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ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДУМИ

През първата половина на 2013 г. и първата половина на 2014 г. 
работих над деветия и десетия том на моята „Западноевропейска лите-
ратура“, обединени от обща хронологическа рамка и тематично един-
ство, маркирани в подзаглавието „Ранен европейски модернизъм, 1848 
–1914“.

Непредвидени обстоятелства попречиха деветият том да бъде изда-
ден през 2014 г. В края на същата година ръководството на издателство 
„Сиела“ реши двата тома да бъдат издадени в един по-обемист, за да 
станат по-скоро достояние на читателите. По такъв начин настоящият 
девети том се изравни по размери с втория, в който е представена лите-
ратурата на барока, класицизма и Просвещението.

Въпросното сливане на двата тома има редица предимства, които 
не възнамерявам да обсъждам тук. Като изразявам искрената си благо-
дарност към издателство „Сиела“, мой неизменен издател и спомоще-
ствувател през последните шестнадесет години (ще повторя казаното 
пред една много гледана телевизия, че изследователският ми проект не 
е подкрепен по никакъв начин от програми, от държавни или частни ин-
ституции), не сметнах, че томът се нуждае от композиционни промени. 
В него деветият том е маркиран с римската цифра „едно“, а десетият – с 
римската цифра „две“. Това по никакъв начин няма да затрудни читате-
лите.

Може би е излишно да напомням, че този обемист том е предна-
значен както за студенти, университетски преподаватели и учители, така 
и за всички ония, за които проблематиката на европейската литература 
представлява интерес. Иска ми се да вярвам, че очакванията ми към този 
том няма да се окажат напразни.

8.XII.2014 г.                                                                      АВТОРЪТ
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ОПИТ ВЪРХУ МОДЕРНИЗМА

На внимателния читател на моята поредица „Западноевропейска ли-
тература“ не може да не е направило впечатление, че в нея са органично 
преплетени елементи от историческа поетика и онова, което сме приели да 
назоваваме теория на литературата. При по-отдалечените културни пери-
оди надделява историческата поетика, а колкото повече се приближаваме 
към нашата епоха, по-отчетливо се открояват теоретическите проблеми. 
Към историческата поетика се отнасят общите характеристики на Сред-
новековието, Ренесанса, Просвещението и романтизма. По-определен те-
оретичен привкус имат главите за реализма (част пета), за романа (част 
шеста и седма), както и за канона (част осма). Не мога да не спомена и 
въвеждащата глава от четвъртата част на поредицата, онасловена „Още за 
геокултурните оси в европейската литература“, която е опит за транспози-
ция на модерната наука геополитика в областта на литературната история.

На проблематиката на реализма е посветена встъпителната студия 
към петата част от поредицата – „Реализмът – флогистонът на литерату-
рознанието“. Както загатва заглавието, авторът е на мнение, че тази про-
блематика е загубила актуалност още през първата половина на минало-
то столетие и в известен смисъл вече е обект на историческата поетика. 
Това не се отнася обаче до романа, на който са посветени въвеждащите 
глави към шести и седми том. Романът, чиято непреходна актуалност го 
превръща едва ли не в своеобразен литературен род, все още е средищен 
обект на изследване в литературознанието и още дълго ще занимава тео-
ретиците, а и романистите. Той продължи да интересува и мен и затова, 
след като привърших работата над седмия том, продължих изследвания-
та над този невероятен жанр. Плод на усилията ми бе книгата „Романът 
– що е то? Опит върху историята и поетиката на романа“, която може да 
се разглежда като своеобразно приложение към настоящата поредица. 
Проблемът за литературния канон доскоро бе актуален за постмодерно-
то литературознание и неслучайно той е въвеждащ в проблематиката на 
осмия том. В постмодерното културознание обаче актуалните проблеми 
твърде бързо застаряват, поради което той не е така интригуващ, както 
преди две-три десетилетия.

