края. 

В контекста на моето изследване наративът е par excellence художествен 

и е разказ / повествователен текст, единствен успяващ да удържи и двата аспекта 

на личността. Наративът е това, без което Толстой е немислим. Наративните 

стратегии са равнозначни на Толстоевите екзистенциални стратегии за 

справяне с живота (на което е посветено и цялото му учение, и всички 

дневници и опити за самоусъвършенстване, и цялата канонична проза). Поради 

тази основополагаща формула (екзистенция = наратив) няма как да бъде 

отменено и биографичното начало в прозата му. В този смисъл можем да 

говорим не само за наративни стратегии, а и изобщо за наратива като 

стратегия, осмисляща екзистенцията: особеност, обясняваща и пословичното 

доброволно отдръпване на Толстой от функцията / ролята му на писател – той 

вижда творчеството си като опит за решаване на много по-важни, вечни задачи. 
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В резултат пред нас е несравнима, безпрецедентна симбиоза между практическа 

философия и художествена литература, и двете породени от една и съща 

необходимост да се повест-вува, тоест да се води разказ (интенция, 

имплицитно предзадаваща неизбежността на движението – един от 

основополагащите модуси за поведението и художествените разбирания на 

графа). 

 

След тези първоначални уточнения, маркиращи кръга от теоретични 

въпроси, залегнали в тезата, уводът се насочва към преглед на писаното по 

темата и защитава избора си при използването на изцяло работещи 

метатекстове, такива, които поради полемичността или субективността си се 

включват частично, както и един по-специфичен корпус, дълго битувал в 

академичното пространство и нормативизирал научния дискурс през 

тоталитарния период в СССР и у нас, а днес вече преодолян и изоставен заради 

претовареността от тежки идеологически напластявания и манипулации. 

Доколкото обаче и той е неизменна част от рецепцията на късния Толстой, не е 

подминат в коментарната част от въведението. Така например, до авторитетните 

мнения (спомени, разкази, впечатления) на по-млади писатели-съвременници: 

проникновеното на Чехов, по-повърхностното на Горки и др., се нарежда и 

авторитарното на В. Ленин. Позицията на вожда в няколкото му статии, 

посветени на Толстой, се превръща в официална (официозна) и повечето 

критици по задължение се позовават на нея. Можем обаче да твърдим, че 

руската металитература върху творчеството на писателя се е разви(ва)ла въпреки 

тази сериозна идеологическа пречка. Какво имам предвид? 

Подхождам с твърдението, че през последните три десетилетия от 

живота си (и дълго след това), Толстой е нелюбим на критиката и като 

религиозен мислител, и като художник, доколкото тя възприема и почти 

неотклонно следва идеята, че слабият проповедник е победил силния писател (и 

се е превърнал в причина за декаданса на художника). От една страна, това е 

породило и мигновени реакции, останали в рамките на епохата – например 
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критици и публицисти като М. Москал, М. А. Протопопов, А. Н. Аксаков са сред 

от многото, опитали се да „изобличат“ романа „Възкресение“ веднага след 

излизането му, особено бурна е и реакцията срещу повестта „Кройцерова 

соната“. От друга страна, по-сериозни и задълбочени мислители са задали цяла 

последваща парадигма на възприемане на късния Толстой, доминираща и днес. 

Говоря за имена от ранга на Д. Мережковски, Л. Шестов, Н. Бердяев и др., които 

във философските си съчинения затвърждават статуквото между художника и 

проповедника в личността на графа: по-рано велик писател, Толстой завършва 

живота си като неоригинален учител. 

В по-нататъшното изложение се стремя да утвърждавам обратното на 

тази общоприета представа. 

 

Мотивиращо за усилията ми да завърша изследването се оказа и липсата 

на пространна българска монография, занимаваща се с избраните проблеми.  

В миналото Толстой е изследван от М. Бочева – книгата ѝ „Лев Толстой“ 

от 1982 (кратък и общ преглед на цялото творчество) и студиите „Особености на 

повествованието у късния Толстой“ и „Повестта „Хаджи Мурат“ и идейно-

естетическите възгледи на Лев Толстой“, публикувани в Годишника на 

Софийския университет съответно през 1972 и 1974 г. Въпреки отделни ценни 

авторски разсъждения, те са съобразени и обременени от официалната догма за 

реализма на Толстой – постановка, твърде едностранчива и спорна (а донякъде и 

наивна) днес. Същото може да се каже и за подхода на А. Анчев
1
 към 

каноничните художествени текстове на автора. 

Липсата на обемни, задълбочени изследвания върху късния Толстой на 

български донякъде се компенсира от ценни статии в академичните учебници по 

руска класическа литература – например в учебника „Руска литература от ХІХ и 

ХХ век“ от 2002 г., написан от авторски колектив български учени-

преподаватели, както и във втори том от учебника на П. Троев
2
. Парадоксално, 

българска литературоведска традиция (в истинския смисъл на тази дума) в 

                                                           
1
 Имам предвид труда „Руският роман от втората половина на ХІХ век“, С. 1986. 

2
 Троев, П. Руска класическа литература. В 2 т. Т. ІІ. С. 2012. 
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изучаването на късния Лев Толстой не съществува. За сметка на това, 

рецепцията на проповедника Толстой у нас е богата и подробна. Близки до 

толстоизма са значими фигури в родното ни интелектуално пространство като 

писателите Петко Ю. Тодоров и Рачо Стоянов, професорите Димитър Кацаров и 

Георги Константинов, и др. На тях дължим и сериозното популяризиране на 

проповедника Толстой тук и първите преводи на теософските му съчинения, за 

дълго време (между 1944 и 1989 г., а и след това) останали единствени. 

 

В критическия си разказ целенасочено се стремя да сблъскам двете 

най-важни и богати традиции в литературата за Толстой: рускоезичната и 

англоезичната. За спецификите на руската и британско-американската 

рецепция говоря по-конкретно в първа глава. Що се отнася до изследователите, 

философският дискурс, гравитирал около името на Лев Толстой в Русия, е от 

особена важност за труда ми. Извън споменатите Мережковски, Бердяев и 

Шестов, с графа са се занимавали практически всички важни философи в 

рускоезичния свят. Техният принос е стойностен и заради това, че предхожда 

(или успява да избяга / да емигрира от) жестоката цензура на последвалия 

режим. С „чистите“ литературоведи нещата стоят по-сложно. Наложеното от 

съветската власт „правилно“ мислене е оставило тежкия си отпечатък върху 

литературознанието. Изследователите са били принудени хитроумно да лавират 

спрямо режима, разсъждавайки за националното богатство Толстой, като 

същевременно са се опитвали да прокарват оригинални тези. На този фон много 

от текстовете днес изглеждат морално остарели и неработещи. От други, 

появили се предимно в периодна така нареченото „размразяване“ през 60-те 

години на ХХ век, използваеми и интегративни са само отделни концепти. 

Визирам трудовете на Н. Гудзи, Е. Маймин, Б. Бурсов, Е. Купреянова, донякъде 

Ломунов и Е. Бабаев, в по-голяма степен тези на В. Палиевски, Н. Фортунатов, 

В. Жданов... Все пак от съветската критическа мисъл бих отделил специално 

изследванията на формалистите, чиито идеи (независимо дали биват оспорвани, 

или потвърждавани) са конвертируеми и днес, имайки предвид конкретно 
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трудовете на В. Шкловски и Б. Ейхенбаум, а също така и текстовете на 

проникновени изследователи като А. П. Скафтимов и В. Лакшин. Разсъжденията 

на последните двама и днес продължават да стоят самодостатъчно и достойно 

извън идеологическата хватка на епохата, в която възникват.  

В по-ново време (та до наши дни) на руски език излязоха и други знакови 

изследвания, посветени на Лев Толстой и късния му период в частност. За 

наистина забележителна намирам монографията на В. Линков „Бытие к 

бессмертию. Книга о Льве Толстом“ (2014). Към нея бих прибавил и тази на И. 

Б. Мардов „Лев Толстой. На вершинах жизни“, появила се десетилетие по-рано 

(2003). Що се отнася до баланса между биография и анализ на произведенията, 

през последните години силно впечатление направиха текстовете на П. Басински 

(„Бегство из рая“, 2010) и И. Волгин (студията „Уйти ото всех“, публикувана в 

новото самостоятелно издание от 2010 г. на последния Толстоев дневник от 1910 

г). При работата си в Националната библиотека на Русия в Москва успях да 

проуча и изследването на И. Петровицка „Лев Толстой – публицист и 

общественный деятель“ (2013), което се оказа важно за моите разсъждения. В 

своеобразни „наследници“ на Шкловски се превърнаха А. Зверев и В. Туниманов 

(и двамата вече починали), написали нова биография, издадена като част от 

същата серия „Жизнь замечательных людей“ 40 години след Шкловски (през 

2006). 

 

Преминавайки към англоезичните източници, бих искал веднага да 

откроя фундаменталните текстове, появили се в една и съща година – 1959: 

„Tolstoy or Dostoevsky“ („Толстой или Достоевски“) на Джордж Стайнър и „The 

Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History“ („Таралежът и 

лисицата: есе върху Толстоевия възглед за историята“) на Исая Бърлин. Такъв 

тип полемична компаративистика, изпълнена с дълбок философски заряд 

(академична във фундамента си, но освободена от наличието на самоцелна 

академична „дисциплина“ и още повече „жаргон“) вдъхновява особено пищещия 

и го провокира да надгражда самостоятелни разсъждения. Трети в подобен 
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списък (но не по значение) се нарежда Харолд Блум с емблематичните си 

анализи, посветени на „Хаджи Мурат“ (1986).  

Важни за защитата на тезата ми са и текстовете на Ричард Густафсон, 

Ендрю Вахтел, Дж. Бейли, Дона Т. Оруин, Хю Маклейн, Ричард Фрийборн, Г. М. 

Хамбург, А. Шюнле, Филип Рав, Робърт Донахю. Във връзка с прецизирането на 

понятията и разбирането на наратива, особено полезна ми бе монографията на 

Джъстин Уиър „Leo Tolstoy & the Alibi of Narrative“ („Лев Толстой и алибито на 

наратива“, 2011). Не по-малко интересна (макар и недотам тясно свързана с 

темата на труда ми) е и новата студия на Ендрю Кауфман „Understanding 

Tolstoy“ („Да разбираме Толстой“, 2011). Важно за уплътняването на 

разсъжденията ми се оказа споделеното и класически утвърдено от И. Тургенев, 

А. Чехов, И. Бунин, А. Бели, В. Улф, Т. Ман, В. Набоков. 

Занимаващият се с Толстой в България е облагодетелстван да има на 

разположение огромния корпус от метатекстовете на самия автор – 

многотомните дневници (към тях добавям и тези на София Андреевна), богатата 

кореспондеция, бележниците. Всички тези текстове илюстрират по най-

убедителния начин тезата за нуждата на Толстой от наратив, за необходимостта 

от авторазказване / разкриване. Деветдесетте тома Пълни събрани съчинения 

са неизчерпаем източник на информация. 

 

Глава първа, „В търсене на прав път или раждането на проповедника“ 

(стр. 17-63) е разделена на 13 вътрешни фрагмента, формализиращи отделни 

пунктове в теоретичното обосноваване на темата. 

Съотнасяйки към Толстой разбирането на Кант за това що е гений, 

изразено в 4 постулата, заявявам намерението си да проследя как художникът 

взема връх над останалите аспекти на личността в периода след 1879 г., известен 

като „духовен прелом“. Първото важно уточнение е, че всъщност никой не знае 

какво точно се е случило с Толстой в края на 70-те години на XIX в. 

Програмният текст, който манифестира раждането на късния автор / мислител 

(по собствените му думи, неговото „второ раждане“) е „Изповед“ (1879-1880, 
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публ. 1882). По това време графът е на върха на славата си, написал е двата 

големи романа „Война и мир“ и „Ана Каренина“, живял е половин век и нещо в 

него е започнало видимо да се променя. Съчинението, при цялата си честност и 

непосредственост, трудно се справя със задачата да обясни какво именно се 

променя. Толстой започва с описание на „ранния“ си живот, днес добре познат 

на повечето читатели. Живот на постоянно търсене, на фанатичен стремеж към 

детерминиране и подобряване на Аз-а, и същевременно изпълнен с изкушения, 

на които мъжът лесно и с охота се поддава. Бидейки почитател и ученик на Жан-

Жак Русо, той подражава на неговата безкомпромисна директност от 

едноименните „Изповеди“, но е по-искрен от женевския си учител, за чиято 

честност днес повечето изследователи са единодушни, че е твърде избирателна 

и всъщност в „Изповеди“-те на Русо са пропуснати редица важни факти. Лев 

Николаевич смята, че дължи на читателя, а и на съвестта си повече, затова в 

своята „Изповед“ не спестява нищо, което би го компрометирало пред 

публиката. В текста дори е видимо удовлетворение от признатите истини. То 

„отпразнува“ процеса на духовното пробуждане. „Изповед“ дава началото на 

Толстоевата проповед. 

