
РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертацията на Ангел Михайлов Игов

„Фикционални модели на града в съвременния британски роман: Иън Макюън и Мартин Еймис“

за присъждане на образователната и научна степен доктор по Западноевропейска литература

В дисертационния си труд Ангел Игов се захваща с ясно дефиниран и значителен

литературоведски проблем: как се конципира големият капиталистически град в романи,

представителни за съвременната британска литература. За фокус на своето изследване той

избира произведения на двама от най-изтъкнатите английски писатели от най-ново време,

Мартин Еймис и Иън Макюън. Намирам за много разумно решението на дисертанта, преди да се

заеме с тази си главна задача, да отстъпи назад във времето и да огледа – макар и бегло –

европейската литературна традиция, към която безусловно принадлежат тези автори, като

обърне по-специално внимание на техните предходници от последните две столетия. 

Игов с право забелязва, че западният метрополис, такъв какъвто днес го знаем, възниква горе-

долу по същото време, по което възниква и съвременният роман. Нещо повече, романът като

жанр се усеща тясно свързан с градската среда и градската тема и в някакъв смисъл е формиран

от града. На свой ред романът формира нашата представа за града и по този начин му придава

различим облик и смислено съществувание. Както отбелязва дисертантът, градостроителят

Осман и романистът Балзак са еднакво важни за изграждането на Париж като център на

европейския живот през ХIХ век – нещо повече, те взаимно си влияят и се захранват творчески. 

Връзката между град и литература Игов открива и извън романа, у поети като Уърдсуърт и

Бодлер. И все пак истинското, цялостно навлизане на града в литературата се случва едва с

тържеството на реализма и разгръщането на романа като негова най-важна форма. Изследването

добре показва това развитие, навлизайки в творчеството на централни за европейската

белетристика фигури като Балзак и Дикенс. По-нататък, по реда на хронологията то се насочва

към епохата на модернизма и някои от най-видните му представители, Джеймс Джойс и

Вирджиния Улф. Авторът открива, че в литературноисторическа перспектива увереността на

писателите в четимостта на града постепенно намалява. Нещо, което, разбира се, не може да ни

изненада – то е част от общото разклащане на хуманизма като сърцевинна опора на европейската
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модерност и разколебаването на идеологическите устои на западната цивилизация.

Впрочем Игов добре разбира това. Той уверено поставя литературния и културен процес в по-

широкия му контекст на икономическата и политическа история на Европа, привлича в работата

си извънлитературни теории от областта на социологията и антропологията, не се стеснява да се

възползва и от марксизма, който днес разбираемо се изтиква встрани от повечето наши

изследователи като неминуема реакция срещу доскорошното му официализирано налагане върху

цялата научна дейност на изток от Берлин. С една дума подходът на дисертанта е не само

исторически в рамките на литературата, но и интердисциплинарен. И все пак нито за момент той

не изпуска из поглед основната литературна насоченост на работата си, успява да удържи цялото

ѝ движение в това централно русло. Такъв сигурен контрол над материала се среща рядко и

говори за похвална съсредоточеност на изследователското мислене.

Главното внимание на изследването, естествено, е отделено на романите на Еймис и Макюън

като показателни за най-новото време и по някакъв начин завършващи двувековното развитие на

изобразяването на града в този жанр, набелязано от предходната част на дисертацията. Днес

четимостта на градското пространство като жизнена среда на романовите персонажи е още по-

силно проблематизирана отпреди, но пътищата на двамата съвременни за нас писатели доста

рязко и многозначително се разделят и Игов проследява това раздалечаване с впечатляваща

прецизност. Дезориентиращата нечетимост у Еймис е предзададена като съдбовна реалност,

която предшества сюжета и го обуславя. У Макюън в неговите зрели произведения става тъкмо

обратното: нечетимостта произтича от сюжета и най-вече от съзнанието на персонажите.

Следователно тя не е заложена в самата същност на света, а има социално-психологически

корени. Отделните индивиди свикват да живеят в различни градски пространства, породени от

различните условия на класите, към които принадлежат. Неизбежен е сблъсъкът между тези

често противоположни светове. Любопитното е, че Макюън, който не вярва в утопията за общо,

универсално пространство, все пак, според дисертанта, търси изход от конфликта и поставя

важния за цивилизацията проблем: как да се намери пресечната точка между субективно

обживените пространства, как да бъдат те споделени. В съчувственото въображение той съзира

възможност за такова преодоляване на мъчителното статукво.

