
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. дфн. Христо Петров Манолакев 

от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

за дисертационния труд 

НАРАТИВНИ СТРАТЕГИИ У КЪСНИЯ ЛЕВ ТОЛСТОЙ

по професионално направления 2.1. Филология (Руска литература)

на Иван Лука Ланджев 

Дисертационният труд „Наративни стратегии у късния Лев Толстой” на Иван 

Ланджев е посветен на творчеството на късния Толстой – един непопулярен сюжет за 

изследователските търсения на българската академична русистика. За литературоведа този 

етап от развитието на писателя има свой устойчив жанров образ, свързван основно с 

повестите на автора. Със съжаление трябва да признаем, че дори и към двете най-известни 

от тях, „Смъртта на Иван Илич” и „Хаджи Мурат”, които изпъкват в този жанров корпус, 

у нас чисто научният интерес към тях е почти нулев. Възможното обяснение по посока на 

съкращаваните университетски учебни програми и съсредоточаване на усилията, 

образователни, а в тази връзка - и тълкувателни, към безспорните шедьоври - романите 

„Война и мир” и „Анна Каренина” - е по-скоро неуместно оправдание за собствената ни 

интерпретативна апатия. Впрочем, едва напоследък малко по-голямо внимание бе 

отделено в няколко обзорни научни статии и на последния роман на писателя, 

„Възкресение” (1899), хронологично спадащ към този етап, което, въпреки всичко, не 

променя картината на нашата дистанцираност от парадигмата „творчество на късния Лев 

Толстой”. По тази причина първият важен момент за мене в случая е в самия избор на 

темата – тя е навременна и актуална. За този избор несъмнено поздравления трябва да 

бъдат отправени и към научния ръководител на дисертанта, проф. Л. Димитров. 

Нека да напомня, че „творчеството на късния Лев Толстой” е понятие 

амбивалентно – едновременно и твърде тясно, но заедно с това и необозримо широко. 

Става дума за продукция, създавана след 1879 г., когато, както е известно, след „прелома” 

редом до писателя се изправя и фигурата на „проповедника”. Тесен, ограничен, би бил 
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подходът, ако художествената продукция се затвори в късия професионален хоризонт на 

„чистия” литературоведски анализ. На противоположния полюс е разбирането за 

необходимото отваряне на прочита и към съпътстващия обемен репертоар от не 

художествени текстове на автора – от една страна, дневниците и публицистиката му, а от 

друга - неговите философски, духовни, етически, политически и естетически трактати, 

чрез които и през които би могло да се тълкуват художествените произведения. 

Дисертантът добре познава характерното за установените традиции в интерпретирането на 

късния Толстой, руска и западна. Това му е позволило да намери свой изследователски 

ракурс, през който да проблематизира темата. Целта му не е била да даде едно аналитично 

описание на корпуса от произведения, поместени в определена хронологична рамка, а да 

ги прочете като цялостен текст. Той се е справил добре и убедително е защитил 

поставената задача. Основната причина за успеха му е, че е успял да изведе, съответно и 

да формулира, един централен въпрос, който да сбере разнопосочните краища на темата. 

Той е следният: кое е онова, което прави спецификата на „късния Лев Толстой”. 

Възможни са два отговора, които, съответно, определят и същността на различните 

изследователски традиции: сблъсъкът и/или единението между художника и 

проповедника. Ланджев доказва, че има и трета възможност и тя е в пресичането на двете 

битийни ипостаси. Той аргументирано отстоява тезата си, че писателят не е засенчен от 

фигурата на проповедника. Дори обратно, в повестта „Хаджи Мурат”, последната 

художествена творба на автора, художникът надделява над мислителя. 

Работата, в общ обем от 238 стр., се състои от увод, две глави, заключение, 

приложение и литература. Уводът („След средата на жизненото поприще”, с. 3-16) 

извежда водещата теза на работата, за което вече стана дума по-горе. Глава първа („В 

търсенето на прав път или раждането на проповедника”, с. 17-63) контекстуализира 

биографичната трансформация на Толстой с „появата” на проповедника редом до 

художника при създаването на „Изповед”. Втората глава („На прав път или възраждането 

на художника”) представя анализа на корпус от шест художествени произведения: 

повестите „Смъртта на Иван Илич” (с. 65-76), „Кройцеровата соната” (с. 77 – 89), 

„Дяволът” (с. 90-116), „Отец Сергий” (с. 117-139), „Хаджи Мурат” (с. 189-210) и романа 

„Възкресение” (с. 140-188). В Приложението („Дамата изчезва – дамата се появява. 

Реинкарнацията на Ана или отговорът на Чехов”) е включен съпоставителен анализ на 
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романа „Анна Каренина” с повестта на А. П. Чехов „Дамата с кученцето” (с. 216-227). 

Литературата (с. 228-238) се състои от 167 библиографски единици на български, руски и 

английски. Освен изчерпателна, библиографията е и актуална, на практика обхваща 

основните проучвания по темата до най-ново време. 

Със своята концептуалност особено се отличава първа глава. Избирам да се 

спра по-подробно на нея не защото е задълбочена – тези думи важат с пълна сила и за 

умните и точни анализи, изграждащи втора глава – а преди всичко защото подобен тип 

подходи в българската изследователска традиция са рядкост по принцип. Тема на 

интерпретативната реконструкция на тази глава е биографията на „късния Толстой”. 

Самостоятелният прочит на писателската биография е сюжет, пренебрегван от 

българското литературознание. Тази практика се утвърди някъде към края на 70-те години 

на миналия век и бе израз на стремежа за обективното научно овладяване на 

художествения текст, извън въздействието на каквито и да са разсейващи странични 

шумове. Осмислянето на дадено произведение и посредством биографията на писателя се 

приемаше за нещо по-малоценно от „чистото” четене на текста. В най-добрия случай се 

смяташе за уместно нейното включване в проекциите на психоаналитичния подход. 

