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Рецепция на Е. Т. А. Хофман в България не може да се мери ка-

то обем с възприемането на други немски автори като Й. В. Гьоте, 
Фридрих Шилер, Хайнрих Хайне. В сравнение с тях преводите, изда-
нията и коментарите на Хофмановите произведения на български 
език са значително по-малко. Тази оскъдност се забелязва и от изсле-
дователите на немския романтик. „Съдбата на Хофмановото творчес-
тво в България е сложна и странна“1 – пише известният български 
преводач Венцеслав Константинов в първите редове на рецензията си 
към изданието „Е. Т. А. Хофман. Избрани творби в 2 тома“ („Народна 
култура“, 1987). Елена Нерлих-Златева започва студията си върху ус-
вояването на Е. Т. А.-Хофмановото творчество у нас с думите: „Ре-
цепцията на Е. Т. А. Хофман в България не блести под щастлива звез-
да, особено когато човек има пред очите си френската и руската ре-
цепция“ (Нерлих-Златева 1998: 50). За съвременния български Хоф-
манов почитател Хайнрих-Хайневата характеристика за творчеството 
на немския романтик – „писък на ужас в 20 тома“ – буди недоумение. 
И това е не поради първата част от израза – „писък на ужас“, а заради 
стряскащото количество томове, които така и все още в голямата си 
част не са познати на българската аудитория. Хофмановите произве-

                                                           
1 Константинов 1988.  
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дения достигат до непрофесионално ангажирания негов читател у нас 
преди всичко чрез цитирания по-горе двутомник с избрани творби и 
чрез епизодичното присъствие на отделни новели в сборници, посве-
тени на немския романтизъм. 

Защо Е. Т. А. Хофман не е познат в България така, както е във 
Франция и в Русия? Защо преводите му на български език не следват 
ритмичност от първата си публикация нататък, а бележат вълни на 
активизация и на спад на интереса във времето? Отглас от аналогични 
тенденции в Германия ли е това, или е въпрос на собствено български 
културологични предпоставки? Какви са причините Е. Т. А. Хофман 
дълги години у нас да бъде назоваван „реакционер“, „пасивен роман-
тик“ и „детски писател“? Защо в българските критически коментари 
творчеството му се разпъва на Прокрустово ложе в зависимост от по-
литическата ситуация в България и нейната идеологическа ориента-
ция? Резултат от политическата конюнктура в България ли е това, или 
на външни влияния? Какво подхранва българските театрални, музи-
кални и филмови интерпретации по произведения на Е. Т. А. Хофман 
в периода от края на 80-те години на ХХ век до наши дни? Как ги 
възприемат българската и немската публика? Какви са отзивите за тях 
в чуждестранния печат? Как и с какво немската култура провокира 
рецепцията на Е. Т. А. Хофман в наши дни и на българска територия? 

Търсенето на отговорите на тези и на други въпроси е в периме-
търа на настоящото изследване. То е част от едно по-обемно проучва-
не върху рецепцията на Е. Т. А. Хофман в България, чиято основна 
цел е издирването и систематизацията на преводи на Хофманови про-
изведения, на техни адаптации, музикални, театрални и филмови ин-
терпретации, коментари, критически бележки, рецензии, научни изс-
ледвания, осъществени на български език в периода от края на ХIХ 
век до наши дни. За отправна точка е взет първият български превод 
на Хофманова творба от френски език – „Госпожица фон Скюдери“ 
(Пловдив, 1881), а краен ориентир e филмът на Анри Кулев – „Цахес“ 
(2010), чиято българска премиера се състоя на 16 януари 2012 г. 

Проучване върху рецепцията на Е. Т. А. Хофман в България в 
пълен обем не е правено. Респектиращата и изключително задълбоче-
на студия на Елена Нерлих-Златева „Рецепцията на Е. Т. А. Хофман в 
България“ (Нерлих-Златева 1998) приключва с рецептивната ситуация 
у нас към 1989/1990 г., като вниманието е фокусирано главно върху 
преводите и изданията на Хофманови произведения в периода от 1881 
г. до 1987 г., отзивите за тях и обусловеността им от културно-
политическата ситуация в България. С аналогичен обхват и тематика 
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са и статиите на известния български преводач и изследовател Вен-
цеслав Константинов (Константинов 1982, 1988, 1989, 2010). 

