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1. Данни за докторанта. 

Владимир Димитров Игнатов се дипломира като бакалавър по Българска филология 

в СУ през 2010 г., в същия университет завършва магистърска степен по 

„Литературознание” през 2011. В периода януари 2012 – март 2015 година е редовен 

докторант към катедра „Българска литература”, ФСФ при СУ с научен ръководител 

проф. д-р Николай Христов Чернокожев. Участвал е с доклади в тринайсет научни 

форума. Носител е на голямата награда на Фондация „Блага Димитрова” и Факултета 

по славянски филологие на СУ за 2011. Публикувал е литературноисторически статии и 

рецензии. 

2. Данни за дисертацията и автореферата. 

Представеният дисертационен труд на Владимир Игнатов се състои от 412 с. текст 

и 11 с. библиография (заедно с изследваната художествена литература).  

Приемайки разбирането на Ст. Цвайг за войната като триумф на бруталността, в 

увода си Игнатов определя за обект на своето изследване естеството на този триумф в 

Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, а за предмет – неговото 

моделиране чрез система от образи и трансформации, проявени в жанра на разказа. 

Съответно – бидейки амбивалентно явление, войната се отразява разностранно върху 

индивида и общностните групи, поради което целта на труда е да разкрие сблъсъка на 

представи, кореспондиращи с обща проблемна ос било като форма на съотнасяне 

между фронт и тил, било като спектър от схващания на специфични и типологични 

явления в периоди на изпитания на ред социокултурни норми. Сред мотивите за избора 
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на темата основателно се посочва, че тя не е сред системно проучваните в българското 

литературознание. В този смисъл и изборът на разказа като изследователска територия 

най-добре е защитен тъкмо с последния от изведените четири основни аргумента, а 

именно – баталното поле и книжовното поле не се оглеждат единствено в Йовковия 

„каноничен” модел на разказване. Затова Игнатов се стреми да покаже как авторските 

почерци – основно на Стефан Руневски, Добри Немиров и Йордан Йовков – 

съизграждат надредно поле от разноречиви виждания за човешкото съществуване в 

екстремна ситуация. 

Въведението, „Войната – непреодолимо зло” (с. 21 – 89), е всъщност самостоятелна 

глава както по своя обем, така и по съдържание. В нея са систематизирани концепции 

за войната предимно от военностратегическа, историческа, философска, социална, 

психологическа и философско-теологична гледна точка. Водачи в проблематиката са 

постановки на на Карл фон Клаузевиц, Николай Бердяев, Имануел Кант, Ерих Фром, 

някои тълкуватели на Свещеното писание и др. В зависимост от методологията, макар 

да се приема като зло, войната и причините за нея се осмислят по различен начин дори 

когато обект на рефлексия са морални качества на човека. Доколко човекът е субект на 

свободна воля или е роб на войната, доколко разумно или неразумно е воденето на 

война, как се воюва в името на определено благо, ако това противоречи на личностни, 

общностни или религиозни убеждения – са ключови моменти от проблематиката за 

човека и неговите батални спектакли, снета от Игнатов и в собствените му анализи на 

художествените текстове. Както показва заглавието на втора глава – „Сред стихията на 

барабанния огън. Стефан Руневски” (с. 90 – 144), разказите на Руневски са талвегът за 

осмисляне на войната. Съобразно наративните особености на текстовете е направена 

типология, отключваща четири интерпретативни ракурса: опоетизиране на персонаж и 

действие; дескриптивни доминанти в обстановката и колективното съпреживяване; 

екзистенциални проекции на индивида; гротескно-изобличителни страни на военната 

действителност. 

Трета глава – „Неотменимостта на житейския жребий в полето на честта. Добри 

Немиров” (с. 145 – 214), разглежда подхода към темата в разказите на Добри Немиров. 

И тук, както навсякъде, се следва четириаспектна типология: саможертвеното служене; 

угнетеното съзнание, изразимо с метафората за „раздробения разсъдък”; другото лице 

на войната, сродимо с нефронтовата действителност; корелативната призма свое – 

чуждо, разполагаща воюващите в локален и аксиологичен план.  
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Глава четвърта – „Военновременната действителност: между трагизма и естетиката. 

Йордан Йовков” (с. 215 – 294) оперира с далеч по-познати текстове, чийто анализ 

изисква отчетливо очертаване и на моменти от рецепцията им. Игнатов разгръща своя 

прочит през повестта „Земляци”, възприета за текст-генератор в автотекстуален план и 

своеобразен модел на екзистенциалната участ на човека. Типологичната линия на 

прочита продължава с разказите, акцентиращи върху екстатичността в съ-битието на 

фронта, последвани от групата, сюжетираща събитийността и етиката „отвъд фронта”, 

за да завърши с образите на животните – „верните спътници” и във военното време. 

