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Увод
Войната в своята стихийност тотално преобръща естествения ход на живота, 

изисква и налага  други,  нови модели на  поведение и форми на присъствие.  Това е 

време  на  „оежедневяването  на  насилието”,  на  „изключването  на  екзистенциалните 

напрежения на страха от смъртта” (Иван Еленков1). То  задава различна перспектива 

на себеосъзнаване и самоситуиране сред изтерзаваната общност, обуславя единствено 

възможните  начини  на  реагиране  в  създалата  се  обстановка  на  кризис  с  оглед 

онтологичните измерения на бойните и отвъдфронтовите (съ)преживявания.

Обект на  настоящата  изследователска  работа  ще бъде именно  феноменът  на 

този  триумф на  бруталността  (по  Стефан  Цвайг2)  -   войната  (Балканска, 

Междусъюзническа, Първа световна), - в българската проза (в частност разказа) между 

двете  световни  войни,  а  неин  предмет  –  проектирането  и  концептуализирането 

образите, трансформациите и употребите на войната в цялостна четириделна идейно-

тематична и художествено-естетическа макросистема. 

Какво водят след себе си трите последователни войни?

Те безусловно променят знанието за света.

Като пряка последица от това – отделните форми на опит търпят изменение.

А  то,  от  своя  страна,  става  причина  за  преобразуванията  на  социалните  и 

културни условия на съ-битийна положеност и обусловеност на колектива.

Трите  последователни  войни  са  и  времето  на  всевладеещата,  необузданата 

екстатичност,  която  бързо  се  превръща  в  аксиологичен,  но  и  в  нравствено-

психологически инструмент – за изпитване, за проверка на възможностите.

Така по време и след войните човекът усилено търси себе си, съпоставя се с 

другото,  несвоето (естетически концепт,  който също бива застъпен в предстоящите 

анализационни  наблюдения).  Това  би  могло  да  се  тълкува  като  някакъв  опит  за 

реагиране  срещу повсеместното  онемяване  на  света3,  срещу отказа  от  думите  като 

средство за решаване на създалата се ситуация, срещу заявяването и репрезентирането 

на  идентичност  не  чрез  езика,  а  посредством   неконтролируемата  действеност  и 

стихийност. Или инак погледнато – това е реакция срещу настъпилия антропологичен 

кризис4. 
1 Еленков, Ив. Родно и дясно. С., 1998, с. 35
2 Цвайг, Ст. Избрани творби в пет тома. T. 5. Светът от вчера. Дневници. Писма. С., 1989, с. 8
3 Вж. Бенямин, В. Разказвачът. – В: Озарения. С., 2000, с. 362
4 Знакова развносметка по отношение това състояние откриваме в едно писмо на Гео Милев до Николай 
Лилиев от  21 май  1917 г.:  „Онези големи идеалисти,  които бягат  от  реалността  и  искат да държат 
душата си постоянно пияна, да убият смисъла, съзнанието – не с вино, не с абсент, не с хашиш, не с 
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Загубената  вяра  в  духовната  основа  на  човека  в  преките  ожесточителни 

сблъсъци на фронта е най-голямото поражение за онзи, чиято мисъл непрекъснато го е 

отпращала към безрезервното следване на дълга към „най-святото у себе си” (както би 

казал Иван Мешеков) – нравствената личност и нейните дела, които са само за изгода 

на  човечеството5.  Така  войната  изправя  отделната  личност  пред  сериозно 

противоречие, което води до драматично вътрешно раздвоение – между отговорността 

пред отечеството и отдадеността на собствения, съкровено изповядван морално-етичен 

житейски императив. Настъпилият психологичен прелом бележи същинския край на 

копнежната  и  идеалистична  обагреност  на  света.  Дошло  е  времето  на  съдбовните 

компромиси, на реквизираните съвести, на лъжовните култове6.

Войната като разнородно явление се възприема и се разгръща амбивалентно. Тя 

рефлектира както в индивидуалното човешко битие, така и в битието на нацията, т.е. в 

нейната  стихийност  и  всевладееща  сила,  в  неумолимия  ѝ  ход  екзистенциалните  ѝ 

измерения  и  въздействия  се  пресичат  със  социалните,  психологическите, 

колективните, общонационалните ѝ такива.

Целта,  която  този  труд  си  поставя,  е  те  да  бъдат  проучени,  сближени, 

съпоставени  като  обекти  на  художествена  интерпретация  (и  получили  респективно 

своеобразна нюансираност предвид поетологическите особености и закономерности на 

отделните естетически системи), положени върху обща проблемна ос при близка (но, 

неизбежно, не тъждествена) конципираща гледна точка към изобразяваните събития, 

които обуславят и конотират релацията фронт-тил.

Съгласно  гореизложеното  подобни  интенционални  заявявания  настойчиво 

отпращат и към поставянето и решаването на няколко важни задачи:

-  да  се  разкрият  и  проучат  насилствено  предопределените  и  конструирани 

светове, пресичани всецяло от злото и омразата;

-  да  се  проследят  различните  стратегии  за  пребиваване  и  оцеляване  в 

положението на властно прекъснатия всекидневен жизнен опит;

- като пряка последица от това – да се разгледат модусите на душата, откъдето 

биха произтекли и показателни категориални (етични, аксиологически и естетически) 

думи – а по най-прост и груб физически начин, тъй както беше с мене - 6 дена без съзнание! Никакви 
изкуствени  раеве  –  просто  естествени  адове...  (...)  Реалността  излезе  много  по-мощна,  отколкото 
можеше да се вярва: тя е превърнала м е н е, аз съм ореализиран или просто – орезилен...” (подч. мое – 
В.И., разредка – Г.М.) – В: Милев, Г. Съчинения в пет тома. Т. 5. Писма и документи. С., 2007, с. 125-
126.  Бруталното  посегателство  над  човека  и  морала,  техните  ореализирания  по  време  на  войните 
бележат връхната точка в този кризис.
5 Мешеков, Ив. Ляво поколение. – В: Есета, статии, студии, рецензии. С., 1989, с. 116
6 Цит. съч., с. 121-122
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противопоставяния  –  самоотвержеността,  любовта  (към  другия,  към  Родината,  към 

себе си), страха, болката, опиянението от победата, унинието от погрома;

-  да  се  изследват  връзките  и  отношенията  между  индивида (войника)  и 

общността (в нейната фронтова – бойните му другари, - и тилова – очакващите го 

близки, - обозначеност).    

Проблемът за войната в българската проза от периода между двете световни 

войни  е  несъмнено  изключително  сложен  феномен.  Той  безусловно  може  да  бъде 

разглеждан, смислово нюансиран и контекстуализиран през множество, различни по 

своя характер, методологически ракурси.

Така  например  поставянето  на  разглеждания  феномен  в  полето  на 

културологията,  социологията,  философията,  политологията  или  психологията  би 

породило  характерни  семантични  напластявания,  чието  функциониране  би  се 

осъществявало на различни равнища. В желанието и стремленията си да се вгледа в 

самия  художествен  текст  сам  по  себе  си,  да  проучи  неговите  идейно-естетически 

потенциали, да открои връзките му с други текстове със същата жанрово-тематична 

принадлежност  настоящата  дисертационна  работа  се  оттласква  от  посочените 

възможни  методологични  подходи,  без  напълно  да  ги  изоставя  като  способи  за 

онагледяване  и  допълване  на  дадени  интерпретативни  постановки,  и  се  насочва 

преимуществено  към  тясно  литературоведската  фокусираност  върху  изследвания 

проблем.

Съобразно  направеното  проучване  на  литературноисторическата  ситуация  и 

съответно – натрупването и организирането на първичния материал (романи, повести, 

разкази,  отзиви,  критически  дискусии),  се  наложи  и  ключовата  перспектива  на 

изследователските усилия – те да бъдат насочени конкретно към жанра на разказа.

Оттук  произтича  необходимостта  от  посочване  на  причините  за  това 

ограничаване,  стесняване  обсега  на  изследователския  обект.  Съгласно  научно-

изследователските намерения те могат да бъдат изведени в няколко направления. 