Встрани от рецептивистките изследвания остава опосредствано-
то възприемане на Е. Т. А. Хофман – чрез оперни, балетни, театрални 
и филмови интерпретации, реализирани от български творчески ко-
лективи пред местна и немска публика, както и отзвукът, който те 
предизвикват. Не са проучени също и гостуванията на български ар-
тистични състави – театрални, оперни, балетни – в Германия и в Авс-
трия. Съпоставителният план при изследването на Хофмановата ре-
цепция у нас е допускан само за отличаването на дефицити – недоста-
тъчен брой преводи и издания на български език в сравнение с други 
страни, идеологизацията на Хофмановото творчество по време на со-
циализма в България в паралел с рецепцията му в Европа, ограниче-
ното познаване на произведенията му от българския читател за разли-
ка от френските и руските читатели.  

Накратко картината на преводите и интерпретациите на Е. Т. А. 
Хофман в България включва: 18 издания2, които съдържат (изцяло 
или частично) над 25 творби на Е. Т. А. Хофман; една театрална ин-
терпретация („Фантасмагории“, реж. Стефан Москов), осъществена в 
няколко варианта през периода 1988–2004 г. (в Родопския драматичен 
театър – 1988/1989 г., в Общински театър „Сириус“ – София – 1990–
1991 г.; в Театър „Българска армия“ – 2004–2007 г.; „Малкият Цахес, 
наречен Цинобър“ в театър „Талия“ – Хамбург, 2003/2004 г.); една 
филмова интерпретация („Цахес“, реж. Анри Кулев, 2010), постанов-
ки на опери и балети, създадени по негови произведения („Хофмано-
ви разкази“ от Офенбах, „Копелия“ от Леон Делиб, „Лешникотрошач-
ката“ от П. И. Чайковски). Сред българските писатели, повлияни от 
Хофмановите теми, мотиви, стилистика, са отличавани диаболистите 
от 20-те години на ХХ век (Георги Райчев, Светослав Минков, Вла-
димир Полянов и др.); отделни автори като Николай Райнов, Чавдар 
Мутафов, Атанас Далчев; съвременни писатели, немски възпитаници 
(Владо Даверов, Виктор Пасков). Собствено музикалното творчество 
на Е. Т. А. Хофман е познато само на тесен кръг специалисти в Бълга-
рия. 

Като изхожда от състоянието на преводите на Е. Т. А. Хофман на 
български език, Елена Нерлих-Златева очертава три фази на рецепция:  

                                                           
2 Петнадесет от тях подробно са представени в цитираната студия на Елена Нер-
лих-Златева. 
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I. 80-те години на ХIX век; 
II. 20-те години на ХХ век; 
III. 70-те – 80-те години на ХХ век (Нерлих-Златева 1998: 52). 
Към тях може да се добави и четвърта рецептивна вълна, която 

стартира непосредствено в края на 80-те и началото на 90-те години на 
ХХ век и продължава до настоящето. Тя е ориентирана към изкуствата 
театър, опера, балет и филмово изкуство. 

Паралелното разглеждане на вълните на интерес към Е. Т. А. 
Хофман в България в областта на преводите, литературата, музиката, 
театралното и филмовото изкуство очертава един интересен момент 
на съвпадение. Именно през втория рецептивен период – 20-те годи-
ни на ХХ век – се полага началото на едно комплексно усвояване на  
Е. Т. А. Хофман в България чрез преводи, литература и музика. От 20-
те години на ХХ век датират: 

 първите преводи на Е. Т. А. Хофман в България от оригинален 
език („Троши-орешко“, прев. Ив. Кръстев, 1921; „Дон Жуан. Приказно 
събитие, което се случи с един пътуващ ентусиаст“, прев. П. Спасов, 
1926; „Принцеса Брамбила“, прев. Е. и В. Бояджиеви, 1928, и др.); 

 премиерите на българска сцена на операта „Хофманови раз-
кази“ от Офенбах (София, 9 март 1922 г.) и на балета „Копелия“ от 
Леон Делиб (София, 22 февруари 1928 г.); 

 първата заявка за литературна рецепция – българският диа-
болизъм. 