 

Кризата на Толстой не е породена от еднократен инцидент, което би 

било обичайното развитие за едно духовно обръщане – гранична ситуация в 

живота. При автора на „Възкресение“ се случва нещо по-различно: не може ясно 

да се посочи „отключващият“ инцидент, но за сметка на това е очевидна 

градацията, нарастващата интензивност, с която фундаменталните въпроси го 

връхлитат през годините. Не иде реч за спонтанен шок, дошъл изведнъж, а за 

философска безизходица, неяснота за началата. Същата винаги е тормозила 

графа, но сега самоизмъчването е стигнало предел и отговорите са вече 

неотложни. Известна е хипотезата, че трябва да търсим генезиса на духовната 

промяна в прословутия „Арзамаски ужас“, преживян през септември 1869 г. 

Увлекателно премеждие в тази случка няма – писателят пътува със своя слуга С. 

П. Арбузов до Пензенска губерния, за да купи имение. Остава да нощува в 
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градчето Арзамас и там преживява една от най-ужасните нощи в живота си, без 

никаква конкретна причина. Не Арзамаският ужас е дал незабавно начало на 

обрата, а години по-късно обратът е послужил за необходимото обговаряне на 

случката. Фактът, че Толстой осмисля екзистенциалната си криза през 

художествени наративи, че изготвя стратегия за справяне със себе си през 

творчество – е от ключово значение за централната теза на дисертацията. 

Основното дело на късния Толстой (във всичките му разнообразни начинания) 

става опитът да се даде на живота такъв устойчив смисъл, че страхът от смъртта 

да се снеме. Подобно нещо се оказва немислимо без Бог. И Толстой намира Бог – 

отново поетапно, а не рязко, първоначално опитвайки се да приеме, а после 

отхвърляйки категорично православните догми и създавайки „свое“ 

християнство. 

Самомнението на графа е пословично, а за мащабите на егоцентризма му 

говорят красноречиво томовете дневници, тефтери с „правила“ и бележници – 

надали в световната литература има по-добър пример за личност, дотолкова 

запленена от описанието на собствения си живот. Цялата хуманистична дейност 

на Толстой е мотивирана от зародилия се още в детството стремеж към 

усъвършенстване на Аз-а. В същото време натурата му е болезнено 

самокритична и склонна перманентно да се обвинява за проявите на суетност – 

типичен „Толстоев парадокс“. 

А колкото до страха, той преди всичко останало е именно страх от 

смъртта. Държа, да подчертая, че страхът от смъртта не е равнозначен на 

това да се страхуваш за живота си. Толстой е смел човек в класическия смисъл 

на това качество. Награждаван е за своята храброст като млад военнослужещ – 

той се страхува не за живота си, а именно от смъртта. Не го плаши 

изпадането в ирационалната бездна на необяснимия ужас, а това, че могъщото 

рационално начало в него не може да противопостави нищо равностойно на 

смъртта, няма какво да предложи. Здравият разум на Толстой намира това 

положение за скандално и се опитва да го обори. 
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Големият времеви отрязък между Арзамаския ужас от 1869 и първите 

духовни съчинения от края на седемдесетте / началото на осемдесетте, 

предпоставя и друга, не по-малко популярна хипотеза за началото на „обрата“. 

Според нея то съвпада с Руско-турската война и разочарованието на 

писателя от насилието, което християни упражняват върху свои „братя“, 

изповядващи друга религия, за да помогнат отново на братя – славяните. За 

промяната във възгледите на късния Толстой говори и нелишеният от ирония 

факт, че религиозно обусловеното отрицание на войната идва от същия човек, 

който сам е участвал в две войни и е написал някои от най-запомнящите се 

батални сцени в историята на литературата. Другият, към когото Толстой 

искрено се стреми и иска да се научи да го обича, остава до голяма степен чужд 

и непостижим. Всъщност нито християнското смирение, отричащо всяка война и 

форма на насилие, нито трудовият живот успяват наистина да успокоят графа. В 

този смисъл Толстоевото „обръщане“ не само няма ясно обособено начало – то 

няма и край. След Русо нека обърна внимание и на другото най-често 

споменавано име, когато се правят паралели с „Изповед“-та на Толстой – 

Аврелий Августин, със сигурност най-големият авторитет за 

западноевропейското Средновековие. Радикалното обръщане към вярата и 

отричането на „ранния живот“ надали някъде са описани по-добре и цялостно, 

отколкото в неговите „Изповеди“. 

В Книга осма Августин споменава как чува детски глас от съседната 

къща, който го заставя: „tolle lege”, „Вземи, чети!“ (Августин 2006, кн. 8, гл. XII: 

29). След изпълнението на съвета и отварянето на Библията, обратът е 

постигнат като резултат. Августин приема християнството и на 33 години е 

кръстен от Амвросий. Животът му намира своя смисъл и, ставайки епископ на 

Хипон, той служи на Бог до смъртта си през 430 г. Нови кризи на смисъла и 

мъчителни въпроси няма, защото отговорът е открит. В края на своята „Изповед“ 

Лев Толстой описва свой сън (по традиция символно натоварен, донасящ 

истината) и подобно на детския глас, чут от Августин, сънят трябва да посочи 
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правилното разбиране за нещата. Графът завършва с „гаранцията“, че ако 

„...гледаш нагоре, дори и дума не може да става за падение“ (Толстой, 23: 59). 

Казаното дотук подкрепя тезата, че късният Толстой не е друг и не би 

било съвсем коректно да говорим за „двама Толстоевци“, респективно 

преди и след обрата. Естествено, промяната е очевидна, определени събития са 

се случили, но това, което при него наричаме „духовно обръщане“, всъщност е 

закономерен процес, изцяло „в тон“ с непрекъснатото, последователно развитие 

на възгледите му през годините
3
. Нещо повече, отговорно твърдя, че късният 

Толстой се ражда от ранния – той просто няма откъде другаде да се появи. 

Заради това дисертацията прави своеобразна ретардация и се връща още по-

назад. 

 

Има няколко особености в биографията на писателя, доминантни 

фактори, проявили се още в детството, които по-нататък ще му повлияят 

необратимо. Те не само предшестват късната му философия, а повече или по-

малко носят отговорност за формирането ѝ. Това, което представлява интерес за 

мен, са не толкова многочислените важни епизоди от жевота му, колкото 

идейните първоначала на късния Толстой. Те действително датират още от 

детството и юношеството. Помоему лесно могат да се обособят три такива: 

 

1) „Зелената пръчица“ и Едното 

 

Историята е разказана от самия писател в „Спомени“. Когато е съвсем 

малък, заедно с братята си („аз бях на 5, Митенка на 6, Серьожа – на 7 години“) 

той става част от „мравешкото братство“, приумица на най-големия, Николенка 

(с 6 години по-възрастен от Лев). Според Николай съществувала тайна, която, 

веднъж открита, ще направи всички хора на света щастливи и добри един към 

                                                           
3
 Споделящите представата за „двама Толстоевци“ пропускат и краткото свидетелство на самия Лев 

Николаевич в „Изповед“. Изречението често е пренебрегвано на фона на най-запомнящите се цитати от 

произведението, но всъщност е от първостепенно значение: „...с мен се случи преврат, който отдавна се 

готвеше в мен и предпоставките за който винаги са били в мен самия“ (Толстой, 23: 40, курсивът е мой – 

И. Л.) 
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друг, ще изчезнат неприятностите, болестите, омразата, и насилието, няма да 

има зло и ще се възцари всеобща любов. Тайната била написана на „зелената 

пръчица“ (вълшебен предмет по всички правила на В. Проп), скрита в Ясна 

Поляна. По пътя към намирането ѝ се изпречват фантастични места като 

„Фанфароновата гора“, абсурдни правила и условия, част от които влизат по 

подобаващ начин в ироничните кодове на „разчитане“ и тълкуване на късния 

Толстой. Едно от условията е търсещият в никакъв случай да не си помисля за 

„бялата мечка“ – веднъж поставено, то е разбира се, неизпълнимо. „Основата“ 

на легендата (по думите на Б. М. Ейхенбаум), която малкият Лев запомня тогава 

и не забравя до края на живота си, няма нищо общо с детското, нейната ценност 

далеч не е в това, че е „занимателна“. Много по-късно същият принцип се 

конституира и в прозата на писателя – „занимателността“ е вторичен ефект, 

следствие от безспорната и неотложна важност на това, което има да се каже. 

Нищо не оставя такъв спомен като това единствено средство за всеобщо 

щастие, причудливият монизъм на доброто, скрит някъде дълбоко, но наличен 

и възможен за постигане. Има само една „рецепта“ за живот в братска любов 

на този свят и тя може да бъде открита. Смисълът, извлечен от „легендата“, 

повлиява на Толстой до такава степен, че на старини той желае да бъде погребан 

на мястото, където Николенка е указал, че се намира „зелената пръчица“. 

 

2) Казан и несъгласието  

 

Ако „зелената пръчица“ е утвърждаващата, позитивна доминанта в 

Толстоевия светоглед, то иманентното му несъгласие при всеки досег с 

фигурите на Авторитета е отрицаващата, негативна доминанта. Тя също се 

формира в ранните години и остава с него до края. Някои изследователи описват 

ранния Толстой щастлив, твърдение, с което ми е трудно да се съглася. След 

като привеждам основните факти от ранния живот на писателя, говорещи за 

самота, страдание и съпротива срещу наложените му обстоятелства, особено по 

отношение на училището и Казанския университет – първият му осъзнат досег с 
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властта и насилието, се опитвам да обоснова като важно и приносно решението 

на младежа-единак да се самообразова, не пестейки усилия. Естествената 

неприязън, която графът изпитва към „безспорните“ авторитети, към 

механизмите на властта, по мое мнение не само ще се запази, но в късния период 

(съчетана с религиозната проповед) ще се пренесе до всички сфери на 

обществения живот. Няма да остане институция, неотречена от Толстой – 

низвергнати са целият държавен апарат, съдилищата, затворите, полицията и 

войската, църквата... Всеки път, когато проповедникът Толстой утвърждава 

някакво благо (част от учението му), същият пламенно ще отрича и дузина 

общоприети норми. Този процес няма да спре докрай и абсурдността, до която 

отрицанията стигат, всъщност ще е форма на последователност. Несъгласието на 

Толстой идва от съпротивата му срещу фалша, който писателят постепенно 

започва да вижда навсякъде. И тя съвсем не е по-слаб мотив за действията му от 

християнското желание да върши добро. Ако добронамереният пацифист 

Толстой се ражда от легендата за „зелената пръчица“, то анархистът, у когото 

мнозина разпознават дори нихилист, се ражда от непокорния (и незавършил) 

студент, уверен в разбирането си, че винаги може и сам. 

 

3) Похотта и угризението  

 

Третият фактор, предзадал мисленето на късния Толстой, намирам в 

специфичното обговаряне на сексуалността. Слабо е да се каже, че темата 

вълнува писателя от юношеските години. Тя го обсебва. Широкоизвестен е 

случаят (отново от Казанския период), в който по-големите братя водят Толстой 

в публичен дом и именно така писателят започва сексуалния си живот. Само по 

себе си явлението не е толкова скандално за порядките на тогавашното 

дворянство, дори е обичайна практика. Лев Николаевич обаче го приема 

различно – по собствените му признания, след акта той е плакал на леглото до 

проститутката. Тази странна последователност в емоциите, причинно-

следствената връзка между обсебващата похот и ужасните угризения, се 
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нарежда сред най-характерните черти на Толстой. Неговите връстници и 

приятели, мъжете в обкръжението му, нямат същите проблеми, те живеят 

безвъпросно или поне не се измъчват до степента, в която го прави той, при това 

за събития, единодушно провъзгласени от обществото за естествени и 

несериозни, за забавления в реда на нещата. Още по-интересно е, че така 

описаната верига е своеобразен perpetuum mobile, който добре разказва цялата 

последвала борба с десетилетия напред – нито мъчителните угризения водят до 

спиране на случките, нито пък повторението на случките кара угризенията да 

отшумяват. Дълго време Толстой е неспособен да живее иначе, а и след брака 

със София Андреевна самоизмъчването продължава. Сексуалността и нейното 

проблематизиране от етическа гледна точка са сред основните мотиви и на 

проповедника, и на художника. Те са съзидателни, генерират движението на 

наратива. Особено късният Толстой е напълно невъзможен за разбиране без 

главната си тема, определяща периода – борбата срещу похотта, вече и като 

философски, и като художествен проблем. Тя присъства неизменно в текстовете, 

които са предмет на анализ във втора глава. Следователно не можем просто да я 

„ампутираме“ като част от биографията му. 