Причини от:

- жанрово-поетологичен порядък – свързани са с идеята за фокусирането 

върху разказа  като  възможност за  анализационни построения  в  една 

наситена,  многопланова  идейно-естетическа  макросистема,  която 

обхваща  живота  във  фронтовата  действителност  в  неговата 

противоречивост,  разностранност  и  всеобхватност;  а  така  също  –  и 

целия  вертикален  онтологичен  и  аксиологичен  ред  в  екстремалната 
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събитийност при стремителното пренареждане на жизненото поле – от 

устрема  до  отчаянието,  от  самоотвержеността  и  геройството  до 

предателството и кощунството; освен това жанрът на разказа позволява 

и  вглеждане в  различните  проявления на  живота  по време на  война 

(релацията  фронт-тил),  както  и  в  движението  от  подготовката  за 

войната до същинската батална ексцесност;

- образотворчески  и  проблемно-тематичен  порядък  –  отпраща  към 

идеята за съсредоточаването върху жанра на разказа като възможност 

за открояване, съполагане и анализиране на наглед маргинални спрямо 

същинската  събитийност  персонажи,  които  обаче  са  преки  нейни 

свидетели;  такива  са  чудакът,  творецът,  жената,  които  чрез 

собствените, недвусмислено заявени и следвани, позиции и действени 

себеразкривания  допълнително  смислово  нюансират  и  разгръщат 

водещата  нравствено-психологическа  линия  на  концептуализиране; 

редом  с  това  –  именно  посредством  техните  психологически  и 

действени  характеристики  се  въвеждат  и  започват  да  функционират 

ключови  проблемни  и  мотивни  ядра  в  общата  парадигма  от 

естетически концепти в мисленето за войните от периода;

- структурно-композиционен  порядък  –  изведохме  разбирането  за 

военния  разказ  като  цялостна,  но  разнолика  макросистема;  нейното 

настойчиво  себеразкриване  отвежда  към  представата  за  напрегнато 

вътрешно взаимодействие  между отделни (полюсни в  същността  си) 

художествено-естетически  разгръщания  на  понятието  за  три  войни, 

довели  до  две  национални  катастрофи  –  извънканоничните 

(маргинализираните)  и  каноноформиращите7;  тяхното  сближаване  и 

7 Този  процес  на  каноноформиране,  засягащ  основно  фигурата  на  Йордан  Йовков,  започва  да  се 
наблюдава още по време на и непосредствено след войните – в разгърналата се дискусия (1917-1919 г.) в 
периодичния печат за художествените текстове с военна тематика на и отсам фронта, както и в редица 
критически текстове (тук се имат предвид най-вече „Разказите на Йордан Йовков” (1916) на Михаил 
Арнаудов, „Йордан Йовков” (1916, публикуван през 1931) на Боян Пенев, „Българската литература през 
войната” (1917) на П. Бояджиев, „Поетите мълчат” (1919) на Цветан Минков, „Разказите на Йордан 
Йовков”  (1919)  на  Константин  Гълъбов,  „Маршът  на  победата  и  на  смъртта”  (1920)  на  Владимир 
Василев).  Изразените  оценки открояват една ярка творческа  индивидуалност,  към чието присъствие 
започват да се отнасят характерните достижения в художественото осмисляне и претворяване феномена 
на войната.

Тук  е  мястото  да  и  случващото  се  в  другия  край  на  изведената  концептуална  схема  – 
маргинализирането на автор/и  и произведения. Една възможна, ключова причина за това настоящата 
работа  е  склонна да  търси  във  вида на  избраната  повествователна  линия на  внушения  и  послания 
(отвеждаща към добре изявена и последователно привеждана реалистична матрица на функциониране) 
във време, в което са налице художествени търсения в друга, различна посока. Но нека подчертаем – 
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съполагане  (като  отправна  точка  за  настоящото  изследване)  бива 

обусловено в най-висока степен тъкмо от жанра на разказа;

- литературноисторически  порядък –  с  изключение  на  Йовков,  чиито 

„походи  и  сражения”  винаги  са  ставали  обект  на 

литературнокритически наблюдения, няма автор, който да е изобразил 

военновременната  действителност  в  нейните  различни  проявления 

конкретно  в  жанра  на  разказа  и  в  резултат  да  са  налице,  ако  не 

системни,  то  поне  по-цялостни,  макар  и  подчинени  на  определен 

литературноисторически  и  критически  ритъм,  метатекстови 

натрупвания;  в това се изразява и амбицията на работата – военният 

разказ,  макар  и  в  неговите  по-частни  позовавания,  да  се  изведе  от 

„мъртвите книжовни полета”, да се контекстуализира, да се постави в 

едно широко макротекстово пространство.

Избраният подход – изследването на войната в миниатюр, в нейните приватни 

рамкирания,  -  обозначава  до  голяма  степен   и  мотивите  за  направените  откази  от 

определени автори и произведения. Вярно е, че творби като „Мъничък свят” (1919) на 

Георги Райчев,  „Брегалница” (1921) на Михаил Кремен,  „Кървави петна”  (1921) на 

Владимир Мусаков, „Холера” (1935) на Людмил Стоянов, „Вихър” (1922) на Антон 

Страшимиров,  „Морава  звезда  кървава”  (1934)  на  Константин  Петканов  (към  тази 

панорама бихме могли да причислим и „Пробивът” (1937)  на  Кръстьо Белев)  имат 

важна  роля  в  художественото  осмисляне  на  войната,  обособявайки  ключова 

семантична  мрежа  от  метатекстови  наблюдения  и  съполагания.  Но  техният  водещ 

идейно-естетически  концепт  се  разполага  в  други  проблемни  сфери  спрямо 

залегналите в настоящия труд, които провокират проследяването и анализирането на 

възможните реминисцентни редове в сложна, нееднозначна съвкупност от послания и 

внушения.  А  тъкмо  това  предполага  споменатото  вътрешно  напрегнато  движение, 

прехода от неканоничните към каноноформиращите авторови репрезентирания. 

С  оглед  на  всичко,  посочено  дотук,  можем  да  твърдим,  че  разказът  става 

своеобразна възможност за сглобяване на един плътен, богато нюансиран, макар и с 

отсъстващи конституенти, образ на войната.

Такава до известна степен е и ситуацията с тримата автори (Стефан Руневски, 

Добри  Немиров  и  Йордан  Йовков),  обект  на  изследване  в  настоящата  работа, 

това не бива да поражда предубеденост от какъвто и да е порядък спрямо издържаните във въпросната 
повествователна линия текстове. А тъкмо обратното – непреднамереност и обективност тъкмо в опитите 
за подреждане на отделните детайли в панорамата на идеите от периода.   
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проектирана  като  широко  анализационно  пространство,  в  което  се  активизират 

различни  по  посока  и  сила  връзки  както  на  привличане,  така  и  на  отблъскване, 

оттласкване, подчинени на разкриването функциите на интроспекцията, рефлексията и 

авторефлексията  като  доминантни  повестователни  механизми.  Приютените  в  него 

произведения  къде  гласно,  къде  съвсем  приглушено  или  мълчаливо,  както  би 

определил  Никола  Георгиев8,  диалогизират  помежду  си.  Така  изследователските 

опити, нагласи и намерения биха добили следния схематичен вид: 

От онагледените взаимоотношения ясно проличава какво ще бъде движението 

на получената концептуална линия – от изцяло маргинализираното и извънканонично 

художествено  присъствие  към  класическото,  каноносъставящото  такова.  В  това 

движение са налице неизбежните проблемни места заради индивидуалното творческо 

своеобразие и произтичащите от него поетологични различния, но изходните позиции 

към пресъздаваната реалност остават единни,  което като закономерност може да се 

търси  главно  в  сходната  предразположеност  към  приемането  и  осмислянето  на 

8 Георгиев, Н. Мълчаливите диалози в литературата. – В: Почит и прочити. Велико Търново, 2003, с. 
516-532

Художествено-
естетически
конструкт I

(Ст. Руневски)
Аналитичен 

подход

Чудакът. 
Творецът. Жената.

Аналитично-
синтетичен 

подход

Художествено-
естетически

конструкт III
(Й. Йовков)
Аналитичен 

подход

Войната

Художествено-
естетически
конструкт II
(Д. Немиров)
Аналитичен 

подход

10



заобикалящото  вследствие  директната  (чисто  биографична)  ангажираност  със 

случващото се на фронта.

Тук на практика се крият и основанията за избора на посочените автори тъкмо 

те  да  бъдат  обект  на  проучване  –  да  се  проследи  как  функционира  генеративният 

естетически  концепт  –  войната,  -  в  толкова  отстоящи  една  от  друга  в 

литературноисторическото  разбиране  и  подреждане  на  явленията  художествени 

системи, да се докаже, че конкретно в предстоящите случаи отредената маргиналност 

не бива прибързано да се свързва с представата за понижен естетически критерий или 

с неотклонно следвана тенденциозна линия на послание и внушение, да се съположат 

идейни конструкти с близка (а на места, макар и значително по-рядко, и тъждествена) 

трактовка. Така се стига до открояването на два водещи методологически принципа, 

залегнали в работата – литературноисторическия реконструктивизъм и литературната 

компаративистика. 

