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Дисертационният труд на  Владимир Игнатов „Войната в българската проза между двете 
световни войни:  образи,  трансформации,  употреби” е с  общ обем 422 страници,  11 от 
които са отделени за библиография.

Композицията на труда е добре обмислена, като се вписва в стандартната представа 
за  структуриране  на  научноизследователски  текст.  Последователността  е  следната: 
обстоен  увод,  даващ  представа  за  съдържанието  и  обосноваващ  някои  специфични 
решения  в  текста;  първа  глава  с  теоретична  насоченост;  три  глави  (втора,  трета  и 
четвърта),  всяка  от  които  е  посветена  на  текстовете  на  един  отделен  автор  (Стефан 
Руневски, Добри Немиров, Йордан Йовков); последна (пета) глава, която рязко променя 
инерцията на работа по автори, представяйки анализ по проблеми и образи, като при това 
разширява кръга от писателски фигури и текстове; реторически издържано заключение, 
обобщаващо резултатите от изследването.

В увода са изложени и обосновани – изчерпателно, мотивирано, дори скрупульозно 
– основните решения, направени в хода на изследването: определянето на концептуалните 
линии на труда; изборът на подходи и тематични лини; подборът на автори; интересът 
към текстове, принадлежащи на един определен жанр (разказа, по-конкретно – военния 
разказ)  и  т.н.  Това  се  е  оказало  необходимо,  защото  дисертацията  наистина  прави 
специфични решения, като например да „деисторизира”, доколкото е възможно, темата за 
войната или пък да се фокусира върху един конкретен жанр – разказа, при условие, че във 
встъпителната  си  част  разглежда  войната  в  наистина  голям  и  тежък,  настойчиво 
обоснован теоретичен спектър, който предполага глобален подстъп към литературното, че 
и извън него. 

Тук  ще  отбележа,  че  деисторизирането  в  случая  е  ход,  който  оценявам високо, 
защото  силно  разтваря  мисловната  перспектива  на  изследването  в  посока  философия, 
психология, етика, религия. Особено внимание заслужава феноменологичният подход към 
войната  като  явление  само  по  себе  си.  В  труда  на  Владимир  Игнатов  този  подход  е 
осъществен през  акцентите  главно на стратегията,  от една страна,  и на спектакъла,  от 
друга.  Но  в  същата  връзка  ще  отбележа  и  че  опитът  за  деисторизиране  е  заложил 



трудности  в  работата  с  конкретния  материал  на  българския  разказ  от  междувоенния 
период,  тъй  като  този  материал  често  се  оказва  недостатъчен  за  покриването  на 
мащабните теоретични тези.

Общата теоретична част – първа глава на труда („Войната – непреодолимото зло”) 
– излага широк кръг от концепции и представи за войната,  обединени,  общо взето,  от 
едно:  войната  като  многоаспектно  зло да  бъде  осмислена  преди  всичко  нравствено  и 
психологически.  Търси се  излаз  от конкретиката  на историческото.  Този излаз  намира 
различни  въплъщения  –  детайлно  описание  на  войната  като  стратегия  и  етика  (тук 
основна  роля  е  изиграл  трудът  на  пруския  стратег  Клаузевиц);  вглъбено  етизиране; 
философски и психоаналитични интерпретации на темата; богословски концепции. Освен 
към Клаузевиц, ключовите позовавания в първа част са към Николай Бердяев, Ерих Фром 
и еп. Николай Велимирович, като значително се разчита и на Кант за спояването на тези 
разнородни източници – с възгледа за постижимостта на вечния мир чрез хипотезата за 
„ненакърнима  взаимоотнесеност  между  морала  и  политиката”,  както  Вл.  Игнатов 
формулира  на  с.  16.  Всъщност  важен за  методологията  на  изследването  е  не  толкова 
самият  Кант,  колкото  опитът  българското  второ  десетилетие  на  ХХ  в.  да  се 
контекстуализира  чрез  просвещенския  проект  за  силата  на  разума  в  разрешаването  на 
конфликтите. 

