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 Сред множеството съвременни 
интерпретативни подстъпи и изсле-
дователски практики спрямо литера-
турния текст, и в частност насочени 
към изграждането на литературната 
история, тематологичната критика 
като че ли остава в сянката на ярките 
съперничества на мощни методоло-
гически системи. Макар и иманентно 
присъща на изследователския метод 
на сравнителното литературознание, 
в последните десетилетия литератур-
ната тематология отстъпва от зоните 
на активния академически интерес. С 
желанието да реактуализира нейния 
интерпретативен потенциал проф. 
Клео Протохристова, теоретик, ли-
тературен историк и компаритивист, 
проследява смисловите реализации 
на устойчиви литературни образи и 
сюжетни ядра, генеративни мотиви 
и паралитературни сюжети в широк 
съпоставителен спектър от текстове 
и културни явления. За това – как съполагането на диахронни маршрути и 
синхронни срезове може да прави светове, е и книгата на проф. Клео Прото-
христова „Теми с вариации. Литературнотематични етюди”.

 Изследването е структурирано в четири основни части, всяка 
от които обиграва основни смислопораждащи матрици – културни 
универсалии и устойчиви сюжети, метафори и символи, социални фигури 
и исторически личности. Различните тематични и проблемни фокуси 
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са обединени от единна методологическа презумпция – в оптиката на 
съпоставителното четене да се проследят както линиите на интертекстуални 
сходства и стратегиите на смислово заемане и пренаписване на познати 
и широкоупотребими сюжетни схеми, така и процесите на оразличаване 
спрямо пораждащите текстове.

 Във встъпителната част на книгата проф. Протохристова основателно 
поставя въпроса за съвременното състояние на литературната тематология 
в режима на методологическите пренамествания – от нейното настойчиво 
подценяване до усилената й реактуализация, отчетливо видима от средата 
на 90-те г. на ХХ в. В подкрепа на възобновения интерес са маркирани и 
теоретичните постановки, ситуирани около идеята за “завръщането” или 
“преразглежданетo” на тематичната критика. Опирайки се на ключовите 
дебати1 в академичните изследвания, проф. Протохристова систематизира 
методологическите аргументи в подкрепа на прагматиката на литературните 
тематизации.

 Освен възможността да се демонстрира диахроничната системност 
на иначе мащабния корпус от текстове на западноевропейската литература 
проф. Протохристова обозначава и надредната функционалност на 
тематологичната критика, чийто основен обект тя определя като „вероятно 
най-надеждната връзка между литературните текстове и социалните, 
историческите и културните контексти, спрямо които – с неопровержимо 
основание – постструктуралистичната теория настоява да интерпретира 
литературните произведения и произведенията на другите изкуства” (Pro-
tohristova 2016: 7). 

 Първата част на книгата обединява изследвания върху културни 
универсалии  със силен смислопораждащ потенциал на образа – часовника 
и календара, плажа, очилата или живописния портрет – и на модуса на 
представяне като пасторализма и екфрастичната репрезентативност. В 
по-общ план наблюденията систематизират разноредните способи за 
концептуализацията на времето, чиято ефикасност надраства частните 
проекции на литературната тематология и се сдобива с епистемологична 
функционалност. Заглавието на статията „Как с часовници се правят 
светове”, дискретно напомнящо Остиновото „Как с думи се правят неща”, не 
само акцентира върху смислоформиращия ефект на часовника, но и върху 
възможностите на този образ да прекосява различни дискурсивни системи 
като подпомага „конструирането на нови светогледни структури” (Protohris-
tova 2016: 13).  

 Като илюстрация на културните изменения проф. Протохристова 
проследява съотносимостта между транформациите в научно-

1 Сред теоретичните постановки в защита на тематологичната критика в условията на 
реактуализация са отделени – с оглед на тяхната категоричност и авторитетност – тезите на Теодор 
Циолковски и Джордж Стайнър ( Protohristova 2016: 6-9).
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технологичното, философското и телеологичното знание от втората 
половина на ХVII век и ранния ХVIII век и симбиозата между механика и 
метафорика, осъществена с проникването на метафората нa „часовниковия 
механизъм” във философските системи на Рене Декарт, Томас Хобс, Джон 
Лок, Готфрид Лайбниц. Положени върху широк културноисторически фон, 
наблюденията върху рационализацията на времето са изведени и в полето 
на литературните тематизации през ХVIII и ранния ХIХ век с акцент върху 
ключови текстове на Лорънс Стърн („Животът и мненията на Тристрам 
Шанди, джентълмен”), Дени Дидро („Жак Фаталистът и неговият господар”), 
Жан-Жак Русо („Изповеди”), Адалберт Шамисо („Удивителната история на 
Петер Шлемил”), като възможност чрез темпоритъма нa “часовниковите 
употреби” да се установят аксиологическите доминанти в определен 
културен период. Нещо повече – с инструментариума на хомологическата 
съотносимост между разнородни културни редове е потърсена връзката 
между технологии, културна среда и литературна реферециалност.