I. ВОЙНАТА – НЕПРЕОДОЛИМОТО ЗЛО

(въведение)

В  тази  въвеждаща  част  ще  направим  опит  за  подбор,  разгръщане  и 

класифициране на отделни (ключови) аспекти на научното знание за войната, чиято 
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свързаност и съотнесеността  им с обекта  на настоящите изследвания  биха нанесли 

нови, същностно важни щрихи в избрания комплекс  от метатекстови концептуални 

построения  и  обобщения.  Моделът  на  тяхното  изложение  ще  има  подчертано 

интердисциплинарен  характер,  с  което  ще  се  цели  събирането  на  разнородните 

семантични  (проблемни)  снопове  в  единна  точка  на  конфликтността.  Така 

приложените  ракурси  към  феномена  на  войната  ще  очертаят  безусловно  мрачна, 

отблъскваща,  но  и  твърде  наситена  (смислово  и  символно)  картина,  която  има 

съответните проекции в следхождащите като анализ и интерпретация художествени 

светове.

Това  заглавие,  издържано  изцяло  в  отрицателните  регистри  на  послание  и 

внушение, определящо войната като непреодолимо зло,  съдържа в себе си и задава 

само някои от възможните посоки на дефиниране и конструиране образа на едно от 

най-деструктивните и неотвратимите като трайни последствия явления в битието на 

човечеството – зло, което преустройва или напълно заличава нравствените граници на 

човешката  природа,  както  би казал  Николай  Бердяев9. От своя  страна,  то  се  явява 

непреодолимо, тъй като е всякога актуално, а с това – винаги привеждано и използвано 

като крайно средство за разрешаване на възникнали остри сблъсъци, като инструмент 

на  упражняваното  лидерство,  на  политическата  безскрупулност  за  налагане  на 

подчиненост, за осигуряване на предимство10.

Онези  постановки,  откроени  тук,  които  ще  бъдат  търсени  като  своеобразна 

реализация  в  самите  художествени  текстове,  се  обединяват  около  следваната 

нравствено-психологическа линия, която заляга в основата на цялата изследователска 

работа.  Така представата за войната  като груба,  безскрупулна  надпревара,  със свои 

неизменни правила, в която сблъсъкът между двете враждебни тела (Клаузевиц) търпи 

различни  проявления  и  модификации,  но  всички  те  подчинени  на  неотклонната 

стремителност към покоряването (разоръжаването) на противника, получава особена 

смислова  въплътеност,  с  характерни  образни  разгръщания,  и  в  трите  идейно-

естетически системи, които предстоят да бъдат разгледани. 

Наред с това – събуждането на ирационалните, демоничните сили у човека (Н. 

Бердяев) се преплита с идеята за преобразуването на т.нар. инструментална агресия (Е. 

Фром) до положението на пълното ѝ преодоляване и отстраняване от привежданата 
9 Вж. Бердяев, Н. Злото. – В: Мирогледът на Достоевски. С., 1992.
10 Такава е тъжната констатация за непреодолимостта на проблема, която се налага и при дори беглото 
негово диахронно проследяване – констатация, застъпвана по своеобразен начин, с оглед собствените 
търсения, от всеки един от авторите, чиито анализационни наблюдения и теоретични построения ще 
бъдат представени в настоящото въведение.
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съвкупност от действени проявления на героите и на Ст. Руневски, и на Д. Немиров, и 

на  Й.  Йовков.  В същата  тематична  перспектива  биват  проследени и онези  външни 

проективи на „съвестта на човеколюбието” (Е. Фром), които се свързват със силната 

религиозна  предразположеност  на  индивида  и  съответно  –  с  неговото  категорично 

решение за отказ  от оръжието,  от насилието в едно подчертано деетизирано време 

(мотивни  ядра,  застъпени  и  в  последната,  аналитико-синтетичната  част  на  това 

изследване).

Войната – същност, особености, проявления

В своето основополагащо съчинение „Теория на голямата война” („За войната”) 

пруският  генерал  Карл  фон  Клаузевиц  определя  феномена  на  войната  като 

„двуборство, двубой в изключително големи размери” и още – като „акт на насилие, 

целящо да принуди противника да се подчини на волята ни.”11

Двуборството  като  максимално  организиране  на  вътрешния  жизнен  и  боен 

потенциал, като властно и категорично съсредоточаване и насочване на физическите 

сили  спрямо  определени  крайно  обезличени,  деперсонализирани  бойни  части 

(единици) – превърнати само в обект на насилие и унощожение - безусловно ревизира 

екзистенциалните,  нравствено-психологическите,  социалните  (в  това  число 

утилитарните) параметри на случващото се на фронтовата линия.

Това е особена трактовка. Тя отпраща към по-късни теоретични уплътнявания и 

осмисляния на  проблема,  към идеята  за  човека  като  роб на тези  страсти,  които до 

голяма степен предопределят отношението на обективиране, на заличаване на другия, 

чуждия, застрашаващия. 

Като знаков пример за подобно твърдение можем да откроим разнопосочните 

търсения на автор като  Николай Бердяев по отношение на кризата  в обществото и 

неравностойното обществено развитие (почиващи върху широка хуманитарна основа), 

изразени във „Философия на неравенството” (1923), и по-конкретно – на същността, 

проявленията, оправданието и последиците на феномена на войната.

Застъпената от него трактовка на войната като вътрешно противоречиво цяло, в 

което се активизират различни по посока и сила връзки на привличане и оттласкване, 

има  пряко  отношение  към  обектите  на  метатекстова  заявеност  и  разгърнатост  – 

художественият  изобразителен  рисунък  в  тематичния  и  идейно-естетически  ред, 
11 Клаузевиц, К. За войната. Стратегия и тактика на военните действия. С., 2009, с. 5
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разкриващ  света  на  повсеместната  разруха,  скръбта  и  хаоса  у  Ст.  Руневски,  Д. 

Немиров  и  Й.  Йовков,  откроява  в  пълнота  тези  два  полюсни  като  смислов  (а  и 

емоционалноизразителен)  заряд  ракурси  към трагичната  събитийност  –  разбира  се, 

предимно  в  нейната  фронтова,  но  в  известна  степен  и  в  тиловата  ѝ  назованост  и 

откроеност.

Сред тази нееднозначна съвкупност от ценностни, нравствено-психологически, 

емоционалноизразителни определители на войнишкото битие отделният индивид се 

впуска  в  една  страшна,  тъжно-гротескна  спектакловост,  враждебна  на  очовечената 

реалност,  противоположна на персоналистичната истина,  въставаща против духа на 

Евангелието и узаконяваща робството на човека12, в която той премахва, унищожава 

чуждото лице, като губи и своето. За да го потърси и намери отново.

Вечен мир или постоянна война?

Вечният  мир  е  перспектива,  която  изключва  и  най-малките  форми  на 

деспотизъм и насилие, използвани като средства за добиване на преимущество, защото 

в  противен  случай  контаминирането  на  амбивалентни  помежду  си  интенционални 

заявявания,  характеризиращи  драматичната  доминантна  обществена  атмосфера, 

сблъсъкът на по презумпция изключващи се стратегии, опити за реагиране съобразно 

водещи  интереси  биха  означили  отношенията  между  хората  като  подчинени  на 

постоянна  заплаха,  което  всъщност,  както  бе  изведено  тук  като  отправна  точка,  е 

тяхното естествено състояние. 

Вечният мир е свобода, а не зависимост, равенство, а не надпревара, устрем, а 

не насилие.

Цялата система от послания, внушения и предписания, която Кант гради в „Към 

вечния  мир”,  показва,  че  единствено  от  характера  на  взаимоотнесеността  между 

морала  и  политиката  зависи  постепенното  приближаване  към  изпълнението  на 

„сладкия блян” – вечния мир. 

Човешката деструктивност

12 Бердяев, Н. Съблазън на войната. Човекът – роб на войната. – В: Събрани съчинения в 6 тома. Т.1. 
Философия на свободата. За робството и свободата на човека. С., 2002, с. 625
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Войната  е  състояние  на  неимоверно  повишено  жизнено  напрежение,  на 

потискаща постоянна застрашеност,  която поразява   вътрешната  организираност  на 

обреклия се/обречения на оръжието. Тя е въздигане, израстване, полет на духа, но и 

непреодолима  тревога,  вглъбеност,  особено  себеотдаване  на  неведомата  сила  на 

неотменимата предопределеност. 

Жертвоготовност и насилие.

Смътно очакване и съкровена екзистенциална равносметка.

Скрита  надежда  за  предстоящото  и  психологическа  проникновеност  на 

преживяното.

