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In the last one and a half year due to the successful partnership between 
professors of Plovdiv University and Sofia University, the National Academy of 
Theatre and Film Arts, the Institute of Art Studies of the Bulgarian Academy of 
Sciences, and doctoral students from the Department of Classical philology of 
Sofia University, new perspectives have emerged in the study of antiquity and 
innovative possibilities have been given fresh insights according to the world’s 
tendencies in educational reforms and improvement. The Classical Receptions 
Research Project at the core of whose purposes is the research and analysis of 
the reception of ancient drama in Bulgaria, challenges not only the more and 
more fragile connection between research and education, but also the relations 
between research and social and cultural policies in past and present times.  
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Реципирането на античните текстове, идеи, митове, образи и ма-

териална култура през последните десетилетия са в центъра на редица 
дебати, като изследванията оперират с понятието „рецепция“ в една 
по-широка перспектива от очертаната от Ханс Роберт Яус и неговата 
естетика, анализирайки начините и медиумите, чрез които гръко-
римското наследство бива пренасяно, превеждано, отпечатвано, ин-
терпретирано, пренаписвано, преосмисляно, преобразявано и предс-
тавяно. В този смисъл съвместните усилия на научния екип от Катед-
рата по история на литературата и сравнително литературознание на 
Пловдивския университет и Катедрата по класическа филология на 
Софийския университет разкриват нови полета за изследване на ан-
тичността и очертават иновативни възможности пред образователните 
реформационни процеси в отговор на предизвикателствата на обуче-
нието на новите генерации, както и пред обществените и културните 
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политики в по-общ план в съзвучие със световните тенденции в об-
ластта на науките за античността. 

 
Предмет, методология и подход на научноизследователската 

работа 
 
Научноизследователската работа, макар и замислена като по-тясно 

центрирана около рецепцията на античната драма в България, разшири 
своето поле още с първите събирателски и документационни дейности 
(специално в направлението на литературната рецепция, където антич-
ността се представя с множество теми, мотиви и образи), за да обгледа в 
дълбочина процесите на взаимодействие между антично и модерно като 
цяло. Чрез този вдълбочен поглед ние търсим не само отговор на въпроса 
как античността моделира съвременния културен наратив, но и как поз-
наването на модерното и новото може да действа като въведение в поз-
нанието за античното, като всяко рецептивно събитие се разглежда в по-
обширен контекст. Рецептивният подход на изследване е в голяма степен 
диалогичен и съсредоточен върху обвързването на модерността с дина-
миката на античността, което оказва влияние върху интерпретациите и на 
двете полета. Този подход контрастира с традиционното разглеждане на 
влиянията на античните ресурси върху приемащата културна среда или 
описанието на тези въздействия, при което античното се възприема като 
фиксирана и статична цялост (Lorna Hardwick 2005: http://www.open.-
ac.uk/ClassicalStudies/GreekPlays/Projectsite/Overview.htm). 

Рецептивната теория ни предоставя методология, чрез която 
можем да обработваме разнообразни материали – било то от минало-
то, или от настоящето. От прагматична гледна точка тя ни дава въз-
можност да компенсираме загубата и липсата на огромна част от ан-
тичния архив, липса, която не би могла да бъда запълнена от позити-
вистките опити да се реконструират в оригиналния им вид античният 
текст и контекст. От аксиоматична гледна точка на античните ресурси 
по традиция се гледа като на образцови за западната култура продук-
ти, които са значими сами по себе си, които са извън времето и затова 
класически. Разбирането на класическия свят обаче не би могло да се 
ограничи единствено с реконструирането на миналото, на което при-
надлежи творбата, защото разбирането на творбата винаги е свързано 
със съзнанието за нашата принадлежност към това минало и следова-
телно със съзнанието, че творбата принадлежи и на настоящето. Вер-
гилий е класик и в нашето съвремие не само поради художествените 
качества на творбите си, но най-вече благодарение на Данте, Милтън 
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и Томас Елиът, а една от най-добрите причини да се чете Омир е Оди-
сей на Джойс.  

