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Рецензия 
 

за представения от гл. ас. Мария Илиева Ендрева-Черганова дисертационен труд на 

тема „Die Kunstauffassung in Rilkes kunstkritischen Schriften” (“Възгледите за изкуството 

в критическите произведения на Райнер Мария Рилке”) за придобиване на научната и 

образователна степен ‘доктор’ 

 

Гл. ас.  Мария Илиева Ендрева-Черганова е родена през 1977 г. в гр. Гоце 

Делчев, през 2000 г. се дипломира по специалността „Български и немски език” в ПУ 

„Паисий Хилендарски”. През 2001 г. след успешно издържан конкурсен изпит постъпва 

на работа като асистент в Катедрата по германистика и скандинавистика към ФКНФ 

при СУ „Св. Климент Охридски”. От постъпването си на работа в Университета тя 

преподава „История на немската литература” като води упражнения във втори и трети 

курс (Средновековна литература, „Бурни устреми”, Новалис, Рилке, Хофманстал). 

Паралелно е преподавала и Практически немски език. М. Ендрева е била на 

специализации във Ваймар, Хамбург (Германия) и Виена (Австрия). Участвала е 

няколкократно в национални и международни научни конференции. Успешните й 

участия в научни форуми са документирани с публикации на изнесените доклади. За 

отбелязване е широкият тематичен обхват на публикациите – от класическата немска 

литература („Фауст” на Гьоте) през „Учението за мистическата тъмнина в ‘Химни на 

нощта’ на Новалис„ и ”’ Християнството  или Европа’ на Новалис и романтическото 

политическо мислене за Обединена Европа” до съвременни литературни произведения. 

Имам предвид „’ Справедливост за Сърбия’ на Петер Хандке. Литература, политика и 

медии в скандала за наградата ‘Хайнрих Хайне’”, „Erzählen aus der Perspektive einer 

Fliege. Rückkehr zum Räumlichen in Georgi Gospodinovs ‘Naturroman’”, “Die 

Literaturkritik in Bulgarien. Beitrag zum Seminar Literaturkritik und literarische 

Öffentlichkeit im europäischen Vergleich”, „Das europäische Bild Bulgariens aus der Sicht 

der Bulgaren und der Europäer. Beispiele für kuturelle Kontroversen”. 

 Наред с посочените статии в последните години гл. ас. Мария Ендрева успява да 

изследва и творчеството на немскоезичния поет Райнер Мария Рилке и да представи 

дисертационния труд на тема „Die Kunstauffassung in Rilkes kunstkritischen Schriften” за 

придобиване на научната и образователна степен ‘доктор’.  

 Трудът обхваща 206 страници, в които са включени Въведение, пет глави 

(Фигурата на човека; Биографични основания за заниманията на Рилке с изкуство; 
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Възгледите за изкуството на Рилке; Понятието за изкуство в рилкевите ранни 

съчинения; Влиянието на Огюст Роден и Пол Сезан върху Рилке; Понятието за 

изкуство на Рилке в късните му творби), Заключение и Библиография. 

 В представения от гл. ас. Мария Ендрева труд е изследван един съществен 

проблем за цялостното творчество, не само художествено-литературно, на Райнер 

Мария Рилке. За отбелязване е, че посоченият проблем досега не е бил обект на 

самостоятелно целенасочено проучване. Познати са само частични интерпретации на 

отделни критически публикации на Рилке и то най-вече с оглед на доизясняване на 

художественото му творчество. Между авторите на подобни интерпретации, които са и 

анализирани в труда, са например Анемари Мюлер, Волфганг Шнедиц, Хорст 

Налевски.  

 Преставеният труд е принос в рилкеведението не само заради избраната тема, а и 

заради резултата в доизясняване на естетическо-критическото мислене на Рилке 

благодарение на качествено приложен подход. Обект на изследване са критическите 

съчинения на поета като ранните му дневници, статиите, монографиите за художниците 

от Ворпсведе и Огюст Роден, Писмата за Сезан, както и богатата му кореспонденция. 

Много уместно авторката въвежда понятието „Schriften”, което обединява различните 

видове текстове, не случайно употребено и от Хорст Налевски.  

 Съчиненията, обект на изследване, са структурирани в система, изградена до 

голяма степен по хронологията на тяхното възникване, което изразява творческото 

развитие на Рилке. По отношение на досегашната периодизация в творческото развитие 

на Рилке Ендрева установява неточности. Обособяването на творчеството му в три, а 

според М. Енгел дори в четири периода, неоснователно се обяснява в резултат на 

съществени промени в естетическите му разбирания. Според авторката става дума 

единствено за доразвиване на стилистическите умения на Рилке.  

 Връзката с творческото развитие на Рилке е онагледена с отпратки към неговата 

поезия. Рилке е оценен като литератор и като чувствителен познавач на другите видове 

изкуства, най-вече на изобразителното изкуство. М. Ендрева установява, че размислите 

му за него, фиксирани в публицистични съчинения, са предимно в ранния период (до 

1907 г.). По-късно изразява критическите си виждания предимно чрез собственото си 

художествено творчество. Ендрева онагледява това с „Aufzeichnungen des Malte Laurids 

Brigge”, “Duineser Elegien” и „Sonette an Orpheus”. Трудът й е пример за изследване в 

област, която се утвърди в последните десетилетия като самостоятелен клон в 

сравнителното литературознание под названието “Литературата и другите изкуства”. 
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М. Енрева убедително постига поставената си задача да изясни разбирането на Рилке за 

изкуство въз основа на критическите му съчинения. Авторката разкрива значението за 

Рилке да установи важния въпрос в естетиката, а именно трансформацията на ‘живота’ 

в ‘артефакт’. Ендрева поставя въпроса за ‘твореца’ в съгласие с разбиранията на Рилке 

за авторството. Според нея той защищава автономното произведение, а с това 

анонимността на автора в художествената творба. И изразява естетическото развитие 

на своето време, естетизирането на живота. Основните категории в творческия процес 

се оказват според Рилке ‘самота’, ‘ бедност’, ‘ работа’ и ‘нещото’.  