Такава  същностна  полюсна  детерминираност  на  съществуването  изпод 

войнишкия  шинел  е  в  основата  на  активизирането  на  характерни  отношения  и 

проявления  на  взаимозависимост.  Те  могат  да  бъдат  изразени  чрез  две 

смислоопределящи емоционалноизразителни и действени  доминанти  – подтика към 

живот  и  нагона  към  разрушаване  (по  Е.  Фром).  Нека  онагледим  посоченото  със 

следния  семантичен  ред,  указващ свойствените  корелативни (причинно-следствени) 

напластявания около дадените явления:

обективни социални условия,                 събуждане на деструктивни

създаващи препятствия           →                       страсти                             →

за живота

→   подхранване на конкретни 

         враждебни тенденции.13  

Оттук ясно прозира важността както на естествения стремеж у отделния човек 

към  съхраняване  и  утвърждаване  на  живота,  така  и  на  особеностите  на 

обстоятелствената изявеност, т.е. на условията на неговата застрашеност14. 

Тук е необходимо да се отбележи нещо знаково - демонстрираното и спазваното 

подчинение, особено в подобни условия, се приема за задължителна, императивна в 

същността си черта от действената изявеност на индивида, приравнява се, по думите 

на Фром, с добродетел15. Този факт провокира немския психоаналитик да отбележи, че 
13 Фром, Е. Бягство от свободата. С., 2005, с. 189
14 Нека отбележим, че с интересни наблюдения върху този въпрос се спира и българският психолог 
Любомир Русев  („Войната като влечение към смъртта и сродяване с ужаса”  – Философски преглед, 
1935, кн. 5, с. 420-427).
15 Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност. С., 2003, с. 230
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такива  признаци  на  характера  са  усърдно  търсени  (а  то  значи  и  неизменно 

моделирани) тъкмо в структурите на армията, защото самото ѝ естество се свързва с 

„абсолютното рефлексоподобно приемане на командите, което изключва каквито и да 

са въпроси”16. Посоченият тип поведение, окачествявано като конформистка агресия17, 

обуславя  рязко  променените  светогледни  позиции  на  боеца  и  отношенията  му  с 

останалите членове на войнския колектив, като импулсите към възможно незачитане 

или  пристъпване  на  установеното  и  общозадължителното  съставлява  рисково 

положение,  вътрешна  заплаха  (за  всички),  които  биват  предотвратени  именно  чрез 

извършването на изисквания агресивен акт18.

Едни  от  водещите  причини  за  възникването  на  военните  конфликти  са 

амбициите за власт, престиж, надмощие. Тоест то до голяма степен бива отнесено към 

постигането  на  нещо  необходимо  или  желано.  В  този  смисъл  се  активизира  друг 

биологично приспособителен вид агресия, чиято цел е не толкова самото разрушение. 

То  по-скоро  служи  като  инструмент  за  реализирането  на  различно,  действително 

достижение.  Фром я  нарича  инструментална19.  Дадена  територия,  определен  народ, 

ключови пространства на влияние, несправедливи междудържавни решения са някои 

от  онези  опасни  точки  на  напрежение,  които  пораждат  използването  на  силната 

екзалтираност,  на  мобилизирания  боен  потенциал,  на  създаденото  (и  предпочетено 

като единствен изход) преимущество на прицеленото оръжие пред протегнатата ръка – 

неотменими  стъпки  към  удовлетворяването  на  изявените  интереси  (политически, 

икономически, идеологически) и желания.

„Блазе на онзи народ, който, разоръжен от грях, пръв се разоръжи и от бойно  
оръжие”

Последният  ракурс,  през  който  този  по-общ  теоретичен  преглед  ще  се 

съсредоточи над проблема за войната, открива нови пространства на смислополагане, 

непреходни като семантична и символна  натовареност и въплътеност. Религиозното 

(християнско) съзнание неминуемо отрича всякакви прояви на насилие, на агресивно и 

властно нахлуване в света на Другия до неговото пълно обективиране и разрушаване, 

но така също – и в своя собствен свят. Тоест заплахата (и трагичните ѝ последствия) за 

живота  на  отделния  човек  (или  по-скоро  за  т.нар.  полуживот  тук,  на  земята)  е  в 
16 Цит. съч., с. 230
17 Цит. съч., с. 230-231
18 Цит. съч., с. 231
19 Цит. съч., с. 231
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еднаква степен пагубна както за жертвата, така и за извършителя. Защото „каква полза 

за човека, ако придобие целия свят, а повреди на душата си” (Мат. 16:26).

Човекът на фронта, лишен от вродената си, свойствена изявеност, е загубил и 

непосредственото  си,  спонтанно  отношение  към живота.  Той  е  обременен  от  едно 

съображение, от една цел – да се разполага с него.

Тъкмо  тази  п(р)остъпка  е  сериозното  отклонение  от  приемането  и 

изпълняването  на  спасителната  Божия  воля.  Заповедта  Не  убивай не  само  не  се 

разгръща като неотменим и стриктно следван императив. Нещо повече – тя бива почти 

изцяло премахната от комплекса от световъзприемателни позиции у отделния воин. 

Незачитането на нейната теологична, екзистенциална, сотериологична дори (с оглед 

последствията от нарушаването ѝ) страна води до оскотяването на индивида. А още 

повече  при  непрекъснатото  му  извършване  –  до  споменатото  механизиране  на 

присъствената авторепрезентативност, на действената откроеност и разгърнатост.

Сам  Господ  Иисус  Христос  твърде  ясно  извежда  единствената  насока  на 

съществуване,  чието  следване  води  до  земно  благополучие  и  душевно  спасение  в 

Царството Небесно – „Аз съм пътят  и истината  и животът;  никой не дохожда при 

Отца, освен чрез Мене.” (Иоан 14:6). Всяко самомнение, егоизъм, гордост,  завист и 

безчинство  (някои  от  ключовите  наченки  на  безкомпромисната  надпревара,  на 

ожесточителното двуборство)  са рязко отклонение от Пътя,  подмяна на Истината с 

друга  –  псевдоистина,  накърняване  целостта  на  живота  и  грозяща  погибел.  И  в 

основата  на  такава  нарушена  хармоничност  стои  желанието,  а  по-конкретно  – 

обвързаността му с всичко онова, което стои отвъд властта на човека, със стремежа 

към невъзможното.

II. СРЕД СТИХИЯТА НА БАРАБАННИЯ ОГЪН. СТЕФАН РУНЕВСКИ

Тази глава се съсредоточава върху прозата на Стефан Руневски с теми и сюжети 

от фронта. Това са разнородни текстове, които претворяват напрегнатата, драматична 

реалност сред грохота на оръжията всеобхватно, в нейната непосредственост. Авторът 

на  „Нашенци”  (1919)  и „Картини от войните  на  Балканите”  (цикъл в  периодичния 

печат, под който Ст. Руневски публикува своите творби) предлага особена трактовка 

на поставения проблем, която в различни посоки се родее със застъпеното като широка 

семантична  мрежа  в  произведенията  на  останалите  двама  писатели.  Тези  разкази, 

събрани  в  сборника  „Барабанен  огън”  (1967),  събират  надеждата  и  горчивината, 
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възторга  и  покрусата  на  отдадения  на  дълга  и  призванието  боец  при  болезненото 

прозиране  тоталния  крах  на  хуманистичния  идеал,  на  агресивното  и  насилствено 

отхвърляне на всякаква общочовешка етика. В тях онова, което регламентира формите 

на воинското  присъствие,  е  постоянно  проявяващото се зло,  което от  друга  страна 

налага  и  отиването  отвъд  себе  си  в  смисъла  на  освобождаване  от  символната 

натовареност на отделната личност. Така човекът в тези условия на съществуване губи 

своя  образ,  подчинен  на  загубата  на  нравствените  ориентири  и  на  съзнателно 

търсената  и следвана деперсонализация спрямо Другия,  т.е.  на  пълното отрицание 

като една от връхните точки на отприщване на деструктивните импулси у индивида. 

Активизирането  на  автореминисцентни   връзки  между  разгледаните  творби  дава 

основание те да бъдат обособени в няколко важни идейно-тематични полета предвид 

заложената образна парадигма и приведения в тях обстоятелствен рисунък.

Опоетизирането  на  военновременната  действителност  и  индивидуалните 

присъствия в нея

Първото от тях включва творби („Разезд”, „Изоставен”, „Трайче”, „Неверник”), 

в  които  Ст.  Руневски  експериментира  с  образно-стиловата  парадигма  посредстом 

фокусирането  върху  един  сюжетоорганизиращ  персонаж.  Със  заложения 

интроспективен  подход  в  неговото  изграждане  се  наблюдава  непосредствено 

проследяване на психологическите основания на отделния воин, на мъчителното му 

раздвоение между представата за доскоршните хармонични осмисляния и заявявания 

на родното и настоящите дълбоко скръбни и потискащо натуралистични умонагласи в 

окопите. 