Целта на подбора на толкова разнородни източници на идеи по думите на автора е 
„да  се  даде  обяснение  за  същността  на  феномена  на  войната”  и  да  се  изследват 
„вътрешните нагласи на отделния индивид, предопределящи впускането му в страшната, 
тъжно-гротескна  спектакловост  на  сраженията”  (с.  15).  Последното  словосъчетние 
впрочем се среща като устойчиво в хода на дисертацията и повторителността му задава 
известна  инерция  на  разбирането.  Затова  ще  цитирам  и  едно  от  определенията  за 
понятието  спектакловост,  което  дава  представа  за  мащабното  му  конотиране  и 
концептуалното му функциониране в настоящия труд: „спектакловост, която е враждебна 
на  очовечената  реалност,  рязко  противопоставяща  се  на  персоналистичната  истина, 
въставаща срещу духа на Евангелието и узаконяваща робството на човека, в която той 
премахва,  унищожава  чуждото  лице,  като  губи  и  своето.  За  да  го  потърси  и  намери 
отново.” (с. 52). 

В този цитат впрочем е маркирана и друга (може би най-обхватната) доминанта на 
изследването – темата за проблематизирания персонализъм, за която ще стане дума малко 
по-нататък в рецензията.

Следващите  три  глави  са  посветени  на  собствено  литературоведския  анализ  в 
дисертацията, който изследва идеи, теми, мотиви и образи в разказите на Стефан Руневски 
(втора  глава),  Добри  Немиров  (трета  глава)  и  Йордан  Йовков  (четвърта  глава).  Техен 
фокус,  много  обобщено  казано,  са  литературните  отражения  на  трагическите 
трансформации на човека и неговия свят  в определящия контекст на войните от второто 
десетилетие  на  ХХ в.  Интересно  е  подбирането  на  писателските  фигури  –  от  изобщо 
малко  известния  Стефан  Руневски  (с  текстовете  от  периода,  събрани  през  1967  г.  в 



сборника „Барабанен огън”), през позабравения Добри Немиров (със сборниците „Нови 
дни” (1916),  „Разкази на редника”  (1917) и текстове  от периодиката)  до прозаическата 
емблема Йовков (с двата тома „Разкази” от 1917 и 1918 г.). Вниманието към Руневски е 
определено  достойнство  на  изследователския  труд,  защото  открива  за  съвременното 
българско  литературознание  един  автор,  характерен  за  времето  си,  и  защото  издава 
добросъвестна литературоведска амбиция да се работи върху маргинализирани автори. В 
прочита на Руневски и Немиров особено ясно се открояват освободеността на дисертанта 
от всякаква изследователска суета и посветеността му на задачата, която си е поставил: да 
накара  автора  да  „проговори”,  да  извади  на  показ  вълнуващото  и  извънредното  в 
текстовете  му,  което  без  неговото  изследователско  усилие  вероятно  би  останало 
незабелязано и в забвение.

В хода на  интерпретацията  Вл.  Игнатов  доказва  забележителен усет  към онова, 
което  би  могло да  мине за  подробност.  От една  страна,  голяма част  от  анализите  му 
протичат в режима на един действително близък прочит на текстовете. От друга страна, 
дисертантът  чете  и  с  едно  особено  внимание  към  засрещането  на  литературни  и 
извънлитературни  факти.  Например  –  изрично  оразличава  фронтовата  и  тиловата 
действителност на войната и нюансите,  произтичащи от това различие в литературните 
сюжети.  Друг  пример  за  интереса  му  към  отношението  емпирично/документално  – 
литературно е функционалното приложение на тезата за „границите на повествованието” 
на Жерар Женет при отделянето на различни „езици” в структурата на разказа (в анализа 
на „Един полк”, вж. 115-116 с. от дисертацията).

В  разгръщането  на  изследването  от  втора  глава  нататък  прави  впечатление 
усилието тежката  и разноакцентна първа (теоретична)  част  да проникне и присъства  с 
концепциите си в анализите на конкретните разкази в другите три части. Това не е лесна 
задача, тъй като избраната литературна конкретика трудно може да отговори на мащабите 
на  активирания  теоретичен  фон,  който  препраща  към  различни  и  важни  полета  на 
европейската  хуманитаристика.  Все  пак  концептуална  приемственост  и  обвързаност 
между  главите  има.  Сполучливи  са  и  връзките,  правени  в  хода  на  анализа  между 
отделните  автори,  при  което  се  получава  ефект  на  постъпателно  интерпретативно 
разширяване и сговаряне на автори и текстове от Руневски към Йовков, така че четвърта 
глава вече става – освен дял за Йовков – и общо поле за тримата изследвани автори, а в 
пета  глава  се  разглеждат  тенденции,  които  въвличат  и  далеч по-широк  кръг  автори и 
почерци.

