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ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АКАД. Д. С. ЛИХАЧОВ 
Д. С. Лихачев. Избранные работы в трех томах. Л., 1987. 656 с ; 496 с ; 520 с. 

Във връзка с 80-годишнината от рождението 
на акад. Д. С. Лихачов в Съветския съюз бяха 
издадени три тома негови избрани произве
дения: I том — Развитие русской литературы 
X—XVII веков; Поэтика древнерусской лите
ратуры; II том — Великое наследие; Смех в 
Древней Руси; Заметки о русском; III том — 
Человек в литературе Древней Руси; О Слове 
о полку Игореве; Литература — реальность — 
литература; О садах. Както се вижда, тези 
три тома далеч не обхващат най-значителното 
от голямото научно дело на бележития съветски 
учен. Извън това издание оставят капиталните 
трудове „Русские летописи и их культурно-
историческое значение" и „Текстология. (На 
материале русской литературы X—XVII вв.)", 
многобройни изследвания по изключително важ-
ни научни въпроси, студиите, събрани в но-
вите книги на акад. Лихачов: „Прошлое — 
будущему", „Великий путь", „Исследования по 
древнерусской литературе"; само с цикъла ста-
тии „Заметки о русском" е представена публи-
цистиката на учения, засягаща актуални об-
ществено-културни теми. Не само със своята 
забележителна научна дейност, получила све-
товно признание, но и с публикациите си в 
печата по проблемите на интелектуалното. кул-
турното и нравственото развитие Д. С. Лиха
чов зае място в предната редица на съвремен-
ната съветска интелигенция. Неговите интер-
вюта и разговори по радиото и телевизията се 
слушат и гледат от милиони съветски хора. 

Поместените в трите тома монографии и 
изследвания дават представа за интересите, 
възгледите и постиженията в основната об
лает, в която Д. С. Лихачов работа — исто-
рията и теорията на старата руска литература. 
Веднага искам да отбележа встъпителната ста-
тия към първия том „О себе" — тя има авто
биографичен характер, доколкото се просле-
дява пътят на автора към науката. Всъщност 
в нея са намерили място принципни въпроси 
от исторически, теоретичен и методологически 
характер. В самото начало се изтъква, че фор-
мирането на научните интереси не може да 
бъде сведено само до жизнените условия и би-

товите обстоятелства: „На известном этапе 
развития интересов ученого, а тем более его 
взглядов, они диктуются не извне, а опреде
ляются состоянием науки"^ Но все пак съвсем 
очевидно е значението на школата, учителите, 
научните ръководители в първите години на 
научната работа. Лихачов се обръща към спо-
мените си, за да обясни няколко основни мо
мента от своето научно формиране и развитие: 

„Почему я избрал своей специальностью 
филологию. 

Почему в филологии я предпочел всему 
занятия древней русской литературой. 

Почему я придаю такое большое^ значение 
в занятиях древней русской литературой изу
чению рукописей и текстологической интер
претации их текста. 

Почему я интересуюсь историей литерату
ры по преимуществу как историей культуры. 

Почему исторический подход должен, с 
моей точки зрения, доминировать во всех част
ных исследованиях и больших концепциях по 
древней русской литературе. 

Почему интерес к прошлому -я интерпре
тирую как заботу о будущем". 

Цитирах думите на Лихачов, защото всъщ
ност те са ияла лнтературоведска програма и 
методологическа система 

Във встъпителната статия ученият ни за-
познава съвсем накратко със своето семейство 
и веднага преминава към основните моменти 
на средното и висшето си образование. Особено 
значение за неговото развитие имат Ленин-
градският университет, работата му в Издател-
ството на Академията на науките и постъпва-
нето му в Института за руска литература (Пуш-
кинския дом). Лихачов говори с признател-
ност за големите учени, конто е срещнал: 
В. М. Жирмунски, В. Л. Комарович, Н. С. 
Державин, Д. И. Абрамович, В. Е. Евгениев-
Максимов, С. П. Обнорски, Б. М. Ейхенбаум, 
В. Ф. Шишмарьов, А. И. Введенски, В. К. 
Мюлер, Л. В. Шчерба, Е. В. Тарле, В. П. 
Адрианова-Перетц, А. С. Орлов и др. Жизне-
ният и научният път на Д С. Лихачов не е 
бил лек; особени жизнени обстоятелства заба-
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вят негоЕОто постъпване на научна работа (в 
Пушкинския дом е назначен през 1938 г.). 
Интересен епизод представя работата му в 
Издателството на Академията: в 1937 г. той 
редактира и коригира труда на А. А. Шахма
тов „Обозрение русских летописных сводов." 
При този случай се създава интересът на Ли-
хачов към руските летописи, на конто посве-
щава ценни изследвания; върху проблемите 
на летописите са кандидатската и докторската 
му дисертация. И още един интересен момент: 
Лихачов разказва как се е учил да пише. По-
ради тежките години по време на войната и ре-
волюцията училищата не са се отоплявали, 
класни работи ке са се писали, домашни пис-
мени работи рядко са се задавали. „Вообще, 
когда я появился в университете, я с трудом 
мог в письменной форме изложить свои мысли. 
Хотя я и написал, как уже было сказано, две 
дипломные работы — одну о Шекспире в Рос
сии в конце XVIII в., а другую о повестях о 
Никоне, но изложены они были детским язы
ком и беспомощны по композиции. Особенно 
не удавались мне переходы от предложения к 
предложению. . ." Поучителни са системните 
усилия, конто прави бъдещият бележит учен, 
за да преодолее този недостатък. Защото той 
е имал съзнанието, че научната работа по съще-
ство е писателство. 