 Различен изследователски ракурс към идеята за времето предлага 
проф. Протохристова в обследването на тематологичната линия литература 
– календар, задействайки диахронните съполагания и синхронните срезове 
в репрезентацията на типове календарна условност или на отделни 
календарни сегменти (сезони, месеци или дни от седмицата). Посоките на 
изследване, зададени от предварителните работни хипотези, позволяват 
формирането на мащабно експериментално поле, в което са “засрещнати” 
смислопораждащият потенциал на календара в предмодерните и модерните 
общества, динамиката на литературните тематизации на календара като 
историческа величина и функционирането на календарните сегменти като 
сюжетоизграждащ механизъм (Protohristova 2016: 29-30). 

 Заявената теоретичната перспектива към словесните тематизации 
на календара  се снема в разноредни модели на интерпретация. Те се 
простират от контекстуализиращия прочит на трагедията на Шекспир 
„Юлий Цезар” като проекция на „състоянието на криза и несигурност” в 
резултат на календарната реформа на Цезар през 46 г. пр. Хр. и  като алюзия 
за „властовите аспекти на календарните конвенции” (Protohristova 2016: 38) 
до проследяването на смисловите преповторения или преобразувания при 
тематизирането на “литературния април” – от „Кентърберийски разкази” на 
Джефри Чосър до „Пустата земя” на Томас Стърн Елиът.

 Статията „Плажове и пасторализъм в литературата на ХХ век” 
проследява тематизациите на плажа в текстовете на Томас Ман („Смърт във 
Венеция”), Франсис Скот Фицджералд („Нежна е нощта”), Франсоаз Саган 
(„Добър ден, тъга”), Анри-Пиер Роше („Жюл и Жим”) с отделни референции 
към творби на Селинджър и Стайнбек, Годуин и Камю. Наблюденията 
върху широко текстово пространство показват как активните литературни 
тематизации на образа функционират паралелно с процесите на културни 
изменения, водещи до преобразуване на топоса на плажа в „една от 
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общовалидните емблеми на културата на ХХ век” (Protohtistova 2016: 102). 
С безспорна изследователска иновативност се отличава осмислянето на 
съвременната култура на плажа чрез диалога с установени литературни 
конвенции. Опирайки се на съвременните теоретични тези на Волфганг 
Изер, Пол Алперс, Тери Гифърд и др. за пасторала и за пасторализма като 
репрезентативна стратегия, осъществявана извън конкретния жанров 
формат, проф. Протохристова ситуира тематизирането на плажа в културата 
на ХХ век като поредна реактуализация на пасторалния модус, чиито 
културноисторически граници могат да бъдат положени от романтическата 
идеализация на природата през ранния ХIХ век до идеите на съвременния 
екоцентризъм.

 Наблюденията върху времевите конфигурации и функционирането 
на извънлитературните сюжети стават опорен център и на втората част, 
озаглавена „Устойчиви сюжети”, в статиите „Проспаното време. Един 
странстващ приказничен сюжет и философските му импликации” и „Един 
паралитературен сюжет и производните му тематизации”. Интересът 
към проекциите на времето като основа за литературни тематизации е в 
аналитичния фокус и на по-ранните изследвания на Клео Протохристова 
върху времето огледало/ отразеното време в творби на Рилке, Силвия 
Плат, Маларме; в „Одисей” на Джеймс Джойс и „Вълшебната планина” 
на Томас Ман (Protohtistova 2004: 109-141), както и върху „отново намере-
ното време”, аналитически „възвръщано” посредством философския 
инструментариум на Пол Рикьор, Михаил Бахтин и Гари Сол Морсън  
(Protohristova 2000: 259-268). 

 Към тези конфигурации наблюденията добавят проспаното време, 
извлечено като устойчив сюжет на основата на фабулната близост на 
японската вълшебна приказка за Урашима Таро и приказничния сюжет за Рип 
ван Уинкъл, популяризиран в олитературена версия от Уошингтън Ървинг 
през първата половина на ХIХ век. И ако акцентът при проследяването на 
“странстващия” приказничен сюжет в по-голяма степен е положен върху 
времево-дискурсивната ос, то обследването на паралитературния сюжет 
за “къщите” на Алфонс дьо Ламартин и Пиер Лоти в Пловдив и Истанбул 
задвижва интереса към сходствата и различията в „символното присвояване” 
на реални топоси, чиято обвързаност с имената на френските писатели и с 
несъществени епизоди от техните биографии става основа за изграждането 
на „квазиисторически наратив” (Protohristova 2016: 143). 

 В статията си „Музеят като топос и повествователен модус в 
творчеството на Орхан Памук и Елиф Шафак” проф. Протохристова 
продължава въпроса за литературните тематизации на пространството 
(дома, музея, града) в „Музей на невинността”, „Истанбул: спомените и 
градът” (О. Памук) и „Черно мляко” (Е. Шафак), към които в контекста на 
съпоставителното четене постепенно привлича „Музеят на безусловната 
капитулация” на Дубравка Угрешич и „Тайнственият пламък на кралица 
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Лоана” на Умберто Еко. „Употребите” на музея и музейността в текстовете 
на Памук и Шафак онагледяват както сложните взаимовръзки между фикция 
и реалност, така и „споделената склонност на авторите да успоредяват 
тематизациите на музея с инструментализирането им като повествователен 
модус […] при компенсаторното им преобразуване в жанроструктуриращ 
принцип.” (Protohristova 2016: 161).