Неизменно актуален и проблемен си остава обаче въпросът за мо-
дернизма, на който е посветено въведението в настоящия девети том 
от поредицата „Западноевропейската литература“. Причините за тази 
злободневност са много и най-разнообразни. Сред най-съществените 
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бихме могли да откроим две. Все още проблемен и неразрешен докрай е 
въпросът за прехода и границата между модернизъм и постмодернизъм, 
който изследователите единодушно отнасят към втората половина на 
ХХ век, но не са така единодушни относно десетилетието на прехода. За 
страните в посткомунистически стадий проблемен се оказва подходът на 
марксическото литературознание към проблематиката на модернизма. 
Така от двете страни на „желязната завеса“ доминираха два коренно раз-
лични подхода към модернизма. Подходът на, условно казано, западното 
литературознание бе есенциален, или културноисторически, докато за 
марксическото литературознание бе характерно телеологическото мис-
лене, за което, както е добре известно, съществен компонент са социоло-
гическите и дори грубо партийните постулати, извеждани от постановъ-
чната статия на Ленин „Партийна организация и партийна литература“.

Поради посоченото, а и поради впечатляващата сложност на про-
блематиката и днес литературоведите не само у нас имат твърде при-
близителна представа какво всъщност представлява модернизмът. Из-
кушаваща е перспективата да бъде предложена някаква формулировка в 
качеството на работна хипотеза, както вече сме постъпвали нееднократ-
но по повод на други сложни или нерешени докрай проблеми. Макар 
че литературознанието в бившите социалистически страни неизбежно 
носи „родилни петна“ от марксическата естетика, и в западната естетика 
не съществува единодушие по редица основни въпроси, свързани с мо-
дернизма. Многократно обговарян и нерешен до днес е въпросът дали 
модернизмът е направление, каквито са например класицизмът и роман-
тизмът, или е сбор от множество национални „модернизми“ с присъщи-
те им етнокултурни разцветки и особености. Съществена отлика в раз-
бирането на „западния“ и „източния“, условно казано, модернизъм е и 
датировката, особено на началната фаза на модернизма. Марксическата 
естетика отнася модернизма към началото на двадесети век, докато за-
падната естетика свързва появата му с всеобщата криза в буржоазна Ев-
ропа около средата на XIX век, с революционната вълна от 1848–1849 
г. и критическата дейност на Шарл Бодлер, който безспорно е сред най-
ярките фигури на ранния европейски модернизъм.

Друг нерешен проблем, свързан с модернизма, е отношението на 
литературното направление към аналогични явления в живописта, пла-
стическите изкуства и архитектурата, доколкото тези явления съвпадат 
не само по време, но са сродни и като естетически феномени. Извест-
но е, че импресионизмът, експресионизмът и сюрреализмът са колкото 
литературни, толкова и художествени направления. Но докато отно-
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шението между импресионизъм и символизъм е по-скоро в сферата на 
аналогията, при другите две направления то е значително по-директно, 
а и едва ли ще е пресилено твърдението, че експресионизмът и сюрреа-
лизмът в живописта и пластическите изкуства са по-значително явление, 
отколкото тези в литературата.

Споменахме също така, че дискусионен в съвременното литерату-
рознание е и въпросът за горната граница на модернизма. Американско-
то (САЩ) и западноевропейското литературознание отстояват различни 
гледни точки по този проблем. В книгата си „Романът – що е то?“ обо-
значавам този преход, макар и не ултимативно, към периода на 60–70-
те години на ХХ век, времето около влиятелния кръг край френското 
списание „Тел Кел“, а като първи впечатляващ образец на постмодерния 
роман се спирам по-обстойно на „Игра на дама“ (1963) на аржентинския 
писател Хулио Кортасар. Това е напълно възможна и защитима гледна 
точка по въпроса, но все пак европоцентрична гледна точка, доколкото 
в американското литературознание има и други виждания по въпроса.