 

Като подстъп към същинското обосноваване на тезата, споделям 

позицията на Р. Густафсон, според когото кризата не е чуждо състояние за 

Толстой още от младостта му. Различните житейски роли и екзистенциалните 

кризи, които са им производни, винаги са съпътствали живота на писателя. 

Преди духовния обрат той вече се е захващал с педагогически авантюри, с 

учителска дейност в помощ на крепостните селяни, воювал е няколко пъти, 

преживял е смъртта на родителите си, имал е сериозни проблеми с хазарта, 

сполетяван е от патологични пристъпи на вина, породена от естествено 

сексуално влечение, станал е съпруг, започвайки отново нов, този път семеен 

живот, изпълнен с нови противоречия – от една страна любовта към 

семейството, от друга натрапчивото чувство, че е несвободен. Но ако в целия 

дълъг живот на графа присъстват такива кризи, ако житейският му път се 
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характеризира с многобройни роли и амплоа „в известен смисъл“, какво прави 

именно късния Толстой толкова интересен и необичаен?  

Моят отговор на този въпрос съдържа в резюмиран вид и централната 

теза, която защитавам.  

Граф Лев Николаевич Толстой е, разбира се, един през цялото време. Но 

късният период се отличава с най-драматичната му вътрешна борба. След 

петдесетата година и в съзнанието му, и върху страниците, ожесточено, с 

последна решителност започват да се борят двама – художникът и 

проповедникът. „Сражението“ оставя дълбок, необикновен отпечатък върху 

текстовете, създадени след 1880 г. В чисто художествените си достойнства 

някои от тях безспорно отстъпват на зрелите образци. Но никъде в 

произведенията преди обрата не можем да говорим за такава сгъстеност на 

напрежението, за подобно смайващо присъствие на извънмерен, безпрецедентен 

залог. Това вече е залог едновременно за спасението на света и за спасението 

на Лев Толстой. Всяко съчинение провъзгласява последна истина. Току-що 

„родилият се“ проповедник предявява претенции към изконните територии 

на художника – той навлиза решително в наратива и започва да се разпорежда 

отвътре. Тази битка между художника и проповедника поражда динамика, не 

„потенциална“ или скрита, а съвсем явна, видима през цялото време в наратива.  

Късният Толстой пише от позицията на човек, презрял фикцията, 

отрекъл се демонстративно от естетическите постижения на традицията преди 

него, а и от своите собствени. В същото време нещо му пречи да спре да пише 

художествена литература и той продължава да го прави до дълбока старост. 

Резултатите, появили се като директно следствие от този парадокс – на 

писателя, който отрича литературата, създавайки я – са изключителни. Но те 

не могат да се обяснят успешно, без да се проследи динамиката на наратива и 

дискурсните заложби в тях. Толстой си служи с наративни стратегии, за да 

обговори екзистенциалните си кризи още от младеж. На практика точно това го 

тласва и към литературата. Но в късния период кризата става перманентно 

състояние и вече се „отваря“ към света – той пренася измъчващите го въпроси 
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и ги превръща в участ за цялата заобикаляща действителност. Проблемите също 

придобиват специален статут – стават едновременно частни и всеобщи. 

Авторът, потърсил убежището на наратива заради травматичната реалност, сега 

е стигнал до положение, в което отрича стойността на наратива, но повече от 

всякога се нуждае от него. Съответно, наративните стратегии започват да се 

множат. Това води до нови парадокси. Например „отшелничеството“ на късния 

Толстой, което всъщност се характеризира с много по-голяма ангажираност в 

социалния живот (!).  

 

След тезисите в Увода, на това място изложението се връща към един от 

основополагащите теоретични проблеми: как собствено функционират 

наративните стратегии в разглеждания период от Толстоевия опус? Специално 

отбелязвам, че употребата словосъчетанието не се отнася толкова до формата. 

От първостепенно значение тук не са своеобразните игри с оптиката и техниките 

на наратора за промяна на гледната точка. Според Б. Успенски, „като говорим за 

авторова гледна точка (...), имаме предвид не светогледната система на автора 

като цяло (извън зависимостта му от конкретното произведение), а гледната 

точка, която той възприема при организирането на повествованието в някое 

конкретно произведение“ (Успенски 1995: 22-23). Но особеното при късния 

Толстой е това, че преобладаващата гледна точка при произведенията след 1880 

г. цели задължително да представи тъкмо „светогледната система на автора 

като цяло“, при това максимално недвусмислено. Гледната точка 

(репрезентираща системата) се опитва насилствено да подчини „конкретното 

произведение“. В последния случай – с „Хаджи Мурат“ – това не ѝ се отдава, 

там проповедникът безапелационно е отстъпил пред художника и по-нататък се 

проследява как се стига до този логичен резултат.  

Дисертационният подход към темата не се интересува от наративната 

стратегия като проблем на наратологията, защото при Толстой тя почива върху 

по-дълбоки основи. Превръща се в стратегия за съществуване, стремяща се да 

„поправи“ съществуването изключително през литературни средства. Затова 
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повече е обърнато внимание на взаимовръзката между наративна и 

екзистенциална стратегия при Толстой, дори се допуска и обосновава 

тъждество между тях.  

 

Отново се прецизира фокусирането върху шестте художествени текста. 

Те са осмислени като представителни за канона на късния Толстой, което дава 

обективна причина да бъдат селектирани за по-подробен анализ. Субективната е, 

че в тях и тяхната последователност има особена корелация, те образуват 

собствена парадигма, която подкрепя тезата. Вътрешната логика на 

прогресията им ни показва късния Толстой par excellence. Той се движи от 

„Смърт“
4
 към „Възкресение“, манифестирано накрая с окончателната победа 

на художника. Показателно в този смисъл е, че изминатият път е от 

антиразказ (в историята за Иван Илич наглед няма същинска история) до 

образцов епически разказ („Хаджи Мурат“). 

Може да се възрази, че подобна селективност е повече или по-малко 

въпрос на вкус преди да бъде научен подход. Но съждението на вкуса е 

неотменимо и нужно условие при работата с художествени текстове. То 

предшества всяка методология и я мотивира. Такъв е случаят и тук. 

В последните два фрагмента от Първа глава се синтезира 

филологическата гледна точка към творчеството на Толстой, силно 

разколебавана и оспорвана през годините чрез различни интердисциплинарни и 

странични подходи: философски, културологичен, религиозен, идеологически, 

политически. Граф Лев Николаевич е първият писател-звезда в историята на 

литературата – първият заснет на кинолента
5
, често интервюиран от пресата (и 

родната, и чуждата), навлязъл истински в популярната култура още приживе. 

Западът се вълнува от него и изпраща кореспонденти в Ясна Поляна, всички 

очакват мнението му по наболелите въпроси. Поклонници от различни краища 

се стичат да го видят. Смъртта му става световна новина, обиколила 

                                                           
4
 И като всеобщ (религиозно-етически) и като частен (смъртта на Иван Илич) проблем. Същото е и с 

„Възкресение“-то. Можем ли да възкръснем всички ние и могат ли да го направят конкретно Нехлюдов и 

Маслова? 
5
 Документалните кадри с Лев Толстой днес са широко достъпни в интернет. 
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тогавашните медии. Към днешна дата са написани множество биографични 

трудове – и научни, специализирани, и достъпни, за масовия читател – снимани 

са много документални филми. Въпреки всичко това стереотипите доминират 

представата за Толстой, той остава до голяма степен непознат и днес. 

Причината за процеса, изкривяващ и отместващ рецепцията на Толстой 

до ден днешен, е донякъде и в това, че графът надмогва националното и излиза 

от пределите му. Разбира се, той е изконна част от руския свят и руския 

литературен канон, може би най-респектиращата фигура в Златния век, 

отговорна за утвърждаването и развитието на този канон. Присъствието му в 

руската традиция е фундаментално. В същото време обаче за него е невъзможно 

да остане в рамките ѝ. Дори Русия се оказва тясна за търсенията на този 

непримирим ум, неспособен да се установи. 

В така очертания контекст (сравнен и със западната традиция на четене 

на творбите му) българската гледна точка, която представям, би могла да се 

окаже носител на определени преимущества заради междинността си. Това би 

трябвало да бъде добра мотивация у нас да се появяват повече оригинални 

изследвания върху Лев Толстой.  

 

Глава втора, „На прав път или възраждането на художника“ (стр. 64-

210), е централна в дисертационния труд и разчита на емпириката на 

интерпретацията. Разделена е на шест части, всяка от които ориентирана около 

анализа на едно от избраните произведения, структурирани в хронологичен ред. 

Хронологията в случая е важна не толкова заради своята неминуема 

„прегледност“, а по-скоро заради възможността да се проследи вътрешната 

динамика на мотивите, идеите и цялостният разказ, на „територията“ на който се 

съизмерват морализаторското и фикционалното начало в прозата на късния 

Толстой. Образуващи наративна парадигма, текстовете издават имплицитен 

„мега / мета-сюжет“ с повтарящи се типове герои, проблеми и сугестии и са 

своеобразна демонстрация на въз-раждането на художника, връщането му в 

лоното на литературата.  
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Както ориентира и заглавието, ІІ. 1. „Животът на Иван Илич: „хастарът“ 

на словото“ (стр. 65-76), оглежда в критическа перспектива най-ранния текст от 

корпуса, повестта „Смъртта на Иван Илич“ (1882-1886).  

Силно разпространено схващане е, че с написването на тази творба Л. Н. 

Толстой дава отговор на фундаменталния въпрос, поставен от него самия в 

„Изповед“: „Има ли в моя живот такъв смисъл, който няма да бъде унищожен от 

неизбежно предстоящата ми смърт?“ (Толстой, 23: 16-17). Действително, 

писателят завършва „Изповед“ приблизително по същото време, по което 

започва работа върху „Смъртта на Иван Илич“. При все това мотивите на 

Толстой да напише повестта са далеч по-сложни и неподатливи на еднозначно 

тълкуване. В късните му съчинения често пъти проповедникът изхожда от 

едни основания да пише, а художникът – от съвсем други. В този смисъл 

връзката на Иван Илич с въпроса, поставен в „Изповед“, няма как да бъде 

безспорна. Но в случая тя ме интересува заради друго – извеждането именно на 

живота, а не на смъртта като основна тема на повестта. „Какво да се прави с 

живота?“ е питане, което вълнува Толстой през целия му жизнен път – 

художествен, философски и личен. В „Смъртта на Иван Илич“ той го поставя 

по-решително от когато и да било преди, разширявайки го до максималната му 

степен на сериозност – какво да се прави с живота, при положение, че неминуемо 

свършва? 

Необходимо е да въведем дистинкция между смъртта и умирането. 

Помоему Иван Илич не е бил мъртъв приживе, не е пребивавал несъзнателно в 

състояние на смърт, макар и това да звучи поетично. Неговата участ е далеч по-

ужасна
6
: той е умирал през целия си живот.  

Съществуват различни стратегии за „разшифроване“ на смъртта в 

повестта. Тейлър Търнър в статията си The Meaning of Death in Смерть Ивана 

Ильича например дава четири модуса на тълкуване, четири значения на смъртта: 

буквално, морално, алегорично и анагогично. Но на подобна екзегеза, 

                                                           
6
 Думата е на самия Толстой: „Животът на Иван Илич бе минал твърде просто и обикновено, но и твърде 

ужасно.“ (Толстой 2005: 13). 
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„прикрепена“ към Толстой, би трябвало да се гледа със сериозни резерви, най-

малкото заради факта, че Толстоевият буквализъм при четенето на Евангелието е 

пословичен – той отхвърля чудесата, извежда моралните норми от Новия завет 

като основа на собственото си учение и смята, че всяка дума от Проповедта на 

планината трябва да се възприема така, както е написана. Следвайки същите 

принципи на яснота, Толстой не влага никакъв мистичен елемент, представяйки 

смъртта в произведението си. Тя е факт от самото начало (повестта започва с 

това, че Иван Илич вече е мъртъв и колегите му го научават от новия брой на 

„Ведомости“). Смъртта не е тайна, обвита в мистика и натоварена с 

многопластова метафорика, а залог за важността на въпроса – какъв е смисълът 

на живота? 

