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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Да си
припомним

Прочетете текстовете. Припомнете си как през различните културни епо
хи се е променяло разбирането за мястото на човека в света. Комен
тирайте античната, средновековната и ренесансовата представа за сво
бодната воля и за стремежа на човека да опознава света чрез словото и
чрез делата.

1. „Истина е, че дължим изключително много на античната представа
за човека и човешкото и че върху възраждането на тази представа започват
модерните времена от Ренесанса насам. Но античната представа за света е
същевременно застинала, статична и консервативна. Неин изконен модел
е битието на космоса – хармонично устроено и музикално изваяно, но
неизменно и лишено от човешко присъствие цяло.
Космосът са боговете. Хората нямат място сред тях, пътят им към божественото е почти завинаги прерязан. Единствено героичният подвиг
е моделът, който може да сътвори приближаването – като при Херакъл
например. В тази представа за устройството на космоса отсъства изцяло
човешката личност, отсъства азът на човека. Ето защо героичният живот
е единственият начин „да запишеш“ присъствие в света – без подвига човекът няма битие, няма време, няма разказ за себе си, няма история.“
(Стефан Пеев, „Бележки за Античността и съвремието“)

2. „Създателят, творецът на вселената, е един, който по волята си
свързва в хармонично единство видимия и невидимия свят, а разрушеното единство по-късно е резултат от греха на бунта, описан в началото
на Библията. Единият от тези светове изцяло е обсебил нас, творенията,
правейки ни все повече хора на материалната култура, а към другия вече
21 века не стихва стремежът и интересът за разгадаване на тайните му.
(...) И ако старозаветните писания постепенно отстъпват като привличащи интереса, то това несъмнено се дължи на новозаветния, по-точно на
евангелския разказ за Божия Син Иисус Христос. Въплътилото се слово
осъществява своята свързваща медиативна функция чрез словото (проповед, призив, молитва, притча и т.н.), но най-вече чрез кръстната жертва,
сама превърнала се в най-великото послание към човечеството. Вслушването в това послание е преодоляване на собствената самодостатъчност и
пълнота, а то от своя страна предизвиква неминуемо включване, досег до
духовния живот на преходното време.“
(Маргарита Христова, „Библията в часовете по литература“)

3. „Декамероновата концепция за човека се движи между две крайности: едната – човек е творец на съдбата си и сам определя собствената си участ; другата – човек не е господар на участта си, а играчка на
капризната фортуна. Но тази поляризация в концепцията за човека може
6 ПрОСВещение

да бъде разбрана в нейното действително единство, ако бъде съотнесена
към реалното положение на реалния човек в ранноренесансовата епоха.
Освободил се от строгия статут на Средновековието с неговата стриктна
съсловна система, ренесансовият човек изведнъж почувства у себе си такъв прилив на свободна воля, какъвто не бе познат на неговия събрат отпреди няколко века. Измъкнал се от съсловната верига, той вече съществува като свободна брънка, обкръжен от собствената си самоувереност.
Но наред с това ренесансовият човек постепенно попада в една друга зависимост, чиято истинска природа още не е в състояние да разбере. Той
немее пред „свободната зависимост“ от един нов обществен ред, който
по-скоро предусеща, без да може да го обхване с разума си.“
(Исак Паси, „Енциклопедия на ренесансовата личност“)

Да научим
Интересът към човека като самостоятелен индивид, който е в състояние да управ
лява съдбата си, е основна черта на Ренесанса, но в държавите от Западна Европа през
ХVІІІ век настъпват промени в обществените отношения, които разширяват представите за човека и неговата роля в социума.
Структурата на европейското обществено
устройство се променя – развива се капитализмът, укрепва силата на буржоазията,
която има своите икономически претенции и
утвърждава социалните си позиции. Появява
се широк кръг от свободни граждани, които имат амбицията да променят установения
ред и да преобърнат социалната йерархия.
Противоречията в Църквата и революционните промени в Англия, Франция, Германия
превръщат XVIII век във века на Просвещението, чийто основен девиз е фразата на немския философ Имануел Кант (1724 – 1804):
„Имай смелост да си служиш със собствения
разсъдък!“ Според него: „Просвещението е
изходът на човека от непълнолетието, което
той сам си е причинил. Непълнолетието е
невъзможността да се ползваш от разсъдъка
си без ръководството на някой друг.“ Новото
време се отличава с революционно отделяне
на науката от религията, с прекъсване на зависимостта от каноните, наложени от Църквата, за общественото устройство и за мястото на човека в социалната йерархия. Поставя