Дескриптивният ракурс на изображение и психологията на воинския колектив

Разказите,  приведени  в  този  проблемно-тематичен  раздел,  се  различават  от 

останалите в сборника, до известна степен се оттласкват от тях главно по отношение 

на откриващи се поетологични особености и на употребата на характерологични за 

близките  им  художествени  системи  изразни  средства.  Важното  в  случая  е 

конципиращата  гледна  точка  към  изобразяваните  събития,  отвеждаща  към 

разнопосочното  прилагане  и  разгръщане  на  определени  ракурси  на  изображение  и 

тълкуване битието на бойните другари,  на тяхната героична смърт и значението на 

подвига им от страна на обективен (наблюдаващ) разказвач или на пряк участник в 

18



трагичната  спектакловост  на  бойните  действия,  свидетел  на  всевладеещата  омраза, 

хаоса  и тлението  („Пленници”,  „Незнайни гробове”,  „Край Вардара”  и  др.).  Така  в 

структурата  на „Барабанен огън” се наблюдава друг  функционален съдържателен и 

символен пласт по линията на изведените послания и внушения – акцентирането върху 

семантичния  потенциал  на  съзерцателно-умозрителната  рецептивна 

предразположеност спрямо  преосмисления  и  ценностно  преобърнатия  социален 

микрокосмос,  пресичан  всецяло от  страданието и неимоверно повишеното  жизнено 

напрежение сред ужасите на войната. Предвид това необходимо е да отбележим още, 

че колективното съпреживяване на фронтовата реалност отпраща към представата за 

онези френетични състояния на духа, чрез които приведените доминантни образи на 

проявената  екстатична  рефлексивност  получават  автентична  художествено-

естетическа нюансираност и конотативна плътност.

Екзистенциалните измерения на бойните (съ)преживявания

Тук подходът спрямо претворяването на случващото се сред огнената стихия на 

фронта  следва  устойчиви  образотворчески  принципи,  присъщи  на  фикционалната 

ситуационна организираност в предходните случаи (доближавайки се до тях, но не и 

идентифицирайки  се  с  тях).  Те  са  подчинени  на  тенденцията  към  разнопосочно 

проследяване  на  непосредствената  и  неизбежна  споделеност  на  света  и  на  нейната 

онтологична  застиналост  в  миговете  на  преките  антагонистични  дескриптивни 

позовавания  и  означения.  Особеностите  в  прилагането  им  обаче  изразяват  друг 

сюжетоизграждащ  и  структуроопределящ  модел  –  проблематизирането  на 

индивидуалната човешка съдба,  видяна във фокуса на нравствено-психологическите 

проектирания и философско-умозрителните обобщения („Милостта на кавалеристите”, 

„Едно писмо”, „Барабанен огън”, „Холера”).

Гротескно-изобличителните вглеждания във военното битие

Следването на определеното от неумолимия житейски жребий, отдадеността на 

оръжието  са  призвание  и  дълг  и  обреченост,  които  биват  дълбоко  осмислени  и 

безрезервно  приети  като  своеобразен  нравствен  императив.  Но  художественото 

интерпретиране на войнишкото битие у Ст. Руневски не остава чуждо и на тяхната 

противоположна,  принизена  (или  напълно  отсъстваща)  аксиологическа  изявеност, 
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което  на  практика  ги  лишава  от  първоначално  заложената  им  семантична 

натовареност.  Последната  част  от  наблюденията  върху военната  проза  на  писателя 

проблематизира знакови фигурализации на войната, разгърнати в полето на засрещане 

на активните смислови негации и морално-етични и ценностни разпади, разкриващи 

едни  от  най-отблъскващите  състояния  и  присъствия  във  военновременната 

действителност.  Егоизмът,  самоцелното  поддържане  на  собствения  авторитет, 

необузданото пируване в скръбната обективна обстановка и особено безскрупулното 

посегателство-мародерство над телата на загиналите войници изразяват прилагането 

на даден комплекс от възможни стратегии за пребиваване и оцеляване, които ясно и 

категорично посочват най-грубия субстрат на живота сред окопите. Творбите, които 

влизат в този цикъл („Отец Кирил”, „Ротният и барабанистът”, „Несвършеният пир”, 

„Мародери”),  обхващайки  целия  вертикален  ред  на  посветилите  се  на  оръжието, 

изпълняват  подчертано  демитологизиращи  функции,  като  рязко  се  оттласкват  от 

преимуществено  застъпената  в  сборника  система  от  апологетично-елегични 

назовавания  на  фронтовата  образност,  с  което  те  се  вписват  в   един  продуктивен 

интенционално- и сугестивно-креативен модел на реалистично повествуване.

„Барабанен огън” на Ст. Руневски е многопланова, цялостна и монолитна книга, 

която  разгръща  плътна  семантична  мрежа  при  художественото  интерпретиране  на 

проблем от същностно значение в идейните и тематични заявявания и проектирания в 

периода  между  двете  световни  войни.  Предлаганото  тук  условно  разделение  на 

съставящите  сборника  творби  съобразно  техните  структуроорганизационни  и 

концептуални особености на отделни цялости – опоетизирането на военновременната 

действителност  и  индивидуалните  присъствия  в  нея,  дескриптивния  ракурс  на 

изображение и психологията на воинския колектив, екзистенциалните измерения на 

бойните  (съ)преживявания  и  гротескно-изобличителните  вглеждания  във  военното 

битие  -  представя  всеобхватността  на  феномена  на  войната  в  неговите  ценности 

разполагания  и  морално-етични  противопоставяния,  видени,  осмислени  и 

художествено въплътени от едно неспокойно, търсещо творческо съзнание. 
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III. НЕОТМЕНИМОСТТА НА ЖИТЕЙСКИЯ ЖРЕБИЙ В ПОЛЕТО НА 
ЧЕСТТА. ДОБРИ НЕМИРОВ

Военнопсихологическите  разкази,  етюди,  репортажи  на  Добри  Немиров  се 

появяват  във  време  на  несекващи  пронизителни  писъци  на  оръжията  по  бойните 

полета, на продължаващо ожесточено пренареждане на изчерпания и уморен от омраза 

и зло свят. Със сборниците „Нови дни” (1916) и „Разкази на редника” (1917) този автор 

навлиза трайно в българската литература със сюжети от фронтовата действителност в 

периода  между  двете  световни  войни20.  Това  е  неподправената,  спонтанната  и 
20 Нека напомним, че конкретно в тези години се появяват книги като „Войни и освобождение” (1916) и 
„Червени страници” (1917) на Антон Страшимиров, „Огнен път” (1917) на Кирил Христов, „Китка за 
юнака” (1917) на Елин Пелин, „От Струма до Черна” (1917) на Сотир Янев, двата тома „Разкази” (1917-
1918) на Йордан Йовков. А малко по-късно тази тематична линия бива допълвана от произведения като 
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субективно-умозрителната панорама на явленията и закономерностите в доведеното до 

екзистенциален абсурд войнско битие, разгърната и представена от човек, чиято лична, 

чисто биографична ангажираност с тази проблематика (като военен кореспондент на 

изданията  „Отечество”  и  „Военни  известия”)  обуславя  присъщото, 

характерологичното  в  изходните  идейно-естетически  внушения  и  концептуални 

построения в неговите художествени търсения.

Съдбата на колектива и на отделния човек в него в условията на повсеместна 

девалвация на хуманистичния идеал в живота сред окопите и на произтичащите от нея 

деетизация и пълна обективация в мисленето за индивида интересува писателя през 

целия му творчески път. И в някои от късните си произведения Немиров ще изведе 

ситуацията  на  кризис,  пресъздаваща  огъня  на  войната,  като  едно  от  ключовите 

измерения на своята многостранна проблемна и тематична макросистема, разкриваща 

същностно  важни  проявления  на  творческия  му  натюрел.  В  тези  последователни 

проективи творецът не се отклонява от първоначалните интенционални заявявания и 

очаквано  хроникьорският  импулс  при  тълкуването  на  събитията  бива  потиснат  от 

съсредоточаването  върху  центростремителните  социално-психологически 

разполагания  в  придържането  към  доминантните  изобразителни  принципи  и 

образотворчески  механизми.  За  автора  не  е  толкова  важна  случката  (конкретно 

нападение, затишие, попадане в плен), колкото нейните рефлексии във вътрешния свят 

на,  в  повечето  случаи,  сюжетоизграждащия  и  структуроопределящия  персонаж  и 

начините на осмислянето й. Имайки предвид това, нека не пропуснем да отбележим, 

че  такъв  повествователен  ход  определя  и  налага  цялостната  архитектоника  на 

отделните  творби,  в  резултат  на  което действието  невинаги  е  подчинено  на  строга 

хронологична  последователност,  наблюдават  се  темпорални  реорганизирания 

(преливания на времеви пластове) и разполагане на фокализиращите елементи върху 

обща, нееднородна основа, която регламентира функционирането на преимуществения 

в присъствено отношение интимно-изповеден конструкт в заложените дескриптивни 

наративни  стратегии.  Тоест  Немировият  подход  е  подчертано  индуктивен  –  от 

частните позовавания се стига до по-общите, универсални послания в разкриването на 

онтологичните  основания  сред  ужасите  на  всевластващата  милитаристична 

събитийност.