Животът на Иван Илич е дълго умиране, защото не представлява нищо 

друго, освен едно дълго премълчаване. До идването на смъртта Словото не 

присъства в битието на този персонаж. Животът на Иван Илич се характеризира 

с неговата неспособност (и нежелание) да назовава заобикалящото. Именно 

затова преминава „твърде просто и обикновено, но и твърде ужасно“. В един 

евангелски контекст отсъствието на Словото у Иван Илич антиципира неговата 

смърт. Мълчанието е равносилно на лъжа. Болката заговаря страдащия и 

въвежда Словото. Героят се заслушва в нея и стига до момент, в който „не 

можеше вече да се лъже: в него ставаше нещо страшно, ново и толкова 

значително, по-значително от което не бе ставало никога в живота му“ (Толстой 

2005: 32). Осъзнал грешната посока, но вече стъпил в преддверието, умиращият 

за пръв път се сблъсква с неизбежността, дава си сметка, че това преддверие е по 

необходимост изговорено, а всяко премълчаване е по необходимост лъжа. 

Мълчанието е мъчение, по-ужасно от самата болка. 

Много по-важно ми се струва героизирането на Иван Илич, доколкото 

в него виждам действителния художествен връх, постигнат от Толстой в тази 

повест. Още през 1885 г. в писмо до Л. Д. Урусов авторът споделя намерението 

си за незавършената тогава история: „...описание на обикновената смърт на 

обикновения човек“. Това описание обаче е необикновено, защото успява да 
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придаде невиждан трагизъм на една „проста“ смърт. За сравнение, гибелта на 

персонажи като Ана Каренина или Андрей Болконски е силно драматична по 

подразбиране. Докато безличният чиновник Иван Илич е жалък, цялото 

описание на повърхностния му живот е безпощадно сатиризирано. И въпреки 

това трагедията му е несравнима! Толстой персонализира смъртта, което 

допълнително подканва героя към диалог с нея – в началото „тя“ е болката, но 

това нейно дегизиране достатъчно бързо бива разкрито от умиращия. В случая с 

Иван Илич ходът на Толстой с персонализацията в женски род е изключително 

умел. Незначителността на ежедневния живот бива компенсирана от 

колосалната, вселенска важност на разговора с Нея. Този диалог е неотложен за 

човечеството, успява да ни убеди Толстой. И Иван Илич удържа, вслушва се в 

Словото, което е призовавал да му даде отговори в минутите на най-тежки 

физически мъчения. Отговорите не се харесват на Иван Илич, но той разбира и 

ги приема. Затова в самия край е заслужил да каже: „Каква радост!“. 

Евангелското предписание е спазено и Иван Илич поема в нова, единствено 

вярната посока: „Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в 

Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от 

смърт към живот“ (Иоан 5: 24). 

 

ІІ. 2. продължава започнатия дебат от ІІ.1., но го пренася върху 

пространството на следващата по време повест с колкото преакцентиран, 

толкова идентичен фокус. Частта е озаглавена: „Естетика на безизходицата в 

„Кройцерова соната“ (Опит за литературна реабилитация)“ (стр. 77-89). 

В критическата литература за Л. Н. Толстой се е наложила практиката 

няколко от късните повести на автора да се обособяват в отделен текстови 

корпус и да се възприемат като обща идейна цялост, самодостатъчна дори на 

фона на късния период, от който са част. Традиционно в този контекст се 

анализират „Смъртта на Иван Илич“ (1886), „Кройцерова соната“ (1889), 

„Дяволът“ (публикувана едва през 1911, след смъртта на писателя) и „Отец 

Сергий“ (също през 1911). И за неизкушения читател, и за изследователя общите 
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особености, които сближават тези произведения (извън чисто хронологичната 

последователност), са очевидни – сюжетът се „завърта“ винаги около личната 

история на един човек, без да се строи богата персонажна система (останалите 

герои са по-скоро спомагателни и двуизмерни, присъстват, за да се изведе по-

лесно моралното послание), няма сложно изградени перипетии, липсва 

„романовата интрига“. Че това са повести, написани с чисто нравоучителна цел, 

няма съмнение, Толстой го експлицира сам. Нещо повече – той полага усилия 

етическото в тях да надделее над естетическото, опитвайки се да овладее 

„греховния“ си стремеж към творчество. Тъй като според него на читателя е 

нужен преди всичко проповедник, късният Толстой се старае да налага 

духовните си прозрения форсирано, императивно – оттук и усещането за 

нестихващо напрежение и фабулна сгъстеност в изброените повести.  

„Кройцерова соната“ е произведението, което заема по-особено място 

сред приведените под общ знаменател повести на Толстой, но преобладаващото 

критическо становище е, че тази репутация не се дължи на неговите литературни 

достойнства. Вярно е, че популярността на повестта до голяма степен е заради 

радикалните, диаметрално противоположни реакции на съвременниците 

непосредствено след появата ѝ и все още събуждани у всеки, който я чете за 

пръв път. Вярно е и че елементът на пикантното винаги служи като патерица за 

актуалността. „Кройцерова соната“ е със сигурност най-светски обговаряният 

текст, написан от Толстой, извън големите му романи. За пръв път един 

вездесъщ авторитет говори за секса, за брачния живот и за „женския въпрос“ по 

такъв неприкрикт и безкомпромисен начин. „Сонатата“ се превръща в най-

важната тема за светското общество на Петербург и Москва още преди 

официалната публикация да бъде разрешена. Хората я преписват, 

разпространяват копия от ръка на ръка, възхищават ѝ се и я хулят. Освен 

традиционно засегнатите институции – църквата, държавата и критиката – свои 

„отговори“ подготвят дори в семейството на Толстой! 

Казаното дотук сякаш говори в полза на хипотезата, че „Кройцерова 

соната“ „печели“ преди всичко с несекващата си злободневност, скандалността и 
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дори абсурдността на тезата си. Решително поставените въпроси са от епохална 

важност, макар и отговорите да не са взети под внимание от следващия век – 

никой така и не се вслушва в призива за повсеместно целомъдрие. Ето защо би 

било пресилено да се твърди, че повестта успява радикално да промени посоката 

на джендър дискурса. Това, което тя със сигурност прави, е да го огласи – 

достатъчно голям принос сам по себе си. 

Започнатото от писателя след „Ана Каренина“, може да се характеризира 

като решителна и методична тотална деконструкция на цялото общоприето 

битие. Толстой целенасочено атакува всяка клетка на обществения живот – от 

църквата през всички властови механизми на държавата, до самото семейство. 

Тоест, той няма как да не стигне до отрицание на брака. Тази повест е базирана 

на погрешно морално съждение, но с изключителна притегателна сила. Как се 

получава това, какво прави „Кройцерова соната“ наистина „особено“ съчинение? 

Явно заслугата не е в полезността ѝ за идните епохи, не е в правотата на тезата, 

не е строго публицистичната стойност на текста, със сигурност не е и 

полемиката, която тя неизменно поражда. Защото да се твърди, че основна 

ценност в произведение на Лев Толстой би могла да бъде неговата 

предизвикателност, звучи меко казано наивно.  

Това, което ни остава, е да се върнем към традиционно пренебрегваното 

на фона на всичко споменато досега – художествените достойнства на 

коментирания текст. Уж старомодният подход – на литературното 

произведение да се гледа не от друга, а все пак от литературна гледна точка – ми 

се струва последният уместен вариант тук. Позволявам си следната теза – преди 

да бъде публицистика и исторически документ, „Кройцерова соната“ 

представлява на първо място литературна ценност, и то от съвсем различна 

величина спрямо останалите Толстоеви повести от 80-те и 90-те години на XIX 

в. Тя е прецедент в неговото творчество и е уникален художествен завой в 

късните му текстове. Естетиката на безизходицата, която откривам в разказа 

на Позднишев, няма аналог във всичките 90 тома „Пълни събрани съчинения“ на 
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автора. Тя, помоему, се характеризира и отличава с три основни особености на 

текста. 

Първо, езикът на безсилието, конституиращ разказа на Позднишев. 

Прави впечатление, че за разлика от „Смъртта на Иван Илич“ и „Отец Сергий“, 

където чуваме традиционния всевиждащ разказвач-демиург, тук Толстой има 

нужда да говори от първо лице. Формално в повестта „се влиза“ през очите на 

пътуващия във влака безличен събеседник, но неговата роля е сведена до това да 

поощрява централния персонаж да не прекъсва изповедта си. И веднъж 

започнал, той наистина не спира – с всяко следващо изречение обособява свой 

собствен езиков регистър, който рязко се отличава от говоренето на другите. 

Прозира една страховита особеност в езика на Позднишев – „задушаването“ му 

не е предизвикано толкова от покаяние и угризения заради извършеното 

убийство, колкото от неспособност да намери алтернатива на животинската 

мръсотия, която е открил в отношенията между мъжете и жените. Именно тази 

мръсотия според него го е довела до престъплението. И това е било неминуемо, 

колкото и да съжалява сега. Накратко казано, задушава го етическото му 

откритие. 

Товарът на мнимото знание е вторият аспект, съществено отличаващ 

„Сонатата“ от близките ѝ „Смъртта на Иван Илич“ и „Отец Сергий“. Наричам го 

„мнимо“, защото и при Позднишев, и при Толстой то никога не надскача статута 

на сляпо убеждение. Просветлението обикновено е нещо, с което Толстой дарява 

героите си, то носи позитивен знак. Но в тази повест то е проклятие, извор на 

непрестанни страдания за Позднишев. Основната му беда не е в неразбирането, а 

тъкмо обратното – той много добре разбира езика, на който жена му си говори с 

Трухачевски. Позднишев сам владее този метаезик на музиката и познава силата 

му. В руската класическа литература няма по-правдиво описание на 

прояждащата отвътре ревност. 

В липсващата резолюция – финалът без финал – се откроява и 

третият, последен от предначертаната ни класификация, отличителен белег на 

„Кройцерова соната“. Позднишев така и не слиза от влака (неизменната 
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Толстоева метафора), същият разказ ще бъде чут и от други пътници, а 

„катурнатата бутилка“ никога няма да се изправи. Това е може би най-

естественият, внезапно лишен от педагогически цели, неподправен завършек 

измежду произведенията на Толстой – край няма. Законът на царя е оправдал 

Позднишев, докато моралният закон му е отредил да не спира пътя си от гара на 

гара и да разказва ужасната си истина – там, където езикът свършва, Позднишев 

няма право на спирка (синдромът Ахасфер). Той продължава да търси 

опрощението, което не му е дадено. Дори Сибир – вечната „изправителна“ 

дестинация в руската класическа литература / менталност – не присъства в 

„Сонатата“. Сибир е изходът в „Отец Сергий“, също във „Възкресение“, той е 

гаранцията, че пътят на грешника завършва все пак с просветление, с добро. На 

Позднишев обаче е даден единствено безкраен път. 

 

Заглавието на ІІ. 3., „Двете опашки на „Дяволът“ (стр. 90-116), 

метафорично пропуска в художествения свят на третата повест от корпуса, 

визирайки двата алтернативни финала на ръкописа. 

Хронологично започването на „Дяволът“ съвпада с окончателния 

завършек на „Кройцерова соната“. Сюжетът следва истински криминален 

случай, подобен на описания в „Сонатата“ – тулският съдебен следовател 

Николай Николаевич Фридрихс убива любовницата си, крепостната селянка 

Степанида. Престъплението представлява основен градивен материал за 

повестта само на пръв поглед. В действителност Толстой отново стига до 

убежището на наратива, за да обговори проблематичен фрагмент от своята 

собствена биография – проблематичен и в житейско, и във философско 

отношение. Нуждата му да се саморазкаже през персонажите си е очевидна и 

налична в толкова голяма част от художествените му произведения, че не би 

могла да бъде сериозно оспорена. Също толкова очевидна е и нуждата му да се 

отдалечи от себе си, да претопи конкретното преживяване на Аз-а в сферата на 

общовалидното, на разказа, предназначен за всички. От дневниците знаем и че в 

живота на Толстой е имало истинска Степанида. Нейното име е Аксиния 
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Базикина, крепостна в имението Ясна Поляна. Също като героинята от повестта 

тя е била омъжена (съпругът е пътувал, отсъствал често), и също като героя си 

Евгений Иртенев младият господар Лев Николаевич е имал връзка с нея. 

