
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Магдалена Костова- Панайотова,

член на научно жури в конкурс за присъждане на образователната и 

научната степен ”доктор”, по шифър 05.04.06 (литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия – полска литература), обявен от СУ “Св. Кл. 

Охридски” 

кандидат Иван Ганчев Райчев 

I. Обща оценка на кандидата.

Иван  Ганчев  Райчев е  завършил  Славянска  филология  в  Пловдивския 

университет през 2003 г. (сърбохърватски профил), след което в периода 2004 – 2007 г. 

придобива  специализация  Английски  език  и  методика  също  към  Пловдивския 

университет. От 2009 – до 2012 г. е редовен докторант към Факултета по славянски 

филологии на Софийския университет  по полска литература. СВ периода 2009 – 2010 

специализира в  Лодзки Университет, Полша [Uniwersytet Łódzki, Polska]  по линия на 

Еразъм. Бил  е   на  тримесечна  специализация  в  южна  Дания  по  линия  на 

министерството на  науката,  технологиите  и  иновациите  на  Кралство  Дания.  Бил е 

гостуващ лектор по американска и полска литература в два различни университета в 

Полша.  Има награди  от  превод на  поезия  от  национални конкурси.  Всичко  това  го 

характеризира като активен, творчески настроен и   отворен към новите възможности 

млад човек.                     

Иван  Райчев  представя  за  защита  своя  труд  с  название  „ОБРАЗЪТ  НА 

ВОЙНИКА СКИТНИК В ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА“. Освен това той е представил и 

три  публикации,  една  от  тях  под  печат,  както  и  4  доклада  от  научни  форуми  на 

национално ниво.

Представените научни публикации са по темата на дисертацията. Авторефератът 

отговаря по структура и съдържание на представения дисертационен текст.

Оценка на научните и практически резултати и приноси на представената за 

участие в конкурса творческа продукция.

Трудът, с който кандидатства Иван Райчев, съдържа 222 стр, които организират 

уводна част, три глави заключение и библиография. 
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В увода, разглеждайки генеалогията на проблема в исторически аспект, авторът 

прави  преглед  на  основни  произведения,  свързани  с  темата  за  войника  скитник  в 

полската  литература,  уговаряйки  предпочитанията  си  към  не  толкова  знакови,  но 

симптоматични за темата творби, създадени в периода 1884 – 1944, както и  уговаря 

избора на всяко отделно произведение, на което посвещава трите глави на труда, един 

важен момент, имайки предвид огромния обем на литературата, свързана с поставената 

тема. Първа глава е посветена на романа „Кръстоносци“ на Зофия Косак и пътеписа 

„По пътя на пилигрима“ като анализът залага не само на текста на творбата, но и на 

културния  контекст,  като  извежда  някои  ключови роли и  концепти,  като  ролята  на 

водача,  ролята на църквата,  войнската солидарност,  смъртта и любовта,  сблъсъкът с 

другостта и пр. Пътеписът е положен в сравнителен план с романа от гледан точка на 

някои общи концепции, както и на общи, дискусионни въпроси, които пораждат.

Във втора глава, тръгвайки от идеята, че романът „С огън и меч“ на Сенкевич е 

основополагащ и представителен за трилогията, авторът отново се насочва първо към 

историческия  контекст,  към  съотношението  действителност  и  фикция  и  ролята  на 

ключови концепти, извеждайки идеята, че подобно на романа на Косак, проблемът за 

водача тук е свързан с идеята за неразбрания лидер самотен в благородните си изяви.

Трета глава на дисертацията разглежда две произведения, симптоматични, според 

дисертанта, за военната проза от периода на Втората световна война. В „Пътят водеше 

през Нарвик“ на Прушински образът на войника скитник е изведен като универсален 

търсач на абсолютното“ и въплъщение на човешката съвест. „303-та ескадрила“ залага 

на  героизацията,  предлагайки  един  различен  поглед  към войната  и  към начина,  по 

който може да се пише за нея. Тук във фокуса на вниманието са отново отношения като 

факт и фикция, образи като рицарят-летец и славянската взаимност.

Заключението  извежда  осем  акцента  в  изводите  на  дисертанта,  между  които 

приемствеността  на  основата  на  романтическия  национализъм,  темите  за  военното 

скиталчество в светлината на полския месианизъм,  и препотвърждаване на визията за 

Полша  като  преден  пост  на  християнството,  междуцивилизационните  конфликти, 

темата за войника скитник и мита за героичното.

Библиографията съдържа 109 източници и е разделена на цитирана и ползвана 

литература, което изглежда логично.
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Като цяло анализът  на  творбите  се  насочва  към произведения,  които  са  слабо 

изследвани  във  връзка  с  темата  на  дисертацията  и  демонстрира  прецизност и  зрял 

аналитизъм, демонстрира способност за самостоятелно научно мислене и способност за 

обобщение.  Подбрани  са  текстове  от  различни  епохи  и  различни  национални 

литератури с идеята да бъдат включени в контекст, по-широк от полската литература, 

което  е  необходимо,  логично  и  разкрива по-широк  поглед върху темата  за  войника 

скитник.

 Библиографиите  към  текстовете  са ценен  принос  за  литературната наука, 

систематизирайки несъбран по подобен начин другаде материал.  Всичко казано дотук 

чертае облика на един активен млад учен, с явни приоритети и открояващи се научни 

резултати.

Заключение.

В  заключение  държа  да  подчертая,  че  кандидатът  в  конкурса  за  научната  и 

образователната  степен  „  доктор ”  по 05.04.06 “Литература  на  народите  на  Европа, 

Америка,  Африка,  Азия  и  Австралия  –  полска  литература”  има  убедителна  като 

качество на научното изследване научна продукция и достатъчен научен потенциал. В 

този смисъл предлагам на научното жури да присъди научната степен доктор на Иван 

Райчев.

Член на журито: .............................

Проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова

24 април 2013
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