„Мъничък свят” (1919) на Георги Райчев, „Кървави петна” (1921) на Владимир Мусаков, „Вихър” (1922) 
на Антон Страшимиров и др.
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С  оглед  на  това,  като  се  прилага  единната  в  изходните  си  положения 

методологическа основа, и тук е налице определено подразделяне.

Саможертвеното служене

От една страна, симптоматично се оказва поведението на храбрия войник, което 

в някои случаи рязко се отличава от това на бойните другари, а в отделни аспекти стои 

близо  до  представата  за  неприспособимия  чудак.  Този  герой  болезнено  изживява 

абсурдността  и драматизма на  заобикалящото и на  нарушения  собствен интегритет 

при  отчаяната  борба  с  предчувствията  и  с  угнетеността  на  наблюдаванато  и 

принудително предприеманото. При други ракурси обаче, в по-общ план Немировият 

боец, ако се възприеме в събирателността на неговия образ, е част от едно увличащо, 

разрушително  цяло,  което  не  допуска  разгръщането  на  каквито  и  да  било 

(само)идентификационни  (конкретно-частни)  означители  (за  разлика  например  от 

персонажната система у Ст. Руневски). Отсъствието на антропонимно онасловяване на 

ярко  изявилия  се  военнослужещ  (генератор  на  символна  и  конотативна 

функционалност и обусловеност) има ключов семантичен потенциал. Това своего рода 

обезличностяване  е  изведено  (и  контекстуализирано)  във  възможно  най-високите 

ценностни регистри в порядъка на съзнателно избегната персонализираща митологема 

при последователно откроявания рисунък на събитията,  настояващ за фокусирането 

върху проявените индивидуални качества и добродетели, но недвусмислено отнесени 

към  присъщото  за  целия  колектив,  припознат  в  неговия  обобщен  образ.  Така  или 

иначе, баталните сцени в тези произведения („Той”, „Брат”, „Героят баща”) са наситен 

фон, на който се проектират едни от най-екстремалните действени (авто)заявявания в 

„полето на честта”21 и на саможертвено следвания неотменим дълг.

Угнетеното съзнание, съновиденията 

Тук централен, смислотворен образ, или по-скоро състояние, е този (това) на 

„раздробения  разсъдък”.  Немировата  военна  проза  задава,  интерпретира, 

концептуално сближава и съполага не само по-мащабни картини на осеяното с трупове 

бойно поле, на вътрешно полифоничната фронтова обстановка и на ожесточителното 

впускане във взаимно унищожение на обреклите се/обречените в огъня на войната, но 
21 По името на откриващия „Разкази на редника” художествен текст.
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и  се  съсредоточава  върху  всяка  една,  цитатно  казано,  „точица  в  мозъка”  при 

разкриването  психологическите  и  поведенческите  характеристики  на  героя,  чието 

съзнание,  поразено  от  обсега  на  трагедията,  бива  драматично  раздвоено  между 

посветеността и отдадеността на призванието и моралния потрес от предопределяното 

и  причиняваното.  Индивидуалните  основания  на  присъствена  заявеност  са  се 

превърнали в средоточие на смислови напластявания с основни идейно-естетически 

ядра  изтерзаната душевност и  емоционалния колапс на личността,  от чийто образ 

съставните  фокализиращи  елементи  в  тази  художествена  макротекстова  мрежа  (тя 

включва  текстове  като  „В  полето  на  честта”,  „Кошмар”,  „Загадка”)  бележат 

вътрешнотрансформационните процеси на индуктивно пренасочване към образните и 

символните разполагания при представянето психологията на воинския колектив.

Другото лице на войната 

Това  е  тематична  цялост,  в  която  настъпва  отклонение  от  преимуществено 

прилаганите  стратегии  за  внушение  и  послание,  подчинени  на  доминантния 

психологически и материално-предметен план на претворяване на войната, а именно – 

атаката,  сражението,  устремеността  в  боя,  тяхното  последвало  споменно 

реконструиране. В произведенията, поместени тук – „Разезд”, „Победа”, „Тържество”, 

- избраният наративен подход предлага вглеждане в човешките състояния и нагласи, 

които с оглед на семантичния им потенциал стоят много по-близо до нефронтовото, 

мирното  всекидневно  себеразгръщане  и  самоназоваване.  Така  метатекстовите 

надграждания  се  организират  около  схващането,  че  „другото  лице”  на  живота  в 

укрепленията и в/сред окопите се свързва с неговото тилово пресъздаване, назоваване 

и  проектиране  (въобразяване).  Предвид посочената  тенденция  в  заложената  идейна 

парадигма прозира водещата  сюжетна схема,  според която органическата  (духовна) 

връзка  на  войниците  с  родното  място,  със  своите  близки  характеризира  типа 

отношения  в  колектива,  общия  поведенчески  модел  на  героите  и  особената 

емоционална  атмосфера  в  отделните,  сближени  помежду си,  фикционални  светове. 

Интимно-личните идентификационни и семейно-родови определители на войнишкото 

битие тук отвеждат към реенето в спомена, взирането в онтологичните основания на 

миналото като категорични спонтанни актове на съзнанието за бягство от ужаса на 

пряко зримото и на търсене на утеха в нещо далечно, но познато, близко и свое.
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Свое-чуждо

 

В тези случаи генеративен обединяващ център е един от същностно важните 

аспекти на обективната фронтова реалност, на нейното изобразяване и нюансиране – 

вражеските  присъствени  заявености  и  наситените  корелативни  означения  около 

разнопосочно  функциониращия  мотив-идея  за  другостта,  силно  застъпен  и  ярко 

открояващ  се  в  непосредствените  пресъздавания  на  напрегнатите  антагонистични 

разполагания. Неприятелският образ в Немировата военна проза не търпи самоцелни 

или еднопосочни механизми на изграждане. Действените проявления на противника не 

биват положени само в обсега на закономерните и очакваните рецептивни назовавания 

във възела на конфликтността, произтичаща от прекия сблъсък на двете враждуващи 

страни.  Наративните  и  поетологични  стратегии  като  идейно-тематични  центрове 

извеждат психологическия анализ и фокусирането върху особеностите и измеренията 

на  интроспективния  свят  на  Другия,  ситуираността  му  в  трагичния  маскарад  на 

бойните (съ)преживявания,  както и символната натовареност на положеността му в 

сферата на универсално и общочовешки значимата екзистенциална обусловеност. Това 

най-ярко личи в произведения като „При Черна”, „Син на майка България”, „Среща” и 

особено „Носталгия”.

IV. ВОЕННОВРЕМЕННАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: МЕЖДУ ТРАГИЗМА И 
ЕСТЕТИКАТА. ЙОРДАН ЙОВКОВ

Настоящата  глава  се  изправя  пред  възможно най-голямо  предизвикателство, 

което  произтича  от  нелеката  задача  да  се  контекстуализира  и  надгражда 

анализационно  на  фона  на  дълговременните  разнопосочни  литературоведски 

построения  и  обобщения  около  една  знакова,  неотменима,  каноносъставяща 

художествена  система.  Разсъжденията  върху  българския  военен  разказ  от  периода 

между двете световни войни без присъствието на Йордан Йовков навярно биха имали 

някакви  свои  проективи,  но  такива  разсъждения  биха  били  лишени  от  своя  най-

цялостен, смислозадаващ идейно-естетически обект. 

Потопеността в света на войната у Йовков е видяна като императивен модел на 

поведение,  форма  на  присъствие,  задаващи  особеното,  характерологичното  за  този 
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фикционален  микрокосмос,  присъщото  за  застъпваната  философия  на  човешкото, 

превърнала се в смислов генеративен конструкт в разбирането и пресъздаването на 

света и на индивида в него. Известно е, че Йордан Йовков издава първия том на своите 

военни разкази през  1917 г.  През това време Немиров има вече два тома с  кратки 

прозаични творби със сюжети от фронта – „Нови дни” и „Разкази на редника”, а Ст. 

Руневски все още е на бойната линия, откъдето изпраща за списание „Всеобщ преглед” 

някои от най-проникновените си работи, писани в миговете на тревожно очакване в 

затишията  между  сраженията  –  „Врагове”,  „Трайче”,  „Барабанен  огън”. И  тримата 

автори разглеждат военновременната действителност в широка образна, тематична и 

емоционално-изразителна  парадигма,  т.е.  отделните  полиморфни художествени 

системи  разгръщат  в  пълнота  различните  страни  от  воинското  осъществяване  на 

личността. Връзките между тях се активизират по линията на дескриптивния ракурс на 

изображение  и  психологията  на  воинския  колектив,  както  и  спрямо  смислово 

натовареното  отношение  към  неприятеля,  спрямо  техниките  на  конструиране  на 

ключови персонажни опозиции, функциониращи върху основата на една нравствено-

етична издържаност и мотивираност.