В това, че „Кройцерова соната“ и „Дяволът“ се застъпват хронологично, 

откривам нещо повече от простата и естествена последователност при 

написването. Двете съчинения имат еднакви епиграфи – стих 5 от глава 28 на 

Евангелие от Матея. Писателят е измъчван от същия проблем – безсилието пред 

сладострастието, безизходицата пред женското начало. Този проблем остава 

реално нерешен в „Кройцерова соната“, поради което Толстой се нагърбва със 

задачата да напише послеслов към повестта, където още по-директно да заяви 

парадоксалните положения, до които е стигнал по отношение на брака и 

плътската любов. Послесловът не постига желания резултат, защото в него е 

останал само проповедникът и неизбежният резултат е налице – без 

художествената сила на „заразяването“, прокламираните догми просто отекват в 

пустото... Именно по това време Толстой се залавя и с „Дяволът“. Тези движения 

не характеризират осъзнат и старателно премислян процес, по-скоро въпросите 

не спират „да измъчват“ автора и посочените текстове-вариации на един и същ 

морален проблем се появяват от чиста необходимост. В подкрепа на това 

предположение идва и произведението, писано пак в този период и все така 

„застъпващо се“ с другите – „Отец Сергий“. Там темата за слабостта пред 

сладострастието отново е сред водещите, биографичният елемент отново е 

вкоренен дълбоко в централния персонаж и колебанията във финала (какво да се 

прави със същия този централнен персонаж?) отново са налични. 

Героят в „Дяволът“ опитва на няколко пъти да се „поправи“. Евгений 

Иванович Иртенев зарязва „бляскавата кариера“ в града, за да постигне бляскави 

резултати на друг, съвсем различен фронт – възстановяването на фамилното 

богатство, след като наследява селското имение на покойния си баща. Заварил 

там безпорядък и дългове, младият мъж успява да вдигне цялото имение на 

крака въпреки трудностите и без външна помощ, благодарение главно на 

безспорните си личностни качества. На този фон с далеч по-сериозни проблеми 
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за решаване в стопанството Евгений е измъчван и от нещо съвсем дребно, на 

пръв поглед незначително – нормалната нужда на всеки млад мъж да задоволи 

сексуалните си желания, в случая досадно усложнена от „новия“ селски живот. 

Къде да го направи там? С коя жена? Евгений е убеден, без някога да се е 

опитвал да оспори тази своя убеденост (защо да го прави?), че сексът е нещо 

„необходимо за физическото здраве и умственото му спокойствие“ (Толстой, 12: 

93). Не след дълго старият горски пазач Данила му урежда среща с хубавата и 

„чиста женичка“ Степанида и въпросът изглежда решен. Авторовият глас 

настоява да дистанцира читателя (подобно на самия Евгений) от мисълта за 

нравственото пропадане на героя и да го направи неусетно, докато в точния 

момент не покаже цялата трагедия на системно пренебрегвания грях. Иртенев 

пропада не защото „дяволът“ е коварен и го заблуждава, а защото сам отказва 

през цялото това време да се обърне навътре към себе си и да проблематизира 

сериозно моралния си избор, да помисли за наистина важното. Междувременно 

се жени и съпругата му Лиза го обожава, в естественото развитие на живота му 

се появяват нови и нови обстоятелства, отношения, проблеми. Той фактически 

не прелюбодейства със Степанида след брака си. Но от Евангелския епиграф 

знаем, че това е без значение – той все още поглежда жената с желание и то е 

достатъчно. От самия акт на измяна го спасяват само случайни обстоятелства.  

От самото начало на повестта до самия ѝ край, както и за Иван Илич, 

езикът е препъникамък за Иртенев. Но при него причината е в липсата на 

„словоохотливост“, в така и несъстоялия се честен самоанализ. Накратко, в 

живота на Иртенев го няма Бог („Господи! Няма никакъв бог. Има дявол“ – 

възкликва той; Толстой, 12: 138) – респективно няма Слово, λόγος, което 

Толстой превежда в „своето“ Евангелие като „разбиране на живота“. Иван Илич 

в самия край допуска Логоса при себе си, а Иртенев не го прави и остава без 

„разбиране на живота“. 

По-задълбоченото вглеждане в портрета на Иртенев ни кара да си 

зададем допустимия въпрос: кой всъщност е „дяволът“ в съчинението? 

Консерватизмът на късния Толстой по традиция се приема за аргумент в полза 
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на твърдението, че по презумпция дяволът е винаги жената. Но според етическия 

си светоглед младият мъж е склонен да обвинява околните за решенията, които 

взима. Евгений сам е „викнал жената да го направи“ и е наложил своята воля. В 

образа на Степанида изначално няма залегнал телос, тя не преследва цел и това, 

че е персонификация на дяволското изкушение, става благодарение отново само 

на Иртенев. Всъщност Степанида като изкусителка (като зло) е немислима без 

Иртенев. Остава въпросът за наказанието, реципрочно на греха. Авторовият 

глас, зад който стои проповедникът Толстой, никога не е бил глас на „неутрален 

разказвач“, той е показно-безпощаден към героите си. Иртенев (както и 

Позднишев) трябва да плати за грях, който късният Толстой смята за непростим, 

но същевременно в него съучаства целият човешки род, включително и Лев 

Николаевич Толстой. Какво е наказанието? Графът предлага две възможности, 

доказвайки с това необичайно колебание, че дяволът не е в детайлите – 

„Дяволът“ е във финалите. 

Първият вариант на финала съдържа самоубийство, в него Иртенев 

постъпва като Ана Каренина. Тя също слага край на живота си след драматичен 

stream-of-consciousness монолог. Думите на двамата се припокриват в следното 

заключение:  

Ана: „Всичко е заблуда, всичко е лъжа, всичко е измама, всичко е зло!“ 

(Толстой 1986, 2: 332). 

Иртенев: „Всичко е било глупост, измама“ (Толстой, 12: 134). 

Във втория вариант за финал на повестта Евгений Иртенев също 

„продължава да живее“, но и също унищожава телесното – този път в лицето на 

Степанида. Вземайки револвера от стаята, той вече стреля не в себе си, а в нея. 

Постъпва като Позднишев и убива жената, въплъщение според него на Дявола, 

който го е завладял. Общото между двата финала е запазената почти буква по 

буква „поука“ в последния абзац: „И наистина ако Евгений Иртенев беше 

душевно болен, всички хора са също така душевно болни, а истински душевно 

болни са ония, които виждат в другите хора признаци на лудост, а не ги виждат в 

себе си“ (Толстой, 12: 137, 139). Тя също звучи причудливо на фона на целия 
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предшестващ наратив, който не съдържа дори помен от „послания“ и 

експлицитна проповед. Странно е и това, че е прикачена към две коренно 

различни развръзки, макар и двете да маркират падението на протагониста. 

Сякаш по инерция е прието да се смята, че късният Толстой втърдява 

окончателно възгледите си и в морално отношение е много по-сигурен от 

ранния. Вземайки предвид всички реални основания за това становище, то все 

пак звучи спорно. Ранните големи произведения имат завършен характер, а ето 

че в „Кройцерова соната“ липсва същински финал, налага се дори появата на 

„Послеслов“. При „Дяволът“ пък има цели два и нито един последен, тоест, 

финалът като решение и единствен отговор, даден от проповедника, отново 

отсъства. „Измъчващите въпроси“ на плътта не откриват своя верен отговор. 

Пред нас стои поредица от наративи, обиграващи сходни проблеми, в тях са 

предложени различни финализиращи трактовки и нито една, в която авторът да 

звучи напълно убеден. Въпреки духовното обръщане, въпреки радикалния 

дидактичен тон и цялата проповед. 

 

Критическият разказ продължава в ІІ. 4. с поглед към вариативността на 

проблемите в повествованието на „Отец Сергий“ – „Отец Сергий“ и 

дървениците“ (стр. 117-139). 

Преразказана в няколко изречения, повестта изглежда двойно 

типизирана – и като стандартен сюжет въобще, и като мотиви, преповтаряни 

многократно от самия Толстой. Протагонистът, княз Степан Касатки, 

доброволно преобразил се по-късно в отец Сергий, е отново част от 

привилегирования дворянски елит и го очаква бляскава кариера, той има 

„блестящи способности“. И отново, макар и образцов представител на това 

висше общество, той се различава съществено от него поради моралното си 

превъзходство – готов е да проблематизира постъпките си и да се вслушва в 

съвестта си, за разлика от всички останали в неговото обкръжение. Според вече 

установената традиция на късния Толстой, „истинските“, духовни свои качества 

протагонистът проявява едва след инцидента, задвижващ фабулата. Този 
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инцидент е все така свързан с женското начало. И тук жената „отключва“ 

разказа и мотивира героя да извърши конкретно, радикално действие, напълно 

противоречащо на досегашния му начин на живот. В случая – любимата на 

младия княз се оказва любовница на царя. Касатски разбира истината последен, 

малко преди да сключи брак с девойката. Младият кадет боготвори владетеля, 

готов е „да служи всеотдайно на любимия си цар“ и това прави истината още по-

непоносима – предаден е от двама, и от любимата си, и от своя най-висок модел 

за подражание. Ударът върху честолюбието е съкрушителен и отчаянието тласка 

Касатски извън светското, дълбоко в територията на религиозното – той „не се 

върна в Петербург, отиде в манастир и постъпи в него като монах“ (Толстой 

2005: 143), а „в края на третата година бе подстриган за йеромонах под името 

Сергий“ (Толстой 2005: 144). Подобно бягство обаче се оказва недостатъчно – 

Касатски / Сергий бързо разбира, че в манастира (и в първия, и във втория, 

където се премества) важат същите пошли правила на социалното състезание, 

каквито важат и в светския Петербург. Монахът предприема нова, още по-

радикална крачка – става отшелник. След пребиваването си в два манастира и 

доброволното оттегляне в отшелническа килия, Сергий на два пъти е принуден 

да се бори с похотта си. Това се случва през образите на две различни жени – 

„разведената красавица“ Маковкина и „чувствената и слабоумна“ Маря, болната 

дъщеря на търговец, която Сергий трябва да изцели. Първото изпитание монахът 

преминава успешно (прочутата сцена с отсичането на пръста от глава V), но 

второто – не. Маря съблазнява отшелника и в тази сцена чуваме ясен и познат 

отглас от „Дяволът“. Сергий възкликва „Ти си дяволът“. След (отново) възлов за 

мотивацията на прогатониста, символно и етически натоварен сън – нещо, 

„което не беше нито сън, нито спомен“ (Толстой 2005: 170) – Сергий се впуска в 

търсене на Пашенка, невзрачно момиче от неговото детство, жертва на 

подигравки и жестоко отношение от страна на връстниците си. Новата среща с 

Пашенка отваря очите на Сергий за истинския живот в служба на Бога. Той 

оставя хорското мнение настрана за пръв път (досега е правил компромиси 

заради него, включително и в образа си на свят човек) и става скитник. Осъден и 



34 

 

пратен в Сибир, мъжът претърпява поредната номинативна метаморфоза – без 

паспорт и документи, той вече не е и Сергий, представя се пред властите просто 

като „раб Божи“. 

Забележително е, че в „Отец Сергий“ жената дава не само началния 

тласък на историята и мотивацията за странстването на централния персонаж, но 

този път провокира и финалната промяна към добро. Не би било прибързано 

обобщение да кажем, че целият корпус текстове, който дисертацията изследва, е 

съставен от подобни, видимо достъпни за преразказване и неимоверно мъчни 

за разбиране съчинения – като последното е по силата на все същия, добре 

познат и изключително наситен етически заряд, заложен в тях. Суспендирайки 

художественото, проповедникът задава уж ясни схеми, разчитайки, че те са 

достатъчни, за да бъде изпълнена моралната задача на наратива. В случая с 

„Отец Сергий“ този акт е съвсем явен. Повестта естествено се позиционира като 

необходимото свързващо звено, своеобразен мост към „Възкресение“, където 

сходните въпроси са обговорени извънредно задълбочено, във всичките им 

детайли. Художникът е привързан към творбата си, а проповедникът си дава 

сметка, че мащабът на моралните проблеми се разширява и вече отива отвъд 

изобличаването на похотта. Това е и причината краткият текст да бъде отлаган 

толкова пъти и авторът да остане не докрай удовлетворен от него. Проблемът на 

Касатски / Сергий е един от главните проблеми в живота на Толстой.  