Примерите в тази посока са много. Сред тях ще отбележа разгърнатата аналогия на 
„Той” на Немиров и „Мародери” на  Руневски,  както и следния  синхронен аналитичен 
прочит  –  вече  на  тримата  главни  герои  на  дисертацията:  «Както  Ст.  Руневски  и  Д. 
Немиров,  Йовков  също използва  опростени,  но  показателни  с  ядрото  си  от  внушения 
техники за онасловяване, които често насочват към пряко изведена сюжетоорганизираща 



матрица,  съдържаща  в  себе  си  някой  от  следните  означители”.  Следва  педантична 
систематизация по проблематика и заглавия (на с. 224).

Ако  частта,  посветена  на  Й.  Йовков  с  нещо  нарушава  изследователския  модел, 
обединяващ втора,  трета и четвърта глава, това е рязкото активиране на метатекстовия 
фон. В този смисъл една възможна препоръка би била да се потърси известен баланс, като 
се привлекат критически мнения и за Руневски и Немиров.  

Последната глава на изследването, като своеобразно обобщение,  преструктурира 
доминиращия  дотук  подход,  включвайки  и  редица  други  автори,  като  Константин 
Константинов, Георги Райчев, Димо Сяров, Людмил Стоянов. В тази глава се работи и 
предимно по персонажни фигури и тематични модели, като в центъра на организацията й 
вече не са отделните автори, което силно споява изследователския сюжет. Нейни обекти 
са онези особени, относително външни за военната действителност персонажи (чудакът, 
творецът и  жената), които остават встрани от войнишкото битие и в някакъв смисъл 
реализират фигурата на Другия. Тази част за пореден път доказва похвалната амбиция на 
дисертанта  да  обхваща  проблематиката  си  в  пълнота.  Освен  това  тя  отваря 
изследователски  перспективи  за  продължение  на  работата  в  нова,  но  свързана  с  вече 
постигнатото насока.

Дисертационният труд на Владимир Игнатов „Войната в българската проза между 
двете  световни войни:  образи,  трансформации,  употреби”  ме впечатли  преди  всичко с 
едно свое качество, което е в основата и на силните, и на слабите страни на работата. А 
именно: авторът следва много предано и всеотдайно онова, което провокира интереса и 
нравственото му чувство (тези две мотивации вървят плътно заедно в разгръщането на 
голямата по обем и разнопосочна в темите си докторска дисертация). 

Като  силни  страни,  произтичащи  от  тази  отдаденост,  в  конкретния  текст  бих 
посочила:  тенденцията  към  задълбочено  теоретизиране;  стремежа  за  комплексно  и 
многоаспектно  обзиране  на  всеки  проблем,  експлициран  като  съществен;  печелещото 
симпатия  сериозно  отношение  към  автентични  етически,  религиозни  и  хуманистични 
ценности от порядъка на истинност, добро, вяра, любов, доблест, чест, хуманни идеали и 
пр. В тези посоки дисертантът е работил наистина без да се щади и много съвестно.

Неговият емпатичен  в  природата  си  подход  към  проблематиката  обаче  крие  и 
своите рискове. И те са: опасността от отклоняване; прекомерното увличане в теми, които 
авторът припознава като резониращи на собствените му нагласи; понякога - загубата на 
общата картина от поглед при фокусирането върху някакъв отделен проблем; а в един по-
конкретен  план  –  и  раздалечаването  на  теоретичните  подходи  от  собствено 
литературоведската проблематика и съответния литературен материал. Така в отделни, но 
големи дялове на текста съществени находки на докторанта остават някак капсулирани и 
звучат самоцелно спрямо общата разработка, защото неусетно, по силата на пристрастно 
увлечение,  са станали център на разсъжденията сами по себе си.  Това се отнася преди 



всичко  за  интерпретацията  на  основните  ядра  на  теоретичната  проблематика  (в  първа 
глава):  войната  като  стратегия,  психологизиращата  визия  за  войната,  войната  през 
етическото, войната от гледна точка на религията.

