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Резюме: Модерният мимесис: Саморефлексията в литературата е 

пламенна защита на филологията, която прекосява разстоянията от Древна 

Елада до днешна Япония, от Одисей до робота. Това движение следва 

логиката, определена от авторката като репонятизация, и създава 

концептуални гнезда, конфигурирани чрез хоризонтални и вертикални, 

времеви и пространствени авторефлексивни удвоявания. Така широката 

дъга от библиотеките на Александрия и Пергам до миметичните долини на 

роботиката се оказва подплатена от репонятизацията на античния спор 

между „аналогията“ и „аномалията“, превръщащ всеки опит за подреждане 

в „безкрайна серия от преподреждания“. 

Ключови думи: Мимесис, филология, аналогия, аномалия, саморефлексия 

 

Summary: Modern Mimesis: Self-Reflexivity in Literature is a passionate defence 

of philology that traverses the distances from Ancient Hellas to present-day Japan, 

from Ulysses to robots. This movement follows a logic described by the author 

as reconceptualization, and creates conceptual nodes configured through 

horizontal and vertical, temporal and spatial self-reflexive reduplications. The 

broad arc from the libraries of Alexandria and Pergamum to the mimetic valleys 

of robotics thus turns out to be underpinned by the reconceptualization of the 

ancient dispute between ‘analogy’ and ‘anomaly’, turning any attempt at ordering 

into an ‘endless series of rearrangements’. 

Keywords: Mimesis, philology, analogy, anomaly, self-reflexivity 

 

„Модерният мимесис: Саморефлексията в литературата“ от 

Камелия Спасова е мащабно изследване, което впечатлява с размаха си. 

Глава след глава то ни превежда от елинизма (но вгъвайки в този 



Рецензии Миглена Николчина. Удвояване или за 

любословието на филологията, с. 150-155 

 

 

Медиалог/ Medialog, бр. 10/2021  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 
 

151 

елинизъм неговите философски и литературни предходници) до 

роботиката и трансхуманистичната проблематика с днешна дата. Тази 

траектория до голяма степен обхваща, систематизира и придава 

цялостност на множество от публикациите на Спасова от последните 

години, като заедно с това продължава, задълбочава и прави видими 

теоретичните залози на предходния етап в работата й, най вече на 

предишната й теоретична книга „Събитие и пример у Платон и 

Аристотел“ (Спасова, 2012). Един от резултатите е убедителната 

обосновка в „Модерният мимесис“ на редица особености в научния 

почерк на Спасова, които в по-ранните работи понякога будеха 

възражения поради впечатлението за прекомерна хетерогенност, 

анахроничност и произволност на прокарваните връзки. Всъщност всяка 

от тези особености – хетерогенността, анахроничното засрещане и 

силовото съпоставяне най-вече, но не само, на понятийно ниво – са 

защитени в „Модерният мимесис“, като самият обем (не просто като 

количество текст, а като обхват) очевидно е осигурил онова богато 

разгръщане на литературоведската визия на Спасова, което да 

демонстрира оперативната й сила. 

Това е само по себе си успех, но това не значи, че е лесно да се 

преразкаже какво се случва в книгата, освен ако разказът не я повтори и 

удвои в духа на собствената основна операция на „Модерният 

мимесис“, която е именно удвояването. Т.е. рецензията би трябвало да 

артикулира оня странен ефект на „модерния мимесис“, конципиран от 

авторката – работещ в случая като теоретичен, а не художествен 

инструмент – да превръща всяка исторически и теоретически дискретна 

концептуална конфигурация в прекодиране на всяка друга, след като 

обаче е влязъл във всяка от тях, преповторил ги е, удвоил ги е и така 

оразличил в собствената им тъждественост.  В известен смисъл това 

изследване говори непрестанно за едно и също нещо – и то е обявено в 
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заглавието, мимесисът като саморефлексия – като модерното, което го 

квалифицира, е предложено като типологична, а не времева категория: 

„Саморефлексивната позиция, в която миметичното е 

рефлексивно, опосредено и дистанцирано, наричам модерна – тя не е 

присъща на определен исторически период, а е типологична.“ (Спасова, 

2021: 39) 

Това едно и също се оказва обаче поредица от генериране на нови 

кодове, нередуцируеми различия и в крайна сметка на един пъстър, жив, 

подвижен, вкусен, пищно разнообразен космос, при това космос изцяло 

направен от говоренето с думи за думи (за да перифразирам по памет 

едно ранно стихотворение на Албена Хранова). Миметично в 

процедурата си да удвоява казаното и протеично, доколкото винаги има 

още нещо, което някой е казал, изследването на Спасова непрестанно 

разказва за това как разказва, то е саморефлексивно и самоудвояващо се 

като предмета, който изследва. Така то създава своя библиофилско-

филологически свят - свят, който всъщност е обитаван и в лирическото 

творчество на Спасова, особено в стихосбирката й Кеносис. В този свят 

корабите плават в степента, в която носят товари от ръкописи, 

царствените страсти се проявяват в подаряване не на територии, а на 

библиотеки, а цивилизационните и политическите катаклизми се 

измерват в преместването от една читалня в друга (като изгнанието на 

Ауербах в Истанбул, което отваря за него достъп до библиотеката в 

доминиканския манастир „Сан Пиетро“) и от един материален носител 

(да кажем, папирус) в друг (пергамент). По тази траектория Камелия 

Спасова прекосява разстоянията от Омир до българските си 

съвременници, от Древна Елада до днешна Япония, от Одисей до 

робота. Това движение обаче не е нито хронологическо, нито 

пространствено: то следва логиката, определена от нея като 

репонятизация, и създава концептуални гнезда, конфигурирани чрез 

хоризонтални и вертикални, времеви и пространствени 
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авторефлексивни удвоявания. Подобно на щипците на рака, удвояващ 