Причината за интензифицираната рецепция може да се потърси 
в контактологични полета между българската и немската култура, 
оформили се през 20-те години в резултат на обучението или преби-
ваването в Германия на бъдещи български писатели, диригенти, ба-
летмайстори. Тези полета на контакти са: 

 по линия на диаболизма – Георги Райчев, един от представи-
телите на диаболизма, живее в Мюнхен в периода 1923–1924 г. По 
същото време там следват Владимир Полянов (1922–1923) и Чавдар 
Мутафов (1923–1925). Светослав Минков също учи в Мюнхен (1927); 

 по линия на оперното изкуство – един от първите диригенти 
на операта „Хофманови разкази“ е Асен Найденов, който от 1920 до 
1923 г. изучава музика, композиране и дирижиране във Виена и в 
Лайпциг; 

 по линия на балета – спектакълът „Копелия“ е първата пос-
тановка на софийска сцена на известния български балетмайстор 
Атанас Петров, учил в Берлин (1920 – 1923), а впоследствие работил в 
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Държавната опера – Берлин. Смята се, че именно балетът „Копелия“ 
поставя началото на българското професионално балетно изкуство. 

Тъй като Хофмановите издания на български език от 20-те и на-
чалото на 30-те години на ХХ век не указват оригиналното издание, 
от което е преводът, а сведенията за преводачите им са твърде оскъд-
ни, може да се предположи, че като източници са послужили именно 
книги, донесени от българи, пребивавали в Германия. Една хипотеза 
за оригиналния адрес на публикациите ориентира към мюнхенските 
издания на Е. Т. А. Хофман. По данни на Е. Т. А. Хофман – архив към 
Държавната библиотека – Берлин, в периода 1908–1925 г. те наброя-
ват 34, а само в интервала 1920–1925 г., когато в Мюнхен се забелязва 
значително българско присъствие3, броят на изданията е 15. Така в 
своя зародиш рецепцията на Е. Т. А. Хофман от изкуствата в Бълга-
рия тръгва от потапянето на българските творци в атмосферата на 
немските университетски градове и от съприкосновението им с немс-
ката култура през първата половина на 20-те години на ХХ век. 

Следващата фаза на рецепция, очертана от Нерлих-Златева – 70-
те – 80-те години на ХХ век – остава затворена преди всичко в рам-
ките на преводачеството. Именно тогава се появява значителна част 
от произведенията на Е. Т. А. Хофман на български език. Литератур-
нокритическата рецепция е твърде плаха. Тя се заключава предимно в 
предговори, съставителски и преводачески коментари и бележки. В 
хода на тези две десетилетия постепенно се преодоляват поставените 
от българската социалистическа литературна критика етикети върху 
Е. Т. А. Хофман като „реакционен“, „пасивен романтик“ и „детски 
писател“, за да се стигне до компромисното му възприемане на ро-
мантик, който в късните си години се ориентира към здравите пози-
ции на реализма. Всъщност тази тенденция се подготвя още в края на 
предходното десетилетие. В речникова статии за Е. Т. А. Хофман в 
„Кратка българска енциклопедия“ (1969) като най-характерно качест-
во на творчеството му е посочено „бягството от дребнобуржоазния 
свят в света на фантазията и мистиката с цел да проникне в същността 
на нещата“ (Георгиев, ред. 1969: 390). Потърсен е обаче и път за ком-
пенсиране на тези „нездрави“ уклони към мистика чрез последващата 
констатация: „Въпреки това в творчеството на Хофман има известни 
                                                           
3 Освен представителите на българския диаболизъм в Мюнхен учат и специали-
зират художниците Дечко Узунов (1922–1924), Константин Щъркелов, поетесата 
Елисавета Багряна. Големият български поет Николай Лилиев работи в библио-
теките във Виена и в Мюнхен през периода 1921–1924 г. 
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реалистични черти“ (Георгиев, ред. 1969: 390). Настояването за „из-
вестни реалистични черти“ всъщност е подтекстовото оправдание 
името на Е. Т. А. Хофман да бъде включено в една енциклопедия, ко-
ято изрично настоява да бъде „първата универсална енциклопедия на 
социалистическа България“ (курсивът мой, С. Ч.) (Георгиев, ред. 
1969: 6). 