 Художествените разбирания на Рилке са включени в контекста на модерните 

философски и естетически теории. Съществена част е посветена на централно-

перспективното мислене във философията и централно-перспективното изобразяване в 

изобразителното изкуство в ново време. Ендрева обосновава убедително тезите си като 

влиза в диалог с теоретически постановки на Доминик Портуне в „Метафизика и 

перспективизъм”, с представената от Мартин Хайдегер опозиция ‘субект-обект’, с 

теориите за репрезентация на Курт Цвисих, с ‘реда на нещата’ при Мишел Фуко и не на 

последно място с някои твърдения на Валтер Бенямин. Според М. Ендрева Рилке 

отхвърля разбирането за репрезентация, творецът според него си създава нов свят. Като 

изтъква разликата в разбиранията на Бенямин и Рилке за задачата на изкуството, 

Ендрева разкрива, че докато според Бенямин са изцяло подчинени на практиката, то 

според Рилке те са в търсене на праобраза в себе си. С настоящето сравнение Ендрева 

утвърждава мнението, че с установените разлики при сравнение между две явления се 

осъществява характеристиката им.  

 Авторката представя в труда си като сериозно изследване рецепцията на руското 

изкуство от Рилке. Двете му статии – „Руско изкуство” (1900/1901) и „Стремежи на 

модерното руско изкуство” (1902) – са интерпретирани убедително като израз на 

високата оценка, която той дава на руското изобразително изкуство. Ендрева изяснява 

отношението към художника Васнецов, както и личните му контакти с Иля Репин и 

Леонид Пастернак. Сериозна заслуга на Ендрева е изясняването на значението на 

руската икона за Рилке и отктиването на подобия между иконата и неговото разбиране 

на обвързано с ‘нещо’ изкуство. Има се предвид най-вече ранният творчески период на 

поета. Взимайки под внимание и анализа, който прави на различни текстове на 

рилкеведи, теолози и изкуствоведи, Ендрева мотивира идеята за равнопоставените при 

Рилке обект и субект, за изградената върху нея антиперспективна живопис, за 

обръщането на посоката между ‘чуждо’ и ‘свое’. Правилно Енрева не пропуска да 
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отбележи в контекста на славянския духовен свят и рецепцията на Рилкеви творби в 

България. Би могло да се отбележи, без да е наложително, и творческият обмен чрез 

лични срещи и кореспонденция на Рилке с живелия в България австрийски поет Густав 

Хайнзе – един допълнителен пример за отбелязаното в труда на М. Ендрева желание на 

Рилке да контактува с млади творци.  

 На сериозен анализ е подложено епистоларното наследство на Рилке, в което 

личната тематика преобладава до към 1914 г.. Сериозен принос към изясняване 

схващанията на Рилке изобщо за изкуството с техните най-важни характеристики са 

анализите на неговите дневници, които Ендрева предлага в труда си. Имаме предвид 

най-вече Флорентинския и Шмаргендорфския дневник с изясняването на категориите 

‘работа’ и ‘самота’. С интерпретацията на дневника за общуването на поета с групата 

художници във Ворпсведе М. Ендрева успява да изясни някои промени в отошението 

на Рилке към групата.  

 Изрично трябва да се отбележи съвременната интерпретация на петимата творци 

от Ворпсведе в монографията за тях, за Фриц Макензен, Ото Модерсон, Фриц Овербек, 

Ханс ам Енде и Хайнрих Фогелер. Ендрева регистрира с осонование, че Рилке поставя 

живота на художниците в центъра на изложението си като интерпретира творчеството 

им в контекста на пейзажната живопис на северна Германия, видяна като алтернатива 

на академичното изкуство. Уместно авторката отбелязва и статията „Von der 

Landschaft”,  с която регистрира представата на Рилке за ‘ландшафт’ като нещо чуждо и 

безжизнено, за разлика от изкуството, което е „най-висшето стъпало в йерархията на 

живота”. Това става и пример за постепенното дистанциране на Рилке от някои 

позиции на ‘Ворпсведе’. Това ‘отдръпване’ не се отнася до промяна на значението на 

Огюст Роден и Пол Сезан за Рилке. Не случайно Ендрева отделя на въздействието на 

двамата върху Рилке отделна глава и онагледява това по отношение на Роден, че Рилке 

сам оценява съчинението си за Роден като най-значителното наред с „Die 

Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge” и “Die Geschichte vom lieben Gott”. Като 

поставя съчинението за Роден като ‘нещо’ на изкуството в системата на философските 

и художествените разбирания на Рилке Ендрева разкрива основните му аспекти в 

отношенията пространство – време, форма, движение, формирано от скулптура. В 

смисъла на модерната естетика около 1900 г. авторката акцентува релацията живот – 

смърт и търсения синтез между изкуствата.  
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 В „Писма за Сезан” Ендрева определя основата за естетическите виждания на 

Сезан в ‘обективно красивото’. Според нея за Сезан, въпреки че за него изкуство и 

природа са равнопоставени, подражанието като принцип в изкуството е запазено. И 

 