крилцата на пеперудата в очарователна част за festina lente (или на 

делфина, „втечняващ“ котвата), подходът на Спасова удвоява 

мъжeствения филологически канон (другаде съм се опитвала да покажа 

защо присъствието на съвременнички сред цитираните автори няма 

значение) през една процедура, която бихме могли да изведем от Люс 

Иригаре. Но аз няма да правя това тук. 

Един от множеството репери, които Спасова ни е поставила, за да 

навигираме теченията в нейната книга (която е в някакъв смисъл книга 

от репери), гласи, че  

„Аргументът на Квинтилиан за отношението между аналогията и 

примера хвърля светлина върху една от водещите линии в тази книга: 

аналогията не е „паднала от небето“, тя стъпва не върху правилото 

(ratio), а върху примера (exemplum).“ (Спасова, 2021: 39) 

Самият пример обаче, бързам да уточня, е винаги стъпил върху 

пример. Преди да има пример, има … пример. Иначе казано, ако 

Спасова говори за Данте и саморефлексивната му героиня Франческа, 

това е направено през Ауербах; ако говори за „Пясъчният човек“ на 

Хофман или за „Човекът, който дойде от Америка“ на Светослав 

Минков, това е през Фройд и Йенч. При двойното кодиране – което ще 

придобие теоретичната си артикулация през частта върху Лотман, но 

работи като методология на Модерният мимесис от самото начало – 

материалността, пък била тя и проблематичната материалност на 

литературната творба, непрестанно анихилира, за да бъде произведена 

именно и само като код. Тази неартикулирана онтологична 

предпоставка на работата на Спасова, която на древен догматичен език 

би могла да бъде определена като философски идеализъм, е една от 

поразителните й връзки с днешния свят на нарастваща виртуализация с 

уговорката обаче, че тази връзка е щастливо разположена сред 

граматиците, скептиците и реториците на античността. Защото ако 
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трябва да говорим за книгата на Спасова като стил на изложение, може 

би тъкмо там би трябвало да търсим нейните образци. 

Иначе казано, манифестираното връщане към филологията, което 

в книгата на Спасова преобръща преобръщането на Ницше от филолог 

във философ и работи като преобръщане на философската 

проблематика във филологическа метемпсихоза, отива отвъд мисленето 

на „една литературна история в парадигми“ (Спасова, 2021: 39). 

Подходът на Спасова несъмнено прави и това. Литературната история е 

мислена в парадигми и дори самото съдържание на Модерният мимесис 

е пример за такова мислене. Всяка от главите – за да прибегнем до още 

едно понятийно сдвояване, с което Спасова работи – е едновременно 

хронос и кайрос, времева последователност и епифанийно излизане от 

времето. Най-вече обаче изследването на Спасова е пример за 

преминаване отвъд базата данни, отвъд машинното подреждане и 

алгоритмизацията на хуманитарното мислене тъкмо през и чрез 

достъпността на алгоритмизацията като инструмент. Така широката 

дъга от библиотеките на Александрия и Пергам до миметичните долини 

на роботиката се оказва подплатена от непредсказуемата новост на 

проследяването на феерията от „аномия и аномалия, превръщащa всеки 

опит за подреждане в безкрайна серия от преподреждания“ (Спасова, 

2021: 56).  

При това преподреждане Камелия Спасова е вместила и един 

значим епизод от историята на българската естетическа мисъл, 

включващ сблъсъка около „теория на отражението“ между Тодор 

Павлов и Исак Паси. Интересен и важен и сам по себе си, и заради 

теоретичните си залози, този епизод маркира също така своеобразния 

пробив, който Модерният мимесис прави в една зона, тежко 

идеологизирана по времето на социализма и поради това в много 

отношения табуирана. Това е един от пунктовете, в които изследването 

не само предлага серия от преподреждания, но и отваря бъдещи редици, 
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при които специфичният български случай се оказва вход към нови 

репонятизации.  

Едва ли е нужно да подчертавам след казаното до тук колко 

интересен и продуктивен е според мене погледът на Камелия Спасова 

както към разбирането на мимесиса като теоретичен проблем, така и към 

едно ново мислене на литературната история през аномалното, така 

често изпадащо от разказите ни за българската литература. Най-сетне 

нейната книга носи и утеха – утехата, че библиотеките, макар и 

опожарявани, потопявани, забранявани, пренебрегвани, все пак имат 

аномалната способност да оцеляват. В епоха, в която – за да цитирам 

едно заглавие на Криста Волф – като че ли вече „няма място никъде“, 

Модерният мимесис идва да напомни, че има и места, надарени с по-

трайна жизненост. 
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