
СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Елка Димитрова-Уилис (Институт за литература – БАН, направление 

„Нова и съвременна българска литература”)

за дисертационния труд на ас. Надежда Ангелова Стоянова (СУ „Св. Климент 

Охридски”, факултет „Славянски филологии”, катедра „Българска литература”) 

на тема „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 образователна и научна степен „доктор”

Научна област: 2. хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1. филология 

1. Данни за дисертанта. 

Надежда Ангелова Стоянова е завършила СУ „Св. Кл. Охридски” със специалност 

„Българска филология” и магистърска степен по литературознание (2007). От 2008 г. е 

редовен докторант в катедра „Българска литература”, ФСФ на СУ, а от 2011 г. – 

редовен асистент в същата катедра. Представяла е свои текстове на редица академични 

форуми, автор е на научни и литературнокритически публикации, редактор е на сп. 

“Littera et Lingua”.

2. Становище за дисертационния труд и автореферата. 

Дисертационният труд, който Надежда Стоянова представя за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”, е озаглавен „Образи и употреби на 

времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те 

години на ХХ век)” и обема 355 стр. Състои се от встъпление, пет глави, заключение, 

библиография (470 заглавия) и приложения. 

Общата композиция на дисертацията е логично и убедително построена, като 

Встъплението и първата глава („Образите на времето. Опит за типологизация на 

образите на времето в българската поезия и белетристика от 20-те и 30-те г. на ХХ 

век”) са доминиращо теоретични, а следващите глави представят по-детайлна работа с 
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литературни текстове („Властта и времето. Образи и употреби на цикличното време в 

българската поезия от 20-те години на ХХ век. Върху лирически произведения на Гео 

Милев”, „Смъртта и времето. Лирически диалози от 20-те години на ХХ век. Върху 

произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър 

Пантелеев и др.”, „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”, „Машината и времето. Върху поезия и 

белетристика от 30-те години на ХХ век”). Заключението, озаглавено „Вместо 

заключение” – с пълното съзнание за невъзможността да се обгърне изцяло 

изследваната проблематика, - ясно обобщава постигнатото в предходните части на 

текста. 

Ако има нещо, което безусловно бих изтъкнала на първо място сред 

впечатленията си от дисертационния труд на Надежда Стоянова – и като негова обща 

характеристика, и като приносна страна, и като ценност за изследователската 

аудитория, и като съществена причина за удоволствието от четенето му – това е 

свободната работа с релевантни контексти. Тази характеристика го превръща в 

първото толкова многопосочно изследване на доминираната от „модерното” 

междувоенна българска литература – не само в първото толкова обстойно изследване 

на образите и употребите на времето в нея.

Дисертацията е написана с познаване и владеене на материя от сферите на 

художествената литература и литературната критика (българска и преводна), 

философията и културологията, като се стигне до текстове, които съвсем не са в 

обичайния фокус на хуманитаристиката, но формират духа на времето 

(„модернизацията”) като част от общия механизъм, заедно с конкретно изследваната 

литература. Това дава възможности за умели културни срезове на епохата. (Лесен, 

макар и фрагментарен, пример е една експликация, в която смислено се кръстосват 

имената на Асен Златаров, Гюстав льо Бон, Жак Льоб, Гиом дьо Греф, Феликс Ауербах, 

Петър Петков, Пьотър Шмит, Стефан Консулов, Кирил Кръстев и др. (с. 100), но по-

важното е, че това е основен принцип в изграждането на изследването.) Самата Н. 

Стоянова обяснява генеалогията на този многопластов поглед с „усета за появилите се 

реферативни недостизи в езика, за необходимостта от повторно смислово 
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„подплатяване” на понятията, за осмислянето на „смъртта“ и „живота“ в 

художествената литература от 20-те години. (с. 103)

Подусловие за контекстуалната комуникативност на дисертацията е 

самоотвержената работа както с книгите, така и с литературната и културната 

периодика на времето, защото именно периодиката дава отправните точки за 

ориентация в наистина огромната литературнофактологическа, тематична и идейна 

проблематика, изследвана в труда, а също и визията за литературна процесуалност. На 

това, трябва да се отбележи, са способни малко съвременни хуманитаристи.

