
СТАНОВИЩЕ 

от  

доц. д-р Татяна Ичевска, ПУ „Паисий Хилендарски”, Филологически факултет, Катедра 

по ИЛСЛ за дисертационен труд, представен за придобиване на образователната и 

научна степен „Доктор” 

 

Научна област: 2. хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1. филология 

Филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

Катедра „Българска литература” 

Заглавие: Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и 

белетристика от 20-те и 30-те години на 20. век) 

Дисертант: ас. Надежда Ангелова Стоянова 

1. Данни за дисертанта. 

Надежда Ангелова Стоянова завършва „Българска филология” в СУ, след което 

магистърската програма „Литературознание”. От 2008 г. е редовен, а от 2011 г. задочен 

докторант към катедра „Българска литература”. От 2011 г. е асистент по „Българска 

литература от Освобождението до наши дни” в същата катедра. Надежда Стоянова е 

един от редакторите на сп. „Littera et Lingua”, автор на статии върху българската 

литература. 

2. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд на Надежда Стоянова се състои от 355 стр. (заедно с 

библиографията и приложенията). Условно той може да се раздели на две части. Първа 

част се оформя от „Увода” и главата „Образи на времето. Опит за типологизация на 

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

В нея, от една страна, авторката задава параметрите, по които оттук насетне се 

разгръща изследването й, а от друга, очертава теоретичния фундамент, на който то се 

полага. Тръгвайки от „Дневника” на П. К. Яворов, Надежда Стоянова въвежда част от 

основните категории, посредством които човекът се опитва да мисли времето. Във 

въведението липсва традиционно съпътстващият подобен тип изследвания обстоен 

преглед на съществуващите философски концепции за времето – една липса, която 

вероятно би уплътнила теоретичната канава на работата, но и неизбежно би оставила 

върху нея печата на еклектиката и непосилното функционализиране на всяка от 

изброените тези. Вместо това Стоянова, от една страна, оглежда питанията от Яворовия 

„Дневник” в някои от философските концепции за времето (Платон, Тома Аквински, 



Кант), а от друга – показва как идеите, до които интуитивно достига Яворов преди 

Първата световна война, по време на войната вече получават една обстойна 

философско-историческа обосновка. Позовавайки се на някои от статиите на Спиридон 

Казанджиев и Найден Шейтанов, публикувани през 20-те и 30-те г. на 20. век, както и 

на постановки на Хайдегер, Козелек, Бенямин, Бердяев, Хабермас, Левинас, Стоянова 

коментира деформирания образ на света по време и след Първата световна война, 

променените представи за каузалност, случайност, ускорение, достоверност и 

измислица, идентичност, другост, както и проблематичните опити за тяхната словесна 

експликация. Първа глава концентрира вниманието си върху една от възможните 

типологии на образите на времето в българската поезия и проза през 20-те и 30-те г. на 

20. век, ограничаваща се единствено до онези от тях, които, въплъщавайки в себе си 

идеята за промяна, в най-голяма степен позволяват на субекта да следи и мери хода на 

времето – природата, човешкото тяло, вещите. 

Втората, същинска, част на работата включва главите „Властта и времето”, 

„Смъртта и времето”, „Събитие и всекидневие” и „Машината и времето”, всяка от 

които се разслоява на по няколко подглави, както и обобщенията на дисертантката, 

събрани в частта „Вместо заключение”. В четирите глави са изведени някои от 

доминиращите през 20-те и 30-те г. сюжети, в които се осмисля и преживява времето, 

изградена е и стройна система от образи, имплициращи различни времеви представи в 

поетическите и прозаическите текстове от споменатия период. При анализите е 

използвана адекватна на проблематиката методология и научен език.  

Дисертацията включва още три приложения и речник на образите на времето в 

българската поезия и проза от 20-те и 30-те г. на 20. век. 

Авторефератът, който се състои от 40 стр., отразява адекватно структурата,  

съдържанието и тезите на дисертацията. 

3. Научни приноси. 

Изцяло приемам формулираните в автореферата от дисертантката в шест точки 

приноси на работата. Без да ги повтарям, тук бих искала да посоча още в какво виждам 

достойнствата на нейното изследване. 

Избраната от Надежда Стоянова оптика – да се говори за времето през призмата на 

идентичностните колебания на Аз-а и опитите да бъде разчетена и разбрана другостта – 

позволява да бъдат видени неизследвани до този момент литературни и общокултурни 

проблемни полета през 20-те и 30-те г. на 20. век, да се преосмислят утвърдени в 

литературнокритическото пространство представи за автори и творби. 



Дисертационният труд на Надежда Стоянова се отличава със стройната си 

композиция, добре промислени глави, които не остават затворени в себе си, а задават 

непрекъснато допълващи се ракурси към изследвания проблем. Едно от големите 

достойнства на работата е и нейната лесночетивност. 

Сред безспорните сполуки на текста бих посочила умелото реставриране и 

разчитане на интертекстуалната решетка около първата стихосбирка на Г. Милев 

„Жестокият пръстен”, коментарът на „Септември” през и едновременно с малко 

известната поема на Иван Перфанов „Септември” и текста на Курт Хайнике „Песента 

на бурята”, както и наблюденията на Стоянова около функционирането на образа на 

слънчогледите като своеобразни „часовници” в поемата на Перфанов, в „Септември” на 

Гео Милев и в текста на Страшимиров „Срам”. 