се акцент върху стремежа към образование,
към разширяване на границите на човешките
възможности чрез знанието и опита.
Просвещението е идейно течение, което се оттласква от феодално-абсолютистките порядки в обществото. Самото понятие,
дало име на идейното движение – просвещение, носи в себе си знанието и светлината като смисъл и цел на човека. Неговите
последователи и съвременници го наричат
Просвещение, за да заявят убеждението си,
че тяхното време е призвано да разкъса мрака на невежеството, в който човечеството е
живяло дълги векове, и да встъпи в нова ера,
осветена от науката и уважението към човешкото достойнство. Според тях пътуването и опознаването на света води до трупане
на знания по най-естествен път – чрез докосване до природата и общуване с представители на други народи. Така се разширява кръгозорът, осъзнава се способността на човека
да излезе от зависимостта на установените
норми. С малки изключения, просветителите не са привърженици на насилствените революционни методи за премахването на „неразумния“ ред и замяната му с „царството на
разума“, с „царството на свободата и равенството“. Що се отнася до неразумността на
старата обществена система просветителите
са единодушни и категорични. Според тях
неразумно е съсловното деление на хора заПРОСВЕЩЕНИЕ
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Енциклопедия, или Тълковен речник
на изкуствата, науките и занаятите

ради произхода им, противопоставянето на
благородници и простолюдие; неразумно е
крепостното потисничество и насилието над
човешката личност; неразумно е държавната
власт да е в ръцете само на   аристокрацията, която спъва общественото развитие. Онези, които изграждат икономическата мощ на
страната, трябва да имат политически права, да участват в държавното управление и
в решаването на собствените си проблеми.
Според идеолозите на Просвещението неразумни са религиозната мистика и църковните
догми, неразумно е постиженията на науката,
техниката, изкуството да бъдат достояние на
тесен кръг от хора, а народът да тъне в невежество и суеверие. Човекът има „естествени“
права, дадени му от природата, а не от владе8 ПРОСВЕЩЕНИЕ

теля и Църквата, и възможност да се бори, за
да реализира себе си като човек. Извеждайки на преден план способността на човека
за непосредствено изучаване на природата,
просветителите вярват, че противоречията и
пороците в съществуващото обществено устройство могат да бъдат премахнати чрез разпространение на позитивно знание; че социални реформи могат да бъдат постигнати чрез
убеждение и разясняване на новите идеи. Повечето мислители възлагат надежди на концепцията за просветения монарх, а през втората половина на ХVIII в. вече се формират и
идеалите за република (Жан-Жак Русо).
Просвещението е общоевропейско явление, формирало се първоначално в Англия,
където парламентарната демокрация се налага най-рано. От Англия идеите преминават
във Франция, където обхващат широки обществени кръгове, преди всичко представители на третото съсловие. Важно събитие от
онова време е издаването на „Енциклопедия,
или Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите“ с водещото участие на Дени
Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Волтер, Монтескьо. Целта на Дидро е била да събере цялото налично знание и то да бъде представено
демократично, т.е. да бъде достъпно за всеки човек, а не да е затворено в занаятчийски
гилдии, в религиозни ордени и манастири
или в елитната каста на учени и дворцови
съветници. Замислена като разширен превод на английски лексикон, Енциклопедията
прераства в голям проект, издаван от 1751
до 1780 г. в 35 тома, в които освен текстове
има изображения на различни инструменти,
материали, занаяти и др. Автори на статиите
са най-големите френски мислители, философи, икономисти, литератори във Франция,
които, независимо от различията помежду
си, се обединяват от общата вяра в силата на
разума. Според Дидро основната цел на авторите е „да изменят начина на мислене на
нацията“. И действително томовете на Енциклопедията представят нов поглед върху
историята, правото, институциите, върху човека и неговата роля в обществото.

