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Посвещавам този труд на паметта на голе-
мия френски медиевист Жан-Шарл Пайен, 
осъществил първото двуезично издание (на 
старофренски и на съвременен френски) на 
най-ранните версии за Тристан и Изолда. 
Делото на Пайен продължи моята колежка 
и приятелка Кристиан Маркело-Ниция, под 
чието ръководство екип от медиевисти пуб-
ликуваха в престижната поредица „Плеяда“ 
на изд. „Галимар“ най-важните европейски 
трактовки за мита за Тристан и Изолда. По 
това издание бе осъществен и българският 
превод. На него дължа много и при изготвя-
нето на критическия апарат.

Стоян Атанасов



 1 Marcel Proust, A la recherche 
du temps perdu, La prisonnière, 
Gallimard, « Quarto », 1999, p. 
1725. – Преводът мой – С.А.

 2 На второ място по попу-
лярност се нарежда Говен, 
племенник на крал Артур. 
Той фигурира в повече от 
60 романа и новели. След-
ват го Ланселот и Персевал 
с присъствие в около 50 
творби. Вж. Списъка с имена 
на персонажите в средно-
вековните романи, изгот-
вен от Л.-Ф. Флютр (Louis-
Ferdinand Flutre, Table des 
noms propres dans les romans 
du Moyen Âge, 1962). В тази 
класация не включвам крал 
Артур. Неговото присъствие 
в средновековната книжни-
на е безспорно най-значи-
телното. 

Единство, което се долавя впоследствие и е 
чуждо на всяка изкуственост. Иначе би се раз-
паднало подобно на толкова систематизации 
от посредствени писатели, които прибягват 
до заглавия и подзаглавия, за да си дават вид, 
че следват едно-единствено и всеобхватно на-
мерение. Единство без изкуственост, а може 
би толкова по-реално, колкото е по-вторично и 
родено в миг на въодушевление, открито между 
отделни части, които са чакали да се обединят, 
единство несъзнателно, тоест витално, а не 
логическо и което не е премахнало разнообра-
зието, не е охладило изпълнението.

Марсел Пруст1

Историята за Тристан и 
Изолда привлича мно-
го устни разказвачи и 

писатели от епохата на зря-
лото Средновековие. Името 
на Тристан се споменава в 70 
творби, създадени между ХІІ и 
ХІV в. Героят води класацията 
по популярност и оставя зад 
себе си други звезди от рицар-
ския литературен пан теон2. 
Още с първите си трактовки 
темата за Тристан и Изолда 
прави силно впечатление на 
съвременниците. Впечатлява 
ни и сега. От романтизма до 
наши дни писатели, компо-
зитори, драматурзи и филмо-
ви творци се вдъхновяват от 
мита за Тристан, за да кажат 

Митът за Тристан  
и Изолда



8 нещо съществено за своето време. Едва ли има 
по-красноречиво доказателство за жизнеността 
на един мит от това в него да се оглеждат и раз-
познават други епохи и други култури. А в сред-
новековните първообрази на мита за Тристан и 
Изолда откриваме същностни черти на епохата, 
които изпъкват толкова по-ярко, колкото биват 
поставяни под въпрос от скандалните влюбени. 
Никоя друга любовна двойка от литературата на 
онова време не противопоставя така радикално 
любовта на брака, а оттам и на всички социални 
и морални ценности в онзи феодален свят. 

Тристан и Изолда изживяват любовта си като 
абсолют. Тя възниква от магическото въздейст-
вие на еликсира, символ на съдбата и предопре-
делението. Впоследствие волята, разумът и из-
ключителните качества на героите ще придадат 
човешки колорит на тази страст, без да отслаб-
ват нейното всесилие. Влюбените не могат да 
обичат трето лице. Тяхната вярност е безусловна 
и окончателна. Тристан е антитеза на Дон Жуан 
или на Казанова. В името на любовта си Тристан 
и Изолда са готови да жертват всичко – привър-
заност към род и семейство, социално положе-
ние, комфорт, признание. В последна сметка 
жертват и себе си, но остават неразделни и след 
смъртта. Във всичките зрелищни ситуации и 
приключения, с които е изпълнен животът на ге-

