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Глобализационните процеси, характерни за съвремието, 

създаването на нови международни политически, икономически и 

военни структури, бурното развитие на информационните 

технологии, отварянето на сравнително затворени общества към 

света са предпоставки, които водят до силно активизиране на 

интеркултурните контакти, сблъсък на различни идентичности и 

предполагат възникване на конфликти (колизии) в рамките на 

взаимодействието „свое“ и „чуждо“. Задълбоченото познаване и 

анализиране на историческия опит от Втората световна война с 

оглед на отношението към този социален феномен 

(другостта/чуждостта) има определящо значение за разбирането и 

управляването на политическите и обществени трансформации и 

протичащите в тях комуникационни процеси. Традиционното 

възприемане на войната като защита на високи национални идеали 

за свобода и справедливост, като неизбежното зло, което трябва да 

реши политически, икономически, религиозни и социални 

проблеми, като повод за гордост от победата, от една страна, се 

конфронтира, от друга страна, с разбирането за насилническия 

характер на противопоставянето, с безсмислието на хилядите 

човешки жертви в угода на егоистични и фундаменталистки 

интереси, с потребността от хуманно отношение към различния, с 

болката от безброй човешки трагедии и разрушени съдби, с 

катастрофата на изконни материални и духовни ценности.  
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Представите на отделния човек и различните групи от хора 

за отминали исторически събития се формират не толкова от 

историческата наука (официалната/официализираната 

историография), колкото от произведенията на изкуството (най-

вече на литературата) като художествен израз на социалната 

история за тези събития, контрапункт на често 

манипулираната/манипулиращата официозна версия на 

историческия дискурс.  

Накратко това провокира и определя интереса към темата 

на настоящата дисертация: Войната в контекста на другостта 

във военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев. Така 

формулирана, тя се вписва в набелязаната проблемна рамка, но без 

претенции за максимално изчерпване и анализиране. 

Дисертационният труд е пръв опит за сравнително изследване на 

аспекти на войната в контекста на другостта във военните разкази 

на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев. То става все по-актуално в 

съвременен геополитически план с фокуса си върху отношението 

към другия.  

Обект на изследването са аспекти на войната, по-

конкретно във времето и пространството на Втората световна 

война  в контекста на другостта (ксенологичен анализ).   

Предмет на изследването са военните разкази на 

Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев. В предмета на изследването 

са включени също монографии и статии, посветени на 
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творчеството на двамата автори.   Военните разкази на двамата 

автори отразяват в обществен и личностен аспект събития и 

преживявания от времето на Втората световна война, в които 

участват представители на различни култури, идентичности и 

ценностни системи. И двамата автори са жертва на диктаторските 

режими в собствените си държави – националсоциалистическия в 

Германия и комунистическия в България. Малкото по обем 

творчество на Волфганг Борхерт оказва значително влияние в хода 

на „преосмислянето на миналото“ („Vergangenheitsbewältigung“), 

конкретно на историческия опит от Втората световна война 

(„Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit“) върху 

голям брой ителектуалци и творци в следвоенна Германия. В 

България личността и творчеството на Йордан Вълчев са 

маргинализирани от страна на социалистическата върхушка и 

обслужващия я интелектуален елит.  

Целта на изследването е да се представят различни 

ракурси в отношението към социалния феномен „война“, 

художествено пресъздадени във военните разкази на Волфганг 

Борхерт и Йордан Вълчев, да се посочат приликите, разликите и 

нюансите в представянето на войната като екстремно състояние на 

обществото и индивида. В този смисъл феноменът „война“ се 

третира като явление на радикалната другост. 

За постигане на поставената цел са решени следните 

основни задачи: 
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1. Очертават се особеностите на феномена „война“ като 

състояние на екстремната другост. 

2. Обособяват се ксенологичните аспекти на отношението 

към войната в разказите на двамата автори. 

3. Направен е сравнителен анализ с оглед на 

общочовешките културни уневерсалии, респ. на 

културноспецифичните особености в отношението към този 

социален феномен. 

Съдържателно и формално структурата на представения 

дисертационнен труд в обем от 123 страници и следва 

приоритетите в поставените задачи. Във връзка с това се 

обособиха увод, четири гави, заключение, приноси, библиография 

и приложения. Изводите от изследването са систематизирани след 

всяка глава и обобщени в заключението.  