Преклонението пред науката е характерна черта на Просвещението, тогава възникват
много нови науки като политическа икономия, социология, психология, статистика. С
чувство на преклонение пред силата на природата идеолозите на Просвещението вярват, че човек може да осъзнае същността на
природните закони чрез разумни наблюдения.
Нютон сравнява природата с „мощна машина, управлявана от божествени закони“: без
да им се противопоставят, хората трябва да
ги опознаят чрез разума си, който ще им разкрие как е устроена и как функционира тази
машина; хората трябва да живеят и действат
съобразно с природните закони и да загърбят вярата в ирационалното. Идеолозите на
Просвещението целят да внушат на съвременниците си, че по пътя на разумния анализ, на опита и наблюденията биха могли да
разберат как е устроен светът, и да се отърсят
от влиянието на Църквата като единствен тълкувател на божествения промисъл. Векът на
Просвещението налага вярата, че човешкият
разум е мощният двигател на прогреса, който
е напълно постижим, при условие че се овладеят природните закони. Според дейците на
Просвещението разумът помага на хората да
скъсат с примитивното суеверие, да изберат
правилния начин на действие и да подобрят
условията на своето съществуване. И понеже
е еднакво присъщ на всички човеци, разумът
ги прави равни и еднакво достойни за свободен живот, независимо от общественото
им положение, от имотното им състояние, от
националната им принадлежност, от техните
убеждения и вероизповедания. Упованието
в разума проправя пътя към равенството и
братството на цялото човечество.
Просветителският морал се гради от
една страна върху идеите на протестантската религия, но се оформя като кодекс преди
всичко въз основа на опита от ежедневните
дейности. Човекът разбира, че животът е
единство от труд, постоянство, скромност
и вяра, че освен Бог и той сам направлява
своята съдба. Темите за постоянството или
пък изменчивостта на човешката природа,

Дени Дидро, портрет от Мишел ван Лу, 1767 г.

заложени като жизнени принципи в Ренесанса, се раждат в практиката. Така тези взаимообвързаности създават философската основа
на Просвещението. Повечето философи, а
епохата е белязана от техните теории и открития, прогласяват автономност на човеш-

Портрет на Волтер, гравюра от П. Баку
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ката природа и обществения морал, което
довежда до конфликт с Църквата.
Църквата за първи път понася толкова
тежък удар. Започва развитието на една напълно независима от религията светска култура. В науката, а не в схоластичното умуване се търси решението на най-важните за
битието проблеми. Новите мислители обаче
не са безбожници, само понятието им за религия вече е друго. Божеството е безлично
и присъства в света чрез законите, които е
заложило в него.

Просвещенските идеи се разпространяват и в Германия, като обхващат предимно
областите с преобладаващо протестантско
население, в Италия, Испания, Полша, Чехия, сред балканските народи, в много страни в Северна и Южна Америка. В Русия
Просвещението се свързва с управлението
на императрица Екатерина Велика през втората половина на ХVІІІ век, която насърчава развитието на науката и изкуството и
се увлича от идеите на френския енциклопедизъм.

Национални особености на Просвещението
Държава

Особености на направлението

Представители и произведения

Англия

●● Идеите на Просвещението възникват под влияние
на емпиризма на Джон Лок, на идеализма на Джордж
Бъркли и на научните постижения на Нютон.
●● Акцент се поставя върху трезвия и честен разум,
който не се отказва единствено от призванието си да
мисли самостоятелно.
●● Справедливостта е от съществено значение за
гражданското общество.
●● Управлението и властта трябва да са резултат
от взаимната договореност между членовете на
обществото.

Исак Нютон – „Математически принципи
на натурфилософията“;
Александър Поуп – „Открадването на
къдрицата“;
Даниел Дефо – „Робинзон Крузо“;
Джонатан Суифт – „Пътешествията на
Гъливер“;
Джон Лок – „Мисли върху възпитанието“
и др.

Франция

●● Налага се схващането, че изработените от
човешка ръка машини и творенията на природата се
различават само в количестено отношение.
●● Енциклопедичните знания са мощно оръжие
срещу властта на Църквата, срещу консерватизма,
суеверието и кралския абсолютизъм.
●● Утвърждава се разбирането, че най-важна за
човека е свободата на мисълта, на изказа, на
действието и на живота, както и универсалната
толерантност.
●● Особено важно е възпитанието, защото човек не
се ражда добър или лош, а е предразположен към
доброто и затова то трябва да се възпитава у него.

Монтескьо – „Персийски писма“, „Духът
на законите“;
Волтер (Франсоа-Мари Аруе) – „Есе
за нравите и духа на народите“,
„Философски речник“;
Жан-Жак Русо – „Емил, или за
възпитанието“, „Изповеди“;
Бомарше – „Севилският бръснар“,
„Сватбата на Фигаро“;
Дени Дидро – „Монахинята“,
„Енциклопедия, или тълковен речник на
изкуствата, науките и занаятите“;
Д’Аламбер – „Енциклопедия, или
тълковен речник на изкуствата, науките
и занаятите“.

Германия

●● Създава се култура за народа.
●● Повежда се борба против суеверието и фанатизма.
●● Показва се стремеж към справедливо социално
устройство.
●● Налага се идеята, че знанието е сила, с която
могат да се решат проблемите на обществото.