роите, те следват едно по съ-
щество метафизично чувство. 
То може да обладава всяко чо-
вешко същество и ако гене-
рира толкова романи, то е за-
щото задава определен 
поведенчески модел с универ-
сална стойност. Корените на 
това чувство са залегнали 
дълбоко в човешката душев-
ност, преди да кристализират 

 Но за разлика от чисто ли-
тературните герои Артур е 
също историческа личност, 
за която споменават множе-
ство хроники и документи. 
Статистиката за Артур се 
усложнява и поради факта, 
че между историческите 
хроники и фикционалните 
текстове границата е твърде 
пропусклива.
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в художествени форми и да станат мит, на който 
човечеството се позовава като на задължителна 
инстанция в осмислянето на любовта. От 
страстта на Тристан и Изолда не се стига до брак, 
не се раждат деца. Но тя ражда един от най-про-
никновените митове за любовта в европейската 
култура. 

Тръгнем ли назад във времето към произхода 
на мита, стигаме неизбежно до зона на мрака. 
Същностна черта на всеки мит е корените му да 
се губят. По-лесно определяме къде планинският 
поток прераства в рекичка, отколкото кога прит-
чата или легендата стават мит. Въпреки това ис-
каме да знаем повече за предисторията на мита 
за Тристан и Изолда.

Предистории
Прието е, че Тристан e герой от пиктски произ-
ход. В ранното Средновековие пиктите са насе-
лявали северната част на Шотландия. За този 
герой имало разкази, които различни келтски 
народи – ирландци, уелсци, корнуелци, бретонци 
– допълвали, видоизменяли и разпространявали 
включително и извън пределите на своите земи. 
Не е възможно да се установи пряка приемстве-
ност между тези ранни разкази. По-уместно би 
било да ги разглеждаме като части от обща тема-
тична мрежа, които в определен момент влизат 
в съзвучие помежду си, а интерференцията на 
отделните мотиви и епизоди поражда по-ма-
щабни наративи. 

За един от вероятните предтечи на Тристан 
се смята Дрист или Дристан, крал на пиктите, уп-
равлявал за кратко време около 780 г. Баща му се 
казвал Талорк. Според една легенда Дрист оти-
шъл на един от Хебридските острови, разполо-
жени на запад от страната на пиктите. Там Дрист 
чул плач: местните хора оплаквали дъщерята на 



10 краля на островите, която скоро трима великани 
щели да им отнемат като кръвнина. Дрист побе-
дил великаните и спасил принцесата, но бил 
тежко ранен. Принцесата превързала неговата 
рана, но така и не видяла лицето на своя спаси-
тел, защото бил с шлем на главата. Впоследствие 
кралят на островите обявил, че всички мъже, 
които претендирали за ръката на дъщеря му, 
трябва да се представят и да се окъпят пред него. 
Дрист бил разпознат по превръзката, кралят му 
дал дъщеря си за съпруга, но героят не приел 
предложението. 

Пиктският разказ за Дрист прониква в Уелс 
като историята за Дристан, син на Талух, който 
се влюбва в Есилт, съпруга на Марх. Името Дрис-
тан e пиктско и означава „шум“, „трясък“, „гро-
хот“. Името Есилт е вероятно ирландско. Среща 
се в т.нар. уелски триади – изброявания на групи 
по три личности или три предмета. Триада № 
80 споменава Есилт Фингуен (Essylt Fyngwen – 
буквално „Есилт Русокосата“) като една от 
трите най-неверни жени на острова. Други три-
ади споменават Дристан като един от тримата 
най-добри воини, един от тримата свинари и 
един от тримата прочути любовници във Вели-
кобритания. Триада № 26 описва как Дристан, 
свинар на Марх, праща вест до Есилт и говори за 
крал Артур. Името Марх на уелски диалект оз-
начава „кон“. Още в най-ранните писмени сви-
детелства се очертава нещо като любовен триъ-
гълник, на базата на който впоследствие 
романите ще изграждат основната конфликтна 
линия. Тук Марх е крал, съпруг на Есилт и вуйчо 
на Дристан.