Веднага ще уточня, че предлаганата от дисертанта реконструкция е останала встрани от 

психоаналитичните интерпретативни практики. 

В тази основополагаща за изследването глава Ланджев се насочва към 

тълкуване на един от най-трудните за обяснение проблеми на руската литература, какъвто 

е „пророческият сюжет”, и които съставляват феномена на руската култура в нейното 

разбиране за собствената й различност и изключителност в европейския контекст на ХІХ 

в. Той се захваща с въпрос сложен и оспорван, за да заяви смело собствената си позиция: 

независимо от появата на „пророка”, късният Лев Толстой не е различен писател. В 

цялостното си творческо развитие той е бил и си остава последователен и единен писател 

по своята идейност и естетика. Веднага ще уточня, че дисертантът няма за цел да 

предложи фактологична възстановка на изминатия творчески път, а да обясни границата, 

точката на пречупване в него. Става дума за напрегнат, продължил почти десет години, 

процес на интелектуална и екзистенциална криза, който, условно, завършва със 

създаването на автобиографията „Изповед” (1879). За мене тези страници, посветени на 

това произведение, са сред най-интересните и проникновените. Специално държа да 
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подчертая употребата на думата „проникновение”, която не е от предпочитаните в 

съвременния литературоведски професионален жаргон. Написаното за „Изповед” 

убеждава, че се е случило именно широко и обхватно навлизане в психологията, 

душевността и преживяванията на „своя” автор, достигнало се е до успешно овладяване 

„отвътре” на своя „изследователски обект”. Показан е убедително процесът на 

разпадането на аз-а с възникването и обособяването на различната биографема (да се 

възползвам от термина на покойния Величко Тодоров) – „проповедника”, която оттук 

насетне в своята самостоятелност и самостойност ще започне да диалогизира, да спори, да 

отхвърля, да оборва „другия”. Но ако писателят е призванието, какво е „проповедникът”? 

И кой от двете ипостаси е „другият” в този спор? Изключително убедително е уловена и 

очертана дълбоката драматичност в появата на новото съзнание за себе си. Отново ще 

повторя вътрешната си удовлетвореност като читател на тези интересни страници, 

каквито, нека признаем, не се срещат често в предлаганите за защита дисертации. По-

нататък в разсъжденията си Ланджев ни убеждава, че от тази повратна точка започва 

сложното. Защото в това второ „раждане” мислителят и се обособява в самостоятелна 

инстанция на писането, за което свидетелстват съчиненията от не-художествените 

жанрове, но на свой ред настоява да допълва непрестанно писателя заради отминаваните 

до момента философски и етични въпроси за света и за себе си. Съзнанието за 

протичащото разпадане бележи появата и на втората биографема, тази на „писателя”.

От тази вече двойствена гледна точка към единното ценното на втората глава е, 

че в нея не се предлагат отделни проблемно самодостатъчни, „затворени” поетологични 

прочити на избраните художествени произведения, а обратно, че те са подбрани с цел да 

се проследи чрез метода на деконструкцията сложното пресичане между тези две 

биографеми. Така се оказва, че в шестте случая творбите имат обща изначална точка: 

проповедникът да надмогне писателя. Реалният акт на писането не преминава в 

съперничество, а е непрестанно взаимодействие между тези две биографеми. Писането се 

овеществява в единния вътрешен сюжет „смърт – възкресение”. Оттук 

проблематизирането на всяка от подбраните творби е логично и аргументирано. 

Наблюденията са широки, изводите и обобщенията убедителни и завършени. 

Работата е четивна, написана увлекателно с овладян собствен научен стил, 

който се отличава с премереност в използваната „цехова” терминология. Това също е 
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важен позитивен момент. У читателя тя оставя усещането, че да се навлезе в битието на 

„късния Лев Толстой” е привлекателно и интересно. А това ще рече, че докторантът се е 

справил много добре с поставената задача, щом текстът му създава подобно 

възприемателско впечатление. 

Авторефератът, в обем от 52 стр., отговаря на всички законови изисквания по 

процедурата и жанра за неговото оформяне и представяне. 

Към направените наблюдения имам две принципни несъгласия. Първо. Не мога 

да приема непрестанното обръщение „графа”, което очевидно не се употребява само в 

качеството му на синоним по отношение на „автор” или „писател” и т.н. Това интимно 

приближаване до твореца звучи насилено, колкото и изследователят да се е приближил до 

своя „обект”. Създава се усещането за съзнателно търсено смъкване от пиедестала, за 

своеобразно приземяване на Автора. Не е ясно дали е целенасочена стратегия като 

намерение. Известно е обаче, че дори и „късният Толстой” държи на дистанцията и не 

допуска всекиго до себе си, продължавайки да поддържа йерархията на собствената си 

/само/ценност. Второ. Намирам за абсолютно излишно включването на Приложението. То 

изпада от общата тематично-проблемна структура на работата, при това нарушава нейната 

цялостна хронологична рамка. И без анализа на Чеховската реплика изследването е 

изчерпателно.

Представеният за защита труд „Наративни стратегии у късния Лев Толстой” на 

Иван Лука Ланджев е безспорен и приносен в научните си достижения и задължително 

трябва да бъде издаден. Със своята навременност той запълва важна празнина в 

българската изследователска академична русистика. Пред нас е сериозно, ценно и 

задълбочено изследване с несъмнени високи достойнства. Набелязаните позитивни 

моменти ми дават основание да предложа на Почитаемото Научно жури да присъди на 

Иван Лука Ланджев образователната и научна степен „доктор”. 

София, 13.VІІ.2015 г. (доц. дфн Хр. Манолакев)
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