 
Научни цели и посоки на изследванията 
 
С настоящата научноизследователска работа имаме амбицията 

да внесем един нов, уникален, български поглед върху античната кул-
тура, в голяма степен различен от западноевропейския и западния ка-
то цяло, за периода от Възраждането до наши дни. Проектните дей-
ности са движат в две основни посоки на научно проучване: докумен-
тиране на рецепционни продукти, включващо оформянето на елект-
ронна база данни, и анализиране на примери с цел да бъде очертана 
картината на взаимни влияния между ново и антично. Първата посо-
ка, която бихме нарекли научно-приложна, има за цел да създаде ар-
хив на преводи, пиеси, картини, музикални, филмови и литературни 
произведения, на критически отзиви и учебни материали, в които ан-
тичната драма (или образ, тема или мотив) бива представена по спе-
цифичен начин. Този първоначален по-практически и приложен ас-
пект на проектните дейности, макар и сам по себе си значим, има оба-
че по-далечни и широки цели, а именно: да очертае по-цялостна кар-
тина на взаимодействието на античните произведения и съвременната 
културна среда, да даде тласък на дискусии за присъствието на ан-
тичните текстове в модерността, на интердисциплинарни изследова-
телски погледи, които да дестабилизират традиционното разбиране, 
че тези текстове са „затворени“ и реконструирането на автентичност-
та им е единственият начин за тяхното възраждане. Втората посока, 
която би могла да бъде дефинирана като по-тясно научноизследова-
телска, има за цел да анализира и проучва конкретни примери, пос-
редством които да бъде очертана по-ясно динамиката и спецификите 
на влияния между антично и модерно в различните културноистори-
чески контексти.  

 
Области на изследователската работа 
 
Разнородните направления, в които се фокусира изследователс-

ката работа, допринасят за създаването на една по-мащабна и пълна 
визия за рецепцията на античното в България, като същевременно це-
лят и поставянето на преден план на дискусионни въпроси, които да 
обвържат античните рецепции с по-обширния контекст на културните 
и обществените промени в България: 
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 направление „Преводи“ 
 направление „Изкуства“: 
o театър; 
o литература; 
o изобразително изкуство; 
o музика; 
o кино; 
 направление „Образование“ 
 направление „Критика“. 
Оформянето на база данни по полета на рецепция предоставя 

възможност за интердисциплинарни подходи към изследването на 
присъствието на антична тематика и образи, от една страна, и от дру-
га, за информиран критически отзвук например на проблема за про-
мяната на ролята на един и същи текст в различни ситуации и контек-
сти. Архивът дори сам по себе си дава отговори за значимостта на да-
ден античен ресурс в определени исторически периоди, като същев-
ременно отразява тенденциите в разнородните обществени нагласи и 
културни политики.  

 
Научно-помощни дейности в интерпретацията и анализа и 

разширяване на изследователските перспективи 
 
В помощ на постигането на изследователските цели по проекта 

трябва да споменем и допълнителните контактни дейности с предста-
вители на общностни групи, чиито занимания третират антична тема-
тика, в рамките на семинари, организирани според отделните изсле-
дователски области на рецепция. В идейната основа на тези семинари 
стои стремежът за предизвикване на по-широка дискусия и отзвук на 
научната проблематика, обмяната на опит, поставянето на нови въп-
роси и формирането на нови подходи. Така например като основен 
теоретичен извод от проведените дискусии на семинара, посветен на 
рецепцията на античното в модерната българска поезия, и въпро-
сите от анкетите, на които отговориха редица поети, се оформи наб-
людението за разнообразната мотивация на авторите, които прибягват 
до антични мотиви: въз основа на специализирано образование, на 
научни интереси в хуманитарната сфера, но и на случайни творчески 
импулси или в резултат на влияние на модерни автори, работещи с 
идентични антични мотиви. Също така бе изтъкнато наличието на пе-
риоди в българския културен и литературен живот с по-интензивно 
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обръщане към античната тематика, например в поезията на 90-те го-
дини на ХХ век.  

Семинарът, посветен на рецепцията на античната драма в ху-
манитаристичните изследвания, даде тласък на дискусията за обх-
вата на полето „критическа рецепция“ и същевременно се разклони в 
дебат по няколко значими проблема: съвременната политическа фи-
лософия и нейните основания върху текста на Софокъл „Едип цар“ 
като моделен текст за западната култура и в политически смисъл (Бо-
ян Манчев), липсващата рефлексия върху „Едип цар“ на Сенека (и ка-
то цяло на римската драма) в българската среда (Йоана Сиракова), 
(зло)употребата с текстовете на античната драма в изследванията на 
българската древност при използването им като извороведски мате-
риал за историята на Тракия и траките (Николай Шаранков), христо-
матийната театрална критика в началото на миналия век и съвършено 
различния и модерен поглед към античната орнаментика и драматур-
гия в края на ХХ в. (Светлана Байчинска и Доротея Табакова).  

Семинарът, посветен на рецепцията на античната драма и об-
разователните политики в България, разшири контекста на интер-
претация на научната проблематика с анализ на митологичните и по-
литическите аспекти на античната драма във връзка с новобългарска-
та градска култура през Възраждането (Кирил Топалов), с поглед вър-
ху повече или по-малко подходящите транспозиции и сравнявания на 
античното и модерното в учебниците по литература за средното обра-
зование (Витана Костадинова), с дискусия по въпроса за утвърдените 
образователни практики и подходи към преподаването на антична ли-
тература във висшето образование и контраста им със съвременните 
нагласи на студентската аудитория и конкретната културна и общест-
вена ситуация (Клео Протохристова), с полагане на рецепцията на ан-
тичното конкретно в контекста на културните и образователните по-
литики на България през 70-те години на ХХ г. в мащабните, но нере-
ализирани проекти на Людмила Живкова.  