На този трети етап от Хофмановата рецепция у нас на пръв пог-
лед няма основания да се говори за контактологични полета с немската 
култура и за конкретни влияния от Германия. Проблемът Е. Т. А. Хоф-
ман в България се явява специфично български проблем, продукт на 
обществено-политическата ситуация и на идеологическите £ доминан-
ти. Затова пък едно предварително проучване4 показва общи тенден-
ции в критическото осмисляне на Хофмановите произведения в Бълга-
рия и в бившата ГДР. Ако в периода 1960–1975 г. присъствието на 
името на Е. Т. А. Хофман в заглавия на научни изследвания е твърде 
разсеяно във времето или се отнася до преиздаване на научни трудове 
от 20-те и 30-те години на ХХ век (тенденция в ГДР), то след 1975 г.се 
забелязва своеобразен бум в интерпретациите и в научните публика-
ции, особено с издателски адреси Берлин, Лайпциг и Дрезден. Ако до-
тогава изследователската заявка е в областта „живот и творчество“, то 
след 1975 г. интересът е насочен към спецификата на Хофмановия свят 
и към детайлните му анализи. Обяснението за внезапната преориента-
ция във възприемането на Е. Т. А. Хофман може да се потърси чрез 
една хипотеза, която отвежда отвъд границите и на двете държави. То 
е в започналото размразяване на отношенията между Източния и За-
падния блок, чийто документален израз е Хелзинкското споразумение 
от 1975 г. 200-годишнината от рождението на немския писател през 
1976 г. също е възможно обяснение за възникналата ситуация, но въп-
росът е защо това не се случва още през 1972 г., когато се навършват 
150 години от смъртта му? Тази общност в изследователските тенден-
ции в България и в бившата ГДР изисква обаче своето по-задълбочено 
проучване и обяснение, при това именно в перспективата на отноше-
ния като „култура – политика“, „литература – идеология“. 

В тази посока много полезно би било едно паралелно проследя-
ване на модела на интерпретиране на Е. Т. А. Хофман и неговото 

                                                           
4 Данните са благодарение на on line каталога на Е. Т. А. Хофман – архив към 
Държавната библиотека – Берлин и на библиографията, съставена от Е. Т. А.-
Хофмановото общество в Бамберг (Вж.: E. T. A. Хофман – Библиография 2004). 
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творчество в литературни истории с български, с източногермански и 
със съветски произход от 60-те и 70-те години. Един предварителен 
поглед показва, че в българските и в източногерманските коментари 
настояването за „реализъм“ в произведенията на немския романтик е 
особено ревностно, докато съветските литературни истории все пак се 
съсредоточават предимно върху художественотворческите му харак-
теристики5. В българските и в източногерманските коментари могат 
да се намерят констатации като: „Безспорните елементи на реализъм в 
произведенията на Хофман са богат материал за майсторско и пълно 
отражение на действителността чрез средствата на гротеската“ (вж. 
Митов, Пешев 1968: 42, 1976: 47), а също и настоявания, че макар 
Хофмановото творчество да не може да се нарече със сигурност „реа-
листично“ в „смисъла на материалистическата теория на отражение-
то“ (Шефер, Гронерт 1973: 453), то определено съдържа „реалистично 
изобразяване на човешката и на обществената съдба“, „реалистични 
елементи“, „реалистични тенденции“ (Шефер, Гронерт 1973: пак там). 
В студията на Шефер и Гронерт обобщителният абзац за жизнения и 
творческия път на Хофман използва думата „реализъм“ пет пъти като 
маркер за качество в рамките на шест изречения.  

Четвъртата рецептивна вълна от края на 80-те и началото на  
90-те години на ХХ век продължава и до днес, като нейни отличителни 
черти са: 

 активизация на интерпретациите (театрални, оперни, балетни, 
филмови); 

 нови преводи, нови издания, включване на Хофманови про-
изведения в сборници, антологии, частично присъствие в учебни по-
магала; 

 поява на първи електронни публикации; 
 възприемане през чуждестранната литературна рецепция (в 

тази посока е книгата на Петер Хертлинг „Хофман или многоликата 
любов“, изд. „Весела Люцканова“, 2003, прев. Ивета Милева); 

