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Становище                                                                                                      

за дисертационния труд на тема                                                                    

“Възгледите за изкуството в критическите произведения                                             

на Райнер Мария Рилке”,  

представен от Мария Илиева Ендрева-Черганова,                                                     

катедра “Германистика и скандинавистика”, ФКНФ, СУ 

Първата заслуга на дисертантката е, че е открила бяло поле в изследванията 

за Рилке. Това естествено е възможно след тяхното обстойно проучване. 

Спазена е добрата германистична традиция да се направи преглед на 

научната литература. Този преглед е достатъчно информативен, но не 

достатъчно аналитичен. Все пак именно въз основа на него Е. определя една 

от основните си тези за относитнелната стабилност в естетическите възгледи 

на Рилке. Така тя се противопоставя на установеното разбиране за трите фази 

в творчеството на автора.  

За да докаже тезата си, Е. се насочва към области от творчеството на Рилке, 

които са недостатъчно или съвсем неизследвани като дневниците и писмата. 

Естетическите възгледи на Рилке се проследяват системно в четирите глави 

на дисертацията, така че естетическата устойчивост в тях да изпъкне. 

Изследователите до сега не са проучили цялостно теоретичните виждания на 

Рилке за изкуството, а това е необходимо поне по две причини: 1/ защото 

естетическата саморефлесксия се практикува от всички големи немскоезични 

автори и 2/ защото тя системно процъфтява сред  представителите на естетицизма, 

доколкото те застъпват разбирането за автореференциалното автономно изкуство и 
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за интермедиалното взаимодействие в него. Рилке го потвърждава с интереса си 

към скулптурата и живописта.  

Няма да проследявам детайлно съдържанието на четирите глави в дисертацията, а 

ще очертая една водеща линия, която оплределя облика на Рилкевата естетика. 

Тази линия се очертава в разкриването на елементите на една следренесансова 

антимиметична автореференциална естетика, която изкристализира в заниманията 

на Рилке с руската иконопис, пластиките на Роден и картините на Сезан.  

Е. правилно изхожда от промененото разбиране на твореца за света и за себе си, в 

резултат от което  антропоцентризмът се заменя с антропофугалния поглед към 

света, т.е. централната перспектива и нейната субективност са подложени на 

деконструкция. 

В унисон с разбирането на Рилке Е. подчертава плюсовете на модерността: чрез 

променената перспектива на твореца  творбата се освобождава от авторски 

интенции и става максимално обективна. Пример за променената перспектива са 

руските икони. В тях иконописецът по никакъв начин не може да прояви 

субективност, доколкото иконата е копие на божествения оригинал, лишено от аура 

и неспособно да изразява абсолютното. Така иконата като несубстанциална 

репрезентация на сакралното придобива автореференциален смисъл. Към тази 

интерпретация имам два въпроса: 1/ какво се смята в историята на изкуството за 

наивното изображение, запазено извън контекста на своето време  и 2/ този 

наивитет  характеризира  само руската или  православната живопис? Би било 

добре, научното изложение да  преодолее границите на Рилкевия поглед. 

И така, обратната перспектива, която Рилке открива в руската икона, е основен 

белег на модерността. Новата перспектива предполага ново виждане и нов вид 

възприятие, т.нар.”животинско”. Това е безкористният поглед на животното, който 

разполага наблюдаваните неща и наблюдаващия в една хоризонтална неиерархична 
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плоскост. Новото виждане поражда предметното говорене или показване. Така 

нещата се освобождават от интенция и целесъобразност и достигат до своето чисто 

битие отвъд времето и случайностто, т.е. нещата 

 