Лесинг – „Хамбургска драматургия“;
Кант – „Критика на чистия разум“.
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Още по темата
„На 27. І. 1687 г. Шарл Перо чете във
Френската академия творбата си „Епохата на
великия Луи“ и прославя чрез нея своето време като ненадминат връх на цивилизацията.
Академиците, въплъщаващи идеите на класицистичния ХVІІ в. – Боало, Лафонтен, Расин,
са възмутени – те все още застъпват идеята за
недостижимата образцовост на Античността.... Според тях усъвършенстването на човечеството е вечно движение към известен от
миналото образец, настоящето не може да постигне образеца и целта, изкуството да води
човечеството към него чрез възпитание и образование, е смисълът на тяхното съществуване. Срещу това се обявяват „младите“, според които настоящето е винаги най-съвършеният етап от цялостното до момента човешко
развитие... Този спор открива пътя към идеите за „просветена“ критика на абсолютизма,
за възвеличаване на цивилизацията и нейните
осъществители...“
(Младен Влашки,
„Западноевропейска литература“)

„На Балканите Просвещението съпътства
разпадането на феодализма и установяването
на новите капиталистически отношения, формирането на балканските буржоазни нации и
на балканските национални култури. Прехо-

дът от средновековни форми на обществено
съзнание в балканските страни обаче се слива по време с идеологическите течения на
XIX в., с утвърждаването на материалистическите теории в науката, с буржоазно-демократичните революции в Европа, с националноосвободителните движения, и което е особено
важно, с появата на революционно-демократичните идеи... Поради исторически създалите се обстоятелства Просвещението въздейства върху това развитие непълно, главно с ония
свои особености, които го сближават с останалите фактори, а именно с прокламираните
от дейците му идеи за свобода и равноправие,
с идеята против насилието и националното
робство, с призивите за активизиране на духовните сили на народните маси в името на
високи обществени идеали. Тук се коренят
предпоставките за една от най-специфичните отлики на Просвещението в балканските
страни поотделно и на Балканите изобщо, разширяваща класификацията на Европейското
просвещение. Става дума за своеобразната
му връзка, от една страна, със съвременните
тогава културнопреобразователни процеси в
Европа, а от друга – с националноосвободителните борби на балканските народи.“
(Илия Конев, „Проблемата за Просвещението и
взаимоотношенията между балканските народи“)

Енциклопедия
Абсолютизъм – модел на силно централизирано държавно управление, при което владетелят
упражнява неограничена върховна власт, без ефективен контрол от страна на представителна институция. Абсолютизмът в Европа преобладава през
ХVІ – ХVІІІ в.
Джордж Бъркли (1685 – 1753) – английски
философ от ирландски произход. Според него
обектът сам по себе си е непознаваем и недостъпен, познаваем е единствено на базата на човешките чувствено-сетивни възприятия.
Класицизъм – направление в литературата и
изкуството през ХVІІ в. Възниква във Франция под
влияние на философския рационализъм. Използва

и абсолютизира нормите и образците на античното
класическо изкуство, стреми се да утвърди абсолютизма, да подчини личността на дълга. Създава
своя нормативна естетика, разделя жанровете на
висши (трагедия, епопея, ода) и низши (комедия,
сатира, басня).
Шарл Перо (1628 – 1703) – френски писател
и фолклорист. Допринася за създаването на литературата на Просвещението и реалистичното
изображение на действителността. Той е един от
най-пламенните противници на класицизма и със
своите естетически възгледи става изразител на
рационализма, на прогреса.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Повод за
размисъл
и дискусия

1. Като имате предвид изученото в VІІІ клас за идеите на Ренесанса, коментирайте промените, които настъпват в културата на европейските народи през ХVІІІ век.
2. Поинтересувайте се от времето на класицизма във Франция и коментирайте отношението към властта на Луи ХІV и промените, настъпили
след неговата смърт, която според някои изследователи е условно начало на Просвещението.
3. Прочетете цитатите от творби на видни представители на Просвещението и коментирайте идеите, заложени в тях. Съпоставете ги с идеите
на Ренесанса, които са в основата на изучените творби „Дон Кихот“ и
„Хамлет“. Припомнете си съветите на Дон Кихот към Санчо Панса и тълкувайте отношението към човека, към свободата на избора и дълга му
към другите.

