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 Дисертационното изследване на Ангел Михайлов Игов Фикционални модели на 

града в съвременния британски роман:Иън Макюън и Мартин Еймис се насочва към 

проблематиката на градското пространство, която има особена релевантност както за 

разбирането на романа като литературен жанр (тъй като романът е особено пристрастен 

към градската среда), така и за изследвания на човека и обществото в социологическа, 

антропологическа, културологическа и пр. перспектива. Без да губи от погледа си този 

интердисциплинарен ръб, трудът на Игов запазва приоритетите на литературно-

историческия и литературно-сравнителен анализ. При все че във фокуса на изследването 

са двама съвременни британски автори - Иън Макюън и Мартин Еймис - литературната 

канава е доста по-обширна както във времево, така и в пространствено отношение.  Трудът 

се състои от увод, четири глави, заключение и библиография. Обемът му е 243 (339 

стандартни) страници, от тях 7 страници са библиография, съставена от 114 заглавия. 

 

 В увода авторът обосновава избора на темата и очертава както основните 

теоретични понятия, с които ще работи, така и насоките, в които ще се разгърне 

изследването. Става ясно, че Игов ще разчита на автори, работили върху тази 

проблематика в полето на различни дисциплини - нещо неизбежно с оглед на спецификата 

на темата. Така наред с Волфганг Изер, Игов ще се обръща към Георг Зимел, Валтер 

Бенямин, Ричард Сенет, Анри Льофевр и др. Бързам да уточня, че теоретичната и 

методологическа проблематика, която е разгледана в първата глава, не е привилегирован 

обект, нито е силата на труда на Игов, както той самият съзнава и изрично посочва. 

Функцията й е по-скоро да удържи изследването в определена оптика, зададена от няколко 

възлови термина. От една страна, Игов въвежда концепцията за „фикционален модел”, 

която разчита на утвърдени световни имена като Изер, но и на дисертацията на Дарин 

Тенев, който също се позовава на Изер и чиято идея за „модели на единични образи” си 

проправи път в изследванията на редица негови млади колеги още преди собственото му 

изследване да се появи в печата. Терминът „фикционален модел”, който присъства в 

заглавието на труда на Игов, предлага вход към анализираните от него романи като текст, 

към това „как романът разказва града”. От друга страна обаче, Игов прибягва до два 

термина, произхождащи от различни традиции - овещняване (с неговите марксистки и по-

скоро социологически корени, макар че Игов не коментира неговата история в българската 



 3 

социология) и остранностяване (един от най-влиятелните концпети на руския формализъм) 

- чрез чието съ-противопоставяне успява да проблематизира особени зони на триене и 

взаимодействие между града и неговите фикционални модели. Така, ако овещняването е 

разбрано като пораждащо отчуждение и рушащо „потребителната стойност” на града и 

„правото на град” (разбрано по Льофевр) - т.е. то е процес на отнемане на града от 

обитателите му, на превръщането му в индустриална поточна линия, остранностяването, 

което би могло да има вид на алиенация, има парадоксалния ефект да бъде средство за 

връщане на града на хората. Романът по такъв начин се оказва своеобразно реле на 

противодействие на процесите, разграждащи „правото на град”. 

 Дори само това твърдение разкрива една доста по-амбициозна теоретична програма 

от експлицитно заявената комбинация от „четене отблизо с контекстуализиране”.  Както 

сам Игов посочва, целта му е да покаже фикционалното пространство като възможна 

съпротива срещу процесите на „неутрализация” на градското пространство. Всъщност, 

въпреки скромните уговорки на автора си, трансформациите, които претърпяват 

централните за работата му термини в хода на тяхната употреба, са твърде интересни и 

заслужават по-внимателен анализ. От една страна, те са несъмнено укрупнени и 

функционират с няколко едри щриха, които се отнасят до градското пространство в и 

извън фикционалните му модели. Така например при анализа на процесите, довели до 

„произвеждането” на съвременния град, до превръщането му от „творба” в „продукт”, 