2



Игов заявява ясно своето предпочитание към романите на Макюън като творби, които най-пълно

отговарят на предмета и задачите на неговия труд. С това именно разбиране той написва и

отличния заключителен абзац на дисертацията, който успява да фокусира в една точка всички

аспекти на изследването и убедително да препотвърди смислеността му. Изкушавам се, въпреки

дължината на този пасаж, да го цитирам почти изцяло заради неговата изчерпателна яснота:

„Произведенията на Иън Макюън, които пристъпват преднамерено към изграждането на

фикционално градско пространство, тематизират – в рамките на сюжета, но и на

самосъзнателно, метафикционално ниво – субективните пространства, които персонажите

усвояват и на свой ред биват усвоени от тях. Пространството не се разглежда като обективна

даденост, а като част от конкретен човешки живот, който именно го населява със значения или

му отнема значения... Пространството в тези романи е до извества степен дори проекция на

вътрешния мир на персонажите. Налага се изводът, че фикционалните модели на града,

изграждани в разгледаните романи на Макюън, обединяват ред различни нишки, проследени

преди това в рамките на дисертационния труд в произведенията на различни автори, които

впрочем романите на Макюън нерядко поставят в собствените си междутекстови планове. Не е

трудно да се забележи как от детективско-инженерния патос на Дикенс до ироничния

скептицизъм на постмодерните автори силно намалява увереността във възможностите ни да

четем градското пространство; оттам следва както усъмняване в способността за емпатия и

въобразяване на другия, така и проблематизиране на самата идея за усвояване, усъвършенстване,

облагородяване на градската среда. В това отношение обаче романите на Макюън са по-малко

песимистични от тези на Мартин Емис. У Макюън нечетимостта на града не е нито абсолютна,

нито предзададена. Трудностите в усвояването на градското пространство, трудностите в

споделянето на усвоените „лични пространства“ се дължат по-скоро на конкретни дефицити,

които, макар обществено обусловени, биха могли все пак да бъдат преодолени и превъзмогнати.“

Бих си позволил да добавя като продължение на тези разсъждения, че писателското

превъзходство на Макюън над Еймис се корени в това, че той не затваря света в своите

субективни усещания за него, а търси истините му в разнообразието на индивидуални съдби и

съзнания извън себе си. Самата тази ориентация вече го прави по-автентичен и пълноценен

романист. Струва ми се, че и Игов вярва в това, без да го е изказал изрично в този си текст. Така
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или иначе, в рамките на своята тема той оценява за първи път у нас творчеството на двама от

най-изявените съвременни британски романисти. Изследването му внася ново разбиране за

техния принос и в международния контекст на критиката за тях.

Вече отбелязах, че дисертантът борави компетентно с теоретична литература в широк

хуманитарен спектър. Особено важен за него е Анри Льофевър с идеята си за фикционалните

пространства. Между най-често използваните автори са и Карл Маркс, Валтер Бенямин, Ричард

Сенет, Георг Зимел. Прилагат се сполучливо и отделни понятия, въведени от Ауербах, Изер,

Шкловски, Бахтин, Лотман и др. В областта на литературната история и критика Игов се опира

главно на авторитета на Иън Уот и на някои съвременни критици на най-новия британски роман.

Тук дисертацията би спечелила от привличане на повече и по-разнообразно съвременно

литературознание. Трябва специално да се изтъкне, че обвързването на дисертационния труд с

научната литература е не механично, а тясно и сложно. Хвърлят се новаторски мостове между

различни дисциплини и това е разковничето за оригиналността и успеха на изследването. В

центъра на работата впрочем е идеята на Игов за остранностяването на града във

фикционалното пространство на романа (остранението на Шкловски) като противодействащо

на неговото овещняване (Марксовия Verdinglichung). Изграждането и задействането на този

изследователски механизъм може да се смята за основен принос на дисертацията.

