
Становище
     от професор дфн Валери Стефанов,

член на научно жури, назначено за оценка на дисертационен труд на тема
„Образи и употреби на времето в българската литература (Върху поезия и 

белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)”, от Надежда Ангелова 
Стоянова, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

научната специалност Българска литература

Дисертационният труд на Надежда Стоянова „Образи и употреби 

на времето в българската литература (Върху поезия и белетристика от 

20-те  и 30-те  години на  ХХ век)” е  обсъден  и  насочен за  публична 

защита  на  заседание  на  Катедрата  по  българска  литература  към 

Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети 

Климент Охридски”. 

Надежда  Стоянова  е  преподавател  по  българска  литература  от 

Освобождението до наши дни в Катедрата по българска литература към 

Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Свети 

Климент  Охридски”.  Дисертационният  труд  е  резултат  от  нейната 

изследователска работа като редовен докторант към същата катедра. 

Работата  е ориентирана към интересна и заредена с евристичен 

потенциал проблематика,  което,  казано  на  академичен  език,  я  прави 

дисертабилна. 

Времето е сложна абстракция и социална конкретика, то е патос 

и обсесия за българската литература от разглеждания период. Пък е не 

само за него.  

В основата на работата стои широко споделяното разбиране, че 

времето  е  фундаментална,  екзистенциално  значима  абстракция,  чрез 



която човекът осмисля своето място в света и възможностите на самото 

си  съществуване.  Вторият  важен момент,  определил  параметрите  на 

научната задача, е схващането, че човешките представи за времето са 

различни и исторични. В този смисъл, „образи и употреби на времето” 

назовава  възможността  да  се  наблюдава  и  опише  един  културно-

исторически  срез.  То  откроява  и  възможността  да  се  разгледат 

принципите на действие на самия интелектуален инструментариум за 

социална  ориентация  и  за  ценностно  позициониране.  „Образите”  на 

времето са снет в художествените текстове човешки опит, разположен 

между  универсалността  на  символите  и  историчността  на  техните 

„употреби”.

В  полосата  на  тази  сложна  проблематика  има  амбицията  да 

работи  Надежда  Стоянова.  В  композиционен  план  нейната  работа  е 

изградена стриктно в рамките на академичната традиция, тя се състои 

от  встъпление,  пет  глави,  заключение,  приложения  към  различните 

глави и библиография.

Встъплението  следва  да  очертае  теоретичните  рамки,  върху 

които  стъпва  изследването.  Докторантката  се  е  справила  успешно  с 

тази  задача.  Тя  има  широка  осведоменост  върху  многобройните 

възгледи и теории за времето. В същото време е наясно, че стриктният 

преглед  дори  на  една  малка  част  от  „необозримото  количество” 

теоретична литература може да отпрати дисертацията в друга посока, 

да я превърне в огромно вместилище на чужди мнения. Избран е по-

различен  подход  и  той,  според  мен,  работи  успешно.  Този  подход 

оперира с теорията по-скоро в „снет” вид. Той се позовава на нея, но я 

държи  в  постоянно  открит  диалогичен  (в  известен  смисъл  и 

метафоричен) режим със самите художествени текстове. 



Встъплението задава възможностите на този подход, останалите 

глави също се придържат към него. Така „броденето на модерния човек 

подир  „сенките  на  облаците”  се  оказва  възможност  да  се  проследи 

броденето-изпитание  в  рамките  на  света  според  възможностите  на 

мисълта.  Бродене-изпитание  според  размаха  на  въображението  в 

предизвикателните  полоси на  езика.  Всичко  това  очертава  залога  на 

работата  не  само  като  стриктно  литературно-исторически,  но  като 

културологичен  и  антропологичен.  Казано  по  друг  начин  – 

изследването се стреми да чете структурирането на човешкия опит с 

времето в полето, където се упражнява типа словесност, позната под 

названието „художествена литература”. 

Първата глава „Образите на времето” се определя като „опит за 

типологизация” на образите на времето в един конкретен исторически 

отрязък  от  битието  на  българската  литература.  Две  ключови 

постановки стоят в основата на този опит. Първата е, че времето има 

своя метрика – то е нещо което се брои, измерва, определя се. Втората 

е,  че  времето  има  своя  топология  –  то  е  нещо,  което  се  проявява, 

пластична съвкупност от признаци, чрез които може да бъде схващано 

и  описвано.  Природата,  човешкото тяло и  вещите са  разчетени  като 

традиционни вместилища на представите за времето, наблюдателници 

към  прииждания,  движения  и  изчезвания,  вълнуващи  от  векове 

човеците. С този ход работата отново подчертава,  че има не толкова 

реконструктивистки залог /как те  са  правили и  разбирали това?/,  но 

преди  всичко  херменевтичен  залог  /как  ние  разбираме  себе  си  в 

диалога с миналото?/.  

Останалите четири глави (които трудно могат да бъдат обстойно 

разгледани в рамките, наложени от жанра „становище”) също работят в 



подобен режим – те четат разнообразни художествени текстове през 

призмата на сноп от проблеми по различен начин свързани с времето. 

Тук  става  дума  за  усложняване  на  рефлексията,  за  тревожно 

преосмисляне  на  опита  с  времето,  за  „пренареждане”  на  близкото и 

далечното,  на  индивидуалното  и  колективното,  за  битийно наситени 

категории  като  утешението  и  безнадеждността...  Разглеждат  се 

ключови за съвременната хуманитаристика теми като тези за властта, 

за всекидневието като екзистенциален определител, за машината като 

реторически  силен  образ  на  дехуманизацията  и  пр.  Всички  тези 

прочити  можем  да  определим  като  дълбаене  в  зоната  на  една 

проблематична модерност, с която е отгледан, вдъхновен и осквернен 

двадесети век.

Като  качество  на  работата  ще  отбележа  и  усърдието  да  се 

включат  в  изследователското  внимание  сравнително  маргинални, 

малко познати текстове, който действат не просто като фон, а са фактор 

за дълбочина на прочита.

Авторефератът  точно  и  коректно  отразява  съдържанието  на 

дисертационния труд.

Заключение.

Дисертационният  труд  „Образи  и  употреби  на  времето  в 

българската литература (Върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те 

години  на  ХХ  век)”  притежава  всичките  достойнства  на  добре 

формулирано  и  коректно  проведено  научно  изследване.  В  него  има 

съществени приносни моменти, които заслужават положителна оценка. 



Всичко  казано  дотук  ми  дава  основания  да  гласувам 

положително  за  присъждането  на  научната  и  образователна  степен 

„доктор” на асистент Надежда Ангелова Стоянова.
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