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Бих  искала  да  поставя  в  началото  на  рецензията  успешния  избор на  тема  с 
ключов характер за полската литература, която заслужава, но не е получавала до този 
момент монографично или дисертационно осветление.  За привлекателно предимство 
на темата смятам и това, че тя е идентична с образ на емблематичен и универсален в 
корените  си  герой  (съчетаващ  воина,  скитника,  свещения  пътник  пилигрима, 
изгнаника),  който персонализира полската  съдба и  прекосява нейното  исторично  и 
квазиисторично време.  Този образ скита и в самия себе си в търсене на имена и лица, 
в зависимост от преброжданите исторически пластове. Неговите превъплъщения във 
времето са опорна ос на конструкцията и композицията на дисертацията. 

Сюжетът за скиталчеството на полския войник извървява път до постепенното 
генериране на литературния мит за „войника-скитник“ в  творчеството на Жеромски 
(генеалогична дефиниция, изведена в увода), писателят, който не само именува героя с 
името, използвано в дисертацията и заето от едноименната песен - „първото запазено 
в  писмен  вид  произведение  на  полската  литература,  което  задава  модела  на 
скитничеството във вид, в който той по-късно конституира един нов литературен мит.“ 
(с.10) Жеромски успява да придаде литературна персоналност и живот на фигурата на 
героя,  да  я  изведе  от  нейното  полуфолклорно  битие  и  да  я  извиси  до  степен  на 
запаметено  литературно  обобщение,  да  съчетае  епопейната,  заредена  от 
Наполеоновите  времена  символност  с  историческото  и  потекло,  да  покаже 
страдалческия  и  облик  и  святата  и  аура.  Както  често  се  случва,  инвариантът 
(бароковата  песен  и  нейните  близки  текстове),  остават  засенчени  в  литературната 
памет, но  те са в корена на литературния образ от разказа на Жеромски  и неговото 
продължение в „Пепелища“.  Още повече, че войникът-скитник „скита“ по света, той 
извървява своите пътеки в други истории и литератури, има там свои събратя, както ни 
поясняват  още  първите  изречения  на  дисертацията,  но  важна  за  изследването  е 
неговата полска характерология, визирането му като „еманация на полския дух“ (с. 5). 
Докторантът взема изготвената генеалогично дефиниция (това е и една от главните 
задачи на увода), не остава при Жеромски и не я осветлява подробно там, където е 



получила име и кристализация. Той решава да я отведе другаде и да разшири нейното 
поле, да я приложи в други текстове и времена. 

Докторският труд избира симптоматични творби и автори, през които образът 
на войника-скитник да извърви пътя от Средновековието през Седемнадесети век до 
Втората  световна  война.  Избраните  периоди  имат  ясна  батална  оцветеност,  те 
активират скиталчествата на образа във връзка с военно-исторически каузи, при които 
принципът  на  пътя  е  зависим  от  възлови  полски  митологеми  –  според  финалните 
изводи на дисертацията – от романтично естество. В увода си Иван Райчев изяснява, че 
„понятието  войник  скитник  носи  по-широк  от  традиционния  за  полската 
историография и литература смисъл. С него означаваме не само войника скитник от 
началото на XIX век, но и от различни други епохи – от XI век и Първия кръстоносен 
поход  до  XX  век  и  Втората  световна  война.  (...)  Не  само  пространствените,  но  и 
времевите  граници  на  скитничеството  на  полския  войник  са  твърде  широки“  (с.  5) 
Преди да представи литературната генеалогия, дисертантът хроникира историческата 
генеалогия,  показвайки  най-важните  етапи  на  полското  военно  скиталчество. 
Положителен факт е и визирането на ролята на полските исторически пограничия в 
увода  и  в  дисертационните  глави,  насочването  към  спецификата  на  тяхната 
историческа география.

