
Рецензия

за дисертационния труд на ас. Надежда Ангелова Стоянова 

„Образи и употреби на времето в българската литература 

(върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)”

за присъждане на научната и образователна степен „доктор”

по научно направление 2.1 „Филология”  и научна специалност „Българска 

литература (Българска литература от Освобождението до наши дни)”

от доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев, член на научното жури за провеждане на 

защита на представения труд 

Дисертационният  труд  се  състои  от  встъпление,  пет  глави,  заключение, 

библиография и приложения.  Общият му обем възлиза  на 259 страници,  като освен 

това има и 95 страници приложения. Обсъден е и предложен за публична защита на 

заседание  на  Катедрата  по  българска  литература  към  Факултета  по  славянски 

филологии на Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 11.12.2012 г. 

Предложеният дисертационен труд е забележително по обхвата си изследване, 

което уплътнява  и коригира познанията ни за фигуративните стратегии в българската 

литература от 20-те и 30-те години на ХХ в. Работата е организирана в пет глави и 

няколко приложения, най-интересното от които е своеобразният „Речник на образите 

на времето в  българската поезия и проза през 20-те и 30те години  на ХХ век”. Този 

речник  е  събрал  всички  образи,  използвани  в  репрезентирането  на  времето  от 

литературата  на  дадения  период,  заедно  с  конкретните  изречения,  в  които  те  се 

появяват. 

Първата глава на дисертационния труд е озаглавена „Образите на времето. Опит 

за типологизация на образите на времето в българската поезия и белетристика от 20-те 

и  30-те  години  на  ХХ  век”  и  има  каталогизиращо-синоптичен  характер.  В  нея  са 

очертани  няколко  семантични  кръга,  предоставящи  образи  за  репрезентацията  на 

темпоралната  проблематика  –  Природата,  Човешкото  тяло  и  Вещта,  като  във  всеки 

такъв „кръг” е разгледана тематизацията на времето от различни дискурси: „време и 

астрология”, „време и алхимия”, „време и биология”, „време и физика” и т.н. Още в 

тази първа глава прави много силно впечатление богатият материал, с който борави 



Надежда  Стоянова,  успоредяването  на  литературни  текстове  от  различно 

представителни  автори  с  нелитературни  научни  и  научно-популярни  четива.  Онова, 

което се търси,  са  специфичните  дискурсивни рамки,  които формират мисленето  за 

промяна,  бъдеще,  живот  и  смърт  в  междувоенния  период  и  които  могат  да  бъдат 

разгледани като „нови” и „отличителни”. 

Какво обаче е понятието за време, с което работата работи? Това, което стои 

извън  предмета  на  работата,  е  историческото  време  на  нацията,  времето  като 

пространство, което индивидите от националната общност обитават. Не българското, а 

човешкото,  екзистенциално  време  е  онова,  около  което  кръжи  изследването.  Това 

обяснява  и  на  пръв  поглед  странно  изглеждащото  встъпление,  тръгващо  от 

философско-поетическия дневник на Яворов и неговите размисли за времето и смъртта. 

Именно  при  Яворов  виждаме  едно  радикално  отцепване  от  времевия  хоризонт  на 

„националното време”; едва ли е случайно, че по-голямата част от работата се занимава 

с автори, причислявани към модернизма. Изследването не се занимава с темпоралните 

координати  на  социалните  идеологии,  затова  и  в  него  няма  да  намерим  познатите 

сюжети, да кажем, за „националното осъзнаване”, вечността на патриархалния космос, 

Революцията и други. Извън обсега на работата са противоборстващите схващания за 

историческия живот на нацията с неговите прагови моменти и конфликтуващи разкази. 

Както дисертантът заявява: „…литературната творба ще се разглежда като изпробване 

на  онтологизиращия  потенциал  на  езика,  като  изпробване  на  възможността  за 

съхраняването на човешкото посредством разпознаването и именуването на времето…” 

(с. 22). 

Друг  много  важен  основополагащ  избор  на  изследването  е  отказът 

предварително  да  се  „разчертае”  литературния  материал  по линиите  „модернизъм – 

реализъм”,  „ляво – дясно”,  „индивидуализъм – колективизъм” и т.н.  Именно това  е 

позволило в обсега на вниманието да попаднат огромен брой литературни факти, да се 

проявят подобия и различия, да застанат в рамките на една синтактична цялост цитати 

и имена, които иначе не биха се появили заедно. „Гъстотата на описанието” е най-ясно 

видимото  достойнство  на  работата.  Тук  не  става  дума  за  проста  фактология,  а  за 

извличане  на  смислови  единици  от  десетки  и  стотици  текстове,  изровени  от 

периодиката и библиотечните хранилища.