Повестта е характерна с няколко любопитни за изследователя 

„отстранявания“. Едното е отстраняването на името, носител на персоналното. 

Другото е съвсем буквално и е може би най-обговаряният момент в критическата 

литература за „Отец Сергий“ – отстраняването на пръста, физическото 

осакатяване на отшелника в битката срещу похотта (V глава). В сцената 

художникът определено взема връх над проповедника и това обяснява чисто 

читателското увлечение. Освен това Толстой „отсича“ много повече от пръста на 

героя си в „Отец Сергий“. Далеч по-важен е според мен проблемът с друго 

отстраняване в повестта – това на Христос. Парадоксално, съчинението 

удивлява не само с литературните си достойнства, но и с липсващото в него – и 
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фигурата на Спасителя оглавява този списък. Парадоксът е още по-голям, 

защото става дума за религиозно обръщане на героя, залегнало в самия сюжет, а 

Христос на практика го няма! В повестта Христос фигурира като неделима част 

от общоприетите църковни практики, в които Сергий взема участие – той се 

обръща към него в молитвите си, защото така се прави, гледа към иконата с 

неговия лик, споменава го. Но то минава мимоходом, а същевременно липсва 

автентично общуване между новопосветения във вярата и неговия Спасител. 

Това гледище обяснява и голяма част от проблемите на Толстой с Църквата. 

Последното ключово отстраняване в „Отец Сергий“ се разпознава в добре 

познатия ни вече феномен – отсъствието на „истински“ финал. Наративът спира 

рязко след „подарения“ оптимистичен вариант. Каква е гаранцията, че в Сибир, 

след анихилацията на Аз-а, мъките и съмненията, загнездили се в отец Сергий, 

ще изчезнат? 

На това място дисертацията предприема ход, който може да бъде 

упрекнат в опит за привличане на външен и не съвсем уместен аргумент. 

В XII глава на „Дванадесетте стола“ (1928) Великият комбинатор Остап 

Бендер споделя на Иполит Матвеевич забележителния си „Разказ за хусаря 

отшелник“. Приликите със Сергий отиват отвъд сюжета, очевидни и в 

характеристиката на героя. Но независимо дали намерението на Илф и Петров е 

да ни подсетят конкретно за Толстой, или пък не, единството между двете 

произведения е явно и се удържа най-вече в техните финали. Те са вариации на 

същата тема. На „Отец Сергий“ е „отстъпен“ оптимистичен финал. От своя 

страна, хусарят Алексей Буланов няма същия късмет като Касатски – живеейки в 

ковчег, постигнал блаженото усамотение и докоснал смисъла, той внезапно 

стига до ужасяващо откритие: „Опитал се да разбере причината за това парене, 

мъчел се да заспи, но не можел. Нещо му пречело. Не можал да заспи до 

сутринта, стенел тихо и несъзнателно си чешел ръцете. През деня, когато станал, 

случайно погледнал в ковчега. И разбрал всичко: по ъглите на мрачното му ложе 

бързо пълзели вишненочервени дървеници. Отшелникът се отвратил.“ (Илф и 

Петров 2006: 102). Срещу дървениците в дъбовия ковчег на отшелника няма 
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никакъв лек и не е възможно да има. Въпросите не изчезват магически след 

изгнанието на Сергий – вече много по-решително те се поставят във 

„Възкресение“. 

 

Предпоследната част от втора глава – ІІ. 5., „Воистина ли 

„Възкресение?“ (стр. 140-188), е посветена на единственото отстъпление от 

жанра на повестта – последния роман на Лев Николаевич (и на руската 

класическа литература), попадащ хронологично в рамките на интересуващия ме 

период. 

Рецепцията на „Възкресение“ (1899) винаги е била противоречива. 

Идеологическите прочити надвишават многократно идеологията, зададена в 

самия роман – десетилетия наред му се е „пришивало“ революционно значение, 

романът е бил провъзгласяван за предвестник на Октомврийската революция, 

сякаш цялата проза на Толстой антиципира станалото през 1917 г.; четат го и от 

религиозна гледна точка, като манифест на едно „истинско“ Толстоево 

християнство, докато в същото време е широко известен факт, че тъкмо заради 

„Възкресение“ авторът е отлъчен от Православната църква; пренебрегвайки 

художественото в едно художествено произведение, често го оценяват и като 

трактат по практическа философия, като програмен текст на християнския 

анархизъм. Ответната реакция на подобни „приложни“ прочити пък е да се 

наблегне (повече, отколкото академичната коректност позволява) единствено на 

художествените качества на романа, като се провъзгласи за „чиста литература“ и 

нищо друго. „Възкресение“ обаче не е чиста литература – самият Толстой не е 

имал намерение да прави такава, пишейки този роман. Графът вече се е отказал 

демонстративно от стойността на големите си романи-шедьоври от миналото. 

Какво го кара да напише трети роман, още повече в периода след духовното 

обръщане, период на страстно и всеобщо отрицание? Фикцията, смята Толстой 

след 1879 г., е очевидна лъжа, защото всеки акт на въображението прикрива 

потискащи факти от злощастната действителност, в която живеем. За 

проблемите може да се говори открито и директно, и (най-вече) да се действа, 
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вместо да се съчинява. Защо тогава късният Толстой продължава да съчинява? 

Ако в кратката му проза сме склонни да припознаем притчовия елемент, който 

се използва за улеснение на проповедта, то какво води до нуждата да се създава 

сложен и многопластов текст-предизвикателство като романа?  

Антагонизмът между несъизмеримата художествена сила и острата 

морална чувствителност е характерен за целия Толстой. Но при късния борбата 

между художника и проповедника е толкова стихийна, че вече напълно обзема 

наратива. Няма как да бъде иначе – фигурата на проповедника е съзряла 

достатъчно, за да поиска не само своето, а цялото. Тя вече отрича художника. 

„Възкресение“ е последният творчески резултат от тази борба преди единият 

противник да вземе връх. Последният опит за единствен, общовалиден и 

правилен отговор на живота от страна на графа. Толстой от 50-те, 60-те и 70-те 

години не би написал такъв роман. Толстой от 90-те не би могъл да не го 

напише. Векът наистина приключва с „Възкресение“. Писателят – не.  

В романа пред нас е „подобрена“ версия на княз Нехлюдов от ранните 

произведения: „Утрото на помешчика“ (1856), „Люцерн“ (1857). Първата част – 

поправянето на героя (или с други думи процесът на възкресението, а не 

крайният резултат) – става в хода на наратива, по пътя към Сибир, чиито 

географски и духовни измерения са тъждествени, в най-добрата традиция на 

руската класическа литература. А втората част – ознаменуването на самото 

събитие на възкресението – би трябвало да се случи накрая със сцената, в която 

Нехлюдов чете Евангелието. Тук нещата значително се усложняват. Процесът е 

уловен категорично по-успешно от резултата. 

Художественият връх, достигнат от „Възкресение“, помоему се 

характеризира с това – Нехлюдов и Маслова в тяхното развитие, а не 

окончателното постигане на възкресението, защото то може да се оспорва през 

различни модуси. Такова разбиране включва по необходимост в себе си идеята 

за множественост и разнопосочност вътре във всеки от нас. В контекста на тази 

множественост съм склонен да говоря и за наличието на вътрешна полифония 

в прозата на Толстой, макар и след Бахтин тя да е „запазена“ територия на 
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Достоевски. Ако си позволим едно опростено обяснение на забележителното 

откритие на Бахтин – полифоничният роман на Достоевски като прецедент в 

историята на европейския роман представлява най-вече сваляне на йерархията 

между гласовете: всеки герой заговаря с не по-малка сила от разказвача, не е 

подчинен на автора, гласовете са равнопоставени и така настъпва истинското 

многогласие, живата диалогичност, „множественост от самостоятелни и неслети 

гласове и съзнания, истинска полифония на пълноценни гласове“ (Бахтин 1976: 

14). В това отношение, смята критикът, Достоевски и Толстой са диаметрално 

противоположни, доколкото у единия има полифония, а у другия – не. Бахтин 

говори за „монологичния маниер на Толстой“, задълбочавайки контраста с 

Достоевски. При все това намирам, че полифония в творчеството на Толстой 

присъства (особено в романите). Но тя е полифония от друг регистър – смятам, 

че е осезаема тъкмо в тази множественост, иманентна за вътрешното 

пространство на героя. Там безкомпромисно се борят различни, еднакво силни 

гласове и „полифония“ е думата, която, струва ми се, адекватно описва подобен 

феномен, макар да не е сходен с тази у Достоевски. Самата истина е, че Толстой 

запазва йерархията и при него авторовият глас стои най-отгоре, високо над 

зданието на романа – в художествения свят на Толстой друго би било 

немислимо. Случаят с Достоевски действително не е такъв, което прави 

поетиката му уникална. Но помоему, що се отнася до многогласието вътре в 

личността, което се разтяга темпорално, Толстой надминава именития си 

съвременник. Именно тази вътрешна полифония е родила и най-внушителните, 

запомнящи се монолози на Толстоевите герои, които практически са наситени 

диалози и на тях именно модернизмът дължи своя любим stream of consciousness. 

Толстой е действителният откривател на потока на съзнанието като 

наративна техника. 

Като повечето му късни герои, намиращи се в състояние на безизходица, 

Нехлюдов странства, което е просто по-благоприлична подмяна на глагола 

„бяга“. Позднишев след ужасното си деяние бяга от влак на влак (буквално); 

Иртенев се опитва да избяга в Крим, а след това го прави чрез самото си 
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престъпление; след множество бягства отец Сергий завършва в Сибир и 

колебанията в този финал са осезаеми. Във „Възкресение“ Толстой „изнася“ 

безизходицата на преден план, до последния предел, въпросите, които са 

поставени в романа, изглеждат неразрешими. Но отговор трябва да има: ако 

художникът се интересува от динамиката, то за проповедника е важна 

статиката. Необходимо е да се намери онова, което „трябва“ – опората, 

твърдото състояние, водещо до покой. Какъв е изходът за Нехлюдов? Какъв е 

изходът за Маслова? 

В хода на целия роман такъв не е открит. Описаният процес на 

възкресението е завладяващ, но окончателното състояние изглежда все по-

непостижимо, въпреки промените в Нехлюдов. И тук се намесва Евангелието – 

протагонистът е сполетян от ненадейно откровение. Достигнал до задънена 

улица в земното, наративът изведнъж тръгва рязко нагоре, към Бог, без 

мотивацията за това да е зададена отрано. Официалните религиозни практики са 

безцеремонно пародирани, но внезапно Словото, Евангелският текст (същият, за 

който нараторът посочва, че Нехлюдов се е опитвал да чете няколко пъти в 

живота си!), се прояснява от самосебе си. Пояснявам, че сходният въпрос, който 

поставям в заглавието на подглавата, не следва да се тълкува провокативно, а 

като напълно сериозно формулирана отправна точка за анализ. Питайки: 

„Воистина ли възкресение?“, умишлено измествам ракурса от конкретното: „Кой 

е възкръснал?“ и го полагам на строго понятийни релси – извън процеса имаме 

ли събитие на възкресението? Случва ли се в романа това, което бихме 

дефинирали като „възкресение“? Ако отговорим утвърдително, тогава вече е 

закономерно да питаме и с кого се случва – с Нехлюдов, с Катюша Маслова? 

Разсъждавайки върху прословутия „проблем“ с финала на 

„Възкресение“, следва да обърнем внимание и на два други важни момента 

около него, без които задоволителен отговор на поставените въпроси не може да 

се даде.  