По-различна е гледната точка и в немското литературознание, което 
ми изглежда най-авторитетно по въпроса в сравнение с европейските си 
посестрими в лицето на културолози и критици като Ханс Роберт Яус и 
Юрген Хабермас. Няма да скрия, че основавам вижданията си за модерниз-
ма до голяма степен въз основа на станали вече класически публикации на 
Х. Р. Яус, на които ще се спра по-нататък. Като въведение в темата обаче 
предпочитам да се позова на есето на Хабермас „Модерността – един не-
довършен проект“. То всъщност е словото, произнесено от Хабермас през 
септември 1980 г. по повод връчването на наградата на името на Теодор 
Адорно във Франкфурт на Майн. По-късно същият текст е бил четен през 
март 1981 г. в Нюйоркския университет и публикуван през същата годи-
на в списание „New German Critique“ [тук липсваща в ръкописа бел. под 
линия] под заглавието „Модернизмът срещу постмодернизма“. В първата 
част на есето Хабермас смята за безспорно приключването на епохата на 
модернизма (тук е уместно да напомним, че немското понятие Moderne, 
употребявано както от Хабермас, така и от Яус, има двойно дъно и озна-
чава „модернизъм“ и „модерност“, които са различни неща, предавани на 
английски с понятията modernity и modernism), цитирайки мнението на 
критика на влиятелния западногермански вестник „Франкфуртер алгемай-
не цайтунг“ по повод на биеналето на архитектурата във Венеция през 
1980 г., Хабермас определя като „диагноза на нашето време“ твърдението 
на критика: „Постмодернизмът окончателно се самоопределя като анти-
модернизъм“. Неговият кратък коментар гласи: „Това твърдение описва 
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едно емоционално течение в нашето време, проникнало във всички сфери 
на интелектуалния живот. То постави на дневен ред теориите за постпрос-
вещението, постмодерността,та дори за следисторията“.

За повечето сериозни изследователи на постмодернизма, сред кои-
то няма как да не отбележим Ханс Бертенс, двете издания на чиято мо-
нография към края на 90-те години на ХХ век „Идеята за постмодерниз-
ма. Една история“ направиха сензация, модернизмът е интересен като 
антитеза и отправна точка спрямо постмодернизма. В цитираното есе 
на Юрген Хабермас гледната точка за прехода от модернизъм към пост-
модернизъм е доста близка до застъпваната от мен теза: „Напоследък 
духът на естетическия модернизъм започна да остарява. През 60-те го-
дини той все още бе актуален, обаче след 70-те трябваше да допуснем, 
че модернизмът предизвиква значително по-слаб отклик, отколкото пре-
ди петнадесет години. Октавио Пас, участник и спътник на модернизма, 
отбеляза още в средата на 60-те години, че „авангардът от 1967 повтаря 
деянията и жестовете на оня от 1917 г. Днес ние експериментираме края 
на идеята за модерно изкуство“. Трудът на Петер Бюргер ни научи отто-
гава да говорим за „поставангардно изкуство“, като това понятие трябва 
да означава провала на сюрреалистичния бунт. Но какво е значението 
на този провал? Дали той не е знак за сбогуване с модерността? И най-
общо казано, дали съществуването на поставангардизма означава пре-
ход към по-широкото явление постмодерн?“.

Трите последователни въпроса ясно намекват колко неразработена 
е проблематиката както на модернизма, така и на незаконното му отроче 
постмодернизма. 

