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ОБРАЗИ И УПОТРЕБИ НА ВРЕМЕТО В БЪЛГАРСКАТА 

ЛИТЕРАТУРА (ВЪРХУ ПОЕЗИЯ И БЕЛЕТРИСТИКА ОТ 20-ТЕ И 30-

ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК)

     Дисертационният  труд  на  ас.  Надежда  Стоянова  съдържа  355 

страници,  обширна  библиография  и  много  интересни  приложения. 

Измежду тях задължително трябва да се отбележи Речника на образите 

на времето, когото не смятам за приложение, а за органична част от 

самата  работа,  като  резюме,  което  при  по-свободна  композиция  би 

могло дори да предхожда текста.

     В уводната част на дисертацията се чертаят общите теоретични и 

философски рамки, върху които ще бъде построено изложението. Тук 

се  предсказва  високото  ниво  на  същинското  изложение,  очертава  се 

кръгът  от  концептуални  идеи,  които  ще  подхранват  анализите  и 

заключенията, заявява се езикът, мотивират се предварително изборите 

на автори и произведения.

     В четирите основни глави като обобщаващи, събирателни образи на 

Времето са разработени Властта, Смъртта, Всекидневието и Машината. 

Макар да имат форма на метафорично назоваване, те са много точни 

външни граници на множествата от конкретни литературни образи на 

времето, засечени в стотици разнородни художествени текстове. 



     В  приложенията  са  дадени  текстове  от  по-задните  лавици  на 

българската библиотека, които редовият читател инак не би имал на 

разположение. 

     Ще започна с клишето, че темата е дисертабилна. Интересна е и 

дори  актуална,  предвид  очакванията  за  нова  радикална  промяна  на 

представата  ни  за  време  с  оглед  на  последните  физически 

експерименти в огромния ускорител под Швейцарските Алпи.  

     Ще си позволя тук едно отклонение. По отношение на наследството 

ХХ  век  е  най-радиакалният  век  в  историята  на  човешката  култура. 

Човечеството  за  първи  път  започва  да  мисли  неща,  които  няма  как 

реално да види. Идеята, която разлюлява столетието още в самото му 

начало,  е  релативистката  идея на Айнщайн от Специалната  (1905) и 

Общата  (1915)  теория  на  относителността.  За  първи  път  времето  и 

пространството  в  чисто  физически  смисъл  изгубват  абсолютния  си 

характер като атрибути на материята. Няма общо и обективно време за 

движещите се една спрямо друга инерциални системи, няма обективно 

и съществуващо извън човешкото съзнание пространство.

     С идеята за спрялото, ускореното или забавеното време и изкривено 

пространство  нашето  съзнание  не  може  да  свикне  цял  век  след 

многократните  експериментални  потвърждения  на  постановките  на 

Теорията. Но изкуството на двайсети век се развива изцяло повлияно 

от  Айнщайновите  идеи.  Това  е  век,  в  който  самата  реалност  загуби 

абсолютния си характер, а изкуството се сдоби с почти демиургическа 

субективност.  Предайнщановият  модернизъм  в  изкуството  е  едно 

голямо  навечерие,  голям  предусет,  колективна  интуиция  за  нещата, 

които ще се случат. А след тяхното теоретично случване в работите на 

големия физик от 1905 и 1915 г.  намират в  Теорията  изключително 



упование и безкраен ресурс  за креативни инвенции. Цялата литература 

на ХХ век, документирано или интуитивно, е белязана с абстрактния 

печат  на  Теорията.  Цялото  изобразително  изкуство.  Театралното 

изкуство и киното – също.

     Българската култура не остава настрана от световните търсения. 

През  20-те  и  30-те  години  Теорията  има  у  нас  повече  от  десет 

научнопопулярни  издания,  като  най-големият  й  адепт  е  проф.  Асен 

Златаров, а най-големият й противник – Тодор Павлов.

     Проблемът  за  ролята  на  Теорията  в  развитието  на  българската 

култура  през  двайсети  век  е  докосван,  в  няколко  литературоведски 

изследвания Теорията е викана на помощ, макар да е използвана само 

апликативно.  Но  цялостната  й  роля,  цялостната  й  историческа  и 

идеологическа  съдба  на  полето  на  хуманитаристиката  още  не  е 

систематизирана.  Ето  защо  оценявам  изборът  на  темата  като 

изключително сполучлив, макар самата дисертация да не посяга към 

релативистките  аспекти  на  представата  за  време  в  литературата  от 

изследвания период.