Подкрепям като приносен критерия на избора на творбите – в по-голямата си 
степен непопулярни в България (с изключение на „С огън и меч“), а някои от тях и в 
Полша  (романът  на  Зофия  Косак),  които  решително  заслужават  осветление  и 
преоткриване  -  темата  за  войника-скитник е  използвана в  дисертацията  като  ключ, 
отварящ  цялостните  им  светове  и  послания.  В  това  отношение  трудът  е  много 
изчерпателен, той не върви по тясното трасе на образа, а винаги го поставя в контекста 
на  максималното запознаване с творбата и нейните културно-исторически конотации 
и  литературоведчески  оценки.  Докторантът  показва  богати  полонистични  знания  и 
школувано  историко-литературно  мислене.  Впечатление  прави  постоянното 
„сверяване“  на  литературно-историческите  решения  при  всяка  от  творбите  с 
историческите документи и факти. Целта на „сверяването“ е да се открои авторовият 
концепт за историята, нейното литературно осмисляне. Литературните концепти също 
се открояват ясно.

Като основна полска идея на войника-скитник дисертантът определя и доказва 
идеята за скиталчеството като страдание и изкупление, при което самото скиталчество 
реализира  религиозно-философски  смисъл,  генерира  познание,  утвърждаващо,  че 
пътят е по-важен от целта. Скиталците са поделени от автора на изследването на два 
вида – скитащи по свой избор и скигащи по принуда. Тази подялба има смисъл, но 
може би е необходима и встъпителна класификация,  която да изгради по-прецизна 
морфология на образите на войника-скитник.



Същинската част на дисертацията е хармонично поделена на три глави, според 
избраните  исторически  моменти  и  вписани  в  тях  автори,  като  всяка  глава  следва 
принципа  на  подробно  подразделяне.  Между  главите  протича  структурно-
съдържателна паралелност  –  така  е  при  мотивите  на  междувоинската  солидарност, 
любовта и смъртта, водачеството. Освен това, в хода на анализа Райчев осъществява 
допир между творбите, сравнява ги по отношение на компоненти от темата си и прави 
изводи.  Така  е  например  при  връзката  между  смъртта  и  виденията,  която  той 
наблюдава като мотив от съдбата на войника-скитник и открива както при Зофия Косак, 
така и при Сенкевич. 

В  първата  глава  на  изследването  дисертантът  определя  като  главен  герой  в 
романа „кръстоносеца-скитник“  от импозантния роман на Зофия Косак, посветен на 
Първия  кръстоносен поход,  показан в  пета  подглава  откъм своята  уникалност,  като 
„първата  мащабна  общоевропейска  военна  акция  в  историята“.  Райчев  познава 
задълбочено историята на този поход, предизвикал мащабните визии на Торквато Тасо, 
анализира го всестранно, свързва го с идеята за европейско единство, с концепцията за 
надмощие  на  sacerdotium над  imperium,  заслугата  за  което  е  на  Урбан  II  – 
вдъхновителят на похода, духовният наследник на Григорий VII на Светия престол.

Един от най-важните моменти в тази глава кръжи около лансираната от Косак 
теза за полското участие в похода, за което не съществуват доказателства, допуска се, 
че Косак мистифицира речта на папа Урбан в Клермон, тъй като не са познати варинати 
на  тази  реч,  в  които  да  става  дума  за  полско  участие.  Но  именно  нишите  на 
несигурността  и  празните  места  в  историята  са  повод  за  вмъкване  на  автора-
исторически писател и за внедряване на виртуална събитийност. Райчев през цялото 
време се следи отношението на авторката към историческите извори, докато очертава 
литературните и тези и образи. Както показва той, тезата на Зофия Косак за полското 
участие в похода придобива апостолско измерение, тъй като участниците са 12. „От 
особено значение за нея е разгадаването на човека отвъд неговата историческа роля“ 
(с.36), връзката между пътя, дома, Свещения град, възможността или невъзможността 
за завръщане. Обсъдени са опозициите между свой и чужд, между Изтока и Запада, 
между  християнския  и  ислямския  свят.  Но  както  обръща  внимание  дисертантът,  „у 
Косак  темата  за  взаимоотношенията  между  католическия  и  ислямския  свят  извън 
Първия кръстоносен поход е сравнително слабо застъпена. Повече внимание Зофия 
Косак обръща на изтънчената според нея душевност на мюсюлманина, на любовта му 
към  науката  и  изкуствата,  на  безпределната  му  вяра  в  мощта  на  Всевивишния. 
Интересно  е  изпълненото  с  уважение  описание,  което  Зофия  Косак  дава  на 
мюсюлманските воини в глава десета от том втори на Кръстоносци.“ (с.79) Поставен е 
акцент  върху  антисемитизма,  като  развихрящ  се  в  Западна  Европа  след  XI  век, 
пояснено е, че неговото начало съвпада със зараждането на кръстоносното движение.