„Дори да се съгласим, че гениалните хора по правило са и доста
странни или както се казва: няма велик ум без капка безумие, ние няма
да се отречем от тях, а ще презираме онези векове, които не са създали
нито един гений. Гениите са гордостта на народите, към които са принадлежали; рано или късно им издигат статуи и виждат в тях благодетелите на човешкия род.“ (Дени Дидро)
„Човек е свободен в момента, в който пожелае да бъде.“ (Волтер)
„Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови.“ (Жан-Жак Русо)
„Всеки е длъжен да признава човешкото достойнство на всеки човек.“ (Кант)
4. Доминиращите жанрове в литературата на Просвещението са публицистиката и сатирата. Защо според вас те са предпочитани от просвещенските писатели?
5. Припомнете си защо романът „Дон Кихот“ е определен като пародия.
Прочетете романа „Пътешествията на Гъливер“ от Джонатан Суифт и открийте пародийното в него.

Да бъдем
творци

Напишете есе по една от предложените теми:
„Хората престават да мислят, когато престанат да четат.“
(Дени Дидро)
„Дали възраждането на науките и изкуствата е допринесло за пречистване на нравите?“
(Г. Данаилов)
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МОДЕЛЪТ НА СВЕТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ЧОВЕКА ОТ ПРОСВЕЩЕНИЕТО –
„ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА ГЪЛИВЕР“,
ДЖОНАТАН СУИФТ

Да си
припомним

● ренесансовата представа за света поставя в центъра човека като лю
бимо, но непокорно дете на Бога. човекът се откъсва от опеката на Църк
вата и поема своя път, за да открие, че светът е необятен, но познаваем
– доказват го Великите географски открития, докосването до културата на
нови народи, завладяването на далечни територии. Просвещението раз
ширява границите на човешкото знание, човекът заявява правото си да
се противопостави на догмата, да промени общественополитическата
ситуация в държавата и да се довери на науката в опознаването на себе
си и на заобикалящата го природа.

„Астроном“. Герит Доу, ХVІІ в.

● В основата на романа „Дон Кихот“ стои паро
дирането на рицарските романи пред огромна
та им аудитория от читатели. Сервантес следва
популярното сред съвременниците си мнение
за вредата от прекомерното четене, т.е. от лич
ностната идентификация с измисленото, с фик
ционалното. това писателят постига чрез иро
ничноалегоричния образ на преобразилия се
алонсо Кихана в рицаря Дон Кихот и чрез образа
на верния му „оръженосец“ – Санчо Панса, който
не се доверява на измисления свят в книгите, а
търси материалното и практически приложимото
в живота. Пътешествията на странната двойка
разкриват гледните точки на хората от различ
ните слоеве на обществото – за едни героите са
смешни и жалки, за други – неразбрани и неу
местни, но благородният порив към доброто се
оказва заразителен и нужен във всяко време.

● ако сте чели романа на Даниел Дефо „робинзон Крузо“, припомнете
си част от приключенията на героя. Коментирайте живота на робинзон по
време на пътуването и по време на самотното му пребиваване на остро
ва. Откривате ли общи черти с пътешествията на Дон Кихот, или героите
имат различни мотиви и цели? направете паралел с характеристиките на
различните епохи, когато са създадени образите на героите – ренесанс
и Просвещение.

ПрОСВещение
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Да прочетем

Джонатан Суифт (1667 – 1745) – биографични данни

Портрет от Чарлз Джерваз, 1710 г.

1667 г. –Джонатан Суифт е роден на 30
ноември в Дъблин, Ирландия. Баща му умира
около седем месеца преди той да се роди, а
майка му се връща в Англия, като го оставя на
грижите на влиятелния му чичо Годуин, който поема отговорност за младия Джонатан.
1682 г. – учи в Тринити колидж в Дъблин.
1686 г. – придобива бакалавърска степен
и започва да учи за магистър, когато политическите проблеми в Ирландия го принуждават да замине за Англия, където майка му
му помага да получи работа като секретар и
личен асистент на английския дипломат сър
Уилям Темпъл.
1690 г. – Суифт заминава за Ирландия заради здравословни проблем – виене на свят,
но се завръща в Мур Парк през следващата
година. Впоследствие става ясно, че ще страда от това през целия си живот. По време на
втория си престой с Темпъл Суифт получава
магистърска степен в Оксфорд.
1694 г. – Суифт е ръкоположен за свещеник от Църквата в Ирландия.
1695 г. – става доктор по богословие и ви14 ПРОСВЕЩЕНИЕ

карий в Ларакол (Ирландия). Суифт обаче е
нещастен на тази длъжност. Той има връзка
с Джейн Уорик, сестра на негов приятел от
колежа. Има запазено писмо, в което ѝ предлага брак и обещава да остане в Ирландия.
Предполага се, че тя е отказала, защото той
напуска заемания пост и се връща в Англия, в
Мур Парк, и остава там до смъртта на Темпъл.
1699 г. – Темпъл умира и Суифт заявява,
че всичко добро в човечеството си е отишло
със смъртта на неговия покровител. Остава за
кратко в Англия, за да завърши мемоарите на
Темпъл, надявайки се, че ще получи признание за работата си. Вместо това си спечелва
врагове, като най-яростен от тях е сестрата на
Темпъл , която го обвинява в недискретност.
18 октомври 1745 г. – Джонатан Суифт
умира в Дъблин.

