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Познавам и ценя Ангел Игов като интересен белетрист със собствена физиономия, като 

активен и ерудиран критик, донякъде и като преводач. Познавах и една от научните му 

публикации, свързани с проблематиката на дисертацията. 

Трудът "Фикционални модели на града в съвременния британски роман: Иън Макюън 

и Мартин Еймис" е значимо и ценно изследване, което може да бъде полезно не само 

за изследователите на английската литература. Текстът е разделен на две големи, 

приблизително равни части. Първата е посветена на "разказването на града" в 

литературата от последните два, на места дори три века. Авторът изгражда ясна 

концепция, която черпи ресурси от социологията, антропологията, от политическата и 

стопанската история и други научни дисциплини, и я насочва към литературата. Градът 

е видян донякъде през опозицията му с "провинцията", като се има предвид преди 

всичко модерната епоха, авторът не се интересува от други, по-стари и "по-екзотични 

варианти" на градски структури - полиса, големите средиземноморски или азиатски 

градове от миналото, а донякъде и от по-ново време, малко познатите ни големи 

структури в предколумбова Америка. Струва ми се, че в този контекст заслужава 

внимание представата, която стои зад познатата фраза от Средновековието, че 

"градският въздух прави човека свободен". 

Страниците, посветени на града от модерната епоха, се четат с интерес и разширяват 

представите за иначе уж познатия ни обект. Сравнението между Париж и Лондон, 

различните пътища, по които те развиват, освен важни сами по себе си, имат 

отношение и към присъствието им в литературата. Авторът няма претенции за 

изчерпателност, така че едва ли има голям смисъл да се напомня, че викторианският 

Лондон, освен у Дикенс (с. 75), няколко десетилетия по-късно може да бъде открит и у 

Конан Дойл. 

Теоретичният фундамент се опира на няколко автора (очевидно зад тях стои 

познаването на много други) - Анри Льофевр, Георг Зимел, Г. Лукач, на идеите за 

"фикционализиращ акт" на В. Изер и "засрещането на различията" на Ричард Сенет. По 
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конкретни въпроси полезни за труда са били трудове на Вл. Топоров, Ю. Лотман и 

други руски изследователи, както и "Лондон: биография" на Питър АкроЙд. Като тръгва 

от тях А. Игов разглежда два противоположни в някакъв смисъл процеса 

"обезценяване" ("неутрализация", "овещняване") на градското пространство и 

"остранностяване" (В. Шкловски) на обектите на литературата, което ги прави видими 

за читателите. Струва ми се, че идеята за този синтез е оригинална и плодотворна, тя 

със сигурност може да се приложи и към други обекти. 

А. Игов подкрепя предложената конструкция с наблюдения върху У. Уърдсурт, Е. По, 

Балзак, А. Бели и - по-разгърнати - върху Дикенс, В. Улф, Дж. Джойс. Струва ми се, че 

дори и при тези много изследвани автори, които при това не стоят във фокуса на 

вниманието на труда, А. Игов успява да каже нещо свое. Особено интересен бе за мен 

неговият критичен анализ на двата почти диаметрално противоположни подхода към 

"Одисей" - единият акцентира върху потискащата и. мрачна картина на Дъблин в 

романа, другият вижда творбата като "комически роман" (3ак Боуен); Игов се стреми 

да използва и двете гледни точки, като втората му е по-близка. 

в процеса на анализа А. Игов разграничава различните позиции на повествователя към 

града и акцентира върху фигурата на фланьора, видяна в един широк контекст, 

съпоставена с "прото-фланьора", а и с по-късни вариации ("антифланьора"); към 

същото семантично поле принадлежи и използваното понятие "перипатетик". Убеден 

съм, че изграденият от А. Игов инструментариум може да се насочи и към други 

литературни полета, включително и към българската литература и да бъде полезен на 

изследователи и критици с друг профил и други нагласи. 

Втората част на труда има привидно по-частен характер и се насочва към двама 

значителни съвременни британски писатели, които авторът познава отлично и към 

които изпитва обясним афинитет. А. Игов сбито резюмира непревежданите на 

български романи, вглежда се внимателно в текста, спокойно и без предразсъдъци 

анализира мнения на критици, интервюта и пр. 

При наблюденията върху романите на Мартин Еймис - "Другите", "Лондонски поля", 

"Пари" - за мен особено интересни бяха тезите за т. н. "марсианска" гледна, точка и, 

вероятно по субективни причини, за въвеждането на четенето в рамките на текста, 

представянето на персонажите като читатели и какъв смисъл пренася то до реалните 

читатели на романа. (В разглежданите примери персонажите по правило се оказват 

"лоши читатели", книгите не им помагат да се справят със света, дори може да ги 

подведат - едно отрезвяващо литераторите наблюдение.) По отношение на 

"марсианската" гледна точка бих добавил, че съществуват и други варианти за 

остранностяване на обекта от повествователя, например използваният от Монтескьо в 

"Персийски писма" подход, подобен тип повествователи, подчертано външни спрямо 

средата, в която се развива действието, са използвани от Карлайл и други автори от по

ново време. Друг вариант предлагат пътешествията на Гъливер и Т.н. 
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При наблюденията върху романите на Иън Макюън - "Изкупление", "Събота", 

"Почивка в чужбина", "Невинният", донякъде краткия роман "Дете на времето", 

представен пределно сбито - А. Игов основателно тръгва от недоразбраните или 

превратно тълкувани политически изявления на автора и се насочва към 

изображението на града. И тук, както и при наблюденията над М. Еймис, са интересни 

разкритите междутекстови връзки (В. Улф, Дж. джойс). Струва ми се важно 

съпоставянето / противопоставянето с Дикенс. Класикът целенасочено гради 

представата за един непознат, враждебен, мрачен, но четивен образ на града Лондон, 

който може и, според писателя, трябва да бъде променен. При Макюън (донякъде и 

при Еймис) дисертантът откриван един друг Лондон, който също е враждебен и 

непознат, но по по-различен начин, и който е "нечетим", "невъзможен за опознаване" 

(особено подчертано е това при неназованата Венеция от "Почивка в чужбина"). 

Интересни са и фините наблюдения над отделни п~сажи от българските преводи на 

разглежданите текстове, като А. Игов си позволява да има бележки и към собствения 

си превод на "Другите" (с. 126). 

Текстът на дисертацията завършва със Заключение, което до голяма степен повтаря 

вече казаното и при издаването на труда би могло да бъде облекчено. Авторефератът 

отлично резюмира наблюденията на автора. 

В заключение бих искал да подчертая категорично, че според мен трудът 

"Фикционални модели на града в съвременния британски роман: Иън Макюън и 

Мартин Еймис" несъмнено отговаря на всички изисквания и Ангел Игов напълно 

заслужава да му бъде присъдена образователната и научна степен "доктор". 

14 март 2012 ,l 
Проф. дфн Николай Аретов 

Институт за литература, БАН 