В уводната част на дисертационния труд са изложени накратко 

причините, обуславящи очертаната тема, подхода на нейното 

разглеждане, поставените цели и очакваните резултати от 

изследването. Освен това са набелязани обектът и предметът на 

изследването, аргументирани са неговите хронологични рамки, 

граници и е обоснована актуалността на  проблематиката в 

съвременен геополитически план.  
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За решаването на посочените в увода цели се прилага 

интердисциплинарен подход и се представят методите за 

тяхното постигане. 

Работата се основава методологично, първо, върху 

концепта за литературата като интердискурс, който обединява и 

съвместява други екстралитературни (нефикционални) разкази и 

дискурси от политически, религиозен, исторически, 

социологически, психологически, всекидневнобитов характер. В 

основата на този концепт е залегнало схващането за отношението 

на литературната фикция към социалната действителност извън 

нея, в конкретния случай към феномена „война“. Приема се, че 

литературата тематизира тази действителност със средствата на 

художествения изказ, реорганизира я в духа на плурализма на 

гледните точки и на актуалния социокултурен контекст и по този 

начин осигурява многообразието на ракурси при рецепцията на 

дадено социално явление.  

Основен акцент в прилаганата методология е 

ксенологичният анализ, подходящ при изследване на теми с 

висока степен на девиация от така нареченото „нормално“ 

състояние на общности и индивиди, в случая „живот в мирно 

време“ vs „живот в условията на война“. В резултат на тази 

опозиция изкристализират, от една страна, културни универсалии 

и, от друга страна, културноспецифични особености на 

отношението към социалния феномен „война“. Конфронтирането 
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във военно време на цели политически и обществени системи, на 

различни видове идентичности в индивидуален и общностен план, 

на основни ценности и възприятия за живота и света, 

разрушаването на традиционни нагласи, норми и поведенчески 

актове предпоставят анализа на различни аспекти на войната в 

контекста на радикалното „друго“. По този начин стават видими 

процеси и явления, нехарактерни за т.нар. мирновременно 

развитие.  

Изследването се опира и на дискурса за литературата 

като съхранител на културната памет, доколкото разказът за 

смисъла, респ. безсмислието на войната конкретно и в по-общ 

план, въпросът за преосмислянето на историческото минало  

представляват теми с висока социална валидност и устойчивост. 

Следвайки описаната методология, предложеният труд обединява 

анализа на историческите (екстарлитературни) явления с 

рецепцията на феномена „война“ в художествените произведения 

на изследваните автори, като основният акцент е върху 

ксенологичния анализ на гледните точки към това важно 

социокултурно явление, актуално не само в исторически, но и в 

съвременен план. 

Първа глава на дисертационния труд представя кратък 

обзор на проблема, т.е разглежда войната в контекста на другостта 

във времето и пространството на Втората световна война.  

- Войната е сблъсък на идентичности, в нея  
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противопоставянето на „свое“ и „чуждо“ достига 

кулминационната си точка, тя поражда крайно отричане и омраза 

към другостта. Във времето и пространството на войната трудно 

може да се открие привлекателността на другия и желанието той 

да бъде опознат.   

- Втората световна война е предопределена от две  

идеологии, които изиграват основна роля в съдбата на 

европейските народи през двадесети век – комунизма и 

националсоциализма. Обща и същностна черта на тези две 

доктрини е противопоставянето на групи от хора –  при комунизма 

– на класова основа, при националсоциализма – на расова. Но и в 

двата случая конфронтацията е на принципа на противодействието 

между „ние“ и „те“. 

- Представянето на основни идеи от тези две идеологически  

доктрини цели да изтъкне отношението към „другия”, „различния” 

в Съветския съюз и хитлеристка Германия и неизбежността на 

военния конфликт между тези държави (диктатура срещу 

диктатура), който е и най-мащабният във Втората световна война.  

- След края на Втората световна война настъпва промяна в  

начина на мислене. Осъзнаването на вината и поемането на 

историческата и морална отговорност се възприема като средство 

за справянето с травмите от миналото. 