     Още в началото на дисертацията  е направена уговорката,  че не 

времето  като  концепт,  а  по-скоро  неговите  образи,  неговите 

художествени  трансформи  ще  бъдат  предмет  на  изложението. 

Дисертацията търси не истинското лице на времето, а рефлексиите му в 

система от негови конкретни или абстрактни „превъплъщения”.  Така 

времето е видяно не като обективно, външно и историческо обиталище 

на  света,  а  като  просмукан  във  всичко  субективиран  субстрат. 

Дисертацията  не  казва,  че  всичко  живее  във  времето,  а  че  времето 

живее  във  всичко.  Така,  без  да  е  айщнайнианистко  в  разказа  си, 



изложението полага негласно релативизма като основна гледна точка 

към света.

     Защо  малкият  човек  от  кратката  проза  на  трийсетте  бяга  от 

историческите сюжети и от „големите наративи”? Огромната маса от 

историческа полулитературна книжнина днес е абсолютно забравена, 

но малките неконвергиращи герои на Константин Константинов, Павел 

Вежинов и Емилиян Станев са останали тъкмо поради релативистката 

си  природа.  Това  са  малки  линейно движещи се  една  спрямо друга 

инерциални системи, без общо време, без общ град, без обща стая и без 

обща  координатна  система.  Това  са  времената  и  местата,  където 

„полето на опита” и „хоризонтите на очакванията” се припокриват и 

игнорират  историческите  значимости.  „Ежедневието”  е  субективното 

време на човека като самостоятелна инерциална система, а „големите 

наративи” се случват в съзнанието на Айнщайновия „наблюдател”. Тук 

случката  наистина  не  може  да  събере  потенциал  за  превръщане  в 

събитие.

     Като абсолютно неслучайно може да се разглежда и възможността 

през  трийсетте  години  лирическият  герой  спорадично  да  проявява 

желание  да  бъде  на  две  (или  повече)  места  едновременно.  Това  е 

десетилетието,  през  което  квантовата  механика,  органичното 

продължение на Теорията,  широко използва корпускулярно-вълновия 

дуализъм на  елементарните  частици,  развит  по-късно  от  Хю Евърет 

като теория на паралелните светове.

     Тук напосоки нахвърлях само някои свободни валентни връзки, 

които  дисертацията  на  Надежда  Стоянова  отваря  към  други 

интерпретативни полета и тъкмо отвореността, възможността да бъде 

дописвана в различни посоки е едно от големите качества на този труд.



     Една специална трудност, пред която е изправена дисертацията, е 

работата с две толкова различни десетилетия като тия на двайсетте и 

трийсетте  години.  Не  ми  е  известно  извън  чисто  историческите 

критически текстове, те да са събирани заедно.

     Дисертацията има много качества и е трудно да се намери най-

подходящото  място  за  превъзходната  частица  „най”.  Интересното  в 

работата  е,  че  тя  онагледява  алгоритъмът,  процедурата,  по  която  е 

направена.  За  едно  от  големите  достойнства,  което  в  очите  на 

изследователката  може и  да  няма кой знае каква  стойност,  намирам 

изготвянето на речника. След неговата наличност могат да се направят 

всякакви  интерпретации.  Да  се  изготви  такъв  „отворен”  и  все  пак 

прецизно систематизиран речник въз основа на море от материал е по 

силите  на  дисциплиниран  и  системен  човек.  Нека  припомня,  че 

работата  е  построена  върху  практически  необозрима  емпирика, 

включваща лирика, поеми, къса проза, романи, литературно-критични 

текстове,  прилежащи  на  изследвания  период,  научнопопулярни 

технически  сводове,  философска,  литературна  и  научно-техническа 

периодика.

     Въпреки  че  самият  аз  съм  привърженик  по-скоро  на 

последователната  конкретно-аналитичната  работа  с  художествените 

текстове,  изразявам  радостта  си  от  невероятната  способност  на 

Надежда  Стоянова  да  удържа  в  състояние  на  постоянна  активност 

стотици разнородни текстове едновременно.

     Макар това да не се отнася до качествата на самата работа, искам да 

споделя и усещането си,  че работата е построена „отзад напред”,  че 

първо  е  бил  изготвен  речникът,  а  сетне  към  него  са  надградени 

доказващи системността аналитични коментари.



     Всъщност аналитичният градус на дисертацията  не е  голям,  но 

затова  пък  систематизицията  е  безупречна.  Тук  виждам  големия  и 

достоен  за  похвала  принос  на  труда.  Четенето  на  текста  оставя 

впечатление  за  хаотично,  аморфно,  предпроцесуално  състояние  на 

самата литература, из което тя се измъква и започва да се подрежда 

органично по волята на Речника.