По-горе бяха посочени редица достойнства на изследването като цяло. Бих искал да прибавя към

тях още няколко отделни силни места в него. На стр. 81 прави впечатление откритието за

неслучайната аналогия между образа на града като объркващ лабиринт в Дикенсовите романи и

тяхното дълго, разклонено, сякаш несигурно в посоката си повествование. Тези дублирания на

важни за една творба внушения на различни нейни изобразителни и структурни нива са

съществено доказателство както за централни интереси и намерения на даден автор, така и за

комплексността на неговия художествен метод. За много успешен намирам и съпоставителният

анализ на двамата антагонисти в романа на Макюън „Събота“, Пъроун и Бакстър, като

индивиди, формирани от две противоположни и все пак принудени да си съжителстват в

големия град обществени прослойки. От тази съпоставка на персонажи умело се извличат

основни идеи на произведението. Въобще може да се каже, че обсъждането на „Събота“ е най-

задълбочената и внушителна част на труда.
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Ако се върна отново към оглеждане на дисертацията като цяло, този път на равнище работа с

въпросите на езика и стила, бих изтъкнал способността на Игов да се вглежда в детайлите на

текста и да намира в тях важни за произведенията прийоми, между които особено ясно изпъква

езиковата многозначност. Правят впечатление наблюденията му за полисемията на думи като

„pedestrian” и „square“ на стр. 179 – полисемия, която изразява вкоренени социални рефлекси на

даден персонаж, като същевременно ги релативизира и иронизира в една бахтинианска

хибридизация на езиците на герой и повествовател. Интересен езиков ефект, за съжаление

загубен в българския превод, е открит на 198 стр. в многозначителното съпоставяне на изразите

„public transport“ и „the majority of its public“. Тази наблюдателност по отношение на изразните

средства идва да ни напомни, че Ангел Игов е вече утвърден преводач на английска литература

на български език. Нещо повече, между неговите преводи са и романи на двамата централни за

дисертацията му съвременни белетристи. Задължителното за истинския преводач вглеждане във

всяка съставка на оригиналния текст дава своите плодове и в неговото преображение като

критик и аналитичен тълковател.

И още: в грижливия начин, по който си служи с българския език, личи предразположението и

професионалния опит на литератора-творец (и като преводач, а и като автор на оригинални

белетристични творби). Рядко ми се случва да чета дисертационен труд, който се стреми не да

затрудни читателя, а да проясни ума му за значителни аспекти на разглеждания обект. Бистрата

мисъл и изразителността са двете страни на една монета. Част от тях е и грижата на дисертанта

за терминологията, с която работи, грижата му да се изказва точно, без да измъчва ненужно

родния си език. Убеждават ме неговите разсъждения за понятията „овещняване“ и

„остранностяване“ на стр. 12-13. Мисленето върху основните термини на изследването, в което

авторът въвлича и читателите си, е впрочем едно от нещата, които правят дисертационния труд

толкова четим (за разлика от градските пространства, с които се занимава). 

Естествено, към някои моменти в дисертацията могат да се предявят претенции. На места се

усеща известна прибързаност на изводите – допускат се недостатъчно подплатени с анализ на

материала твърдения. Така например на стр. 63 се пребягва през „Прелюдията“ на Уърдсуърд с

обща оценка за осамотеността на поета сред тълпата без пряка връзка с текста на поемата и дори
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без конкретна отпратка. Малко по-нататък (на стр. 71) неочаквано се заявява, че създавайки

образа на спекуланта Сакар в „Плячката“, Зола прибягва до „спекулантска технология на

усвояване на пространството“. Такива обобщения изискват по-задълбочено обсъждане и олекват,

когато са подхвърлени мимоходом. Интересни са разсъжденията за градските

контрапространства на стр. 23. Между техните форми се изброяват перформативи, акции,

авангардни визуални решения, но изненадващо изобщо не се споменава Мрежата с нейните

блогове, фейсбук и пр., които напоследък показаха категорично потенциала си за формиране на

протеста и стремежа към промяна на огромни групи уж неорганизирани хора. Стана дума вече

за съвестния подход на дисертанта към терминологията, но дори и тук има отделни пропуски –

особено по отношение на цяла група производни от „фланьора“ понятия. Когато се използват

такива етикети като „протофланьор“, „постфланьор“, „парафланьор“ и най-вече „антифланьор“

(стр. 53-99), редно е авторът да поясни какво влага във всеки от тях.

