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1. Данни за дисертанта. 

Владимир Димитров Игнатов завършва „Българска филология” в СУ, след което 

магистърската програма „Литературознание”. От 2012 г. е редовен докторант към 

катедра „Българска литература”. През 2012 г. работи като учител по български език и 

литература. Владимир Игнатов е участвал в редица научни конференции, автор е на 

статии върху българската литература. 

2. Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд на Владимир Игнатов се състои от 422 стр. (заедно с 

библиографията). В „Увода” авторът формулира целите на изследването – да бъдат 

проследени образите на войната и тяхното функциониране в българската проза след 

Първата световна война. Тук е направена и уговорката, че обект на внимание ще бъде 

единствено жанрът на разказа, като подобен избор е мотивиран с обстоятелството, че 

разказът позволява, от една страна, да бъде сглобен плътен и богато нюансиран образ 

на войната, а от друга – дава възможност за максимално съпреживяване на 

националния опит (с. 13). В „Увода” е изяснен и водещият принцип на изследването – 

образните конкретизации на войната и последиците от нея да бъдат разчетени както в 

текстове на автори, отдавна намерили своето място в канона (Йордан Йовков), така и на 

такива, които - по едни или други причини - са се оказали маргинализирани през 

годините (Стефан Руневски, Добри Немиров). В първа глава „Войната – 

непреодолимото зло”, стъпвайки върху военни, философски, психоаналитични и 

богословски постановки, авторът се опитва да очертае противоречивата същност на 
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войната, да потърси проявленията както на отключената от нея човешка 

деструктивност, така и на саможертвеността, да покаже започналото (пре)осмисляне на 

категории като вяра, любов към Бога, грях, душевна чистота. Втора глава „Сред 

стихията на барабанния огън. Стефан Руневски” очертава различните ракурси към 

съдбата и поведението на човека на фронта, които предлага прозата на Руневски. В 

трета глава „Неотменимостта на житейския жребий в полето на честта. Добри 

Немиров” изследователското внимание е центрирано върху лицата на войната и 

войника в разказите на Добри Немиров, върху (не)възможното бягство от безумието на 

света във и чрез сънищата. В четвърта глава „Военновременната действителност: между 

трагизма и естетиката. Йордан Йовков” са обговарени образните конкретизации на 

войната в разказите на Йовков, както и начините, по които неговите герои – на фронта 

и в тила – успяват да я понесат и превъзмогнат. В последната глава „Дълг и обреченост 

(характерни образи в българския военен разказ от периода)” авторът се опитва да 

прочете военната проза на Руневски, Немиров и Йовков през призмата на няколко 

доминантни образа в нея – на чудака, твореца и жената. „Заключението” обобщава 

направените наблюдения и изводи на дисертанта. При анализите в отделните глави е 

използвана адекватна на проблематиката методология. 

Авторефератът, който се състои от 38 стр., изцяло отразява структурата,  

съдържанието и тезите на дисертацията. 

3. Научни приноси. 

Приемам формулираните от дисертанта в автореферата в шест точки приноси на 

работата. Тук бих искала да посоча още в какво виждам достойнствата на изследването. 

Работата на Игнатов представлява опит да бъдат систематизирани фигурализациите 

на войната в българския разказ между двете световни войни. Съсредоточаването му 

именно върху разказа позволява да бъдат видени неизследвани до този момент 

проблемни полета, да се допълнят вече съществуващи в литературнокритическото 

пространство представи за автори и текстове (например за Йовков), както и да се 

(пре)открият творби на маргинализирани писатели като Стефан Руневски и Добри 

Немиров. Смятам, че направеното от Игнатов във втора и трета глава до голяма степем 

успява да покаже художествените достойнства, очевидно все още неразчетени 

адекватно от литературните изследователи, с които се отличава прозата на тези двама 

автори. 

В този смисъл като продуктивна оценявам стратегията на дисертанта да сговори 

разказите на автори, отдавна намерили своето място в канона, и на извънканонични 
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автори, тъй като именно при изобразяването на явления като войната в най-голяма 

степен може да се види условността на подобни полагания. Независимо от различното 

място, което заемат в пространството на българската литература, Руневски, Немиров и 

Йовков предлагат сходни емоционално-мисловни филтри, през които разчитат 

драматичното битие на човека на фронта, опитите му за сдобиване с нова самоличност, 

гарантираща не просто физическото му оцеляване, но и съхраняването на системата му 

от нравствени ценности. 

Като сполука на текста бих посочила добре обговорените от Игнатов пресичания 

между текстовете на Руневски, Немиров и Йовков при осмислянето на войнишкото 

ежедневие, на фигурата на врага, на причините за и на последиците от 

релативизирането на опозицията свое – чуждо. 

Сред достойнствата на работата трябва да споменем задълбочените наблюдения на 

Игнатов върху разказите на Добри Немиров „Героят баща”, „В полето на честта” и 

„Носталгия”, както и върху „Пръстенът”, „Белите рози” и „Хермина” на Йордан 

Йовков. Удачно е и решението на дисертанта да обгледа войнишката екзистенция както 

в плана на трагедийно-възвишеното, така и на гротескно-сатиричното (в прозата на 

Руневски). 