Като  се  съсредоточават  над  значенията  на  и  последствията  от 

екстериоризирането на вътрешния жизнен и боен потенциал на войника/войниците в 

екзистенциално  изчерпваната,  угнетената  ситуация  на  кризис  при  пряката  му (на 

проявения  потенциал)  зависимост  спрямо  притаената  агония  на  душата,  тези 

наблюдения се организират около няколко посоки на концептуализиране.

„Захванали сме една работа, трябва да се доизкара до края”, или за дълга и  

себеотдадеността на посветения

Анализът  на  Йовковите  военни  разкази  предвид  приложената  оптика  в 

настоящата работа тук допуска известно отклонение. „Земляци” е текст-генератор на 

различни реминисцентни редове, чийто семантичен обем бива привличан, използван, 

активизиран  и  в  други  художествено-естетически  разполагания,  предприемани  от 

писателя  –  и  в  сферата  на  фронтовата  действителност,  и  извън  тази  тематична 

рамкираност. Без да е налице изявеност на каквато и да е жанрова придирчивост, това 

произведение като неотменимо звено в разбирането и осмислянето на света на войната 

у Йовков е включено в общата метатекстова парадигма, за да се откроят определени 

функционални  направления  на  четене  и  смислополагане,  които  се  реализират  с 

нееднаква  степен  на  автотекстуална  натовареност  и  усвоеност,  на  референциална 
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съотносимост.  „Земляци”  е  произведение,  което  ясно  и  категорично  разкрива 

Йовковите  нагласи  при  възприемането  и  претворяването  живота  на  фронта  –  през 

оптиката и емоционално-изобразителната разгърнатост на една сюжетопораждаща и 

структурозадаваща,  подчертано  екзистенциална  перспектива  при  тълкуването 

феномена на военновременния катаклизъм.

Йовковият човек сред екстатичността и съ-битийността на фронта 

Авторът на „Кайпа” и „Мустафа ачи” следва до голяма степен устойчива схема 

на сюжетиране и композиране – антропоцентричната нагласа спрямо изобразяваното и 

пресъздаваното,  вглеждането  в  интроспективния  свят  на  отделния  персонаж, 

последователното, почти документално-достоверно представяне на фронтовия живот, 

стриктно привежданото детайлизиране – още повече като значение на този ефект с 

оглед  важните  дескриптивни  позовавания  спрямо  претворяваното  в  плътно 

изграждания  наратив.  Чрез  художествени  текстове  като  „Паметният  ден”,  „Отвъд”, 

„Първата  победа”,  „Пред  Одрин”  пряко  се  обозначава  същността,  смисълът  и 

функциите на системното разгръщане на конкретните бойни действия или на дадени 

моменти от  сраженията,  на психологическите  състояния на войниците по време на 

предприетите  походи,  на  хронотопните  определители,  пряко  свързани  с 

емоционалната атмосфера в съответния фикционален текст, които имат сравнително 

затворен характер и еднородна в изходните си точки структура.

Събитийност и нравствена рефлексия отвъд фронтовия живот

Доминиращите изобразителни принципи спрямо открояването на трагедийните 

сблъсъци  на  враждуващите  сили  в  огъня  на  една  неотвратима  съдбовност  тук  са 

потиснати.  Поетологичната  и  съдържателна  основа  на  разгледаните  в  тази  идейно-

тематична  цялост  художествени  текстове  („Пръстенът”,  „Белите  рози”,  „Хермина”, 

„Вълкадин говори с Бога”) се оттласква от тях, без да ги изоставя, и следва собствена 

логика  в  активизирането  и  развитието  на  присъщите  вътрешнострансформационни 

процеси. Акцентирането върху наситената събитийност в т.нар. тилова част обуславя и 

някои промени в изгражданата персонажна система. Като важна особеност може да се 

изведе предразположеността на героите към вглъбяване в и осмисляне на случващото 

се и на последиците от него.  Това са по-скоро хора на умозрителното вживяване в 

заобикалящото, отколкото на отдадеността на действието. Техните душевни състояния 
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са  видени  през  призмата  на  образния  и  стилов  регистър  на  войната  като  бит  и 

всекидневие.  В  този  смисъл  знакови  са  конотативните  напластявания  около 

характерните  топосни  конкретизации  –  дома,  стаята,  хотела,  границата  -  в 

художественото интерпретиране на обремененото от всевладеещия екзистенциален и 

социален абсурд човешко съществувание.

Верните спътници на бойците

 Концептуалната линия, проследена в тази част, възвръща сюжетното действие 

на бойното поле.  Изобразителните принципи и образотворческите механизми биват 

отново  подчинени  на  екстатичността  и  динамиката  на  фронтовия  живот,  на 

психологическата проникновеност на съпреживяното между окопите. По-особеното в 

случая  е  характерът  на  функциониращия  комплекс  от  внушения  и  послания  при 

семантично нюансираната и символно натоварената изявеност  на безмълвния, верен и 

неотменим  спътник  и  помощник  на  войниците  –  животното  („Балкан”,  „В  строя”, 

„Другар”, „Белият ескадрон”, „Те победиха”). Образите на кучето, коня, вола, бивола 

биват  изградени  в  порядъка  на  онези  неизменни  другари  на  посветилите  се  на 

оръжието, които непосредствено участват в скръбната спектакловост на ожесточените 

сблъсъци,  бележейки  зловещото  в  измеренията  и  обхватността  си  пресичане  на 

природния и човешкия свят. В това отношение значещи са проективите на особеното 

попадане на животното като централен герой в тези творби в общата парадигма от 

смислови и контекстуални определители на нарушения онтологичен ред в света,  на 

властно прекъснатия естествен ход на случващото се в него.

Трите  естетически  конструкта  (разглежданите  художествени  системи)  са  по 

същество своеобразни опити в прозирането мистиката на подчертано неестетическите 

измерения  на  военното  битие,  в  ревизирането  на  онтологичните  основания  на 

личността в доведената до екзистенциален абсурд ситуация на властно обективиране 

на човешкото,  но и горчива равносметка  на стореното вследствие на доминиращия 

режим на контракултурните цели и ориентири сред огъня между окопите. 
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V. ДЪЛГ И ОБРЕЧЕНОСТ
(характерни образи в българския военен разказ от периода)

Тази  глава  се  основава  на  по-различен  подход  спрямо  доминиращия  в 

настоящата работа – аналитико-синтетичния. Целта е посредством три отделни фигури 

(намерили  своеобразна  художествена  реализация  у  отделните  автори)  –  на  чудака, 

твореца и жената - да бъдат посочени и проучени онези места на близост и (доколкото 

е  възможно)  на  едноезичие  в  пресъздаването  и  тълкуването  на  аспекти  на 

военновременната  събитийност,  които  съставят  гъста  мрежа  от  референции  и 

съотнасяния. Обединени през призмата на тримоделната персонажна мотивираност и 

разгърнатост,  разглежданите  идейно-тематични  естетически  системи  се 

характеризират  с присъщата  закономерна  отвореност  една към друга,  със  сходните 

вътрешнофокализиращи стратегии, с аналогични смислови наслагвания и внушения. 
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Такъв замисъл изисква и привличането на други автори, работили в жанра на военния 

разказ от периода,  с цел по-плътното открояване на заложената проблемна рамка в 

общата панорама на функционалните концепти. По тази причина в анализите попадат 

текстове както на Стефан Руневски („Врагове”, „Майка”, „Осиротяло сърце”), Добри 

Немиров („Pietà”, „Великият чичо”, „Гастон”), Йордан Йовков („Чудният”, „Последна 

радост”, „Песента на Солвейг”, „Българка”, „Водачката”), така също и на Константин 

Константинов („Затворникът”, „Под сливите”), Георги Райчев („Лало”), Димо Сяров 

(„Очите  на  България”),  Людмил  Стоянов  („Чайлд  Харолд”).  Това  творческо 

многообразие не нарушава целостта на формиралата се в предходните части триада, а 

тъкмо обратното – допълва я, нюансира я, смислово я надгражда. 

В центъра на тази фронтова и извънфронтова усвоеност и опитност застават:

Чудакът 

Той  е  въплъщение  на  осезателното  отстъпване  от  „нормалността”  спрямо 

конвенционално  изявеното,  на  различието  и  категоричното  невписване  в  общите 

представи  за  взаимоотношенията  в  екстремалната  реалност.  Неговото  присъствие 

придава ярка символно-конотативна натовареност в разнопосочното психологическо 

обосноваване фигурата на войника.