                                                           
5 Вж. например – Балашов и др., ред. 1966: 209–230. Трябва да се уточни обаче, 
че авторът на статията за Е. Т. А. Хофман в цитираната литературна история е 
Сергей Василиевич Тураев, виден германист, получил образованието си през 30-
те години на ХХ век, защитил докторската си дисертация на тема „Естетиката на 
Вакенродер“ през 1941 г. под научното ръководство на В. М. Жирмунски. Тура-
ев сам изпитва репресиите на властта – отнемане на студентска стипендия, изк-
лючване от университета, обявяване за „класов враг“, за което разказва и в спо-
мените си (Тураев 2005).  
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 „износ“ на български интерпретации на Е. Т. А. Хофман в 
чужбина. 

Пример за интензифицирания интерес към музикалните интерп-
ретации по Е. Т. А. Хофман у нас е реализацията на четири постанов-
ки в период от три години (2008–2010). Софийската опера и балет 
възражда вече играни представления, но с нов постановъчен и артис-
тичен екип – „Хофманови разкази“ от Офенбах (сезон 2010/2011) и 
спектакъла „Копелия“ (премиера – 2008 г.), който се явява след близо 
30 години отсъствие от софийска сцена. В Държавната опера – Стара 
Загора, се поставя минивариант на „Лешникотрошачката“ (2009), а 
балет „Арабеск“ предлага своя версия на произведението в Музикал-
ния театър – София, през 2010 г. 

В сферата на учебните помагала също има пробив. В съгласие с 
наложеното възприемане през 60-те – 80-те години на ХХ век на Е. Т. 
А. Хофман като „детски писател“ откъс от „Лешникотрошачката“ под 
названието „Бъдни вечер“ (прев. Страшимир Джамджиев) е включен 
в читанка за 3. клас на българското основно училище (изд. „Просве-
та“, 2001).  

От 90-те години на ХХ век се открива нова перспектива за кул-
турен обмен под формата на гостувания на български артистични със-
тави в чужбина. Софийската опера и балет осъществява поредица от 
гастроли с „Лешникотрошачката“ на П. И. Чайковски в Германия и в 
Австрия (1996–1999). Постановката на Стефан Москов „Малкият Ца-
хес, наречен Цинобър“ („Klein Zaches, genannt Zinnober“) се играе в 
Театър „Талия“ (Хамбург, 2003/2004 г.). Филмът „Цахес“ е предста-
вен на няколко международни фестивала (Чикаго, 2011), а през юни 
2011 г. е част от програмата на Българската филмова седмица в Мюн-
хен. За разлика от европейското филмово изкуство, което е привлече-
но повече от „Лешникотрошачката“ (вероятно и под влияние на бале-
та на П. И. Чайковски), „Пясъчния човек“, „Еликсирите на дявола“, 
българската театрална и филмова рецепция на Е. Т. А. Хофман мина-
ва през новелата „Малкият Цахес, наречен Цинобър“. Вероятна при-
чина за този феномен може да се потърси в особената провокативност 
на идеологическите планове, които съдържа самата новела. Те се 
оказват особено приспособими към гротескните образи на българска-
та действителност. Свидетелство за това е и цитирането на героя от 
новелата като нарицателно в българския политически дискурс. В ста-
тията си „Напред-назад по прага на гнусливост. Някои разсъждения за 
Янените листи“ Любен Дилов-син използва името на Хофмановия 
персонаж, за да иронизира един от политическите си опоненти. 
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„Джуджето Цахес, наречено Цинобър – пише Дилов, – колко време 
смятате, че ще се ползва от магиите на добрите феи в службите? Ако 
не знаете кой е Цахес – намерете си едноименната приказка на Е. Т. 
А. Хофман – всичко ще ви стане ясно“ (Дилов син 2009). 

Всъщност иносказателният език на Хофмановите приказки като 
цяло се оказва много адаптивен за покриване на идеологическите 
нужди на едно или друго време. За една от последните филмови ин-
терпретации по негова творба – „Лешникотрошачката 3 D“ (2011) – 
създателят £, известният руски режисьор Андрей Кончаловски, спо-
деля в интервю: „Исках това да е страшен, но не и опасен филм. Да 
разкажа на децата си това, което не знаят, защото те не познават ужа-
сите на XX век – авторитарните режими и желанието всички да бъдат 
направени „сиви“. Затова във филма е и появата на сивите и автори-
тарни плъхове“ (Кончаловски 2011). 