Много от основните знания и концепти на Райчев се опират на фундаменталната 
книга  на  Жак  льо  Гоф  Цивилизацията  на  средновековния  запад Направени  са 
препратки към стари хроники (като  например  хрониката на Фуше дьо Шартр),  които 
регистрират натуралистичните истини за похода, донесъл много ужас и опустошение.

От  изключително  значение  за  литературната  митологизация  е  връзката  на 
полските  рицари  с  родословието  на  Болеслав  Смели,  кралят,  представен  като 
„престъпник“ в хрониката на Кадлубек и според нея убил лично епископ Станислав по 
време  на  литургия  „като  възлюбен  в  обятията  на  възлюбената“  –  интерпретация, 
свързана с  конфликта между светска и  духовна власт  и  с  отношенията на  Полша и 
Папството (урегулирани чрез канонизацията на Св. Станислав). Точно този концепт се 
превръща в един от митологичните аспекти на обясняване на полското историческо 
страдание, което трябва да изкупи греха на краля.  Но, както посочва Райчев, в другия 
разгледан  текст  на  Косак,  а  именно  пътеписният  текст  Пътят  на  пилигрима личи 
симпатията на авторката към този крал.

Дисертантът  обръща  специално  внимание  на  съчетаването  между  типично 
средновековните християнски елементи и езическите елементи в религиозността на 
полските  рицари,  които  имат  зловещо  присъствие  в  призования  образ  на  полската 
Стшига  „загадъчната  жена  над  бойното  поле  при  Дорилея  като  алегория  на 
всемогъщата  Смърт  се  слива  с  персонифицирания  образ  на  свръхнапрежението, 
завладяло  душата  на  Витослав  Стшегоня.“  (с.60)  Този  образ  е  сравнен  от  Райчев  с 
образа на Смъртта от средновековния диалог „Разговорът на майстор Поликарп със 
смъртта“. Като особено силни опорни точки при рицаря-скитник на Косак дисертантът е 
показал  връзката  с  дома,  който първо  се  явява  като  видение  на  Имбрам,  а  когато 
единствено той се завръща, заварва дома си опустошен. Опустошен и променен е и 
самият герой (тук Райчев спори с тезата на Квятковски), който завръщайки се у дома, 
идва от „отвъдното“, бил е в полетата на смъртта. Райчев обобщава, че „макар че се 
завръща у дома и се оженва отново, в сърцето си той остава скитник навеки.“ (с.92) 
Тези  тълкувания,  извличащи  силата  на  романовата  творба,  смятаме  за  едно  от 
постиженията на изследването. Силен момент е и проследената от Райчев представа у 
Косак за армията на мъртвите. Показано е и фундаменталното значение на темата за 
любовта и връзката любов-смърт.

Специално внимание авторът на  дисертацията обръща на българският  мотив 
във вторият том на Кръстоносци, Fides Graeca, който „започва с покъртителната песен 
на  една  българска  жена  за  участта  на  ослепените  Самуилови  воини.  Рицарите  от 
Шльонск  слушат  унесено песента  за  ясните  зеници,  разпилени от  вятъра.  Разбират 
само  откъслечни  думи  от  нея  и  им  се  струва,  че  тя  идва  от  отвъдния  свят.“(с.75) 
Самуиловите  воини  попадат  в  обсега  на  „войника-скитник“  като  български  образ, 
влязъл по родствено-рецептивен път в интегралното пространство на творбата.