Творецът (изкуството) 

Това  е  поредното  място  на  парадоксално  сближаване  и  съполагане  на 

антагонистично  откроени  светове.  По-особеното  в  случая  са  избраните 

образотворчески проективи, трансформации и употреби в художествено-естетическото 

претворяване феномена на войната, свързани с присъствието на духовно съзидателната 

личност,  нейните  психологически  и  действени  (авто)репрезентирания,  както  и  с 

влиянието  на  изкуството  върху  вътрешния  свят  и  душевните  нагласи  на  отделния 

индивид  в  кризисната  ситуация  на  острите  контракултурни,  деструктивни 

противопоставяния. Творческите потенции (независимо дали става дума за нанасяните 

багри върху платното, за извайваните от гипс фигури или за долавяните хармонични 

звукове), проявени в тила или на боевата линия непосредствено преди атаката или по 

време на някое от затишията, задават нови места на напрежение в релацията фронт-тил 
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от гледище на нейната универсална в крайните си позиции нравствено-психологическа 

и екзистенциална обоснованост и издържаност. Естетическият императив (разгърнат 

на метаравнище) обуславя разнопосочното (входящо) движение към една обединяваща 

точка на конфликтността – силно напрегнатата и противоречива, но смислово наситена 

и символно натоварена релация човек-изкуство-война.

Жената 

Последният концепт от своего рода проблемната и персонажна триада в пета 

глава  последователно  разкрива,  че  редом  с  аксиологическата  полюсност  в 

представянето на почти хегемонната мъжка присъственост на бойното поле или в тила 

персонажната  система  в  някои  текстове  задава  и  допълнително  конотира 

екзистенциалните, нравствените параметри на случващото се във всеобхватността на 

войната  посредством психологическите  и  поведенческите  (само)заявявания  на  един 

знаков образ – този на жената. Именно той има важна, смислоизграждаща инклузивна 

и утвърждаваща функция,  маркираща някои от характерните  изменения в плана на 

символната заедност мъже-жени под натиска на съдбовното преломно събитие. В този 

порядък  се  разкриват  и  различните  въплъщения  на  жената:  помощницата 

(съдейницата), съблазняващата, майката, любимата.    

Чудакът,  творецът  и  жената  са  се  превърнали  в  герои-експликатори  на 

необикновената човешка екзистенция, разкъсвана между непостижимостта на бляна и 

обречеността  на  пряко  видимото.  А  този  драматичен  сплит,  функциониращ  като 

видоизменян  сюжетен  център,  предопределя  и  техните  присъщи  психологически  и 

действени характеристики, разкриващи от своя страна рецептивните нагласи на тези 

персонажи и начините им на реагиране спрямо обективно случващото се.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата работа видя, осмисли, проектира и разгърна поставения проблем, 

разглеждайки го като един от водещите в художествените търсения, в панорамата на 

основните естетически концепти в годините по време и след голямото изпитание за 

аксиологическата мотивираност и издържаност на разбирането за човешкия живот и за 

неговите  измерения.  С  оглед  на  гореизложеното  би  могло  да  се  отбележи,  че 

предварително поставената главна цел – проучването, сближаването, съпоставянето в 

обща  метатекстова  (концептуална)  схема  на  колективната,  индивидуалната, 

социалната,  нравствено-психологическата,  екзистенциалната  страна  на  феномена  на 

войната  -  в  своето  изпълнение  предопредели  особеностите  на  следваните  и  на 

неочакваните, но саморазкрили се, посоки на анализационни наблюдения и теоретични 

обобщения.  А  с  това  решаването  на  поставените  задачи  –  разглеждането  на 

насилствено  зададените  и  конструирани  светове,  пресичани  всецяло  от  злото  и 
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омразата,  на възможностите  за  пребиваване в  положението на властно прекъснатия 

естествен ход на живота, на модусите на душата, бележещи показателни категориални 

противопоставяния,  на  връзките  и  отношенията  между  индивида  и  общността  - 

провокира взирането не само в частно художествените пространства на внушения и 

смислополагания,  но  и  в  по-широк  контекст  –  в  порядъка  на  употребата  и 

интерпретирането  в,  доколкото  бе  възможно,  единен  сюжет  на  понятия  като 

национален  идеал,  национална  идентичност,  национална  съдба.  Приведените  и 

разучаваните  въпроси  за  това,  какво  се  случва  при  опитите  за  тяхното  опазване  и 

отстояване  или  при  ревизирането  им  в  преобърнатия  вертикален  онтологичен  ред, 

обусловиха и създаването и функционирането на плътната семантична мрежа, която 

приюти различни като използвани поетологични и изобразителни принципи, но близки 

като предразположеност към и ангажираност с пресъздаваното творчески присъствия.

Темата за войната е трудно обозрима в нейния обем, характер и значение. Дори 

и  в  определени  уговорени  времеви  граници.  Предложеният  тук  интерпретативен  и 

критико-оценъчен  модел  със  сигурност  може  да  бъде  променян,  реорганизиран, 

пренареждан. Но обектът на изследване, на който той се спря, налагайки именно този 

му вид, е важен, неотменим. С което и задължава – да бъде смислово надграждан и 

съотнасян и в други сфери на контекстуална положеност и обоснованост. 

Занимание  безспорно  нелеко,  но  и  необходимо.  А  и  литературоведски 

изкусително и увличащо.
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Настоящата работа предлага първото по-системно изследване на военната проза 

на  Стефан  Руневски  в  българското  литературознание,  като  са  проследени 

нейните възможни интра- и интертекстуални смислополагания.

2. За първи път сборниците с разкази на Добри Немиров „Нови дни” и „Разкази на 

редника”,  както и по-късни творби на писателя,  публикувани в периодичния 

печат, биват положени в едно широко литературнокритическо пространство и 

разглеждани като отворени художествени системи, които посредством идейно-

естетическия  си  потенциал  дават  възможност  за  активизиране  на  знакови 

(авто)реминисцентни  редове.  Именно  върху тях  този  дисертационен  труд  се 

спира в своите търсения.
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3. Направен е опит за извеждането и осмислянето (в една цялостна система) на 

основните  идейно-тематични  доминанти  в  Йовковата  военна  проза,  което 

обуслови  нейното  полагане  в  широки  контекстуални  рамкирания.  В  този 

смисъл  при  всички  рискове,  произтичащи  от  мястото  на  писателя  в 

литературната  история  и  от  системните  метатекстови  натрупвания  през 

годините, дисертацията представя нов прочит на добре познати творби.

4. Този труд, в желанието си да стигне до синтез в анализирането на изведените 

художествени концепти, се съсредоточава не само върху битието на войника 

самò  по  себе  си  (и  съответно  на  целия  вертикален  онтологичен,  но  и 

аксиологичен, ред, който то обозначава). Той също така внимателно се вглежда 

и  в  наглед  маргинални  спрямо  непосредствената  обективна  събитийност 

персонажи,  които  обаче  са  преки  нейни  свидетели.  Фокусирането  върху 

образите  на  чудака,  твореца и  жената  във  военновременната  действителност 

допълнително нюансира, разгръща, надгражда прилаганата концептуална схема 

на  тълкуване  феномена  на  войната.  А  при  изпълнението  на  тази  задача 

настоящият  труд  предлага  наблюдения  върху  произведения  извън 

основополагащата триада (Ст. Руневски – Д. Немиров – Й. Йовков), които са 

останали  встрани  от  критическото  внимание  („Очите  на  България”  на  Димо 

Сяров, „Лало” на Георги Райчев).

5. Тази  дисертационна  работа  се  оттласква  от  по-пространните  прозаически 

жанрове и се спира на военния разказ (пренебрегван от литературната критика 

за разлика от повестта и романа с военна тематика) от периода, разглеждан като 

значимо художествено-естетическо средище на идеи, прочити и тенденции през 

призмата на психологическите и действените проявления на войника,  живота 

сред  хаоса  и  разрухата,  баталията  като  съпреживяване  и  трагична 

спектакловост,  събитийността  и  нравствената  рефлексия  отвъд  фронтовия 

живот,  видени  в  тяхната  пряко  изразена  изстрадвана  неумолимост  и 

обреченост. 

6. Предложеният  тук  структурно-композиционен,  интерпретативен  и  критико-

оценъчен  модел  със  сигурност  може  да  бъде  променян,  реорганизиран, 

пренареждан.  Но  тъкмо  в  този  вид  той  позволява  засрещането  на  такива 

творчески присъствия (отношенията извънканоничен-каноноформиращ автор), 

около  които  са  налице  толкова  различни  литературноисторически 
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обстоятелства.  По  този  начин  се  обогатяват  критическите  прочити  спрямо 

разглеждания период.  
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