Първо, макар и финалът, положен в наратива, да изглежда внезапен, той 

не е „съчинен“ от Толстой ex nihilo. Просветляващата функция на Св. 
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Писание не е нещо, без което романът е можел да мине. Решението е 

промислено – последната глава затваря рамката, връщайки ни към началните 

евангелски епиграфи (Мат. 18: 21-22 дори се повтаря). Спазен е Толстоевият 

модел, в който стихове от Евангелието се „изнасят“ в епиграфи и задават 

определена „настройка“ на четене. В случая с „Възкресение“ текстът вече 

започва и завършва с Евангелието, което не е случайно. Ако си позволя още 

една библейска аналогия, „Възкресение” първоначално е замислен като 

„четвърто евангелие“ в корпус от текстове на Толстой („Кройцерова соната“, 

„Дяволът“, „Отец Сергий“), съобщаващи една и съща „блага вест“ – че 

победата над „животинския човек“ е възможна чрез въздържание и 

трансформиране на плътската любов в духовна, чрез пренасочване от eros към 

agape. В „Сонатата“ и „Дяволът“ са показани последствията от подчинението на 

телесното, но „Отец Сергий“ вече върви в положителна посока. А „Възкресение“ 

трябва окончателно да ознаменува победата на живота, новия живот в лоното на 

agape. Романът обаче се разраства много отвъд първоначалния замисъл, започва 

да повдига далеч по-сложни и наглед неразрешими въпроси и от повестите. 

Именно на техния фон финалното решение би могло да изглежда немотивирано 

и „недостатъчно“. Но без него щяхме да говорим за съвсем друга книга; за 

Толстой то е единственото удачно в контекста на „късния“ му светоглед и 

представлява краен опит да се отговори на неразрешимото. Самият Толстой е 

по-мотивиран от протагониста си. 

Вторият момент, който не бива да пропускаме относно финала на това 

произведение, е разглеждането му (и на финала, и на целия роман) като пряк 

отговор на Достоевски. Действително „Възкресение“ е най-„Достоевският“ 

роман на Толстой, по подобен начин разсъждава и Стайнър, наричайки го “в 

много отношения епилог на „Престъпление и наказание” (Стайнър 1959: 93). 

Вместо „епилог“ могат да се използват и други, не по-малко верни определения. 

„Отговор“ ми се струва особено подходящо. В текста на Толстой, излязъл 33 

години след този на Достоевски, има и преки алюзии с „предшественика“ – от 

глава XII в първа част разбираме, че „Катюша имаше много работа вкъщи, но тя 
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успяваше да свърши всичко и в свободното време четеше. Нехлюдов ѝ даваше 

Достоевски...“. Това споменаване наглед не играе кой знае каква роля за 

развитието на образа на Маслова, но е важно „намигане“ и свидетелство за 

интертекстуалността. Нещо повече, пишейки „Възкресение“, Толстой за пръв 

път през живота си влиза в работния режим на Достоевски – изпитва остър 

недостиг на време и нужда от пари, което повлиява на работата. Хонорарите не 

са за графа – той решава да дари всички средства от продажбите за 

финансирането на духоборите, секта, жестоко преследвана от властта. Толстой 

опитва да им помогне да се преселят в Канада. 

За самия Нехлюдов читателят остава в известен смисъл смутен – след 

като с трепет и ентусиазъм е следял пътя му през целия роман, внезапността на 

просветлението донякъде го стряска. В опит да се улови неочевиден код, 

заложен в авторовия замисъл, често се говори и за това, че всъщност възкръсва 

Катюша Маслова – тя продължава да обича Нехлюдов, но му отказва брак и се 

обръща към Симонсон. Така едновременно принася в жертва чувствата си към 

княза и дарява влюбения в нея революционер с платоничната си любов, тоест 

успява да трансформира eros в agape. Актът ѝ я издига морално и 

действителното възкресение е отредено за нея. Разбира се, начинът, по който 

Маслова е ситуирана в романа (и особено спрямо Нехлюдов) не бива да се 

пренебрегва. Докато например в „Дяволът“ Степанида е функция на греховните 

въжделения на Иртенев и е немислима без него, то във „Възкресение“ Нехлюдов 

е невъзможен без Катюша. Тук обаче трябва да се направи важна уговорка – 

невъзможен е в началото. Саможертвата му, подтикната от вината към Катюша, 

постепенно надраства собствената си причина. Спорен е въпросът от кой точно 

момент нататък той все така настоятелно ѝ помага, но вече не толкова заради 

нея, колкото за да реформира себе си. 

„Възкресение“ е естествен развой в творчеството на Лев Толстой. 

Затова опитът за отделяне на морализаторския пласт от художествените похвати 

в него неизменно ще изглежда повече или по-малко изкуствен и преднамерен. 

Знаем, че естетиката и етиката на Толстой са неделимо свързани. Романът следва 
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да се чете като радикален бунт против фалша – и етически, и естетически. 

Целият смисъл на наративната стратегия, „призована“ да се справи с 

екзистенциалите въпроси, е в това – належащите проблеми да бъдат изнесени в 

художествените пространства. Там вече те стават проблеми на стила. 

„Възкресение“ ни съобщава, че фалшът е всеобхватен, че той ни заобикаля от 

всички страни. И наистина е нужно бягство – в територията на художественото. 

Тъй като проповедникът не е способен да ни даде адекватното решение, 

художественото произведение се оказва единственият спасителен вариант. И в 

този смисъл късният Толстой действително се движи от „Смъртта“ (на Иван 

Илич) към „Възкресение“-то. Романът е част от този път, а самото възкресение 

ще дойде с „Хаджи Мурат“ като триумф на стила. 

 

Финалните думи към ІІ.5. на практика откриват пътя към последната част 

от Втора глава – ІІ. 6., озаглавена „Изтръгването на „проповедника“. 

Творческото завещание „Хаджи Мурат“ (189-210). 

В най-популярните и широко достъпни днес биографични изследвания за 

Толстой – на Шкловски, на Зверев и Туниманов – се среща един и същ 

любопитен цитат от Павел Бирюков. Първият биограф на писателя е имал 

щастливата възможност да разговаря със своя „обект“ директно и да му задава 

въпроси. Така, на питането за преживяванията от последното пътешествие до 

Оптина пустиня и Шамордино и с какво се е занимавал там, Толстой е отговорил 

на Бирюков по начин, който успява да заинтригува и следващите биографи: 

„Доста сконфузен, шепнейки, за да не го чуе никой, и приближавайки се към мен 

с блясък в очите, той каза: „Писах „Хаджи Мурат“. Още повече, казаното е, 

продължава Бирюков, с „такъв тон (...), с какъвто един ученик признава на своя 

другар, че е изял баничката. Той си спомня изпитаната наслада и едновременно с 

това го е срам да си признае, че е така“. Толстой се е срамувал от 

удоволствието, с което е писал последното си художествено произведение. 

Смятал го е за детинска проява на „нахалство“, за пакост, извършена от 

художника под носа на проповедника. Творчески порив, който е страничен на 
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цялото поучение и затова е трябвало да бъде сподавен. Но не е бил. Любовта на 

Толстой към тази повест е несравнима с отношението му към което и да е друго 

негово съчинение – и ранно, и зряло, и късно. Наред с тази любов обаче 

съществува и съзнанието на проповедника за собственото му поражение. 

Това съчинение не се вписва в „програмата“ на късния Толстой, от което 

моментално възниква въпросът: какво да се прави с него? Толстой решава да не 

го публикува приживе. 

В периода на самото писане (от 1896 до 1904 г.) възникват десет 

редакции и е извършена огромна изследователска работа: изчетени са над 5000 

страници исторически материали. Но онова, което заслужава най-голям интерес 

около зараждането на замисъла за повестта, е пълното завъртане на цикъла, 

осъществено и чрез пряка биографична ретроспекция. Първото изречение на 

повестта гласи: „Връщах се вкъщи през полята.“ (Толстой 2005: 180) и следват 

спомените на разказвача за една отдавнашна история. В нейното разказване 

проповедникът няма право на глас, защото този, който се завръща у дома, е 

художникът. 

През 1851-а Толстой, едва 23-годишен младеж, отива да воюва в Кавказ. 

Това е и реално-историческото време на повестта. Младият юнкер от руската 

армия, аристократът Лев Николаич, слуша често легендите за най-смелия и 

опасен измежду всички сподвижници на имама Шамил – Хаджи Мурат. Но 

двамата не се срещат. Късният Толстой ще се разкайва за порочното си 

младежко поведение, но никога няма да се разкае за военния си живот въобще, 

подарил на художника някои от най-ценните житейски материали. Въпреки 

осъждането на войната като зло per se, романтичната представа за Кавказ никога 

няма да напусне съзнанието на Толстой. Това е и част от причината той да се 

върне към темата в края на живота си, вече с новопостигнато разбиране и далеч 

по-задълбочен поглед. Авторът има нужда от своя Хаджи Мурат. И се 

вкопчва в любовта си към тази творба толкова силно, защото в известен смисъл 

завижда на героя си и на неговото свободолюбиво последно решение. „Уход“-ът 

на Хаджи Мурат е самоубийствен – и на читателя, и на самия герой им е ясно, че 
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ще бъде срещната смъртта. Този отказ от обрати, от изкуствено поддържане на 

напрежението, от разчитането на изненадата, е устойчив за цялата повест. Често 

пъти резултатът ни е съобщен преди разказа за действието, довело до него.  

По своята същност „Хаджи Мурат“ е анти-толстоистки текст. Не само, 

че в тази повест непротивенето на злото е напълно забравено, но дори се 

възхвалява неговата противоположност – съпротивата до последно, въпреки 

обречеността, въпреки всичко. Късният Толстой, поставен в житейската 

ситуация на неумолима вътрешна борба, е респектиран от волята на персонажа 

си – избора на самоубийствения край пред отказа от битката. Пред 

отстъплението, което в ценностната система на художника (не на проповедника) 

е равносилно на не-живот. Също така самоубийствен се оказва и „уход“-ът на 

самия граф Лев Николаевич от Ясна Поляна. Иронията се съдържа в това, че 

Хаджи Мурат иска да върне семейството си, а Толстой – да избяга от него. 

Задачата на „Хаджи Мурат“ е творческа, а не морална.  

Трябвало е да се напише поема, а не трактат. Употребявам „поема“ 

неслучайно, разбира се. Повестта се доказва през собствената си рецепция като 

толкова необичайна и причудлива, че още жанровата номинация предизвиква 

спорове и съдържа противоречие в себе си. В полза на спецификацията „повест“ 

сякаш говори най-вече относително краткият обем на текста – един роман 

предполага повече. Епическият размах обаче е налице, дълбокият документален 

пласт, богатата персонажна система (могат да се преброят около 100 конкретно 

очертани лица) – всичко това допълва впечатлението на читателя, че си има 

работа с епопея, все едно дали „конспективна“, или „сгъстена“ според различни 

критически мнения. В същото време, ако четящият гледа на „Хаджи Мурат“ като 

на разказ-летопис за Кавказката война, отново не бихме казали, че е изпаднал в 

заблуда. Самият Толстой обаче мисли произведението си по съвършено 

различен начин. През 1903 г., по време на втората визита на американския 

журналист Джеймс Крилмън в Ясна Поляна, той казва на интервюиращия 

следното: „Това е не проповед за Кавказ, а поема (курсивът е мой – И. Л.). 

Централната фигура – Хаджи Мурат – е народен герой, служил на Русия, след 
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това сражавал се срещу нея заедно със своя народ, и в края на краищата 

руснаците му взимат главата. Това е разказ за народ, презиращ смъртта“
7
. 

Според мен в този цитат, в разграничението, което Толстой прави между своята 

поема и своята проповед, се съдържа най-категоричната присъда за 

поражението на проповедника и за окончателната победа на художника. 

Изследователите, виждащи в „Хаджи Мурат“ връщане към творческата 

младост и виталност, са безспорно прави. Посочено бе и чисто биографичното 

обръщане назад към времето, прекарано в Кавказ. Но това тържество на 

художника над духовния водач е възможно само в последния стадий на 

вътрешната борба на Толстой. Младият автор не би могъл да напише „Хаджи 

Мурат“, затова не се и залавя да го направи чак до 1896 г. Освен художествено 

майсторство, тази повест, за разлика от ранните произведения, съдържа и нов, 

изключително важен елемент – профетичният. Тя е не само творческо 

завещание и завръщане на художника „обратно у дома“. „Хаджи Мурат“ се 

превръща и в знаковото предсказание на Толстой. Внимателно шлифованата 

ретроспекция е всъщност тревожно отправен поглед към бъдещето и разказът 

за миналото се оказва пророчество. 