За същата проблематичност свидетелства и началото на въведени-
ето към впечатляващото изследване на Ханс Бертенс, публикувано най-
напред на английски в Лондон през 1955 г.: „Постмодернизъм е дразнещо 
понятие, каквито са впрочем и постмодерн, постмодернист, постмодер-
ност, както и каквото и да е друго, изводимо от този корен. Сред лавината 
от статии и книги, утвърдили употребата на понятието след края на 50-те 
години, постмодернизмът е прилаган на различни равнища на концептуал-
на абстракция за широк кръг от обекти и явления от онова, което е прието 
да назоваваме действителност. Следователно постмодернизмът представ-
лява едновременно няколко неща. Най-напред той се отнася към цял ком-
плекс от антимодернистически творчески стратегии, изникнали през 50-те 
години на ХХ век и станали обичайни през 60-те. Но тъй като той бе упо-
требяван за диаметрално противоположни практики в различни творчески 
направления, терминът бе дълбоко проблематичен още от самото начало“.
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Мнението на авторитетни културолози и изследователи на модер-
низма и постмодернизма като Юрген Хабермас и Ханс Бертенс достатъ-
чно красноречиво загатва сложността на разискваната проблематика. 
Но както е прието да се казва, нека не запрягаме каруцата пред коня, 
защото средищен в нашето изследване ще бъде проблемът за модерниз-
ма, а не за постмодернизма. Затова ще се задоволим да отбележим в 
аванс само, че в диалектическата спирала на развитието ранният модер-
низъм и постмодернизмът са огледално сходни с духа на отрицание на 
предходната култура. И ако приемем твърдението на критика от „Франк-
фуртер алгемайне цайтунг“, че постмодернизмът по същество е антимо-
дернизъм, не бива да забравяме, че в едно от последните съчинения на 
барда на ранния европейски модернизъм Фридрих Ницше „Антихрист“ 
(1888) последният, 62-ри фрагмент на тази кратка книга завършва със 
знаменателното изречение „Преоценка на всички ценности...!“.

Препинателните знаци са на самия Ницше. Те свидетелстват, че фи-
лософът аморалист е имал какво да добави към своя любим лозунг, но не 
успял да го стори, защото само няколко месеца след така плодоносната 
за него 1888 г. той потънал завинаги в безпаметството на лудостта и 
през останалото му десетилетие физическо съществуване не е успял да 
вкуси достатъчно от сладостта на всеевропейската си слава на мислител 
и пророк, вестител на нови скрижали.

И ако постмодернизмът е антимодернизъм в смисъла на „творчески 
стратегии“, както твърди Х. Бертенс, като философска стратегия той е 
преди всичко „отказ от големите наративи“ според популярното опреде-
ление на френските идеолози на постмодернизма, а това е по същество 
новото звучене на цитираната Ницшева формула „Преоценка на всички 
ценности!“.

Доколкото все още сме в полето на постмодерна, хвърлящ несигурни 
отблясъци върху енигматичната същност на неразгадания докрай модер-
низъм, нека не пропуснем да отбележим, че в европейското културозна-
ние и литературна теория проблематиката на постмодернизма е не само 
обговорена, но и до голяма степен решена благодарение на задочния спор 
между немеца Юрген Хабермас и французина Жан-Франсоа Лиотар. Ня-
мам възможност да проследя по-подробно този знаменателен спор. Ще 
отбележим все пак, че още през 1979 г. Лиотар публикува в авторитетно-
то парижко издателство „Едисион дьо Минюи“ книгата си „Постмодер-
ната ситуация“, с която хвърли ръкавица към всички изследователи на 
явлението. И като припомним за всеки случай, че Хабермас и Лиотар са 
преди всичко философи и социолози, не е повод за учудване, че техният 
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стил нерядко затруднява масовия читател, като този на французина, про-
тивно на всички очаквания, е по-усложнен от този на немеца. Та ето какво 
четем във въведението към „Постмодерната ситуация“: 

„Ако опростим нещата до крайност, можем да приемем, че „пост-
модерното“ е недоверие в метаразказите. Това недоверие е последица 
от прогреса на науките; а този прогрес на свой ред също го предполага. 
На остарялостта на метаповествователния порядък на легитимацията 
съответства тъкмо кризата в метафизическата философия, както и кри-
зата в зависещите от нея университетски институции. Повествователна-
та функция губи своите функтури: големия герой, големите опасности, 
големите пътешествия и голямата цел. Тя се разпръсва на множество 
късчета от езиково-повествователни елементи, както и от денотативни, 
предписателни и т.н., като всеки от тях носи в себе си и прагматични 
валентности sui generis“ (прев. Тони Николов).