овещняването се свежда до изместване на потребителната стойност от разменната с 

директност, която сама би могла да се определи като овещнена. От друга страна, при тази 

едра употреба на понятията, те се оказват отворени едно към друго по начин, който по-

нюансираното им артикулиране не би позволило, а това им придава една по-голяма 

подвижност и, да го кажем така, поврътливост. На страница 41 Игов отбелязва: „Колкото 

до изместването, displacement, което Сенет споменава пак някак си набързо, ако 

прехвърлим термина в сферата на литературата, той би означавал приблизително същото 

като остранение на Шкловски.” Едва ли. Най-малкото, което бихме могли да споменем 

тук, е, че у Сенет displacement  няма психоаналитичния смисъл, който превеждаме като 

изместване, а се отнася до мобилността и обезкореняването на съвременния индивид, т.е. 

става дума за чисто физическо преместване, за миграция, та макар и с прилежащите му 

психо-социални последици. Това твърдение на Игов обаче, което, орязвайки всички 
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специфики в теоретичните контексти и приоритети на Сенет и Шкловски, прескача от 

displacement до остранение по линията на ефекта на, да кажем, явяване на света като чужд 

и чуден, илюстрира изместването и сгъстяването - или, ако предложим обичайния превод 

на тези психоаналитични термини в литературоведски - метонимията и метафората като 

основни процедури в дисертационния анализ. Това несъмнено означава движение на 

литературоведското към художественото, което би ни припомнило, че Ангел Игов е и 

писател, и преводач на авторите, на които е посветено изследването му. По същественото в 

случая обаче е, че тези процедури са основата на особената гъвкавост на анализа, която 

преодолява семплото функциониране на терминологията в динамиката на нейното 

разгръщане като литературно-исторически разказ. Добра илюстрация за това втечняване 

на термините в динамичен и гъвкав инструментариум е свързването на остранностяване и 

овещняване във фигурата на фланьора, което Игов прави във втората част на първа глава, 

разчитайки предимно на Бодлер и Валтер Бенямин.  

 

 Във втората глава Игов се насочва към предисторията на темата за града у 

изследваните от него автори, една принципно тежка задача дори и само поради 

потенциалния си обем. Както посочва авторът, този екскурс е продиктуван от това, че той 

не вярва „в изучаването на литературните произведения извън контекста на „голямата 

традиция“, в която са положени”. Игов се спира последователно на Уилям Уърдзуърт, 

Оноре дьо Балзак, Чарлс Дикенс, Джеймс Джойс и Вирджиния Улф. Всички те, 

несъмнено, са създатели на ярки образи на важни европейски градове. И все пак защо 

тъкмо тези автори, защо не само романисти, но и един поет (всъщност обилното 

позоваване на Бодлер при анализа на фланьора вече е легитимирало това обръщане към 

лириката наред с романа), защо не само Лондон, който е града на Еймис и Макюън, но и 

Париж, Дъблин и дори Петербург? Игов изрежда редица аргументи както от общ характер, 

така и с оглед на междутекстовите връзки между анализираните в тази глава автори и 

двамата съвременни британски романисти. Всъщност по такъв начин той и доразвива, и 

опримерява тезите си от предходната глава (където Бодлер играе значителна роля), като 

подбраните от него образи на града действат като синекдоха за обект, който и 

исторически, и географски, а дори и с оглед на разглежданите автори, е твърде обширен. 
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Водещата линия и тук е битката между овещняване и остранностяване и силата на 

фикционалния модел да вписва, но и да се вписва в тази битка. 