Читателят на дисертационния труд е провокиран от комплексното мислене на Игов по

поставените проблеми да разшири още повече неговия обсег с отпратки и към някои български

ракурси на темата, които от време на време сами се налагат и можеха да се включат. Така

например антиурбанистичната тенденция в съзнанието на англичаните през епохата на

индустриалната централизация от XIX век, за която се говори на стр. 76, може да се открие и в

нашата литература от ранните десетилетия на ХХ век, по-специално в „Гераците“ на Елин

Пелин (историята на Павел и Елка). А носталгичното романтизиране на селския живот, изместен

от стремглаво разширяващото се градско пространство в периода на социалистическата

индустриализация оцветява голяма част от българската лирическа поезия на онова време.

Съзнавам, че нямам основание да изисквам от дисертанта такива екскурси, но споменавам

възможността за тях по-скоро като показателна за обхватността и подвижността на неговата

изследователска мисъл, за нейната отвореност към допълнителен материал.

Позволявам си да споделя и несъгласието си с някои възгледи на дисертанта. Вярно е, че

геометризацията на типичния американски град може да създаде чувство за неутрализация на

пространството, за изпразването му от знаци и значения, както твърди Игов на стр. 32, но да се

говори, че този град е лишен от площади, паркове, граници между кварталите и въобще каквато

и да е възможност за оформяне на някакво публично пространство ми се вижда пресилено и
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неотговарящо на реалността. Всъщност макар и геометрично планирани, градове като

Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис и др. са доста интензивно обживяни и разделени на секции

със свой характерен облик и начин на живот. Отчуждението между градските жители, за което

става дума на стр. 46, е май по-силно изразено в Европа, та дори и у нас, отколкото в САЩ. Моят

личен опит – за разлика от убежденията на Ричард Сенет, на когото дисертантът се предоверява

– е за доста приветливо общуване дори по улиците на американските градове. Отчуждението

между хората в епохата на развития капитализъм е една съветско-марксическа догма, която

преди две-три десетилетия се повтаряше до втръсване в нашата част от света и от която, мисля, е

време да се откажем.

Налага се накрая да отбележа и отделни неблагополучия в прехвърлянето на текстове от

английски на български език. Както вече казах, дисертантът проявява похвална вещина и

внимание при работата си с чуждоезиковия материал. Толкова по-необясними са малкото

отклонения от тази мяра в предложените от него буквални преводи на творби и цитати. Ето едно

от тях: на стр. 98 частта от изречение в „Госпожа Далауей“ на Вирджиния Улф, където се казва

„still there was a time for a spark between them – she laughed at the sight of him, he smiled good-

humouredly...“ е преведена като „и все пак помежду им успя да се изпречи искра – тя му се

изсмя, той се усмихна доброжелателно...“ Странно е колко неточности и неуместности са

събрани в този кратък текст. Изпречването на искра между двама души е доста невъзможна

колокация и в оригинала няма никакво основание за глагола „изпречи се“. Вместо това там има

други думи и смисли, които остават непреведени. Освен това героинята по-скоро се засмива,

отколкото да се изсмее над Ричард, а той се усмихва добродушно – не доброжелателно. На стр.

124 бих превел израза „urban decay“ като „градски упадък“, а не „градски разпад“. Не мога да си

обясня и защо значещото фамилно име на персонажа Talent неизменно се транскрибира като

Тейлънт. Изброените езикови неточности са по-скоро редки изключения и не бих им обърнал

внимание, ако общата прецизност на дисертанта не беше толкова висока. Една последна

спокойна редакция можеше да ги изчисти. За известна небрежност при окончателното оформяне

на ръкописа, струва ми се, говори и неуеднаквеното цитиране на англоезични текстове, при

което ту оригиналът предшества превода, ту наопаки.

Забележките ми към отделни елементи от дисертацията на Ангел Игов в никой случай не
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нарушават общото впечатление за един сериозен по замисъл си и отлично изпълнен труд.

Неговият принос към осветяването на проблема за развитието на понятието и образа на града в

съвременния роман е очевиден. Изследването свидетелства за високото качество на своя автор

като литературовед. Той впрочем, както стана дума, вече ни е добре познат от публичните си

изяви като проникновен критик и коментатор на литературни явления, като талантлив преводач

на белетристични и поетични творби от английски на български език и не на последно място

като автор на художествени творби. С една дума – литератор с широк спектър на проявления и

интереси. Предвид всичко това предлагам без колебание на Ангел Игов да се присъди

образователната и научна степен Доктор по специалността Западноевропейска литература.

 Рецензент:

София, 15 март 2012 г. проф. дфн Александър Шурбанов
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