Не бих казал, че групирането на отделяйте 
трудове в трите тома е напълно сполучливо; 
ясное,чев случая са се намесили техническите 
трудности — невъзможността за последова-
телно включване в определените по обем томо-
ве. В първия влизат два основни труда на Ли
хачов: „Развитие русской литературы X—XVII 
веков. Эпохи и стили" (1973) и „Поэтика древне
русской литературы" (1967). Свързаният с 
тях по проблематика много важен труд ..Че
ловек в литературе Древней Руси" (1958) е 
поместен в третия том. Лихачов си поставя 
една изключително важна, но много трудна 
задача: да напише теоретична история на рус-
ката литература. Той се старае да разкрие вът-
решните закономерности на литературното раз
витие, да покаже вътрешното движение на ли-
тературните явления, да проучи старата руска 
литература като художествена система. Убеден 
е, че по този начин ще се разкрие нейната есте-
тическа същност, оригиналният и художест
вен свят. Лихачов засяга тези въпроси още в 
първите си работи, посветени на руската кул-
тура („Новгород Великий. Очерк истории куль
туры Новгорода XIII — XIV вв.", 1945; „На
циональное самосознание Древней Руси", 1945; 
„Культура Руси эпохи образования Русского 
национального государства", 1946; „Культу
ра русского народа X—XVII вв.", 1961), 
в трудовете си върху руските летописи, в мно-
гобройни отделни статии и т. н. Но за първи 
път широко, цялостно, в стройна система въз-
гледите на Лихачов са изразени в забележи-
телната му книга „Человек в литературе Древ
ней Руси". Тук са характеризирани стилисти-
ческите системи на изображението на човека 
и блестящо са показани своеобразието и ху-
дожествените особености на руската литерату

ра през първите седем века на нейното г 
вуване. Лихачов успява да докаже че ^ 6 " " 
руска литература не е неподвижна R
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' нея се извършват постоянни изменения, ту. с е D * 
без да се познава основно тгтя „,.,...1. ВИВа 

:о: 
зрности на цялата руска лите 

а основно това развитие „ 
е възможно да се изучават общите пячв -
закономерности на цялата руска литевя 
Изхождайки от изображението на човека г?3' 
хачов установява цяла система от сти'л 
монументалния историзъм през XI—XJIJ в е : 

чертите на епически стил през същия nermn'' 
експресивно-емоционалння стил в κρ·>ο 
XIV и в XV в ; „психологическата у М и " а 

твореност на XV в.; идеализнращия биогпГ 
* изъм на XVI в.; кризата в средновековнат" 
идеализация на човека в житийния жанр и 

лич-
откриването на ценностите на човешката 
ноет в демократичната литература на XVl'i" 