Оттук идва и вещото и ненатрапчиво демонстрирано познаване на маргиналната 

или впоследствие маргинализирана литература на периода (Ясен Валковски, Марко 

Бунин, Теодор Чакърмов, Теодор Драганов, Иван Перфанов, Матвей Босяка, Йордан 

Стубел, Георги Караиванов, Боян Боев, Иван Толев, Димитър Ив. Шишманов, Боян 

Знеполски, Кръстьо Белев, Георги Илиев, Пантелей Матеев и др.).

Пак в процеса на работа с литературната периодика се ражда и едно 

действително литературноисторическо откритие. Изследвайки връзките между сп. 

„Пламък” и „Нарстуд” по повод на поемите „Септември” на Г. Милев и „Септемврий” 

на И. Перфанов, Н. Стоянова открива кодифицирането на Гео-Милевия „септември”. 

Става дума за промяната в българския превод (на Цветан Драгнев) на стихотворението 

на Курт Хайнике „Песента на бурята”, където „март” от оригинала е преведен със 

„септември”, с което „Септемврийските бунтове се представят като получили 

международен отзив” (вж. с. 72).

Общо погледнато, дисертационният труд е забележително съчетание от 

прецизност и способност за генерализация; от рационален анализ с много ясни 

отправни и крайни точки, от една страна, и чувствителност, често – поетичен усет към 

изследваната проблематика и нейните смисли, от друга. Тук трябва да се прибави 

рядката способност за справяне в територия на апории, в каквато изследователката 

смело се  хвърля, тръгвайки по пътя на началната си заявка „Как би могъл субектът да 

мисли и да дава достоверен израз на своето преживяване на времето, когато всяка 

рационализираща и езикова дейност е по необходимост от символично-образен 

порядък, несъотносим поради своята пространствена обусловеност с потока на 

времето” (с. 6). Времето и образът, образите и употребите на времето в литературния 

текст тук обаче наистина намират своя извънредно внимателен и разбиращ тълкувател.
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И разбира се, трябва да отбележа въображението в прочита. С негова помощ се 

откриват и интерпретират образи и значения, които наистина съществуват в 

изследваната литература и култура, но са останали или вън от интерпретативния канон, 

или изобщо неотбелязани. Това поражда впечатлението за необременен, но знаещ и 

виждащ поглед – за поглед, който открива нещата в режима на самите неща, макар да 

познава матрицата на традиционния метатекстов корпус. 

В тази посока находки са тематизациите на междувоенната култура и 

съответната литературна образност през: 1. Природата - която изобретателно е 

разчленена в полетата на астрологията, алхимията и биологията (като е очертана 

възможността и за други триади); 2. Човешкото тяло - хипостазирано в динамиката на 

спорта, танца, сексуалността, разпада, възкресението. Тази интерпретация, разбира се, е 

отнесена към основната тема – за времето, като е фиксирана в тезата, че ритъмът 

лекува „хроносната болест” (много важно понятие на Валери Стефанов, което в този 

труд има ключово присъствие); 3. Вещта. Тук работи изследователският мотив за 

променящите се във времето вещи, които човекът създава. Образните конструкти в 

темата за вещта са разпределени в: сградата, дрехата, часовника, но интерпретацията 

им е блестящо отклонена от познатото в една много убедителна културологична 

посока. Сградата се мисли през времевостта на архитектурата, на построяването си. 

Дрехата също е далеч от стандартния метонимично-протетичен смисъл – тя отпраща 

към темата за модата (разбира се, като феномен, свързан с времето). Часовникът (който, 

подобно на сградата, е доста износен за изследване образ) е спасен чрез находката да се 

тематизира хронометрията.