Друг келтски разказ от Ир-
ландия, „Бягството на Диар-
майд и Грайне“, най-ранните 
откъси от който датират от 
Х в., в редица отношения на-

 3  Вж. R. S. Loomis, The Develop-
ment of Arthurian Romance, 
Hutchinson University Li-
brary, London, 1963, p. 78.
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помня историята за Тристан и Изолда. Младата 
Грайне е омъжена по чужда воля за стареещия 
крал Фин и се влюбва в неговия племенник Ди-
армайд. След като му прави любовна магия 
(гейс), забягва с него в гората. Отначало Диар-
майд изпитва угризения заради вуйчо си, спи на 
разстояние от Грайне, а между тях полага камък 
(или меч). По-късно Грайне засяга мъжката му 
чест с язвително подмятане, че една локва я е оп-
ръскала по бедрата там, където мъжка ръка още 
не я е пипала. От този ден връзката им станала и 
плътска.

Внимание заслужава и трети разказ, най-ран-
ните следи от който ни отвеждат в Южна Шот-
ландия от VІІІ в. Според него Дрист, другар на 
легендарния Кучулайн, участва в битка срещу 
дракон. Разказът споменава също за вълшебното 
куче на героя, както и за едно джудже.

Тези разкази били разпространявани и в юго-
западните части на Великобритания, най-вече в 
Южен Уелс и в Корнуел. Оттам след завладяването 
на Англия от нормандците (1066) те проникнали 
в централната и източната част на острова, преди 
да влязат в репертоара на стран стващи жонг-
льори, които пътували често до Франция по повод 
на големите празници и панаири. Повечето от тях 
разказвали според публиката на келтски, на ан-
глийски или на френски. 

Въпросните разкази стават част от репер-
тоара и на френските пътуващи менестрели. 
Впоследствие те получават и първите си пис-
мени обработки на някой от романските диа-
лек ти във Франция. Какво знаем за най-ранното 
присъствие във Франция на историята за 
Тристан и Изол да?  Известно е, че някой си Ла 
Шевр е написал своя версия, но тя не е достиг-
нала до нас, а за него и за други негови творби не 
знаем нищо. Друго име, свързвано с тази тема, е 
на Брери. Той е разказвал за Тристан и Изолда в 



12 двора на графовете на Поатие през 30-те или 
40-те години на ХІІ в. Косвени свидетелства за 
това, че легендата за Тристан и Изолда е била по-
зната в Южна Франция, откриваме в песните на 
двама трубадури – Бернар от Вентадур и Реимбо 
от Оранж. Въпросните песни, композирани 
около 1170 г., споменават Тристан като образец 
на влюбен с нещастна съдба.

От тези бегли и откъслечни сведения можем 
да допуснем, че през един първи етап (1130–
1170) легендата се е разпространявала във 
Франция под формата на устни разкази за от-
делни епизоди от живота на влюбените. Към 
края на този период се правят опити за обединя-
ване на епизодите в цялостен разказ, моделът за 
който е зададен от новопоявилия се роман. Ро-
манът имал амбицията да предложи пълна био-
графия на героя – от раждането до неговата 
смърт. За кой роман всъщност става дума?