Семинарът, посветен на театралната рецепция на античната 
драма у нас, даде своя принос към разширяване на изследователското 
поле с разглеждане на проблема за елитарността на българския театър 
и опосредстваното преосмисляне на античната драма през модерни 
европейски образци (Виолета Дечева), проблема за възприемането на 
трагичното от страна на театралната публика и възможността или не-
възможността за постигане на катарзис в Аристотелов смисъл (Искра 
Николова). На този семинар бяха чути и гласовете на театрални прак-
тици като Явор Гърдев, Иван Добчев и Георги Тенев с опит в работа с 



СЪДБАТА НА ЗНАНИЯТА ЗА АНТИЧНОСТТА ПРЕЗ… 
 

 333

антични мотиви и се оформи съгласие по темата за необходимостта от 
сътрудничество между преводачи и театрали и от създаване на прево-
ди, адаптирани за нуждите на театъра.  

С подобен семинарен формат, но с чуждестранно участие 
(проф. Кристоф Кугелмайер от Университета в Саарбрюкен) и учас-
тие на студенти изследователската проблематика на проекта бе поло-
жена едновременно в перспективата на съвременни новаторски под-
ходи при преподаването и интерпретирането на античната драма (по-
специално на комедията) и задълбочена с дебат за различното звучене 
на античния драматургичен текст в оригинал и в превод, в универси-
тетската аудитория и на театралната сцена и за особения политически 
пласт на старата атическа комедия, който следва да бъде актуализи-
ран в хода на рецепцията £.  

Принос за конкретизиране на интерпретациите на проектната 
тематика и нейното по-задълбочено проучване имат двата уъркшопа, 
организирани от пловдивския екип и центрирани около въпросите за 
спецификите на българската рецепция на Еврипидовата „Медея“ и 
Софокловия „Едип цар“. Те внасят много допълнителни, прецизни де-
тайли за своеобразието на театралната рецепция на атическата драма 
в теоретичен и културно-исторически план.  

Като обобщение на разнородните проблеми в изследването на 
рецепцията на античната драма се открояват дискусиите на кръглата 
маса, фокусирана върху националните културни перспективи и тран-
спонирането на античното в модерните общества. Поставени бяха ня-
колко акцента: върху музикалната рецепция на антична тематика 
(Кристоф Кугелмайер и времето на Нерон в бароковата опера, Клео 
Протохристова и музикалната рецепция на атическата драма в Бълга-
рия), върху постмодерните адаптации на античната драма (Искра Ни-
колова), върху диалога между антично и модерно в театралната ре-
цепция на античната драма (Лорна Хардуик от Оупън Юнивърсити, 
Лондон), върху спецификите на поставянето на античната драма на 
българска сцена и партньорството на класически филолози и театрали 
(Йоана Сиракова и Доротея Табакова), върху присъствието на антич-
ната драма в модерната българска литература (Невена Панова).  

Сред научно-приложните резултати от проектната работа трябва 
да споменем уъркшопа върху „Медея“ на Еврипид, реализиран с 
професионални актьори, студенти по класическа филология, както и от 
други специалности и ученици. Специално създаденият нов превод на 
трагедията (Доротея Табакова) търси не просто актуализация на езика, 
сценична приложимост и произносимост, но по-голяма социокултурна 



Йоана Сиракова  
 

 334

адекватност. Социокултурната адекватност на един съвременен превод 
е решаваща, за да даде възможност да се представи актуалността на 
текста и универсалността на етическите му послания. Като основна те-
ма на текста е представена темата за Другия, емигранта, чужденеца, 
различния и механизмите, чрез които неприемането му води до въз-
никване, ескалация и кулминация на индивидуалната и колективната 
агресия. Специфичният формат на уъркшопа поставя участниците, 
както и зрителите, в реална ситуация. Част от работата по уъркшопа 
засяга и специфичните практически филологически компетентности с 
текста на трагедията – оригинален и преводен, както и анализ на новия 
превод с оглед на неговата комуникативност и актуалност с цел създа-
ване на нагласа за възприемане на спецификата на античната култура и 
откриване на още една техника за възприемането £.  

 
В заключение 
 
Разнородността на самата антична култура е вече широко приета 

и интересите на изследователите се фокусират върху механизмите и 
начините, по които определени аспекти от нея биват подбирани и 
адаптирани, за да остойностят и дефинират статуса на следващите ги 
култури и общества и да вдъхновяват нови творчески опити. Подобен 
тип изследователски търсения са значими и поради факта, че позволя-
ват едно по-ясно разграничаване на античните текстове, идеи и цен-
ности и тези на културите реципиенти.  
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