Основният  методологически  инструмент  на  изследването  е  междутекстовият 

анализ. Надежда Стоянова успява да разположи литературната творба в богат контекст 

от интертекстуални връзки, свързващи даден литературен тест с други литературни или 



нелитературни текстове. Във втората част на глава втора например вещо са проследени 

интертекстуалните  отношения  между  поемата  «Септември»  на  Гео  Милев  и 

«Септемврий»  на  Иван  Перфанов   и  по-специално  приликите  и  различията  в 

моделирането  на  календарното  време.  Поемата  на  Перфанов  за  пръв  път  попада  в 

обсега на литературната наука.

Най-силно  впечатление  в  цялата  работа  прави  емпиричният  обхват  на 

изследването – дисертантът взема под внимание огромен брой разнородни текстове от 

различни  автори,  художествени  и  нехудожествени,  публикувани  в  периодичните 

издания от междувоенния период. Отдавна не съм наблюдавал такава отдаденост на 

емпирията, радост от словото отвъд каноничните му стабилизации. Много продуктивна 

ми се струва нагласата на автора да разглежда литературните текстове в синхронен и 

диахронен аспект, т.е. като елементи от един процес на социална комуникация, в който 

се преосмислят опорните понятия в екзистенциалния хоризонт на Аза. 

След  обзорно-въвеждащата  първа  глава  следват  четири  глави,  които  се 

съсредоточават върху различни автори, но организиращият принцип е тематичен, а не 

персоналистичен.  Първите  две  от  тях  са  посветени  на  автори  от  20-те  години, 

обвързани по един или друг начин с модернистичния литературен проект. Това са глава 

втора „Властта и времето” (посветена основно на Гео Милев) и глава трета „Смъртта и 

времето”  (опираща  се  главно  върху  произведения  на  Никола  Фурнаджиев,  Асен 

Разцветников,  Атанас Далчев).  Ако в първа глава изложението е обзорно, описващо 

контексти,  то  тук  вече  се  навлиза  в  детайлен  анализ  на  конкретни  текстове  и  се 

разгръща херменевтичният потенциал на избраната теоретична парадигма. 

Дисертационният труд разполага понятието за време в два методологически и 

тълкувателни  плана.  От  една  страна  се  проследява  имплицитната  темпоралност  на 

различни образни констелации,  в които времето става  видимо.  Например небесните 

тела, чиято циклична поява и изчезване е основа на определено схващане за времето 

(циклично), която пък представа бива обработена  и трансформирана в художествени 

текстове.  Извършен  е  семиотичен  прочит  на  знаци,  имащи  отношение  към 

положеността на Аза във времето. Сърцевината на работата обаче демонстрира един 

малко по-сложен подход, който е по-скоро феноменологически. Става дума за модел, 

който тръгва от философската концепция на Еманюел Левинас и полага отношенията 

между Аза и времето като отношения между Аза и нередуцируемото Друго. Именно в 

контакта  си  с  Другото  ние  си  откриваме  достъп  до  времето.  Така  времевата 

проблематика се оказва проявена в на пръв поглед несвързани с времето образи - дъжда 



и  вятъра  в  глава  трета.  В  тези  места,  където  изследването  е  фокусирано  върху 

творчеството на Фурнаджиев и Далчев, времето е сведено до Смъртта – радикалната 

Другост,  която обаче  прави Аза  нетъждествен  на  себе  си,  открит  към промяна,  т.е. 

поместен във времето.

Един  от  важните  приноси  на  дисертационния  труд  е  новото,  усложнено 

схващане за идентичността в модерната литература на 20-те години. „Радикално е вече 

разподобяването  между  миналото  и  бъдещето,  при  което  става  видима  не  само 

непредвидимостта  и  несигурността  като  отличителни  признаци  на  бъдещето,  но  се 

проблематизират  и  основаващите  се  върху  континуалността  език  и  идентичност  на 

субекта»  (с.57).  В  това  отношение  особено  убедително  е  проследяването  на 

фигуративните стратегии при Фурнаджиев и Далчев в трета глава, което позволява да 

се  формулират  по  нов  начин  важните  разлики,  засягащи  идентичността  на  Аза  и 

неговите връзки с Другото при двамата поети. 

 Ако онази част от работата, която се занимава с авторите от 20-те, разглежда 

преживяването  на  времето  и  другостта  в  катастрофичната  им  непредвидимост,  то 

четвърта  глава,  носеща  заглавието  „Събитие  и  всекидневие  (върху  разкази  на 

Константин Константинов, Чавдар Мутафов, Димитър И. Шишманов, Емилиян Станев, 

Павел Вежинов и др. от 30-те години на ХХ век)”,  е посветена на повторителността и 

монотонността.  Наблюденията  върху  разказите  на  тези  белетристи  са  ориентирани 

главно  към  изследването  на  събитието  с  обратен  знак  -   липсващата  история, 

невъзможността за опазване на различието в рамките на времевата континуалност на 

Аза. Това е глава за пътя, който не води към никъде, за празника, който е като делник и 

произшествето,  което  е  като  ежедневието.  Всъщност  това  е  изследване  на 

анихилираната, невъзможна Другост – която по парадоксален начин прави невъзможен 

и Аза, който губи индивидуиращите си стремежи и потъва в едно съществуване, което 

можем да наречем «неавтентично».  Изследването извършва този рискован преход – от, 

грубо  казано,  лириците-модернисти  на  20-те  към  прозаиците-реалисти  на  30-те  -  с 

методологическа и херменевтична последователност.  И в единия,  и в другия случай 

предмет на анализ са отношенията между Аза, Другото и времето. Особеното е, че през 

30-те  години  интуициите  на  литературата  се  вписват  в  един  все  по-общосподелен 

дискурсивен модел и смисловите разлики между авторите започват да избледняват. 