В стремежа си да намери полската формула на скиталчеството, Райчев допуска, 
че „може би отговорът на тайната,  която може да бъде наречена Полша-Обетована 
земя, е именно в привързаността към полското, разбирано като онова „свое”, което 
дава сигурност и прави човека личност. То е антипод на без-личността на скитника, 
превърнал се в елемент от множеството.” (с.43) 

Известно  разминаване  се  забелязва  между  някои  заглавия  на  подглави  и 
тяхното съдържание.  Така  например в  подглавата  „Страданието като  изкупление“  –
през  повечето  време  става  дума  за  полското  участие  в  похода  и  може  би  по-
подходящото заглавие на тази подглава би било „Полското участие в похода и идеята 
за изкуплението“. 

Много подходящо романът на Косак е огледан в „чудесният, но почти забравен 
пътепис“  По  пътя  на  пилигрима (Pątniczym  szlakiem)  на  принципа  на  паралела  и 
доизясняването – в него са потърсени допълнителни отговори на въпроси от романа. 
Подчертано  е  убеждението  на  Косак  в  кардиналния  характер  на  пилигримството, 
убеждението  и,  че  то  дарява  неповторимо  личностно  просветление,  че  всеки  има 
нужда да проведе такова пътуване поне веднъж в живота си. Райчев поставя акцент и 
върху облика на полското католическо християнство,  огледано в коледните песни и 
тяхната умилителност и домашност. Не премълчава и нетолерантността на авторката 
към православието, проявена от авторката, правилно оценява, че пътеписът я оголва.

Втората глава на докторската дисертация се спира върху известния и популярен 
в  България  първи  роман  от  Трилогията  на  Сенкевич  –  С  огън  и  меч,  избран  като 
представителен  по  отношение  на  темата.  В  хода  на  неговия  анализ  става  активна 
отново  зоната  на  Кресите,  която  Райчев  подходящо  разкрива  като  един  от 
катализаторите на скиталчеството. Отделил е голямо място на известната дискусия за 
историческия  роман,  ситуирайки я  като  необходима за  образа на  войника-скитник. 
Дисертантът  отново  е  верен  на  постоянното  „сверяване“  на  художествения  текст  с 
изворите  и  прототипите,  изяснява  историческите  реалности,  скрити  зад  известните 
идеализации на Сенкевич. Опорна ос за него е и опозицията Сенкевич-Прус. В тази част 
новаторските моменти са по-малко, поради известността на творбата и анализите и, 
предимствата са в изчерпателния анализ. Приложени са и няколко интересни гледни 
точки и идейни ракурси. Измежду интересните гледни точки  е прилагането на книгата 
на  съветския  историк  Замлинский,  ситуирана  във  връзка  с  повратната  1989  г. 
Интересно и продуктивно е приложен и трактатът Князът на Макиавели, известен до 
този момент повече във връзка с Конрад Валенрод на Мицкевич. 

Нестандартно и откривателски звучи идейната визия,  ситуираща Збараж като 
земя с хибридна идентичност (полска и украинска). Райчев вижда в смъртта на поляци 
и  казаци  постигане  на  удивителна  цялост,  която  преодолява  разделението  и  се 
проецира в смесването на кръвта им, попиваща в земята: „Тази кръв-земя осъществява 
физическата и духовната връзка между света на живота и света на мъртвите. Тук се 



налага  и  друга концепция,  която според нас  е по-важна със  своята  метафоричност. 
Бидейки земя с хибридна идентичност (полска и украинска),  Збараж се превръща в 
символ на помирението и единението, на възвръщането към изначалното съвършено 
състояние.“ (с.136) Не е подминат и въпросът за войнстващия семитизъм.