„Пътешествията на Гъливер“
Част 1. Пътуване до Лилипутия
В първата част на романа („Гъливер в
страната на лилипутите“) писателят отправя своя герой – корабния лекар и хирург
Лемюъл Гъливер, в далечната страна Лилипутия, която според него се намира на югозапад от остров Ван Димен. След стегнато
и убедително описание на бедствието, претърпяно от героя и неговите другари, Гъливер се отпуска изнемощял на непознатия
бряг и скоро заспива. Попаднал на брега на
смрачаване, на развиделяване Гъливер не
успява да стане, оказва се завързан. Гъливер е попаднал в империята Лилипутия,
където всичко е дванадесет пъти по-малко:
хора, растения, животни, постройки. Средният ръст на лилипутите е шест инча, тоест
около петнадесет сантиметра. Така в страната на лилипутите „средният англичанин“
Лемюъл Гъливер се оказва великан с всички произтичащи от това последствия. Малките човечета го именуват веднага Човек
планина. Още в първа глава плененият великан бива пренесен до столицата на Лилипутия и настанен да обитава най-големия
храм на страната, където той с труд може
да пропълзи и да се излегне. В първата част
на романа Лемюъл Гъливер е един без-

Първото издание на „Пътешествията на Гъливер“

крайно сговорчив и добродушен великан.
Героят на Суифт играе съвестно ролята на
пленник и по-късно верен поданик на „всемогъщия император на Лилипутия, радостта и ужасът на вселената“. Чрез договора,
сключен между Гъливер и император Голбасто, се регламентират отношенията между Човека планина и владетеля на Лилипутия. В анекса към този договор се посочва,
че Куинбус Флестрин „ще получава дневна дажба от храна и напитки, достатъчни
за изхранването на 1728 наши поданици“.
Както пояснява малко по-нататък разказвачът, неговият „порцион“ бил изчислен от
математиците на негово Величество, след
като измерили ръста му и предполагаемия
му обем.

Част 2. Пътуване
до Бробдингнаг
В „Пътуване до Бробдингнаг“ ситуацията е огледална на първата част. Героят
попада в страната на великаните, където
всичко е дванадесет пъти по-голямо в сравнение с нормалния свят. И както Гъливер
е единственият великан в страната на лилипутите, така той се оказва единственият
лилипут в страната на великаните. Приклю-

Гъливер в Лилипутия
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кукленското е представено през погледа на
главния герой.

Част 3. Пътуване до Лапута,
Балнибарби, Лъгнаг,
Глъбдъбдриб и до Япония

Гъливер при великаните. Ричард Редгрейв, 1851 г.

ченията на героя, носещи винаги комичен
оттенък в първата част, придобиват във втората драматичен характер. Дребното човече, което е Гъливер, е в смъртна опасност
в епизоди, чиято битова прозаичност иначе би будила само усмивка. Още докато е
в дома на чифликчията, намерил го на нивата си, героят трябва да се сражава с два
плъха, големи колкото кучета, които са се
покатерили на леглото. По-късно, когато е
в кралския дворец, Гъливер за малко не се
удавя в супника на трапезата, сражава се с
влетели в трапезарията оси, едва се измъква
от костта, в която го е затъкнало злобното
джудже на краля и т.н. Това преобръщане на

В третата част на книгата Гъливер попада на различни острови, пръснати из
океана, където става свидетел на редица
прелюбопитни неща. Най-напред героят е
взет на летящия остров Лапута, който представлява „пълен кръг с диаметър 7837 ярда,
или около четири мили и половина, и следователно има площ десет хиляди акра. Дебелината му е триста ярда.“ На този остров,
който непрекъснато кръжи около страната Балнибарби Лагадо, най-любопитно се
оказва посещението в Академията на проектантите.