Продуктивно е направеното в трета глава успоредяване между двата условни 

модела за осмисляне на смъртта – ако научните и научно-популярните текстове се 

стремят към нейното дефиниране, към постигането и налагането на някакво крайно, 

окончателно знание за смъртта, то литературата, от своя страна, показва 

проблематичността на всеки опит да бъде назована и категоризирана отвъдността. В 

същото време, изследвайки различните употреби на образа на вятъра в поезията на 20-

те, Надежда Стоянова успява да види как се сговарят текстове и автори, на пръв поглед 

отказващи да влязат в подобен диалог (например Фурнаджиев и Далчев). Като 

интересни бих определила и наблюденията на Надежда Стоянова върху фигурата на 

Другия-като-Гост, онзи своеобразен часовник, който безмилостно сочи крайността и 

краткостта на нашия живот. 

Сред находките на дисертацията е изведеният в първа глава проблем за 

функционализирането на астрологията през 20-те и 30-те г. и превръщането на 

небесните тела и съзвездия в имена на литературни списания и в псевдоними. 

Потенциал и за едно по-нататъшно изследване носи и коментираният образ на 

лунатичката и обвързването му с мотива за възможността житейското време да бъде по 

особен начин удължено. Любопитни са и наблюденията на дисертантката относно 

интереса към архитектурата и родените от нея литературни сюжети, обиграващи, от 

една страна, образите на спрялото социално време, а от друга – на утопичните 

конструкции на бъдното. 

Сред достойнствата на работата трябва да споменем задълбочените и аналитични 

наблюдения на Стоянова върху някои от разказите на К. Константинов, върху такива 

модификатори на времето като лъжата, изкуството, годежа, опитващи се да пробият 



бронята на нищо-не-случващия се делник в текстовете на К. Константинов, П. 

Вежинов, Ем. Станев и др. Удачно е и решението на Стоянова да огледа 

проблематичните полагания на индивида в делника както в плана на сериозното, така и 

на смешното (в прозата на Чудомир, Ст. Л. Костов, Райко Алексиев). 

Приносен характер имат и наблюденията на Надежда Стоянова върху образа на 

машината, изследването на утопичните и антиутопичните контексти, в които той се 

проектира през 20-те и 30-те г., както и своеобразното съпоставяне на образа на 

художествената творба с този на машината, довело до появата на нови жанрови 

определения. 

С оглед на едно бъдещо издаване на дисертационния труд като книга бих си 

разрешила да направя и някои препоръки. 

Макар в увода авторката да прави уговорката, че „Целенасочените 

литературноисторически и теоретически занимания с проблема у нас датират едва от 

края на края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век” (с. 16) и че е невъзможно 

да бъде направен преглед на многобройните литературноисторически изследвания, 

засягащи по един или друг начин проблема за времето в литературата от периода 

между двете световни войни” (с. 16), все пак ми се струва, че би било добре да се 

систематизират литературнокритическите досещания за времето точно през 20-те и 30-

те г., за да може по-ясно да се види (не)вписването на анализираните от Стоянова 

художествени творби във вече съществуващите контексти. 

Изследването би могло да задълбочи наблюденията и около проблема за интереса 

към астрологията – как и доколко наложената през 20-те и 30-те г. практика на 

озаглавяване има/ няма отношение с цялостната философско-естетическа програма на 

дадено списание, с конкретни текстове, публикувани в него, и особено с тези от тях, 

които проблематизират именно времето; доколко псевдонимът е/ не е „огледало”, в 

което биха могли да се разчетат литературните и философски пристрастия на 

определен творец – най-малкото на тези, чиито текстове впоследствие стават обект на 

анализ в работата (например Никола Фурнаджиев, Райко Алексиев).  

По повод на навлизането на темата за архитектурата в българската литература 

любопитно би било да се види как през 20-те в нея се оказват успоредени два проекта, 

еднакво вгледани във вечността – съграждането (като математика и техника) и 

вграждането (например при А. Каралийчев). 

Разсъжденията около разминаването между личното и обществено-историческото 

време през 30-те, водещо до разколебаването на стабилитета на личността, биха се 



обогатили и с привличането на един по-ранен разказ, какъвто е „Дядо Давид” на 

Йовков, но очевидно положен върху същия проблем. 

Фигурата на госта от втора глава би могла да се огледа в/ през тази на наемателя от 

трета глава. Наблюденията в тази посока биха се уплътнили и посредством 

включването на някои от диаболистичните разкази на Владимир Полянов и Георги 

Райчев (в тях една от централните фигури е точно тази на госта и наемателя), които не 

само биха засили спойката между отделните глави, но биха функционализирали отново 

в трета глава и ключовите в предходната глава образи на дъжда и смъртта. 

Струва ми се, че още през 20-те г. (в разказите на Йовков) като че ли няма да 

намерим събития „с характер на радикален прелом”. От тази гледна точка съпоставката 

с някои от Йовковите разкази би спомогнала по-убедително да се говори за откритията, 

които правят авторите на 30-те г. при осмислянето на проблема за времето, и по-

конкретно за всекидневието. 

4. Публикации и участия в научни форуми. В автореферата са посочени 6 

публикации по темата. Те представят различни аспекти от разглежданата в 

дисертацията проблематика. 

5. Заключение. 

Имайки предвид качествата на задълбочения и аналитичен дисертационен труд, 

убедено препоръчвам на уважаемите членове на научното жури на Надежда Ангелова 

Стоянова да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

 

 

 

Пловдив,                       Изготвил становището: 

18. 02. 2013 г.           (доц. д-р Татяна Ичевска) 