 Третата и четвъртата глава авторът посвещава съответно на Мартин Еймис и Иън 

Макюън. Трябва да се отбележи, че тъй като става дума за съвременни автори, 

критическата рефлексия върху тях към този момент е сравнително оскъдна и Игов в 

редица отношения проправя път за разбирането им, особено що се отнася до темата за 

града. Както Игов посочва в справката за приносите си, за пръв път романите на Иън 

Макюън и Мартин Еймис са разгледани в систематична съпоставка, в широк контекст, 

включващ отправни точки от литературната история и социалната теория; поставен е 

проблемът за четимостта на града с оглед както на актуалните градски пространства, в 

които живеем, така и на фикционалните градски пространства; анализира се изграждането 

на фикционално градско пространство в романите на Мартин Еймис и функциите на 

градското пространство в романите на Иън Макюън в пряка връзка с неговото разбиране 

за социалната роля на въображението. Това пионерство придава още по-голяма значимост 

на ключовете, литературоведски и антропологически, които Игов вече е задал в 

предходните глави и чрез които ще подходи към двамата автори. Тъй като основното 

понятие, което той ще добави при този анализ, е това за четимост/нечетимост на града, то 

неизбежно рефлектира върху собственото му усилие да разчете онези трансформации на 

наследените от традицията модели на града, които получават изказ у Еймис и Макюън. 

Нечетимостта на града, която по особен начин резонира с образи на (често пъти странно 

объркани, дезориентирани, неадекватни) читатели у двамата романисти, се оказва 

конгломерат от тенденциите към овещняване и остранностяване, който особено добре 

улавя „подивяването” на съвременния град, неговата деградация, хаос, превръщане в 

джунгла. Като се спира детайлно на редица от романите на Еймис и Макюън, Игов 

внимателно прокарва различията между по-мрачната визия на Еймис и, както самият той 

се изразява, „умерено оптимистичната” визия на Макюън. У Еймис нечетимостта е 

предзададена, докато у Макюън тя е по-скоро следствие на субективна - морална или 

епистемологическа - грешка. През конкретните анализи на този фатум или лична слепота 

Игов продължава да следи двете съдби, които го занимават от самото начало - съдбата на 

града като „право” и съдбата на романа  - на четенето и въображението. В последна сметка 

Еймис и Макюън задават една твърде двусмислена перспектива за тази загриженост. Тази 
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двусмисленост има ефекта обаче да ни върне към началните предпоставки на Игов и да 

подчертае надеждата му за капацитета на фикционалното да преобразува наличното.  

 

 Тук е редно да се изтъкне нещо, с което може би трябваше да започна. Темата за 

града е все по-често обсъждана днес у нас и за това има очевидни причини: както 

демографски и социологически, така и чисто литературни (рязко и необратимо 

българската литература, както и българското население, престана да бъде предимно 

селска, каквато беше до преди две-три десетилетия и стана градска). Изследването на Игов 

се включва в този повишен интерес към проблемите на града, като повдига едновременно 

теоретични, литературно-исторически и литературни с днешна дата проблеми. Неговият 

усет и разбиране за градското като актуалност и като потенциал, като история и като 

утопия, като абстрактен проблем, но и като жив усет за градското живеене пронизва 

страниците на този труд. Съгласна съм с приносите, изредени от Игов в автореферата. Към 

тях бих искала да добавя обаче и фланьорската наслада от градското  с неговите 

лабиринти, мъгли, потайности и пространства на въображението, която изследването 

излъчва и която намира теоретичен изказ в тезата за силата на фикционалното да променя 

града-продукт в град-творба. 

 

 Заключението на дисертацията е адекватно, но то по-скоро преповтаря вече 

казаното и донякъде оставя финала отворен - прекалено отворен спрямо повдигнатите в 

общата рамка проблеми. Най-сетне, авторефератът, макар и точен, неизбежно обеднява 

подвижното и многрегистрово писане в основния текст. 

  

  В заключение: дисертационният труд Фикционални модели на града в съвременния 

британски роман:Иън Макюън и Мартин Еймис отговаря на всички изисквания и предлага 

интересно и  завладяващо изследване на значими съвременни проблеми. Убедено ще 

гласувам за присъждането на Ангел Михайлов Игов на научната и образователна степен 

“доктор”. 
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