Като се опират на твърденията на разказва-
чите от по-късен период, че те следват или се раз-
граничават от своите предходници, редица медие-
висти допускат съществуването на един първи 
роман, наричан най-често архетип. Според Жозеф 
Бедие например въпросният архетип, сътворен в 
средата на ХІІ в., е изиграл ролята на матрица, от 
която са произлезли пряко и независимо една от 
друга всички следващи творби на тази тема. Хипо-
тезата звучи логично. Но от този роман-архетип 
няма и следа. Трябва ли тогава да приемаме, че го 
е имало така, както астрофизиците допускат съ-
ществуването на черни дупки, макар и да не могат 
да ги наблюдават пряко? Отговорът следва да 
бъде положителен, ако изхождаме от принципно то 
разбиране, че всяко тълкуване на художествената 
творба е хипотетично. И все пак, интерпретацион-
ните хипотези биха били и по-прав доподобни, и 
по-достъпни за проверка, ако се позовават на дей-
ст вително съществуващи текстове. 
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Да вземем за пример Кретиен дьо Троа, най-
значителния автор на рицарски романи през 
втората половина на ХІІ в. В пролога към романа 
си Клижес Кретиен изброява досегашните си 
творби, сред които споменава и един „разказ за 
крал Марк и Русокосата Изолда“. Фениса, герои-
нята на същия роман, на няколко пъти заявява, 
че не иска да бъде като Изолда, с други думи не 
иска да спи едновременно със съпруга си и със 
своя любим. „Където сърцето, там и тялото“, от-
сича тя. Друг роман на Кретиен дьо Троа – Ерек и 
Енида – представя Тристан като един от рица-
рите в двора на Артур с думите: „Тристан, който 
никога не се смее.“ Подобно на други френски ав-
тори Кретиен извежда името на героя от думата 
„triste“ (тъжен). От тези две споменавания на 
главните герои става видно, че Кретиен е позна-
вал историята за Тристан и Изолда, че противо-
поставя Фениса на Изолда и че Тристан е олице-
творение на тъга. Ала по толкова малко и 
откъслечни елементи ние не можем да съдим 
цялостно нито за Кретиеновия разказ за Марк и 
Изолда, който не е достигнал до нас, нито за Кли-
жес или пък за Ерек и Енида. Автентичното пред-
ставяне на словесното художествено наследство 
ни задължава преди всичко да разграничаваме 
ясно литературните факти от хипотетичните 
интерпретации или от субективните рекон-
струкции.

В началото на ХХ в. изтъкнатият медиевист 
Жозеф Бедие публикува своята реконструкция на 
романа за Тристан и Изолда от Томас. Творбата на 
Томас, за която ще стане дума и след малко, е до-
стигнала до нас само под формата на няколко 
фрагмента. Бедие издава тези фрагменти и в съ-
щото време ги дописва така, както реставраторът 
изобразява заличената от времето фигура. Бедие 
запълва празнотите у Томас, заимствайки от 
други средновековни версии за Тристан и Изолда. 



14 Замисълът на Бедие е бил да предложи на чита-
теля цялостен разказ. Подобен е бил и подходът 
на Виоле льо Дюк, големия френски архитект и 
историк на изкуството, организирал реставрира-
нето на много средновековни паметници с цел 
публиката да добие пълна представа за първона-
чалния им вид. Основанието за реставрацията е в 
цялостта, в пълнотата. След като предлага ця-
лостна версия за живота и смъртта на Тристан и 
Изолда, вземайки за основа романа на Томас, 
Бедие прави и следваща стъпка по посока на чи-
тателската публика – изготвя адаптирано изда-
ние на съвременен френски на романа за Тристан 
и Изолда. То бе преведено и на български като 
първа среща на българския читател с легендата 
за Тристан и Изолда4. В края на предговора си към 
адаптацията на Бедие изказах надежда, че тя ще 
бъде последвана и от български превод на най-
ранните творби за Тристан и Изолда. Радвам се, 
че това става сега.

Най-ранните творби за Тристан и Изолда са 
достигнали до нас в непълен вид или пък пре-
създават само отделен епизод от сюжета. Публи-
куваме ги тук, придружени от обяснителни бе-
лежки за улеснение на читателя. Такава е и целта 
на настоящия предговор. В него първо ще пред-
ставя накратко тук преведените творби. Ще спо-
мена и други, писани в други страни под влияние 
на френските. За нас те са от значение: там къ-
дето има празнота във френския текст, неговата 
адаптация на друг език може да хвърли полезна 
светлина.

