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Трудът на Мария Ендрев-Черганова е посветен на проблем  - творецът и/в изкуството, 

който се вписва в най-различни смислови обеми. Нейното изследване обхваща не само 

текстовете на Рилке, които са собствено критически/естетически, но и неговите 

дневници, кореспонденцията му, както и някои от неговите художествени 

произведения. В това отношение проучването на възгледите на Рилке за изкуството е 

текст, който гъвкаво преминава границите между публично и приватно, между 

търсения и постигнатости, между прокламирани позиции и творческа практика и т.н. 

Работата се опира на натрупаното знание за Рилке, като представя безспорните 

постижения в тази област, които имат пряко отношения към изследвания проблем. 

Отбелязано е и присъствието на Рилке в българския културен и научен контекст, както 

и степента на усвояване на неговия поетически опит.  

Естествено най-важните черти от портрета на поета като художествен критик се 

изявяват и проявяват в тези части на дисертацията, които разглеждат изкуството в 

контекста на цялостното светоотнасяне на Рилке. В работата е тематизирано 

схващането на Рилке за твореца, изведени са ключови за неговите възгледи понятия, 

разположени в актуалния културноисторически контекст, като се подчертават не само 

близостите, но и дистанцираностите на твореца от доминантни в съответното време 

естетически школи или групирания. 

Проникването на Рилке в пространствата на естетическото е представено 

последователно хронологично чрез интерпретирани негови художественокритически 

текстове. Сложното отнасяне на Рилке към живописта и произтичащите от нейното 

тълкуване (особено тълкуването на „перспективата“) въпроси сякаш показателно 



започват своя път от ИКОНАТА, и то православната икона, свързана с така значимо 

присъстващия в немско(езично)то пространство културен мит Русия. Овладяването на 

света на живописното не е ограничено в плоскостта на иконата и платното (групата 

художници от Ворпсведе и Сезан), а обглежда и стереоскопичния/скулптурния свят на 

Роден. Именно в разширяването на „реконструирането на едно несистематично 

изложено понятие/схващане за изкуство, което остава почти непроменено през 

годините“ (с. 196) се случва и част от духовния живот на Рилке. Авторът, самотата, 

работата, нещото, природата са не само тематични кръгове, както ги определя 

изследователката, но и аксиолигични ориентири в опитите за оформяне на несъстоялата 

се, а може би и нетърсена, концентуална интерпретативна цялост. Тук текстът на 

изследването  „сблъсква“ разбирането на Рилке за автора и неговия статут с Рилке като 

метапозициониран автор на художественокритични текстове, защото биографичното 

винаги се оказва втъкавано във възприемането и оценяването на артефактите, 

независимо от теоретичните постулирания на определни позиции. Всъщност това е 

един от особено интерсните сюжети в изследването на Мария Ендрева. 

Светосъзиждащата сила на изкуството във възгледите на Рилке е представяна не само в 

изчистената (метафизична) отвъдност, но и в отнесеността й към всекидневното, в 

което посредством овладените перспективираност, светлина и цвят могат да се случват 

не противопоставяния, а уравновесявания между изкуството и живота. Макар и 

проблематиката „изкуство-живот“ да е изчистена от приложните й аспекти. 

Другият значим сюжет на изследването на Мария Ендрева е свързан с възможността да 

се проследи писането за изкуство като стимулиращ или блокиращ създаването на 

изкуство фактор, както и с въпроса доколко създаваното от други спомага за 

проясняване на погледа към самия себе си. Така оптиките, с които се подхожда към 

различни обекти, се „сглобяват“ в набор от нàгледи на различни светове, защото 

фигури като Роден и Сезан изискват писането за тях да отчита и собствените им 

възгледи за искуството. От друга страна, широкият обхват на описваното от Рилке 

естестическо усвояване на света все пак го свързва с определена живописна традиция 

на пластичните изкуства и с дистанцирането от новите явления в живописта, 

разгърнали се на европейската културна сцена след войните.  

Това логично отвежда изследването към сферата  на „поетическото осъществяване на 

понятието за изкуство“, към важните страни на въплъщаването на това схващане в 



произведеното от и чрез езика. Тези последни, преди заключителните страници, 

тълкувания на поетическата практика са особено необходими за окръглянето на 

възгледите на Рилке, както и за маркирането на някои налични в неговите неособено 

променяли се възгледи потенции в поетическото и художественото развитие на Европа. 

В авфореферата коректно са посочени научните приноси, които нанасят известни 

корекции в стабилизирали се схващания за Рилке и неговото творчество. Тези приноси 

въвеждат в българското литературознание цялата проучена от дисертацията 

проблематика и апелират към четенето на Рилке, което може да се превръща винаги в 

изживяване подобно на Рилкевите изживявания на живописните и пластичните неща. 

Изцяло се присъединявам към положителната оценка на труда на Мария Ендрева, 

дадена от рецензентите и подкрепям призъждането на образователната и научна степен 

„доктор“. 
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