Ще  дам  пример  с  детайлизираното  разглеждане  на  труда  на  Клаузевиц,  което, 
макар  да  е  интересно  само  по  себе  си  и  да  е  приложимо  като  културологичен 
инструментариум  към  дисертационната  тематика,  в  настоящото  изследване  така  се 
разраства,  че  остава  встрани  от  литературоведската  проблематика  и  по-скоро  отделя 
темата за  войната от тази за литературните  й въплъщения.  Този много обстоен дял от 
първа  глава  наистина  е  в  синхрон  със  заявения  интерес  към  войната  като  „вътрешно 
противоречиво  цяло,  в  което  се  активизират  различни  по  посока  и  сила  връзки  на 
привличане  и  оттласкване”  (с.  44).  В  синхрон  е  и  с  последователно  прокарваната 
феноменологична тяга на теоретичната част – към детайлизирано изследване на организма 
на войната независимо от историческите конкретики, с цел пълнотата на погледа да не 
бъде  ограничавана  от  конкретните  исторически  факти.  Но  интересът  към  военната 
стратегия и етика тук достига степен, в която по-скоро откъсва вниманието от конкретния 
фокус на темата. А той все пак (заявено или не) би трябвало да е военната история на 
второто десетилетие на ХХ в.  в България (Балканската,  Междусъюзническата,  Първата 
световна война). Затова в случая бих оценила подробния и интересен дял за Клаузевиц по-
скоро  като  набелязване  на  културологично  отваряне  на  тематиката,  отколкото  като 
успешен елемент на настоящата работа.

И  все  пак  –  ще  подчертая,  въпреки  някои  дефекти  на  концептуализацията, 
отдалечаваща се от обекта си, има нещо симпатично в това (понякога наивно, понякога 
главоломно)  впускане  в  пристрастия  към  отклоняващи  теми,  защото  то  показва 
изкушеност от живия интерес,  доверие в някакъв положителен автентизъм,  упование в 
някакъв истинен смисъл (в зависимост от акцента на отклонението). А от професионална 
гледна точка – отваря доста решително нови полета, каквото е например разглеждането на 
тялото-и-духа  на  войната  в  българската  литература  по-скоро  през  понятията  на 
феноменологията и философския екзистенциализъм, отколкото на историчността; повече 
през етиката и теологията,  отколкото през социално и национално конкретното; и най-
накрая - повече през логиката на стратегията и оптиката на спектакъла, отколкото през 
българската събитийност между двете световни войни. 

Това  донякъде  компенсира,  макар  и  да  не  извинява  напълно  ретардациите, 
повторенията на идеи и тези,  ненужно усложнения на места изказ в стремежа към по-
плътна  обосновка.  В  защита  на  усилията,  положени  в  първата  глава,  трябва  да  се 
отбележи,  че  въпреки  нейната  обемност,  многопосочност  и  относителна  автономност, 
понятията й все пак работят в анализационните наблюдения върху литературния материал 
в следващите глави. 



Ако има някакъв безспорен обединителен център в многоаспектната интерпретация 
на войната в настоящото изследване, това е темата за проблематизирания персонализъм: 
темата  за  важността  на  човека  и  за  войната,  която  посяга  на  нея,  за  драмата  на 
„обезличностяването” по думите на автора. Дисертантът успешно заявява и развива този 
изследователски  ракурс  в  текста  си.  Обединявайки  Руневски,  Немиров  и  Йовков,  за 
пореден път изтъква, че «не случката и обстоятелствата около нея (баталията, затишието) 
са толкова важни, колкото отзвукът им в душевността на отделната личност.» (с. 228).

Друга  обща  характеристика,  вече  в  самия  маниер  на  мислене,  е  специфичното 
сработване  на  методичност  и  проникновение.  Второто  понякога  дава  ефект  на  наивна 
увлеченост,  но пък без този безхитростен усет  към текста  вероятно редица детайли от 
консистенцията  на  подбраните  творби,  много  от  които  малко известни,  биха  останали 
незабелязани.

В  заключение  ще  подчертая,  че  настоящият  дисертационен  труд  демонстрира 
значима и добросъвестно свършена работа. 

Авторефератът (38 страници с научните  приноси и списъка на публикациите по 
дисертацията) отразява коректно съдържанието на дисертацията. Приносите са адекватно 
изведени,  затова  няма  да  ги  повтарям  в  детайли.  Ще  изтъкна  само:  важността  на 
изследването върху Стефан Руневски; работата  по контекстуализирането на сборниците 
на Добри Немиров „Нови дни” и „Разкази на редника”,  както и на негови текстове  от 
периодичния печат;  и не на последно по важност място – новия прочит на Йовковата 
военна проза.  Също така,  изрично ще отбележа смелия и творчески зареден подход на 
конструиране  на  своеобразен  пантеон  от  фигури,  маргинални  спрямо  военната 
действителност, в пета част на дисертацията.

Качествата  на  този  дисертационен  труд  според  мен  напълно  отговарят  на 
очакванията  към докторантската  работа.  Затова  с  убеденост  давам мнението  си,  че  на 
Владимир Игнатов следва да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”.

05.04.2015 Елка Димитрова