Архипелагът Тристан
Най-ранните писмени версии 
за Тристан и Изолда са френ-
ски. Датират от втората поло-
вина на ХІІ в. Тук публикуваме 

4  Вж. Романът за Тристан 
и Изолда, възобновен от 
Жозеф Бедие, превод от 
френски Първан Черкаски, 
изд. „Народна култура“, 
София, 1985.
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Тристан  
и Изолда

най-представителните: Роман за Тристан от 
Берул, Лудостта на Тристан (Оксфордски ръко-
пис), Лудостта на Тристан (Бернски ръкопис), 
Орловите нокти от Мари дьо Франс, фрагменти 
от Романа за Тристан и Изолда от Томас. После-
дователността на текстовете в настоящото изда-
ние следва не хронологията на тяхното създа-
ване, а развоя на интригата.

Берул пише своя роман към 1180 г. Творбата 
му е достигнала до нас в един-единствен ръкопис 
(№ 2171 от Фонда за френски ръкописи на На-
ционалната библиотека на Франция в Париж) от 
края на ХІІІ в. Съдържа 4486 стиха, които пресъз-
дават седем епизода от централната част на фа-
булата. Берул се назовава на два пъти в текста (ст. 
1272 и ст. 1793) – все за да подчертае, че казва ис-
тината за Тристан и Изолда било като се позо-
вава на други разказвачи (ст. 1272), било като се 
опира на авторитетна книга (ст. 1793). Освен 
тези две назовавания, за Берул нямаме други све-
дения. От преобладаващия диалект на неговата 
творба можем да съдим, че е от Нормандия. Срав-
нително доброто му познаване на географията 
на Корнуел дава основание да смятаме, че е живял 
в антуража на владетеля на това кралство в Юго-
западна Великобритания. Епизодичната струк-
тура на неговия разказ произтича от логиката, че 
влюбените не могат да живеят разделени, докато 
враговете им целят именно това – да отпратят 
Тристан задълго и далече от двора на Марк. Всеки 
епизод е построен около любовна среща, осуе-
тена от нечие нежелано присъствие или дейст-
вие. Стилът на Берул е бил определян като архаи-
чен, доколкото в него откриваме белези на епоса 
– жанр, предхождащ романа. Типично за епоса е 
външното описание на героите, предпочитание 
към действията, отколкото към описанията, чес-
тата намеса на разказвача и обръщенията му към 
публиката, осезателното присъствие на народа. 



16 Най-характерната особеност на Берул е неговата 
съпричастност към съдбата на протагонистите – 
симпатия към влюбените и презрение към тех-
ните врагове. За отбелязване е също, че в никоя 
друга френска версия за Тристан и Изолда хрис-
тиянството не присъства толкова осезателно. А и 
никъде другаде то не е толкова преиначено и ин-
струментализирано в полза на любовна връзка, 
несъвместима с Христовото учение за брака като 
благословен от Бога съюз между мъжа и жената. 
Тази съпричастност на Берул подсказва и разби-
рането му за любовта като сила, която стои над 
всичко и преодолява всички препятствия пред 
себе си.

Два кратки разказа, озаглавени Лудостта на 
Тристан, пресъздават един и същи епизод. Под 
външността на луд Тристан прониква в двора на 
Марк с надеждата да се добере безнаказано до 
Изолда, но се натъква на неочаквано препят-
ствие: кралицата нe вярва, че „лудият“ е всъщ-
ност нейният любим. В крайна сметка го разпо-
знава и приема в обятията си. Авторите на тези 
разкази са анонимни, но тяхната литературна 
изработка говори не за фолклор, а за авторска 
литература от най-висока класа. Двете версии на 
Лудостта на Тристан се съхраняват в два от-
делни ръкописа – Оксфордски и Бернски. Окс-
фордската версия съдържа 998 стиха и вероятно 
е създадена през третата четвърт на ХІІ в. Берн-
ската версия е по-кратка (584 стиха) и по-късна 
(края на ХІІ или началото на ХІІІ в.).

Друг разказ, посветен на отделен епизод от жи-
вота на Тристан и Изолда, е куртоазната новела-ле 
Орловите нокти от Мари дьо Франс. Тя вече бе 
публикувана на български като част от новелите-

ле на Мари дьо Франс5. Писана 
е между 1160–1170 г. Новелата 
описва една необикновена сре-
ща на влюбените. 

5  Мари дьо Франс, Куртоазни 
новели-ле, изд. „Изток-За-
пад“, София, 2012.