- Преосмислянето, преодоляването на миналото,  
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формирането на общи представи за миналото с оглед изграждане 

на мирно настояще и бъдеще е основна задача както на 

политическите елити, така и на представителите на социалните 

науки и на гражданското общество. Процесът е неразделна част от 

проблема за историческата и културната памет на европейските 

народи. 

- В Западна Германия преосмислянето на 

националсоциализма, на вината и отговорността за избухването на 

Втората световна война и причинените от нея жертви и страдания 

започва неслучайно в литературата с течението  „час 0“ (Stunde 0). 

За отделния човек художествената литература е по-убедителна и 

въздействаща от сухите исторически факти, защото чрез нея е 

представен „погледът отдолу”, големите обществени катаклизми 

са художествено пресъздадени посредством личната драма на 

автора и неговите персонажи.  

- В България официалната позиция на Комунистическата 

партия е еднозначна – деветосептемврийският преврат и 

последвалото го участие на България във войната освобождават 

страната от фашизма и поставят началото на социалистическото й 

изграждане. Виновните и враговете са идентифицирани и 

подлежат на ликвидиране, а литературата трябва да играе 

пропагандна роля в този процес (вж. Димитров 1962: 19). 

- Новите условия в съвременния бързо глобализиращ се свят  
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налагат адекватно отношение към другия, различния, чуждия. 

Преосмислянето на представата на отделния човек за другия е 

послание, изпратено от историята за мирно настояще и бъдеще, 

което за съжаление се оказа утопично, имайки предвид 

настоящото геополитическо развитие в Европа и света. 

След прегледа на историческите събития и тяхното 

преосмисляне от гледна точка на съвремието втора глава на 

дисертационния труд представя портретно писателя Волфганг 

Борхерт. На първо място се разглеждат житейските предпоставки 

и творческият път на автора. 

- Волфганг Борхерт е роден на 20 май 1921 г. в Хамбург 

като единствено дете на  Фритц Борхерт (учител в основно 

училище в Хамбург) и писателката Херта Борхерт. 

- Борхерт започва творческия си път като поет. Едва 15-

годишен пише по пет, шест, десет или повече стихотворения на 

ден.  

- През периода 1942 г. – 1945 г. животът на Борхерт е 

белязан от Втората световна война, изпращането на фронта, 

затворите, болестите. След края на войната той е решен да навакса 

изгубеното и трескаво се отдава на писането.     

- През януари 1946 г. по време на престоя си в хамбургската 

болница „Елизабет“ написва първото си значимо произведение в 

проза – разказа „Жълтурчето“.  
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-До края на 1946 г. създава близо тридесет разказа. През 

декември 1946 г.  издателството „Хамбургска библиотека“ 

публикува поетичния му сборник „Уличен фенер, нощ и звезди. 

Стихове за Хамбург“.  

-През януари 1947 г. за осем дни написва пиесата „Вън 

пред вратата“(вж. Kraske 1996-1997: 82), която му носи световна 

известност. 

- Последното му произведение е манифестът „Тогава 

остава едно“, написан в Базел няколко дни преди неговата кончина 

(вж. Rühmkorf 1961: 34-154).  

- След смъртта на Борхерт творби от малкото му по обем 

творчество са издавани и преиздавани както в неговата родина, 

така и в чужбина.  

-Той е първият и може би най-видният представител на 

следвоенната литература „литературата на развалините“ 

(Trümmerliteratur) в Германия. 

-Стилът на Борхерт е силно драматичен (той винаги се е 

възприемал преди всичко като актьор). Очевидно е въздействието, 

което оказват експресионизмът и американските майстори на 

късия разказ върху неговия художествен стил.  

- Неговото творчество оказва влияние върху голям брой 

писатели след Втората световна война, между които Алфред 
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Андерш, Хайнрих Бьол, Волфганг Кьопен, Паул Шалюк, Дитер 

Велерсхоф. 

След по-подробното разглеждане на подбраните военни 

разкази, предмет на анализите, втора глава съдържа и направения 

обзор на критическата литература с ксенологичен анализ на 

основните мотиви по темата. Основната цел на този преглед на 

рецепцията на автора в различни изследвания е да се определи 

мястото на концепта за войната в контекста на другостта 

(конкретно мотива за вината) в творчеството на Борхерт. 