Това е проблематиката на първата глава, която според мен съдържа потенциал за 

по-нататъшно развитие. В този пожелателен план бих добавила темите за 

психоанализата и за мистиката, които (заедно с физиогномиката, пластичните изкуства 

и езотериката) са съзнателно оставени настрана  в този текст. 

Тук ще отбележа една композиционна специфика на дисертацията, която едва ли 

е търсена, но е факт. По сходен начин е заредена с откривателство в предметното и 

последната, пета, глава – „Машината и времето”, като онова, което сключва началната 

и крайната глава на изследването в своеобразен композиционен кръг, е знаковата 

ориентация към образите на предмети, традиционно свързвани с прагматични функции, 

и неизменното трансцендиране отвъд тези функции. Машината например е включена в 

амплитудната вариация между материално-утилитарното и метафизичното, за да остане 
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фиксирана към второто значение: „не материалността и утилитарността са 

определящи за машината, а именно заложеният в нея потенциал за освобождаване 

от материята, от зависимостта на субекта от физически наличния свят чрез 

представянето й като израз на стремежа на човека към метафизично познание на 

света” (с. 194). (Тази композиционна кръговост на изследването впрочем има и чисто 

литературноисторически основания, тъй като темите и съответната образност са 

типични за изследваните части на периода, тоест тя вероятно се дължи на хронологията 

на тематично-образните доминанти.)

Отделям толкова внимание на аспекта на дисертацията, който работи с 

предметното и утилитарното, прицелвайки се към тяхната метафизика, защото той 

запълва важни липси в изследването на модернистичната и осъзнаващата се като 

модерна българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ в. (За сравнение – 

вътрешният дял на текста на дисертацията (втора, трета и четвърта глави) е отнесен 

към проблематика, принципно по-отворена към абстрактното: властта и времето, 

смъртта и времето, събитие и всекидневие.)

Като цяло обаче – главите, насочени към пряка аналитична работа с 

литературния текст (от втора до пета включително), са обединени от съдействието 

между афинитета към крайна конкретика и тягата към обобщение, между статистиката 

и смисъла, честотността и значенията й. Това впрочем е характеристика на 

изследването, обещана в самото му начало – чрез силното и учудващо интимно 

откриване на дисертационния текст с философско-поетическия дневник на Яворов от 

1910 г., където темата за Мина и отминалостта е пролог към „казуса за изконността 

на всяко начало, но и на всеки край” (с. 5). Още там е заявена и устойчивата стратегия 

на цялото изследване – постоянното взаимно тълкуване на малкото и голямото, 

оглеждането на света в капката и взирането в капката през познанието за света. Този 

подход е труден, защото изисква огромно напрежение за постоянното едновременно 

удържане на макрорамката на смисъла и микроявлението на отделното наблюдение 

(тук трябва да се подчертае, че в дисертацията близкият прочит на литературните 

текстове често е съкровено близък). 

Така в крайна сметка се постига едновременно четенето на конкретните текстове 

и абстрахирането от тяхната единичност и затвореност, като все пак прочитът е 

контекстуално акцентиран – повече се следи цялото, отколкото частното, което на 
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места оставя отворени любопитства. За мен такива бяха темите за спорта, модата, 

тялото, биологията, условно казано – ексцентризмите на този великолепен текст.

При цялата многопластовост на изследването обаче единството на неговия 

сюжет е факт – той е организиран около темата за времето. Централната ос на 

сюжетното единство може да бъде сведена горе-долу до следното: след 

„апокалиптичността и прекъснатостта” в преживяването на времето на 20-те г. 

(захранвани главно от авангардите) „започват процеси на стабилизация в  

представата за минало, настояще и бъдеще, както и опити за изграждане на 

континуалност” и съответно – „новите опити за тълкуване на присъствието на 

човека в света” (вж. с. 140).