В пета глава – „Дълг и обреченост (характерни образи в българския военен разказ 

от периода)”, с. 295 – 403, проблематиката се извежда през три образа: на чудака, 

твореца и жената, като последната се оказва помощница, съблазнителка, майка или 

любима. В този пункт изследването е обогатено с уместно подбрани текстове от Георги 

Райчев, Константин Константинов, Димо Сяров и Людмил Стоянов. В заключението (с. 

404 – 411) се резюмират наблюдения в контекста на поставената цел и защитените в 

разработката тези. Структурата и основните схващания в дисертацията са снети в 

автореферата, състоящ се от 33 страници текст, последвани от подбрана библиография, 

принос на дисертационния труд и опис на 10 публикации по темата на изследването. 

3. Научни приноси. 

Ако се приеме избраният от докторанта подход, изведените от него в 6 точки 

приноси не би следвало да се оспорват или да се изразяват отделни резерви към една 

или друга тяхна страна. Нещо повече, би следвало да изведем сред съществените 

приносни моменти и представеното в т. нар. въведение, което всъщност е относително 

цялостна теоретична глава, въпреки че в нея по-скоро се привеждат чужди схващания, 

отколкото да се усеща, или пък да доминира, концептуалната платформа на докторанта. 

Давам си сметка, че евентуално очакване метаезикът на изследването в тази глава 

свободно да оперира и да надгражда върху наблюденията на авторитети като Бердяев и 

Кант, е преди всичко добро пожелание. Но ред постановки биха могли да се застъпят 

по-сбито или изцяло да се пропуснат – особено на Клаузевиц. Имам сериозни резерви 

към част от тезите на автори, тълкуващи библейската постановка за войната. Смятам, 

че в тях тълкуването на Писанието на места заобикаля или не съглежда фундаментални 

страни от библейския корпус, който далеч не предполага неусъмними еднопосочни 

тълкувания. Все пак в анализа на художествените текстове Игнатов не се оставя да бъде 

прелъстен от приведените теологични съждения на въпроса за войната. Изправяме се 

обаче пред средищния въпрос: защо войната се оказва непреодолимото зло, както е 
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наречена още в заглавието на въведението? За себе си не намерих ясен отговор дали 

акцентът пада върху цялата синтагма – непреодолимо зло. Кое го прави непреодолимо, 

едва ли не закон, действащ против волята на човека, но всъщност деяние пак на човека. 

Само това зло ли е такова? Как като е зло, се приема и като средство за постигане на 

добро, след като доблестните воини – било по Казанджиев, било по друго виждане на 

доблестта, храбростта, предаността към родината и пр. – всъщност преследват добра 

кауза, стремят се към по-добро. Подобни питания (предполагащи и по-диференцирано 

опериране с ред понятия) обаче не са в епицентъра на анализа. Струва ми се, че дължим 

действително уважение и съответно – трябва да откроим като позитивна и трайна 

особеност на работата стремежът да се анализират различни елементи от поетиката на 

разказите; да се чертаят автотекстуални и интертекстуални връзки; да се говори – 

твърде общо впрочем – за палимпсестна мрежа или за паратекстова „праговост” 

(последната е сред любимите и най-често цитирани изрази от Женет); да се извеждат 

същностни страни от битието на човека в кризисна ситуация. Игнатов с еднакво 

усърдие и бих казал с еднаква любов се отнася към всеки детайл, стреми се да не 

изпуска макро- и микроелементи от структурата на художествения свят, сочи модели и 

трансформации, като в повечето случаи е точен в поетологичните наблюдения. Но не 

съм убеден, че винаги понятия като екзистенция, битие, онтология и техни производни 

се употребяват с ясно за читателя значение. Друга черта на неговия почерк заслужава 

по-обстойно внимание: той не щади читателя си. Ако на всички ни е известен терминът 

„поетика на търсещия израз”, отнасящ се до типа конструиране на художествен свят в 

определени жанрове и литературни периоди, то у Игнатов много често забелязваме 

свеоебразна „метапоетика на търсещия и ветрилообразния израз”: и в темата, и в ремата 

на изречението – както и в атрибутивните им разширения – той почти никога не избира 

една дума, един термин, едно определяне. Понякога дори след знак за пояснение, да 