Подходът на Лиотар към онова, което той нарича „метаповество-
вателен порядък на легитимацията“, е операционален и прагматичен. За 
разлика от него Хабермас подхожда към кризисната характеристика на 
„постмодерната ситуация“ от по-определено социологическа позиция, 
като се позовава в споменатото есе на американския неоконсервативен 
идеолог Даниъл Бел, автор на популярната книга „Културните противо-
речия на капитализма“. Хабермас приема тезата на Бел, че кризата в 
развитите буржоазни общества се дължи на „разрива между култура 
и общност“. „Бел ситуира бремето на отговорността – коментира по-
нататък Хабермас, – за упадъка на протестантската етика (явление, ко-
ето смущаваше още Макс Вебер) върху „съперничещата култура“. В 
съвременните си форми културата предизвиква ненавист към конвенци-
ите и добродетелите на всекидневието, която се осъзнава под натиска на 
икономическите и административните императиви.“

В редица отношения „постмодерната ситуация“ от ХХ век е сходна 
с „модерната ситуация“ от XIX век, затова ще се опитаме да проясним 
най-напред марксисткото разбиране за модернизма, което в общи линии 
бе валидно в страните от бившия комунистически блок до времето на 
„нежните“ революции в края на миналото столетие. В телеологично-со-
циологическата визия на марксистката естетика модернизмът бе рожба 
на упадъчната буржоазна култура и по презумпция не можеше да бъде 
присъщ на новото социалистическо общество. Фундаменталната харак-
теристика на модернизма като упадъчно изкуство с различна острота и 
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изобилие от нюанси бе неизменен елемент при оценката на различните 
форми и направления, попадащи в тази рубрика. Естетическият телеоло-
гизъм на марксистката естетика донейде напомня за постулативно опти-
мистичната теодицея на Лайбниц. „Предустановената хармония“ е лесно 
доловима в естетическата схема ренесансов реализъм – критически реа-
лизъм – социалистически реализъм, а онова, което не се вместваше в тези 
монади, неизбежно трябваше да попадне в категорията на „изроденото 
изкуство“ според терминологията на идеолозите на националсоциализма, 
съвпадаща за съжаление с някои от постулатите на Сталиновата естетика.

След Втората световна война марксистката естетика съумя да се 
избави от някои свои „детски болести“, ако си послужим с израза на Ле-
нин. По-диференцирана и по-гъвкава стана и оценката на модернизма, 
но основното в характеристиката му си остана – разбирането за него 
като продукт на упадъчната буржоазна култура, както и за изконната му 
непринадлежност към социалистическото изкуство и литература. Ако 
надникнем в деветтомната съветска „Краткая литературная энциклопе-
дия“ (М., 1962–1978), която и до днес е надежден източник на знания 
за отминали културноисторически епохи, ще се убедим в принципната 
невъзможност на марксистката естетика да подходи адекватно към про-
блематиката на модернизма. В четвъртия том на енциклопедията, публи-
куван през 1967 г., статията за модернизма (с. 904–912) е написана от И. 
Б. Чернова с претенцията за аналитичен подход към явлението. Макар 
че редица оценки за конкретни автори и творби са напълно приемливи, 
в статията липсва ясно разбиране за същността на модернизма. Достатъ-
чно е да цитираме първите две изречения, за да се убедим в това: 

„МОДЕРНИЗЪМ (от фр. moderne – най-нов, съвременен) – об-
щото условно наименование на кризисните явления в световното из-
куство през ХХ век, в частност в литературата. Този термин, характе-
рен предимно за съветската естетика, е неточен, тъй като подчертава 
влечението на творците модернисти към авангардизма, към създаването 
на нови форми, противопоставени на хармоничните форми на класиче-
ското изкуство, което е съществена черта на модернизма, но вторична 
по отношение на основните особености на онази нагласа, която сродява 
различните модернистични течения... Обаче не може да се отрича при-
емствеността между декадентството и модернизма, доловима в сходната 
интерпретация на проблема за личността, на обективния свят, живота и 
смъртта, творчеството, разума и смисъла на историята“.
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Конструирната от този текст триада декадентство – модернизъм – 
авангардизъм сякаш дава основание на авторката да отнесе модерниз-
ма към двадесети век. Освен това според нея модернизмът е явление, 
различно от декадентството и авангардизма, макар да притежава редица 
общи черти с тях. В съвременното разбиране за модернизма подобно 
разграничение не съществува. Според моето разбиране модернизмът е 
съвкупност от множество „модернизми“, чието начало би следвало да се 
търси около средата на XIX в.