Започнал с основиия въпрос на литератуоо 
ведския анализ — изображението на човека" 
публикувал предварително цяла редица CTV' 
дии по конкретните проблеми, Лихачов пои 
стъпи към една системна теоретическа история 
на старата руска литература — „Развитие 
русской литературы X —XVII вв." Той опре-
деля твърде скромно предназначението на своя 
труд: „В данной работе я стремлюсь дать не
которые обобщения для построения будущей 
теоретической истории русской литературы 
X—XVII вв." Изяснявайки характера на 
теоретическата история, Лихачов заявява, че 
на читателя е необходим известен минимум 
знания по староруска литература, за да може 
да навлезе в теоретическите проблеми: изелед-
ване на характера на литературния процес, 
неговите движещи сили, причината за възник-
ване на едни или други явления, особености 
на историко-литературното движение в срав
нение с движението на други литератури. 
Трудът има подзаглавие „Эпохи и стили"; 
това е главната насока, в която ще се движи 
изеледването. Но подзаглавието все още не 
дава представа за богатството на разгледаните 
проблеми; те са включени в пет глави: „Сло
жение литературы", „Предвозрождение в ли
тературе", „Литература периода „второго мо-
нументализма"", „Возрастание личностного на
чала в литературе XVII в.", „Барокко в рус
ской литературе XVII в." Лихачов излиза с 
цяла редица оригинални становища, поставя 
нови въпроси; ще отбележа само някои: чер
ти на предвъзраждането, литература и фолклор, 
литература и изобразителни изкуства, жанро-
ва система, барок, личностно начало и др. 
Разгледани са важни проблеми, конто имат 
пряко отношение към българската литература: 
връзките с византийската литература, ролята 
на българската литература-посредница, ли-
тературната трансплантация (термин, въведен 
от Лихачов), исихазма и др. Особено трябва 
да се подчертае високата оценка, която се дава 
на старобългарската литература. 

„Поэтика древнерусской литературы" е 
един от най-ценените трудове на Д. С. Лиха
чов, всеобщо признат като забележително 
постижение на съвременното литературозна-
ние. Този труд даде силен тласък на литератур-
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„игъл не само в Съветския съюз. Основ-н а т а М няча на автора е да покаже староруска-
н а та зада' к а т 0 естетическа система. Про-
т а литеру *£ д н 0 В е к 0 В ната поетика са изклю-
блемите " ^ н И ; т е ИЗИскват правилна теоре-
ЧИТ постановка и проницателен анализ на 
ТИЧГПРТНИЯ материал. Лихачов е извършил 
"««ятелен подбор на проблемите; насочил е 

лмянието си към онези моменти, конто от-
В1!ияяат старата руска литература от новата. 
т йчасяга такива интересни въпроси като взаи-
„потношенията на литературните жанрове, за-
пяждане на литературните направления, ли-
Р;Гпатурния етикет (термин, също въведен от 
Лихачов) метафорите-символи, стилистиче-
гката симетрия, поетика на художественото 
време и пространство, приемствеността между 
стара и нова литература и др. 

Във втория том под заглавието „Великое 
наследие. Классические произведения лите
ратуры Древней Руси" са поместени 13 характе
ристики на забележителни произведения на 
старата руска литература. Лихачов пише: 
Эта книга — не история древней русской ли

тературы и даже не обзор важнейших памят
ников древней русской литературы. Как вид
но из заглавия, она касается только памятников 
литературы Древней Руси, которые могут 
быть названы классическими." По-нататък ав-
торът обяснява, че класически писатели са 
онези, конто са не само образцови, но са ста-
нали и символи на руската култура. Що се от-
нася до старата руска литература, техните 
произведения трябва да познава всеки образо
ван русин. „Великое наследие" започва с об-
общителна статия „Первые семьсот лет русской 
литературы", подир която следват характери-
стиките на „Слово о законе и благодати" на 
Иларион, „Повесть временных лет", съчине-
нията на княз Владимир Мономах, „Слово о 
полку Игореве", „Моление" на Даниил Заточ
ник и др. — до „Повесть о Горе Злочастии". 
Подборът на Лихачов и анализът, който прави, 
ни напомнят, че става дума за забележителни 
произведения, конто у нас са познати само 
на тесните специалиста. Може би трябва да 
се помисли за една антология от преводи из 
старата руска литература. 

Във втория том е включен и един от най-
интересните трудове на Лихачов на тема, коя
то почти не е засягана от медиевистите — „Смех 
в Древней Руси". Подтикът за това изеледване 
иде от бележитата книга на М. М. Бахтин за 
Франсоа Рабле. Лихачов анализира отделни 
произведения от гледище на смеховата култу
ра (между другото творби на Иван Грозни и 
поп Авакум) и стига до заключение, че смехът 
най-често е насочен срещу собствената личност 
на смеещия се и против всичко онова,#което 
се смята свято и благочестиво. 

Вторият том завършва с една от по-новите 
книги на Лихачов, посрещната с интерес в 
Съветския съюз — „О русском". Това са малки 
статии на обществени и литературни теми: 
за природата, родината, добротата, руския 
харектер, руската пейзажна живопис, приро
дата на други страни, националния идеал и 

националната деиствителност, патриотизма 
против национализма, величието на Киев, еко-
логия на културата и др. Много често пробле
мите се рязглеждат върху материал, извлечен 
от руската литература. Но това са преди всич
ко лични наблюдения и размисли на един голям 
учен и тънък мислител, особено чувствителен 
към нравствените проблеми, дълбок и искрен 
хуманист. До голяма степей те са свързани с 
огромната обществена дейност на Лихачов през 
последните години, следена внимателно и у 
нас в България. 