речем, „тоест”, се започва нова раздиплена серия. Вероятно това писане е израз на 

„свръхдобронамерен” стремеж в две основни посоки: от една страна, пишещият ни 

разкрива своята осведоменост за дадено научно поле; от друга страна, той се опитва с 

всяко отделно взето изречение да каже всичко за предмета на своя анализ, като го види 

„от всички страни” едновременно. Парадоксът е в това, че иска да бъде максимално 

изчерпателен и точно разбран, ще рече – не нещадене, а любов към четеца е вписана в 

написаното. Разбира се, компетентният читател ще се усмихне над думи като „любов”, 

„щадене” и пр., за които аз, в качеството на любознателен читател, изразявам „някои 

виждания”. Но според мен „тук е” – образно казано – „целият” Владимир Игнатов: в 
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структурата на изречението му в миниатюр се оглежда структурата на текста и 

скрупольозното внимание на пишещия за неща, на които е предан и които обича, не – 

от които е съблазнен. Затова извеждам тази своя бележка и като недостатък, и като 

достойнство на работата: абмивалентна черта на почерка, представителна за Владимир 

Игнатов. По този начин той строи и представя текстовете си и на научни форуми, 

студентски и докторантски конференции например, откъдето го познавам и където съм 

забелязвал споменатите вече особености. Фактът, че не се съобразява с отправяните му 

любомъдри препоръки, говори не за друго, а за собствена убеденост, може би за стил. 

Ами – да бъде! 

Казвайки, че ще подкрепя работата на Игнатов, т. е. че в нея намирам достатъчно 

основания да му бъде присъдена ОНС „доктор”, не ще скрия, че ми липсват определени 

страници в този иначе твърде пространен и повтарящ се в отделни пунктове труд. 

1. Не намирам страници, трасиращи пътя на баталната проза в литературата ни, 

в частност – в разказа. Писаното тук-там за автори като Вазов, Стаматов и 

Кирил Христов не е достатъчно, защото нито е системно, нито е винаги в 

основния текст. 

2. Игнатов определя за обект на труда си „триумфа на бруталността” в 

Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, но в текста му 

не се очертава специфичното в литературнохудожествения образ на всяко 

едно от тези исторически събития (ако има такава специфика). Пренебрегнал 

е – а тук със сигурност я има – и спецификата в идеологията на тези войни, 

от една страна, и тяхната не/регионалност, от друга, водеща до съществена 

промяна и в прякото разбиране за враг. Не е достатъчно само чрез отделни 

реалии от текстовете, доколкото ги привежда на места, да съдим за кое 

събитие все пак става дума. В този пункт смятам, че не би било излишно да 

се конфронтират не само едни или други представи на персонажите, а и на 

персоните – дори и непредставени в художествения свят, – агенти на 

военната доктрина.  

3. Пропуснал е възможността да прочете поне част от ключовите за работата му 

разкази в контекста на тяхното публикуване в печата и биване всред мрежата 

от разнородни текстове, фотографии и картини в тялото на отделен брой или 

годишнина на списание, вестник, тематичен сборник, антология и пр.  

4. Много по-настоятелно би следвало да се извежда онова от „маргиналните” 

автори и/или текстове, което е уникално и което прави цялостната картина 
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или част от пейзажа на войната несъвпадаща с доминиращи представи за нея 

някога или в наше време. Това, съчетано с наблюдения по т. 3. например, би 

показало как са свързвани и разделяни, как са функционирали някои текстове 

на „малки” и „големи” автори според пригодността им в едно или друго 

отношение към военновремевите норми. 

Последно. При цялата хлъзгавина на терена за вкуса, където сговарянето е и минно 

поле от ирония и маски, смятам, че има изследователски ракурси, които дават шанс да 

видим плосковатото и еднозначно изложение дори и у „каноничния” Йовков. Но кой 

знае, може пък текстове като „Българка” и „Водачката” да са проникновения, убягващи 

на повърхностния ми прочит.  

4. Публикации и участия в научни форуми.  

Посочените в автореферата 10 публикации са по темата. Напълно достатъчни са за 

покриване на изискванията за придобиване на ОНС „доктор”. 

5. Заключение. 

Като продължавам да се дивя на почерка му и като съхранявам резервите си във 

връзка с посочените по-горе особености на представената работа, смятам, че Владимир 

Димитров Игнатов демонстрира качества в своя труд, които ми позволяват да предложа 

на научното жури да му присъди ОНС „доктор”. 

 

Пловдив             Изготвил становището: 

20.03.2015 г.           Доц. д-р Иван Русков 