По-нататък И. В. Чернова прави своеобразен опит за характери-
стика на модернизма по родов признак, което трудно є се удава. Осо-
бено трудно податлив на подобен анализ е романът, за който авторката 
твърди, че „модернистите се стремят да възкресят в изкуството митот-
ворческия метод, чиито възможности са противопоставени на „атоми-
стическото“, фрагментарно мислене на индивидуума в съвременно-
то буржоазно общество“. По какъв начин обаче този „митотворчески 
метод“, действително присъщ на някои от модерните романи, отдавна 
превърнали се в класика, се свързва или родее с „принципния антипси-
хологизъм“ на антиромана от 50-те и 60-те години на ХХ век авторката 
не е в състояние да отговори. И все пак въпреки многобройните несъ-
гласуваности и произволни твърдения разглежданата статия се отличава 
с принципно коректен и конструктивен тон, особено що се отнася до 
взаимопроникването между реализъм и модернизъм. Ето как завършва 
статията на Чернова: „В реалния процес на развитието на световната 
литература през ХХ в. границата между модернизма и реализма често 
се оказва проблематична. В творчеството на редица големи писатели 
(например У. Фокнър, отчасти Ъ. Хемингуей) черти от едното и другото 
нерядко си съседстват или са преплетени. Но и наследството на твор-
ци като Аполинер, Пруст, Кафка, Музил, Джойс, Камю, Елиът, у които 
преобладава модернизмът, не е сводимо до новаторските експерименти, 
създаващи затворения кръг на литературата за сноби или псевдолитера-
тура, и е достоен обект за сериозно изучаване“.

В този финал е задействал добре познатият синдром на марксист-
ката естетика, известен под ироничното наименование „дотолкова, до-
колкото“, за който сме писали по друг повод в един от томовете в на-
стоящата поредица.

Тук е уместно да припомним, че родната естетическа мисъл, захлупена 
под похлупака на марксистките догми, бе значително по-несамостоятелна 
в сравнение с естетиката на Полша и Унгария например, по причини, 
които няма да разискваме тук. Поради това телеологическият социоло-
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гизъм е много по-отчетливо изявен при характеристиката на модернизма 
в обемистия „Речник на литературните термини“, чието трето издание от 
1973 г. притежавам. Ето какво четем там на заглавна дума модернизъм: 
„МОДЕРНИЗЪМ (от фр. moderne – най-нов, съвременен). Название на 
различни реакционни, упадъчни течения в буржоазната литература през 
епохата на империализма, които предявяват претенции, че внасят нещо 
съвременно, оригинално, ново в изкуството.

Буржоазните литературоведи се стремят да свържат модернизма с 
епохата, гледана през техните очи. Двадесетият век е време на войни, 
на човешки бедствия, чиито причини за буржоазния „модерен човек“ 
са загадъчни. За най-типичния модернизъм действителността е грозна и 
неразумна, затова трябва да се отрече, да се разруши, да се признае за 
илюзорна. Човекът е слабо, самотно същество, ето защо литературата 
трябва да отразява неговата безпомощност, отчужденост и песимизъм“.