Част 4. Пътуване до страната
на хоинъмите
Последното пътуване на морския капитан Лемюъл Гъливер продължава малко повече от пет години (1710 – 1715) и е наречено
„Пътуване до страната на хоинъмите“. Моряците от кораба на капитан Гъливер решават да станат пирати, като продадат стоката
за своя сметка, и затова го оставят на някакъв непознат бряг. Това се оказва страната на
хоинъмите, „говорещите коне“.

Да научим
Първата част на романа („Гъливер в
страната на лилипутите“) е написана през
1721 г. За първи път книгата е публикувана
през 1726 г., а през 1735 г. излиза второ, допълнено издание.
На написването ѝ авторът посвещава
цели 12 години от своя живот. Днес тази книга е любимо четиво за децата от целия свят,
но в нея са разгледани проблеми, които разкриват характера на времето и отношенията
в обществото от епохата на Просвещението
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в Англия. Съдбата на Гъливер наподобява
съдбата на Дон Кихот и неговите битки с огледала и вятърни мелници. Всъщност Джонатан Суифт е Дон Кихот на своето време.
Това е времето на Великите географски открития и създаването на колониалните империи. Тогава са написани много книги за пътешествия и за велики открития, в които има
безброй измислици за чуто и видяно.
„Пътешествията на Гъливер“ е сатирически роман. Както Сервантес иронизира

модата да се четат рицарски романи, така и
Суифт се противопоставя на модата на книгите за пътешествия чрез пародирането на
този тип романи. По същото време излиза и
романът „Робинзон Крузо“, написан от Даниел Дефо. „Пътешествията на Гъливер“ е
пародия на „Робинзон Крузо“.
Джонатан Суифт и Даниел Дефо са
най-значимите английски писатели от първата половина на ХVІІІ век. Двамата се различават по своя мироглед и разбиране за социалното устройство на държавата по онова
време. Суифт се обявява срещу съществуващите обществени отношения, защото е роден в бедно ирландско семейство и не може
да направи кариера във висшите среди. Той
е огорчен от заобикалящата го действителност. Неговата родина Ирландия е превърната в земеделска колония на Англия. Непрекъснатите политически конфликти в страната дълбоко разочароват Суифт. Той вижда
само предателства, измами и егоизъм. Това
разочарование го подтиква да напише „Пътешествията на Гъливер“. Разобличавайки
основите на обществото, което според него

противопоставя хората по социален приз
нак, Суифт се превръща в значим сатирик
на своето време. Това, което не е могъл да
каже на хората в действителност, писателят
го казва чрез книгата си. Романът е политическа и философска сатира.
Сатирата е литературен похват, чрез
който се критикуват, осмиват и разобличават
човешки недостатъци и обществени недъзи.
Целта е да се провокира отношение, да се осмисли реалната ситуация и така да се стигне
до положителна промяна. Това се постига с
използването на различни средства – хипербола, алегория, сарказъм.
Пътуването като основа за сюжета на романа разкрива отношенията между героя –
представител на средната класа в английското
общество, с хората, които стоят по-ниско от
него в социалната йерархия – лилипутите (по
време на първото пътешествие), и тези, които стоят по-високо от него – великаните. Още
първото пътуване на Гъливер е всъщност пътуване към гротескния образ на съвременните
му Англия и Европа. В столицата на лилипутите като през обърнат бинокъл виждаме ряз-

Илюстрация към книгата „Пътешествията на Гъливер“
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ко очертан политическия живот на тогавашен
Лондон. Тук кандидатите за високи правителствени постове трябва да покажат публично ловкостта си в опасния танц върху въже,
жадните за ордени и титли трябва да се надскачват пред императора като състезателни
коне, а двете враждуващи партии се различават единствено по височината на токовете си
(някогашната лоялност на Суифт към торите
явно е отстъпила място на съзнанието за унизителното безсмислие на парламентарната и
придворната партизанщина). Особено ярко е
разобличението, на което авторът подлага религиозните конфликти на своята епоха. Още
преди години в памфлета си „Приказка за
бъчвата“ Суифт е осмял кавгите между католици, англиканци и пуритани. Сега той представя църковното разцепление като глупашки
твърдоглав спор за това от коя страна трябва
да се чупят яйцата – от тъпата или от острата.
Това, разбира се, би било просто смехотворно, ако не е предизвикало толкова кръвопролитни метежи и войни. Съперничеството и
войните между Лилипутия и Блефуску лесно
се идентифицират с вековните разпри между
Англия и Франция, но в сатиричния план на
повествованието причината за това е в спора
откъм коя страна трябва да се чупи вареното яйце. По такъв начин религиозните разпри
(Англия е протестантска, Франция е католическа страна) са минимизирани и направени