От началото на 90-те години у нас е налице и нова тенденция – 
изследвания на български учени върху Е. Т. А. Хофман се издават на 
немски език, преди да са отпечатани в България. Пример за това е 
книгата на Елена Нерлих-Златева, която оглежда Гьотевото и  
Е. Т. А.-Хофмановото творчество в светлината на Бахтиновата кон-
цепция за карнавалната култура (Нерлих-Златева 1991). Част от про-
учванията на Багрелия Борисова върху Хофман също срещат чуждес-
транния си читател преди българския (Борисова 1980, 1982, 1988). 
Изброените явления подсказват още един изследователски терен – 
проучването на Хофмановата „рецепция през рецепцията“, при която 
реципиенти са немската публика и немският читател, а българският 
творец се явява в ролята на медиатор.  

В плана на синхронията интересен момент на съвпадение е, че 
през сезона 2003–2004 г., когато „Малкият Цахес, наречен Цинобър“ 
на режисьора Стефан Москов гастролира в театър „Талия“, същото 
заглавие, обявено като „свободно по Е. Т. А. Хофман“ от Сузане Крьо-
бер, присъства и в програмата на Дюселдорфския марионетен театър. 
В сезон 2008/2009 г., когато българският балет ознаменува своята 80-
годишнина с новата премиера на балета „Копелия“ от Леон Делиб, в 
Бамберг също се представя „Копелия“ – гостуваща постановка на Теа-
тър „Wielki Poznań“. Това е и повод за нов съпоставителен план – 
сравняване на българските сценични реализации по Е. Т. А. Хофман с 
аналогични немски и други постановки, играни по същото време и 
пред немска публика. 

Едно любопитно допълнение към историята на преводите на  
Е. Т. А. Хофман в България е първата електронна публикация на бъл-
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гарски език на негови произведения. Това са „Госпожица фон Скюде-
ри“ и „Майорат“. Новелите са включени в електронното издание на 
„Вълшебният свят на романтизма. Сборник новели“ в Liternet6. Пре-
водът, съставителството и предговорът са дело на Донка Илинова, 
преводач на Фридрих Ницше и на Ерих Мария Ремарк. Интересен фе-
номен е, че първата елекронна публикация на Хофманово произведе-
ние повтаря неговия преводен дебют на български език – на „Госпо-
жица фон Скюдери“ (1881). Въпрос на случайност ли е, или на съоб-
разяване с читателските нагласи – това е проблем, който тепърва 
предстои да бъде анализиран. Факт е обаче, че преводаческата рецеп-
ция на Е. Т. А. Хофман в България в своето движене от 1881 г. до 
2010 г. извървява своеобразен кръг, едно завръщане към началото, 
нещо, което потвърждава вечната актуалност на Хофмановите произ-
ведения в българската култура. 

Собствена линия чертае научноизследователската рецепция на 
Хофмановото творчество в България. Макар че в по-голямата си част 
е в синхрон с предложените от Нерлих-Златева фази, тя се влияе в 
значителна степен от политическата и идеологическата ориентация в 
страната. Могат да се очертаят три рецептивни етапа: 

I. 1878–1944 г. – от Освобождението до установяването на 
социалистическото управление; 

II. 1944–1989 г. – времето на социализма в България с два по-
детапа: 

 от средата на 40-те години до края на 60-те години на ХХ 
век – период на игнориране на произведенията на Е. Т. А. Хофман 
и/или на тяхното идеологизиране (поставяне на етикети като „реакци-
онен писател“, „пасивен романтик“, поделяне на творчеството му на 
реакционно и прогресивно, на романтическо и реалистично) (Митов, 
Пешев 1968); 

 от началото на 70-те години до края на 80-те години на ХХ 
век – подстъпи към реабилитация и към обективно осмисляне на про-
изведенията му в контекста на западноевропейската култура; 

III. След 1989 г. – преоткриване на Хофмановото творчество и 
тълкуването му в съзвучие със световната научна практика.  

Българската научноизследователска рецепция на творчеството на 
Е. Т. А. Хофман може да се систематизира в следните основни посоки: 