Любопитни са и наблюденията на Владимир Игнатов върху образите на чудака, 

жената и твореца, те демонстрират умения за разгръщането на литературноисторически 

сюжети, за откриване на важни елементи от микро- и макроравнището на 

художествените текстове. Разширяването и задълбочаването на подсказаното от 

дисертанта сравнение с текстовете на Георги Райчев, Константин Константинов и Димо 

Сяров очертава една от възможните посоки, в които за в бъдеще биха могли да се 

насочат и задълбочат литературоведските занимания на Игнатов.  

С оглед на евентуална бъдеща работа върху темата на дисертационния труд бих си 

разрешила да направя и някои препоръки. 

На първо място, смятам, че Игнатов би могъл да прецизира езика и изказа си, да се 

освободи от излишните терминологични натрупвания, които на доста места в работата 

не просто размиват смисъла на написаното, но създават и усещането за псевдонаучност. 

Логиката на направеното от дисертанта подсказва необходимостта от отделянето на 

самостоятелна глава върху поетиката на разгледаните военни разкази. По такъв начин 

биха се систематизирали разпръснатите из отделните глави наблюдения върху 

композицията, върху присъствието на разказвача, върху използваните повествователни 

стратегии, върху функцията на заглавията, изграждането на хронотопа и т. н. По такъв 
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начин не просто категорично биха се видели сходствата и различията при осмислянето 

на войната у тримата автори, но биха могли да се намерят и по-солидни аргументи в 

полза на извеждането на Руневски и Немиров от групата на „позабравените” реалисти. 

В този контекст се изкушавам да попитам дисертанта доколко „автентичният поглед” 

на Руневски към „трагизма” (с. 407) е достатъчно основание творчеството му да се 

смята за значимо? 

Предложеният в пета глава подход би могъл да бъде превърнат в основен за цялото 

изследване. Прочитът на военната проза на Руневски, Немиров и Йовков през призмата 

на общи образи и мотиви не просто би направил композицията на работата по-стегната 

и стройна, но би позволил ясно да се изведат спецификите на отделните 

повествователни почерци. Предложената от Игнатов триада (чудакът – творецът – 

жената) би могла да се разшири, като се потърсят проекциите и на бездруго 

коментираните в отделните глави образи на реката, животното, чужденеца, писмото 

(фотографията), сражението. По такъв начин ще отпадне и необходимостта от 

привличането на други автори, за да бъдат уплътнени наблюденията върху даден образ. 

В тоя ред на мисли смятам, че жената в разказа на Руневски „Осиротяло сърце” е по-

скоро жертва, отколкото съблазнителка. Дотолкова, доколкото във военната проза 

може да се разчете присъствието на изкушаващо-подчиняващата и погубваща женска 

плът, то това се случва в романа на К. Петканов „Морава звезда кървава”. Що се отнася 

до фигурата на любимата, според мен по-продуктивно би било разпитването около 

отсъствието на този образ в текстовете за войната. 

Първа глава създава усещането за известна еклектика, която обаче в някаква степен 

е разбираема с оглед на желанието на дисертанта да срещне различни гледни точки и 

методологии, изяснявайки феномена на войната. Все пак ми се струва, че привлечените 

постановките на Клаузевиц биха могли да се редуцират, защото именно те остават 

нефункционализирани в хода на отделните анализи. 

Смятам, че е необходима и по-задълбочена мотивировка на избора изследването да 

се съсредоточи единствено върху жанра на разказа. Така например по повод на 

казаното на с. 10, че разказът е предпочетен, защото позволява „вглеждане в 

различните проявления на живота по време на война, както и в движението от 

подготовката за войната до същинската батална ексцесност”, напълно логично се ражда 

питането дали все пак романът не позволява подобно вглеждане да се случи далеч по-

задълбочено. 



 5 

В работата на Игнатов се долавя стремеж към всеобхватност при прочитите на 

отделните текстове, при който понякога се изпуска фокусът на изследването. В този 

смисъл смятам, че биха могли да се пожертват определени места от анализите за сметка 

на обобщенията и типологизирането на явленията. Невинаги е нужно разсъжденията 

върху определен образ или проблем да се протезират с цитати от „Речника на 

символите”, тъй като целта на изследването е не да препотвърждава вече 

съществуващите тези, а самото то да формулира такива. Що се отнася до предложените 

в отделните глави схеми, смятам, че те по-скоро объркват, а не облекчават прочита. 

Неизползвани остават и включените в дисертацията картини. Не става ясно защо – 

освен за декорация - са необходими на дисертанта, дали са били част от изданията на 

разгледаните в работата военни разкази и съответно, ако са били, как тече диалогът 

между картина и художествено произведение.  

4. Публикации и участия в научни форуми. В автореферата са посочени 10 

публикации по темата. Те представят различни аспекти от разглежданата в 

дисертацията проблематика.  

5. Заключение. 

Имайки предвид качествата на предложения дисертационен труд, препоръчвам на 

уважаемите членове на научното жури на Владимир Димитров Игнатов да бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пловдив,             Изготвил становището: 

23.03. 2015 г.           Доц. д-р Татяна Ичевска 