смешни. Остроумно е показано несъщественото различие между виги и тори на кормилото на властта. Двете партии в Лилипутия се
различават по това, че едните ходят с обувки
с високи токове, а другите – с ниски токове.
За да бъде добре и с двете партии, престолонаследникът носи една обувка с висок, а другата – с нисък ток и поради това куца, когато
ходи.
Чрез необикновения конфликт между
различни мащаби на човешкото Суифт съумява да представи всекидневното и баналното като ново и необикновено. Лилипутите са
като оживели кукли, с които Човекът планина внимателно и грижливо се забавлява и си
играе.
В образа на Гъливер авторът визира
себе си. Поведението на героя е отражение
на участието на Суифт в политическия живот на страната. Героят великан е добър и
справедлив, той може с една ръка да смаже
много на брой малки човечета, но спазва
договора, който е подписал. Той не е изменник, не е мошеник, а държи на думата си.
Накрая той бяга в другото кралство, защото
животът му е застрашен, но въпреки това не
наранява никого и не убива никого. Писателят го е нарекъл „Гъливер“, защото на ирландски гъливер означава пътешественик.
Героят е пътешественик и откривател на
добрия живот.

Енциклопедия
Алегория – иносказание, изобразяване на абстрактно понятие най-често чрез персонифицикация (олицетворение). Чрез конкретни художествени образи, картини и др. се изобразяват понятия и
идеи. Използва се най-често в басните.
Сарказъм – язвителна насмешка, най-високата
степен на подигравка, която се отнася към недос-

татък на човек, предмет или явление. Както и сатирата, сарказмът е средство за борба с негативни
явления от действителността чрез осмиването им.
Негови отличителни черти са безпощадността и
остротата на изобличаване. За разлика от иронията,
в сарказма се изразява най-висока степен на недоволство и отрицание.

Още по темата
С основание се смята, че в третата част
на романа сатирата на писателя е насочена
против Кралското научно дружество, председателствано от великия Нютон. В по-общ
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план сатирата е съсредоточена върху безплодната наука, която не намира приложение
в живота. Учените в академията в Лагадо се
занимават с проекти и експерименти, кои-

то са не само безсмислени, но и смешни. В
пета и шеста глава са описани заниманията
на учените от Лагадо. Най-удивителното е,
че Суифт неволно е изпреварил някои научни открития, направени по-късно. Така той е
предсказал съществуването на двата естествени спътника на планетата Марс цели 150
години, преди те да бъдат открити от американския астроном Хол, като ги описва с поразителна точност. Кондензирането на водни
пари е осъществено през 1877 г., а производството на амониева селитра от атмосферния
азот, над което в романа се труди учен от
Академията, е започнало в годините преди
Втората световна война.
В четвърта част на романа Суифт пак е
Повод
за размисъл
и дискусия

използвал похвата на „преобръщането“, но
вече не като съпоставяне на мащаби. В тази
необикновена страна разумни са говорещите коне хоинъми, а деградиралите хора,
наричани яху, извършват грубата работа.
Писателят е нахвърлил колективен портрет
на двете общества. Суифт представя сатиричен образ на съвременните му Англия
и Европа, който не дава основание за гордост. Накрая домакинът хоинъм заповядва
на Гъливер да млъкне, защото „се наслушал
на тема война“. Днес тази част се възприема като своеобразна антиутопия, при която
конете се развиват до нов стадий на разумни същества, а хората деградират до състоянието на животни.

1. Като имате предвид, че романът „Пътешествията на Гъливер“ е написан по времето на Просвещението, дайте примери как са реализирани
идеите за знанието като водеща сила за човека, за природния човек, за
разумния монарх и др.
2. Направете характеристика на образа на Гъливер и тълкувайте неговото отношение към лилипутите и към великаните. Защо в света на „малките“ той е внимателен и добронамерен, а в света на „големите“ е неспокоен и гневен?
3. Открийте особеностите на сатиричното изображение в романа на
Суифт и тълкувайте посланията му.
4. Изберете откъс от романа, прочетете го пред съучениците си и тълкувайте въздействието му върху вас като читатели. Направете изводи за
посланията, които откривате в откъса.

Да бъдем
изследователи

Гледайте една от филмовите версии на романа и дискутирайте със съучениците си доколко образите съответстват на представата ви за героите
и за отношенията между тях. Ако сте гледали различни кинопродукции,
съпоставете ги и направете изводи за начина, по който са интерпретирани мотивите от романа. Ако вие сте режисьори, кой момент от текста
бихте избрали за акцент във филма? Как би изглеждал героят във вашия
филм?
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