                                                           
6 Илинова, прев. и съст. 2010. 
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 отразяване в литературните истории, редом с други немски ав-
тори, или в отделни статии (Митов, Пешев 1968, 1976; Борисова 1998, 
Хаджикосев 2004); в изследвания върху западноевропейската литера-
тура (Протохристова 2003); в изследвания върху европейския романти-
зъм (Стоянов 1988, Николчина 1989, Борисова 1993, Генов 2000); 

 в литературоведски статии, посветени на творчеството на  
Е. Т. А. Хофман (Мирчев 1976; Борисова 1980, 1982, 1984, Константи-
нов 2010); 

 в рецептивистки студии и статии (Нерлих-Златева 1998); 
 в изследвания, които чертаят съпоставителни перспективи 

(Георгиев 19997; Борисова 1985, Нерлих-Златева 1991, 1995); 
 в предговори към български издания (Попова 1980, 1987; 

Илинова, прев. и съст. 2010); 
 в отзиви за преводи на български език (Хаджикосев 1987; 

Константинов 1981; Константинов 1988, 1989); 
 в споменавания и позовавания в друг тип изследвания (Арнау-

дов 1978). 
Така очертаните рецептивни полета – преводни, литературни, 

музикални, театрални, филмови, изследователски, както и обособени-
те фази на рецепция, съставят картина, която не е съвсем обезсърча-
ваща за потенциалния изследовател на възприемането на Хофманово-
то творчество в България. Оказва се, че макар да е със „сложна и 
странна“ съдба, интересът към Хофмановите произведения в Бълга-
рия не стихва от първото издание на негово произведение на българс-
ки език, та чак до настоящето. През последното десетилетие дори се 
забелязва значителна активизация по посока на интерпретациите, но-
вите преводи и издания. Макар и да не може да се мери по обем и раз-
нообразие с френската и с руската рецепция, българската има правото 
да настоява за своя Е. Т. А.-Хофманова Märchenstraße, която да 
включва различните форми на възприемане и интерпретиране във 
времето на произведенията на големия немски романтик. Нормално е 
в нея да има пунктири и участъци на прекъсване, но заедно с това са 
налице и много бели полета, които предстои да бъдат попълнени от 
изследователите. Затова е необходимо тезата за оскъдното присъс-
твие на Е. Т. А. Хофман в България да бъде подложена на преоценка. 

                                                           
7 Вж. статиите „Как е съшит „Шинел“ на Гогол (опит за реконструктивистки 
анализ)“ и „Литературознание на ограничените и неограничените възможности 
или трагикомедия без катарзис“. 
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Тази рецептивна история „в конспект“ налага няколко извода: 
 На живота на Е. Т. А. Хофман в България е необходимо да 

се погледне комплексно, като се включи цялата гама от рецептивни 
сфери – преводи, издания, инфилтрация в изкуствата – литература, 
театър, музика, филмово изкуство, епизодични присъствия в учебни 
помагала. 

 Литературнокритическата продукция, посветена на Е. Т. А. 
Хофман, от времето на социалистическото управление в България 
изисква детайлно обследване не само по страниците на литературните 
истории, коментарните студии, предговори, отзиви, рецензии, но и на 
терена на архивите – партийни, театрални, оперни, издателски. 

 Една съпоставка между българските, източногерманските и 
съветските изследвания с тема Е. Т. А. Хофман от 60-те, 70-те и 80-те 
години също би обогатила представата за идеологическите изкривя-
вания и компенсаторните практики, на които е подлагано творчество-
то на немския романтик у нас.  

 Трябва да бъде проучен също и периодът след 90-те години 
на ХХ век с оглед на новите рецептивни вълни, които се оформят. 

Въздействието на Хофмановото творчество върху българската 
култура има и още едно измерение, което може да се види в съпостав-
ка със сочените от литературните историци за популярни и познати на 
българския читател автори като Й. В. Гьоте, Фридрих Шилер и Хайн-
рих Хайне. За разлика от тяхната рецепция в България, която се дви-
жи в кръга на класическото възприемане – превеждане, четене, ко-
ментиране, наличие в задължителни учебни програми, Хофмановото 
творчество излиза от тази схема. То провокира експеримента, под-
бужда към вариации и импровизации, нещо, на което вероятно се 
дължи и неговата незатихваща актуалност. 
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