Освен „Человек в литературе Древней 
Руси" в третия том са включени изеледвания и 
статии, конто закръглят изеледователския об
раз на Лихачов. Преди всичко това са три сту
дии за „Слово о полку Игореве" — централна 
тема в научната дейност на медиевиста. Какво 
важно място заема тя в творчеството на Лиха
чов, се вижда от книгата му „Слово о полку 
Игореве и культура его времени" (второ до-
пълнено издание, 1985); приложената библиогра
фия съдържа надето негови публикации и изда
ния. В третия том са поместени три статии: 
„Размышления об авторе Слова о полку Иго
реве", „Слово о полку Игореве как художест
венное целое", „Предположение о диалогиче
ском строении Слова о полку Игореве". Из-
следванията на Лихачов утвърждаьат истори-
ческата автентичност на този забележителен 
паметник на староруската литература. 

Ще отбележим още един важен дял в тре
тия том — „Литература—реальность—литера
тура". Тон е посветен на проблеми на новата 
руска литература. Не става дума само за това, 
че ученият проявява личен интерес към ли-
тературата на XIX и XX в., че дълбоко цени 
творчеството на Пушкин, Гогол, Достоевски 
и Лесков, че обича поезията на Блок, Ахма
това и Пастернак, а за принципно становище: 
старата и новата руска литература образуват 
една духовна общност, включват се в единст-
вото на руската култура. Оттук и връзката, 
която понякога търси между старата руска 
литература и великите писатели на XIX в. 
(например „Лев Толстой и традиции древней 
русской литературы"). Лихачов разглежда от
делни моменти от творчеството на Пушкин, 
Гогол, Достоевски, Толстой, Лесков, Блок, 
Ахматова, Пестернак; засяга общи проблеми: 
„О конкретном литературоведении", „Про
грессивные линии развития в истории русской 
литературы", „Контрапункт стилей как осо
бенность искусств", „Об общественной ответст
венности литературоведения" и др. Това не са 
популяризаторски статии, а дълбоки внима
ния в творческия свят, в поетиката, в актуал-
ните проблеми на литературоведението, напи-
сани съе знание и темперамент. 

Тритомното издание на избрани работи на 
Лихачов завършва с двете студии „Сад и куль
тура Европы" и „Сад и культура России". 
Това са глави от една изключително интересна 
книга „Поэзия садов. К семантике садово-
парковых стилей" (1982). Лихачов определя 
по следния начин задачата на тази на пръв по-
глед необичайна книга за перото на един ли-
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тературен историк: това не е история на пар-
ковете, а опит да се очертаят парковите сти-
лове като проява на художественото съзнание, 
като момент в културното развитие на една или 
друга страна. Прави впечатление големият 
творчески и исторически замах на автора, ви-
сокото равнище на изследването, резултат на 
сериозна научна работа, на широка култура, 
на точни знания. Проследявайки семантиката 
на парковото изкуство, свързвайки го с дру-
гите изкуства и с философията, Лихачов из-
тъква особено дълбоката близост с поезията и 
пейзажната живопис. Изследванията на пар-
ковата култура и нейните стилове разкриватоще 
една страна от богатството на неговите научни 
интереси и огромната му естетическа осведо-
меност и чувствителност. 

Българската общественост посрещна с ра-
дост това тритомно издание на трудове и из-
следвания на акад. Д. С. Лихачов. За съжале-
ние поради ограничения му тираж не всички 
специалисти и почитатели на големия съветски 
учен и искрен приятел на нашата страна успяха 

да се снабдят с него. Да се надяваме ЦР 
последва ново, по-пълно издание На "^6 

трудове на акад. Лихачов са школа не и » И Т е 

кладите хора, конто сега влизат в τηνπ З а 

проблематика на средновековната култуп^ 3 

литература, но и за всички специалисти η 1 И 

ди новаторския характер на подхода метпл ' 
логията, търсенията и научните постижени 
Вдъхновяващи са преди всичко основната ко 
цепция на Д. С. Лихачов за високата истопи" 
ческа и художествена стойност на стари 
славянски литератури, смелият опит да I* 
разкрие техният естетически свят, да се включ 
в целостността на литературного развитие ла 
се види това развитие в дълбоко вътрешно 
единство. За нас българите в трудовете 
Д. С. Лихачов има още една привлекателна 
страна — неговото отношение към старата бъл-
гарска литература, чиито достоинства той 
очерта не само с научно проникване и умение 
но и с любов, за което ние сме му искрено при-
знателни. 
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