Последната,  пета  глава,  е  озаглавена  «Машината  и времето» и  се занимава с 

новия утопичен (и времеви) хоризонт, символизиран от машината.  Тук материалът е 

взет  от поезията  и  прозата,  като  обаче  тавтологичността  на цитираните  примери се 



засилва,  което показва,  че  литературата  почти  напълно се е  припокрила  с  масовите 

дискурси. На практика тук литературното време се изравнява със социалното време – и 

интерпретативният инструментариум започва да произвежда подобия.  

Като  цяло  изследването  на  Надежда  Стоянова  се  е  справило  с  рискованата 

методологическа задача да систематизира употребите на образите, без да се държи за 

сигурния  ориентир,  задаван  от  концептуални  призми   като  «автор»,  «творба»  или 

«направление» и «период». Онова, което се разкрива чрез направените съпоставки и 

анализа, са две смислови нива. Едното можем да наречем «светоусещане». Най-вече в 

първа и последна глава, но също така, макар и не така явно в другите глави, работата 

очертава  общите  места  в  мисленето  за  времето  и  човека,  характеризиращи 

междувоенния период. Важното тук е, че не се изхожда от предварителната идея за 

някакъв «доминиращ» дискурс, бил той философски, идеологически или литературен, 

който да даде в «чист вид» концептуалните схеми, които след това ще се откриват и на 

други  места.  Надежда  Стоянов  постига  една  особена  синхронност  в  анализа 

едновременно на художествени  и нехудожествени, периферни и централни текстове, за 

да  изведе  по  свой  път  смисловите  координати  на  междувоенното  светоусещане. 

Вторият  план  на  анализа,  който  проличава  най-вече  в  авторите  от  20-те  години, 

демонстрира  как  в  специфични  автори  и  текстове  общите  схеми  се  оказват 

трансформирани,  усложнени,  естетически  и  философски  отместени  от  баналното.  С 

други  думи,  дисертантът  по  оригинален  начин  разкрива  онези  смислови  събития  в 

разгръщавнето на литературния текст, които могат да бъдат наречени и «прозрения» 

относно човешката ситуация. 

Изследването на Надежда Стоянова подлага на преосмисляне редица представи 

за българската литература от междувоенния период. Особено интересна е хипотезата, 

че  българската  литература  от  20-те  години  използва  проблема  за  времето  като 

възможност  за  артикулирането  на  един  специфичен  екзистенциален  или  дори 

религиозен опит. Работата предлага да разглеждаме „модернистичните художествени 

текстове като представящи един търсен и „своеобразен”,  „индивидуален” религиозен 

опит,  който би утвърдил „религиозното  чувство”  именно като  характерна форма на 

преживяване на времето, посредством която българската литература черпи още една 

възможност  за  утвърждаване  си  в  контекста  на  модерната  европейска  и  световна 

литература”  (с.  227).  С  други  думи,  именно  в  полето  на  темпоралното  можем  да 

открием ангажимента с метафизичните и религиозни въпроси, които според един Боян 



Пенев липсват в българската литература – и които дългогодишното акцентиране върху 

социалната проблематика в литературознанието допълнително маргинализира. 

Като цяло работата демонстрира добра теоретическа подготовка, но би могло да 

се желае едно малко по-категорично формулиране на избраната теоретична парадигма. 

Отлично  хрумване,  което естествено  произтича  от   методологията  на 

изследването, е речникът-приложение на образите в края. Биха могли да се прецизират 

някои неща в подбора и подредбата на речника, но и така той е много ценен за всеки, 

който се занимава с литературата на междувоенния период. Работата е изключително 

богата на наблюдения, интертексутални връзки и паралели и наистина провокира към 

ново вглеждане в уж познатата топография на междувоенната литература. 

Приложеният  автореферат  адекватно  представя  съдържанието  на  работата  и 

коректно посочва приносите на дисертационния труд и публикациите на дисертанта по 

темата.

Предложеният дисертационен труд  съответства на изискванията на закона и на 

академичните стандарти. Наблюденията и анализите върху преживяването на времето в 

междувоенния период обогатяват представите ни за българската култура и живота на 

идеите в нея. Убедено гласувам на базата на предложения труд да бъде присъдена на 

ас. Надежда Ангелова Стоянова научната и образователна степен «доктор».
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