Литературният канон на руския XIX век е инфилтрирал популярната 

култура на Запада до степен, в която имената на Чехов, Достоевски и Толстой са 

се превърнали в household names. Но това pop-възприемане на класически 

литературни образци неизбежно води до генерализации, оценки на едро и 

пришиване на всевъзможни етикети. Част от тях битуват паралалено дори и във 

високия литературоведски дискурс. Такъв популярен етикет е например 

традиционното определение „пророк“, съотнесено към Достоевски. От своя 

страна упоритото клише, което съпътства името на Лев Толстой, е това за 

„моралния компас“, за мъдрия беловлас старец, чиято мисъл обаче масово се 

приема за назидателна, а не за пророческа. 

Защо тогава тук настоявам да изтъкна Толстой като пророк – при това 

изобщо не намесвайки духовното му учение? Защото в един съвременен (и 

                                                           
7
 Цитатът е публикуван на няколко места в интернет, може да се намери например на: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/693/%D0%A5%D0%90%D0%94%D0%96%D0%98. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/litheroes/693/%D0%A5%D0%90%D0%94%D0%96%D0%98
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своевременен) прочит в контекста на уязвимия мултикултурен диалог и на 

гибелното начало на новото столетие, силно разклатило вярата в глобалистката 

идея, пророчествата на Толстой от „Хаджи Мурат“ правят поразително 

впечатление. В своята „поема за Кавказ“ той предсказва обречеността и неуспеха 

на колониалната експанзия с нейната жестока нелепост, предрича 

невъзможността да се реши Чеченският конфликт и ние сме свидетели на тази 

мрачна истина днес – близо 200 години след началото на Кавказката война. 

Противно на много свои съвременници, при това също знаменити писатели, 

Толстой застава толкова високо над националното, че умело се изплъзва от 

всеобемащия „калъп“ на руската идея. Графът няма конкретен проблем с Русия, 

разбира се, а с държавата като насилник въобще. „Хаджи Мурат“ пък е 

съчинение, явно противоречащо на руската идея в нейния месиански аспект. 

Трябва да отбележа, че в публицистиката и във философските трудове на графа 

също могат да се открият няколко цитата, наглед близки до разбиранията за 

руската априорна богоизбраност, но те никога не се отнасят до държавата и, 

отново, нямат общо с какъвто и да е национализъм. Независимо от това колко 

силно е застъпен православният фактор и дали християнските ценности 

преобладават в дискурса, все пак руската идея включва в себе си по традиция 

форми на етатизъм. Силната държава влиза в обема на понятието. А Толстой не 

желае да има нищо общо с етатизма. В Кавказката война руската държава е 

главният агресор (а руският народ също е жертва – войникът Авдеев) и 

писателят не може да си позволи да я опише положително. Обстоятелствата са 

такива, каквито са – войната е навсякъде. Няма „по-добра“ култура. 

В това равнопоставяне пред неизбежността на конфликта виждам и 

базата на Толстоевото пророчество – откритието, че спорът не може да излъчи 

победител заради изначалната непримиримост. Татаринът не може да бъде 

изтръгнат току-така, понеже тази почва е неговото място. Културата-агресор 

напада, защото това се очаква от нея, офанзивата оправдава съществуването ѝ, 

собствено тя не знае друго. От своя страна малката, локална култура също не 

знае друго, освен своя свещен закон – да остане. Давам си сметка, че прочитът 
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на профетичния елемент в „Хаджи Мурат“ би могъл непреднамерено да носи със 

себе си и политически конотации. Но добросъвестният читател ще се дистанцира 

от тях. Това, което Толстой е провидял, е културният сблъсък в цялата му 

непримиримост. 

За настоящото изследване препрочитането на повестта е важно преди 

всичко със следния извод – че пророк се оказва не проповедникът, а 

художникът Толстой. „Хаджи Мурат“ ни дава основание да спорим с 

известната фраза на Андрей Бели: „Самият художник Толстой е глухоням 

пророк: пророкът напразно се е мъчил да изрече онова, което е имал да каже в 

изкуството: и изкуството е замълчало в пророка“ (Бели 1912: 159)
8
. 

Всъщност художествените наративи на Толстой са провидели много по-

напред в бъдещето от философските му постулати. Силата на изобретеното от 

религиозния мислител учение е стигнала своите лимити, а творческатса сила на 

съчинителя се е доказала като по-велика и дълговечна. Проповедникът дълго се 

е опитвал да „изтръгне“ художника от неговото място в късния Толстой. Накрая 

се е случило обратното. 

 

В Заключението (стр. 211-214) изследването предпочита да не 

преповтаря казаното дотук, а да направи обобщения от друг, проспективен 

порядък. Те могат да се поберат в следните няколко пункта: 

– В прозата на късния Толстой художникът абсорбира проповедника. 

Именно в художника има „нещо пророческо“, той е този, който „предсказва“, 

тъкмо на него не само не му липсва „онази чувствителност на динамизма в 

човешката природа“, а напротив, тя го дефинира. В него откриваме полифония, 

„текучесть человека“ и т. н. 

– Толстой определено се оказва мъчен рецептивен проблем и 

препъникамък там, където отработеното клише (било то тоталитарно или 

педагогическо) се опитва изцяло да го помести в себе си, за да го усвои и 

асимилира в услуга на собствената си безпроблемност. 

                                                           
8
 Текстът на Андрей Бели е публикуван в сборника „О религии Льва Толстого“, М. Путь, 1912. 
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– Неговото творчество – и художествено, и друго – формира 

самостоятелен метаконтекст и метапроцес на литературния ХІХ век, което все 

още не е докрай осъзнато, или поне не е докрай признато. 

– В работата се съдържа и апел, покана да се върнем към късния Толстой, 

позиционирайки го там, където му е мястото – като част от единното цяло на 

Толстоевата личност – както и да възстановим щетите, нанесени върху 

репутацията му на преди-всичко-художник. 

 

Приложението, „Дамата изчезва – дамата се появява. Реинкарнацията 

на Ана или отговорът на Чехов (стр. 215-227), поставям Толстой в позицията на 

законодател (именно като природа, задаваща правилото) за своите 

непосредствени продължители и наследници в руския литературен канон. Но в 

изкуството слепите поддръжници и безропотните последователи обикновено не 

се славят с дарование и оригинална творческа мисъл – затова и канонът с 

основание ги пропуска. По тази причина избирам най-важния пряк наследник на 

Толстой, този, който едновременно неприкрито черпи от него и се осмелява да го 

оспорва – Антон Павлович Чехов. Отношенията между двамата (с няколкото 

прословути срещи, с коментарите по повод другия – и критични, и ласкави, но 

никога неутрални) имат дълга и противоречива история, но значителното 

влияние на стария граф върху мисленето и творчеството на Чехов е 

общопризнато, не го е скривал и самият Антон Павлович. Обръщам внимание на 

начина, по който Чехов репликира Толстой, в конкретния случай – чрез 

реинкарнацията на Ана. Разглеждайки сюжета на „Дамата с кученцето“ (1899) 

като пряк отговор на „Ана Каренина“, целта на анализа е да покаже Чеховия 

отговор на проповедника Толстой. В периода, когато е писана „Дамата с 

кученцето“, графът вече е заявил най-радикалните си морализаторски позиции – 

такива, с които д-р Чехов е нямало как да се съгласи. В същото време обаче той 

докрая остава ярък апологет на художника Толстой. Факт, който подкрепя и 

подчертава замисъла на цялата дисертация. 
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Списъкът с Литература (стр. 228-238) съдържа 167 заглавия на руски, 

английски и български език, интегрирани по-подробно или по-фрагментарно в 

текста на дисертацията. Имената на авторите в началото на всеки запис са 

транскрибирани спрямо българския им правопис и са подредени в азбучен ред 

според българската кирилица.  
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* * * 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

 

1. Изследването е първият в България пространен монографичен текст за 

художествения дискурс у късния Л. Н. Толстой. 

2. Прави се опит за реабилитация на писателя Толстой в късния му 

период, традиционно пренебрегван, и „отвоюването“ му от философа и 

(квази)религиозния мислител (гуру). 

3. Текстът извлича (избистря) херменевтичната гледна точка на 

българската литературоведска русистика относно семиозиса и функционирането 

на късната Толстоева проза, интеграйки / оспорвайки руско-англоезичния 

метатекстов корпус и надгражда научната теза за вътрешното единство на 

привидно раздвоения след края на 70-те години на ХІХ век писател. 

4. Предлага се нова визия за наратива, полифонията и художествеността 

у късния Л. Н. Толстой. 

5. Излага се оригинална концепция за границите и предизвикателствата 

на Толстоевата теология, за неговото „практическо“ християнство, за 

специфичния статут на религиозния му светоглед – встрани от всякаква 

институционална изповедалност. 

6. Противно на установената традиция, приписвана в литературознанието 

на други автори (на първо място на Ф. М. Достоевски), дисертацията изтъква 

литературните дискурси, явления, тенденции, чийто основоположник е именно 

Л. Н. Толстой: потокът на съзнанието (stream of consciousness) като наративна 

техника, „завещана“ от писателя на модернизма; принципът на 

„остранностяването“ и динамиката при различните гледни точки; сблъсъкът 

индивид-институции, белязал литературата на екзистенциализма през XX в. и 

станал основополагащ в творчеството на писатели като Ф. Кафка; модерната 

проблематика, която Толстой антиципира – дебатът за правата на човека, за 

ролята на държавата, за насилието на властовия апарат и др. 
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА:  

 

1. Естетика на безизходицата в „Кройцерова соната“ на Лев Толстой 

(опит за литературна реабилитация). В: Класика и канон в руската 

литература. Българският поглед. С. Факел 2012, стр. 80-88. 

2. Животът на Иван Илич: „хастарът“ на словото“. В: Класика и 

канон в руската литература. Чуждият поглед. С. Факел 2013, стр. 119-128. 

3. „Култури „кучета“ и култури „магарета“, или как се изтръгва 

„татарин“. Размисли върху „Хаджи Мурат“. В: Класика и канон в руската 

литература. Университетският поглед. С. Факел 2014, стр. 91-97.  

4. Дама исчезает – дама появляется. Реинкарнация Анны или ответ 

Чехова“. В: Чеховская карта мира (К 110-летию со дня смерти писателя 

(1904–2014). Под печат. 

5. Дамата изчезва, дамата се появява. Реинкарнацията на Ана или 

отговорът на Чехов“. В: Класика и канон в руската литература. Юбилеят. 

Под печат. 

6. Воистину ли „Воскресение“? В: Славянские чтения ХХ. Даугавпилс. 

Под печат. 

 

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

1. Рецепцията на Л. Толстой в България. Международен конгрес на 

славянските езици. Иркустк / Байкал, Русия, 12-22 август 2012.  

2. Животът на Иван Илич: „хастарът“ на словото. Международна 

научна конференция „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед“ 

. София, 9-10 ноември 2012.  

3. За смисъла от дървениците. „Отец Сергий“ на Лев Толстой и 

хусаря-отшелник на Илф и Петров. 3rd Conference For Young Slavists in 

Budapest, Eötvös Loránd University. Будапеща, Унгария, 25-26 април, 2013.  
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4. Култури „кучета“ и култури „магарета“, или как се изтръгва 

„татарин“. Размисли върху „Хаджи Мурат“. Международна научна 

конференция „Класика и канон в руската литература. Университетският 

поглед“ (,,Классика и канон в русской литературе. Взгляд из университета”). 

София, СУ „Св. Климент Охридски“, 15-16 ноември, 2013.  

5. Дама исчезает – дама появляется. Реинкарнация Анны или ответ 

Чехова. Международная научная конференция „Чеховская карта мира“ (К 110-

летию со дня смерти писателя (1904–2014). Мелихово, Русия, 3–7 юни, 2014.  

6. Дамата изчезва, дамата се появява. Реинкарнацията на Ана или 

отговорът на Чехов. Международна научна конференция „Класика и канон в 

руската литература. Юбилеят“. София, 6–7 ноември, 2014.  

7. Стихът като пътешественик. Представянето на съвременна 

българска поезия в чужбина. Аспекти и проблеми. Международна научна 

конференция „Образът на България и на българите в европейски контекст“. 

Виена, Австрия, 3–5 декември, 2014. 

8. Воистину ли „Воскресение“? ХХ Международная конференция 

Славянские чтения. Даугавпилс (Латвия), 14-15 май 2015. 

 

 

ЦИТИРАНЕ: 

 

Барковская, Н. В. Русская литература в восприятии зарубежных 

русистов (по материалам софийских конференций 2013-2014 гг). Във: 

Филологический класс, № 1 (39) 2015, Екатеринбург, стр. 111. 