В по-умален план тази ос се свежда до твърдението, че: след „радикалните 

"пробиви" във времето” от 20-те години 30-те идват с актуализация на „проблема за 

всекидневието”. На този проблем е посветена цялата четвърта глава, в която Н. 

Стоянова тръгва от събитието като разклащащо основите на всекидневието (по Л. 

Бъргър), за да изработи тезата си, че: „събитието е „несъвпадението” и 

„отношението” с Другия: събитието е времето» и «като такова именно то поставя 

въпроса за самоидентификацията на субекта” (с. 143). Така Н. Стоянова всъщност се 

обляга на продуктивния парадокс, че „всекидневието” се превръща в художествен 

проблем през перспективата на „събитието”. В тази теза успешно са включени 

разказите от 30-те г. на Константин Константинов, Димитър Ив. Шишманов, Емилиян 

Станев, Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Чавдар Мутафов. Но също – в контекста на 

проблема за делника – и на Чудомир, Ст. Л. Костов, Райко Алексиев. Тук прави 

впечатление познанието на протяжността на творчеството на отделните автори, защото 

за повечето от тях 30-те са само началото, и в изследователския поглед личи нагласата 

да се пресяга отвъд периода.

Дисертационният труд на Надежда Стоянова има много силна теоретична рамка 

– философска, културологична и литературоведска, като впечатление прави 

задълбоченото познаване и свободната ориентация в съществената за изследването 

философска литература. Тя наистина е богата – от Платон, Тома Аквински, през Кант, 

до съвременните феноменологични и херменевтични проекции. Особено активно 

работят включванията на Е. Левинас и Р. Козелек, като първият – чрез „Времето и 

другото” – е и централен философски събеседник на голяма част от текста на Н. 
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Стоянова. Отделно внимание заслужава екзистенциалистката нагласа на изследването, 

обявена още в началото като съсредоточаване „върху човешкото, екзистенциалното 

време на субекта” (с. 12). По-подчертано работят в текста и някои тези на П. Валери, 

М. Хайдегер, В. Бенямин, Ю. Хабермас.

Именно философската рамка определя важните устойчиви ядра на 

изследователския сюжет: време, вечност, събитие (опорни за феноменологичното 

изследване на темпоралността), които заедно с „новия трепет” водят изследователския 

сюжет. Последното понятие (формулировка на В. Юго за Бодлеровите „Цветя на 

злото”, цитирана от Г. Милев в „Модерната поезия”) е есенциалната формула за 

модерното в дисертацията, което пък е сред ключовите й проблеми. В контекста на 

темата за времето – „новият трепет” е този, който „апострофира цикличността” (с. 

60) и негова проекция е „разкъсването на жестокия пръстен” – също силна 

семантична фигура на изследването (съсредоточена в първа част на втора глава).

И като последно по ред, но съвсем не и по важност, ще откроя справочното 

приложение „Речник на образите на времето в българската поезия и проза от 20-те и 30-

те години на ХХ век”. То е достатъчно ценно дори само по себе си, но в композицията 

на цялостната дисертация има особено важна – доказателствена, роля. Това е от 

допълнително значение, тъй като Н. Стоянова разработва изследователски теми, които 

в голямата си част са извън традиционния фокус на изследване на литературния 

период, а се оказват безусловно мотивирани от изследвания материал – образите на 

времето.

В заключение ще кажа, че дисертацията на Н. Стоянова, при цялото 

разнообразие от наблюдения и идеи, изследователски теми и мотиви, учудва със своята 

тематична компактност – никога не губи от поглед главното: образите и употребите на 

времето в изследваните текстове.

Авторефератът (40 стр.) представлява много точно извлечение от дисертацията, 

с напълно достоверно формулирани научни приноси, които няма да повтарям.

Качествата на този дисертационен текст според мен далеч надхвърлят 

очакванията към докторантската работа. Затова с абсолютна убеденост давам 
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становището си, че на Надежда Ангелова Стоянова следва да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор”. 

25. 02. 2013 г. Подпис:
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