Сигурно няма да е излишно да припомня, че естетиката през то-
талитарните епохи е нормативна, т.е. предписателна, тъй като поучава 
писателите как трябва да пишат, за да създават образцови творби. Няма 
да обсъждаме странното словосъчетание „най-типичният модернизъм“. 
В края на статията за модернизма, която е образец на наукоподобие, 
авторът изразява загриженост относно влиянието на модернизма върху 
литературата на социалистическите страни: 

„Модернизмът и неговите разновидности (формализъм, натура-
лизъм, естетизъм, абстракционизъм, сюрреализъм, екзистенциализъм и 
др.) като естетическо и идеологическо оръжие на съвременния империа-
лизъм се стреми да оказва влияние и в социалистическите страни, опитва 
се да внесе бацилите на идейно, художествено и морално загниване и 
разложение. През различни пролуки, прикрити под мантията на лъжливо 
новаторство, упадъчните течения проникват и у нас. Те оказват въздей-
ствие върху някои дейци на литературата и изкуството и неусетно ги 
увличат към нездрави тенденции: изтъкване на формата пред съдържа-
нието на художествената творба, прокарване на мъгляви идеи, рисуване 
на уродливи образи, изразяване чувства на песимизъм и скептицизъм, 
чужди на нашия живот, отричане или пренебрежително подценяване на 
нашето литературно наследство, което се обявява за остаряло, и др. На-
шата творческа интелигенция дава решителен отпор срещу увлеченията 
по формализма и абстракционизма, срещу проникването на буржоазно 
влияние в социалистическата култура. Мирното съвместно съществува-
не в областта на идеологията е недопустимо, то би означавало да се даде 
подслон на врага, за да върши разложителна работа. Здравата комуни-
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стическа идейност и партийност са главен принцип на литературата и 
изкуството на социалистическия реализъм“.

За такова ясно постулативно изказване е подходяща журналисти-
ческата формула: „Без коментар“. Няма да скрия обаче, че това сбито 
изложение на марксистката позиция спрямо модернизма оставя непри-
ятния привкус на краен примитивизъм и естетически догматизъм. А 
тъй като все по-малко стават свидетелите на социалистическия период 
в световната, а и в родната история, смятам се задължен да свидетел-
ствам и като участник в културния живот в България през втората, по-
значителна половина от този период (1966–1989) като литературен кри-
тик, литературовед и университетски преподавател. Оставям настрана 
неопровержимия факт, че през социалистическото почти полустолетие 
българската култура, изкуство и литература постигнаха редица забеле-
жителни успехи, които бяха признати и оценени и на Запад независимо 
от идеологическото противостоене. Естетиката, литературознанието и 
културознанието бяха относително по-малко успешни звена от култура-
та поради застиналите догми на марксистката естетика. Но цитираните 
мантри са най-крайният и очебийно непрофесионален израз на естети-
чески догматизъм. През социалистическия период у нас се изявиха не-
колцина ярки естетици и културолози, чийто принос за преодоляването 
на естетическия догматизъм е безспорен, а понякога трудно оценим. 
Лично аз винаги съм бил респектиран и съм се равнявал по постижения-
та на предходното спрямо моето поколение от учени, естетици и литера-
туроведи. Сред това съзвездие се открояват имената на родените около 
1929 г. Минко Николов, Цветан Стоянов, Исак Паси, Атанас Натев и 
Димитър Аврамов. Тяхната житейска и творческа съдба бе различна, 
различни бяха творческите коти, които те достигнаха. М. Николов и Цв. 
Стоянов не успяха да разгърнат докрай големите си възможности по-
ради трагични обстоятелства, довели до ранната им смърт. Професио-
налната кариера на останалите бе продължителна и успешна. Общото 
между всички тях е в това, че те успяха да специализират на Запад, да 
се школуват у авторитетни западни култури на немски, френски, англий-
ски. Освен културолог Цв. Стоянов бе и добър преводач от английски, а 
проф. Исак Паси, който владееше основните западни езици, в продълже-
ние на половин столетие с достойно за възхита постоянство представи 
на българския читател основните творби на водещите европейски фило-
софи, естетици и литературоведи. Изключително трудно е да се отсъди 
кой измежду споменатите бе най-ерудиран и подготвен, но едва ли е слу-