 С превъплъщенията на „литературната носология” се откриват 
наблюденията в следващата част, „Метафори и символи”. Под формата 
на “носологичен диптих” проф. Протохристова представя на читателя 
интертекстуалните напластявания при реализацията на „недотам 
обичаната и дори екстравагантна тема”. Усещането за периферност на 
тематичната линия – като интензитет на репрезентацията и особено като 
културна функционалност – намира своето опровержение благодарение на 
избраната изследователска стратегия наред със сходствата и смисловите 
“преноси” при тематичното възпроизвеждане да се очертават пластовете 
на дълбинна реактуализация. Подходът на проф. Протохристова 
скрепва – чрез формулата на “диптиха” – от една страна, тематичните 
придвижвания в текстове на западноевропейската литературна традиция 
(Рабле, Стърн, Волтер, Дидро, Едмон Ростан), средищно място сред които 
заема вмъкнатата новела „Историята на Слокенбергий” в романа на Лорънс 
Стърн „Животът и мненията на Тристрам Шанди, джентълмен”, и от 
друга страна – точките на съприкосновение с тази традиция в режима на 
усложнена приемственост в повестта „Нос” на Николай Гогол. Безспорно 
надграждащи установената изследователска схема за влиянието на Стърн 
върху творчеството на Гогол са наблюденията върху усложнените форми 
на приемственост, при които „не просто се възпроизвежда конкретната 
тема, но и се реактуализира цялостна мотивна мрежа, налична в романа 
на Стърн.” (Protohristova 2016: 184-185).

 Изследването на динамиката на тематични линии и устойчиви 
сюжети разширява полето на репрезентация в следващата част „Социални 
фигури и исторически личности”. В нея аналитичният фокус е насочен 
към възможността чрез строго литературната интертекстуалност да 
се артикулират въпросите на интеркултурния трансфер Изток-Запад 
(„Сибирският бръснар” на Никита Михалков и парадоксът на бръснаря”) 
или за напреженията между литературноромантизиращите употреби на 
понятията в контекста на техния митотворчески потенциал и принудите 
на политическата коректност („За етнонима “цигани”, литературните 
тематизации и капаните на политическата коректност”). 

 Към анализа на филмовия сюжет на Никита Михалков проф. 
Протохристова пристъпва чрез естествено подразбиращия се от 
заглавието, но неизползван в интерпретацията на кинотекста ракурс 
на темата за бръснаря. Съизмерването на нейната филмова реализация 
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със системата от репрезентации на “литературния бръснар” и особено 
с устойчиво продуцираните в текстове на Сервантес, Фийлдинг и най-
вече Бомарше функционализации на бръснаря като персонаж с висока 
посредническа ефективност предоставя на читателя аргументите за 
усилващите се оразличавания спрямо литературната матрица. Серията 
неосъществени, подменени или просто комично провалени опити да 
бъде реализирана тази матрица с прилежащите й “медиативни” значения, 
към която е добавен и “парадоксът на бръснаря”, проф. Протохристова 
осмисля като илюстрация на драматичната некомуникативност, пред 
която е изправена “руската душа”, на „проблема за възможността или 
невъзможността тази руска душа да участва в някакъв вид културно 
взаимодействие или обмен.” (Protohristova 2016: 224).

Заключителната част, наречена CODA, фокусира вниманието върху 
тематизацията на благовещенския сюжет във флорентинската култура на 
quattrocento. Активността на този сюжет в изобразителната традиция на XVI 
век е положена в полето на задълбочена контекстуализация – една мащабна 
процедура на обвързване с рецептивната модалност на флорентинското 
общество: със социалните и менталните нагласи, социоикономическите 
и демографските фактори, с релацията вкус-поръчково изкуство, с новите 
концепции за жената, майчинството и брака (Protohristova 2016: 261-267).

Изборът на обект и стратегия на проучване в последната част 
позволява не само да бъде аргументирана връзката между сюжетен 
интензитет и социален опит в определен културен момент. Този избор 
усилва ефекта на сумиране на наблюденията в цялата книга, имплицитно 
отвеждайки и към теоретико-методологическите напрежения 
около литературната тематология, представени в нейното начало. 
Наред с това той илюстрира и перспективите пред тематологичния 
подход с възможността той да бъде съ-реден инструментариум в 
интердисциплинарните изследвания.

 С книгата си „Теми с вариации. Литературнотематични етюди” 
проф. Клео Протохристова поднася несъмнени изненади на своя 
читател. Тя предлага широкомащабни наблюдения над културни 
явления, автори, текстове, тематологична динамика, обединени от 
сериозни методологически стратегии, които разгръща с увлекателната 
илюстративност на разказа и премерената лекота на репрезентация. 
Същевременно книгата впечатлява с ерудитския си размах, опора за 
множествените аналогии и алюзии, със системността на теоретичните 
постановки и академичната си класа. 
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