Като мото на войника-скитник са откроени думите на княз Васил: „Благословен 
е мъжът на път, който върви и проповядва словото Божие”, ключов за романа.

Третата глава на дисертацията отвежда войника-скитник в годините на Втората 
световна война, благодарение на две книги, симптоматични за полската военна проза - 
303-та ескадрила на Фидлер и Пътят водеше през Нарвик на Прушински. Въвеждащ 
и необходим е историческият момент, в който е представена военноемиграционната 
вълна, напуска пределите на Полша, а героите в двете книги „са полски изгнаници, 
които след поражението на Полша през есента на 1939 г.  изминават мъчителния и 
рискован път до Франция или до Англия.“  (с.148)  Силата на  красноречието на тези 
книги е в автентизма им, в прякото участие на авторите (Ксавери Прушински и Аркади 
Фидлер) в изобразяваната от тях военна действителност. Проследявайки историческата 
процесуалност  и  поставяйки  акцент  върху  ключовия  мотив  на  изгнаничесттвото, 
дисертантът обръща същевременно внимание и на  „осветляването на емоционално-
психологическата  страна  войната“,  на  нейната  „вътрешна“  страна.  Пълнотата  на 
картината е свързана и с  обследването на противопоставянето между стара и нова 
емиграция,  с  емигрантския  статус  на  армията,  с  нейните  носталгични  настроения. 
Проследена е релацията между хората и машините, където „в тази чужда норвежка 
тишина срещу полската кръв лежи немското желязо, като една вечна, неподвластна на 
времето, вражда.“ (с.171) Потърсени са измеренията на религиозното скиталчество. В 
образа на Плужански е видяна подсъзнателната религиозност на селяните, свързана 
със свещеността на природния ритъм и кръговрата.

Критическите изследвания са подходящо подбрани, те са такива, от които могат 
да  бъдат  взети  наистина  действени  ключове.  Така  е  с  книгата  на  американската 
авиационна  журналистка  и  пилот  Лейн  Уолъс,  която  осмисля  приноса  на 
професионалния  писател  на  летците  Аркадий  Фидлер  към  световната 
авиационноисторическа памет.

Подглавата за рицаря-летец, „небесния кавалерист“, осъществява връзка между 
края и началото на дисертационното изследване, а отвореното заключение превръща 
дисертацията  в  четиво  с  продължение,  маркирайки  следващи  творби,  където  да 
продължи  шествието  на  войника-скитник.  Изводите  на  изследването  очертават  с 
категоричност темата като комплекс от мотиви, сред които намират място различните 
лица на скитащия войник.

Дисертантът е прав,  че  военната поезия решително ще обогати този образ  с 
визиите на поети като Кшищоф Камил Бачински, Тадеуш Гайци, Владислав Броневски. 



Към  продължението на проекта бих препоръчала да се обърне внимание и на една 
интересна  версия  на  образа  на  войника-скитник  в  творчеството  на  воюващия  в 
армията на ген. Андерс Густав Херлинг-Груджински, а именно - легендата за каменния 
пилигрим. 

Сумирайки  оценката  си  за  дисертационния  труд,  смятам,  че  той  е  успешен, 
приносен  и  изчерпателно  написан,  със  задълбочено  познаване  на  историята  и 
литературните и проекции и митологизации.

Бих направила следните общи бележки: 

• на места изследването губи точния си фокус, поради стремежа на дисертанта да 
покаже пълните си знания за избраните произведения и техните контексти;

• Все пак щом основният концепт на образа е взет от Жеромски, неговата визия 
би могла да бъде по-подробно развита, за сметка на обема на други дялове, 
тъй като тя е ключът на образа.

Въпреки тези бележки решително надделява визията на извършената огромна 
работа, с ясни приносни моменти и ясно осмисляне. Езикът на писане е точен, ясен и 
обработен. 

Смятам, че дисертантът напълно заслужава да му се присъди научната степен 
„доктор“.