     И още едно впечатление. Цялата литература и дори цялата култура 

на България  от двайсетте  и трийсетте  години е  обгледана като една 

авангардистка, трудна за удържане поема и за по-доброто разбиране на 

нейната цялостност и на единната й органика изследователката съставя 

списък  на  основните  времеви  „метафори”,  след  това  ги  групира  в 

семантични гнезда, сетне в семантични полета, в които идеята за време 

се  е  просмукала.  Това  практически  е  разхерметизиране  на 

консервираната  историчност  и  преформатиране  на  литературния 

художествено-критически  корпус от  двайсетте  и  трийсетте  години в 

хоризонтални  и  вертикални  редове  според  класовете  (валентните 

групи)  на  времевите  „фигури”.  Дисертацията  на  Надежда  Стоянова 

бяга  от  компактната  причинно-следствена  процесуалност,  от 

евклидовата  литературно-историческа  линейност  и  в  този  смисъл, 

съзнателно  или  не,  тя  е  в  някаква  степен  релативистка.  Стотиците 

сходства и различия, контактни или типологически, между текстове и 

автори  нямат  за  цел  да  уплътняват  картината  на  литературно-

историческата  процесуалност  и  все  пак  дисертацията  работи  много 

силно и в тази посока (най-бързият пример са двете „Септември”-та – 

на Гео Милев и на Иван Перфанов).

     Доколкото все още имам сетива за модерното, смятам, че Надежда 

Стоянова  мисли  свободно,  сложно  и  модерно.  Терминологично  е 



въоръжена до зъби, без да спекулира с това. Философски е подготвена, 

като основна „методологическа” роля в дисертацията играе книгата на 

Еманюел Левинас „Времето и другото”.  

     Няма пропуски в усвояването на процеса, дори напротив. Работата 

често посяга към по-периферни автори, част от които са били предмет 

и на мои предишни занимания, като Здравко Сребров, Йордан Стубел, 

Змей  Горянин.  Иначе  христоматийните  автори  като  Гео  Милев, 

Смерненски,  Разцветников,  Фурнаджиев,  Каралийчев,  Далчев,  Павел 

Вежинов,  Константин  Константинов  и  Емилиян  Станев  получават 

много интересни нови контексти. Освободената от идеологии работа 

изправя  на  крака,  особено  в  главата  „Машината  и  времето”, 

позабравени днес автори от левия сектор като Младен Исаев, събира 

заедно  взаимоизключващи  се  автори  като  Никола  Вапцаров  и 

Александър Вутимски.

     В параграфа „бележки” бих могъл да отбележа, че работата по-бързо 

можеше да стигне до същинското си изложение. В самото изложение 

пък  има  цели  страници,  които  изреждат  писатели,  книги  и  творби. 

Макар  да  са  елемент  на  прецизност  и  добра  скрупульозност, 

изрежданията  могат  да  се  посъкратят  при  евентуалното  издаване  на 

дисертационния труд като книга. Съвсем рядко се срещат и технически 

пропуски  (например  „Пролетни  стрели”  вм.  „Полски  стрели”  като 

заглавие на Разцветниковото стихотворение и под.)

     В заключение отново подчертавам, че в дисертационния си труд 

Надежда  Стоянова  демонстрира  много  качества:  висока  култура  на 

мисълта,  научна  толерантност,  фактологична  изчерпателност  и  дори 

скрупульозност,  теоретическа  и  философска  подготвеност, 



литературно-исторически нюх (особено около поемата „Септември”), 

комбинаторни и интерпретативни умения.

     Към отбелязаните в автореферата приноси бих искал да прибавя: 

първо,  систематизираща  природа  на  цялата  дисертация,  второ, 

събирането  на  такива  разнолики  литературни  десетилетия  като 

двайсетте и трийсетте години върху неочаквана обща корелативна база, 

трето, изобилният материал от литературно-историческата периферия, 

четвърто  неочакваните  ракурси  към  христоматийните  текстове  и, 

разбира  се,  не  на  последно  място  –  Речника,  който  може  да  бъде 

надграден с всякакви интерпретативни идеи оттук нататък. 

     Докторантката  има нужните публикации върху дисертационната 

тема през последните години.

     С пълна убеденост предлагам на уважаемото жури да присъди на ас. 

Надежда Стоянова научната и образователна степен „Доктор”.

                                                              Проф. д.ф.н. Иван Станков