 Установява се, че отделни аспекти на войната в 

творчеството на Волфганг Борхерт са разгледани в голям брой 

монографии и статии. Използвани са различни научни подходи и, 

както посочва Мариане Шмид, решаващи се оказват 

философските и политическите възгледи на критиците, а често 

голямо значение имат и личните предразсъдъци и пристрастия.   

Представеният обзор показва също колко силен е бил и 

продължава да бъде интересът към творчеството на Борхерт у 

представители на различни философски течения и школи не само 

в родната му Германия, но и в чужбина. 

Втора глава съдържа и ксенологичен анализ на водещите 

мотиви по темата в художествените произведения на автора. 

Основни теми във военните разкази на Волфганг Борхерт 

са трагедията на човек в нацистка Германия, войната като 
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абсолютното зло, ужасите и страданията, които тя причинява, 

кризата на идентичността по време и след падането на хитлеризма, 

вината на обикновения германец, разрухата на Германия след 

войната, мечтите и надеждите на следвоенното поколение за 

достоен живот. В разказите на Борхерт липсват военната 

пропаганда, идеологията, триумфът на победите.  

Проблемът за вината е изследван във връзка с други 

поставени по художествен път въпроси, напр. наред с въпроса за 

деперсонализацията и превръщането на човека във функциониращ 

механизъм или въпроса за отношението към Бог.  

Персонажите действат в психологически транс, в 

своеобразен затвор на мисли, желания, преценки. Загубено е 

сакралното, унищожени са и без това крехките морални устои, в 

крайна сметка – променена е идентичността, променена е 

същността на човека, той, образно казано, е станал чужд на себе си 

(интрасубектна чуждост). Промяната е толкова устойчива и 

трайна, че е трудно да бъде преодоляна в следвоенните години, 

когато настъпва времето на преоценката. Преосмислянето на 

близкото минало  поражда у героите непрекъснати кризи и 

душевни терзания.   

Разбирането на Борхерт за Бога, неговият бунт срещу Бога 

биха могли да се определят като свойствени за атеиста. За Борхерт 

и неговите персонажи Бог не съществува, нещо повече, 
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наблюдаваме логическия парадокс, че несъществуващият Бог е 

„виновникът“ и носи отговорност за причиненото зло. 

Преосмислянето на горчивия опит от войната, 

превъзмогването на кризата на идентичността, връщането към 

„нормалния Аз” е съпроводено с повсеместно чувство за вина 

спрямо свои и чужди. Преодоляването на това чувство обаче е 

равносилно на „прехвърлянето“ на вината и отговорността върху 

другите. На преден план излизат обвиненията и мнимите 

оправдания, но липсва покаянието и смирението.  

Посланията на Борхерт са пацифистки, пропити с 

разбиране и съчувствие към другия. Това съчувствие носи 

белезите на хуманизма в просветителския смисъл на понятието. В 

творбите на Борхерт общността в страданието и мечтите ражда в 

определена степен общност в решимостта за изграждане на бъдещ 

справедлив свят без войни. 

В дисртационния труд огледално на втора следва трета 

глава, която представя портретно писателя Йордан Вълчев. В 

началото се разглеждат жизненият и творчески път на автора. 

- Йордан Тодоров Вълчев е роден на 24 юни 1924 г. в гр. 

Кула. 

- През септември 1943 г. заминава войник в 1-ви пехотен 

софийски полк. През май 1944 г. е приет в Школата за запасни 

офицери. В края на 1944 г. получава назначение за 41-ви полк и 
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взема участие във военните действия на българската армия в 

Унгария. 

-След завръщането си от фронта написва първия си военен 

разказ „Оз е сейп, оз е сейп“ „като на шега“, „от нямане какво да 

прави“ (вж. Вълчев 2013: 53). 

-Следват другите военни разкази от бъдещия сборник 

„Боеве“. 

-В спомените си Йордан Вълчев отбелязва, че целта му не 

била да стане писател, по-скоро се е виждал като военен, тежък 

търговец, висш духовник. 

-Йордан Вълчев се увлича по чуждите езици, историята и 

литературата по времето на гмназиалния курс на обучение. Тогава 

се запознава с произведенията на Платон, Монтен, Спиноза, Хосе 

Ортега-и-Гасет, Фройд, Бергсон, Ницше, Льобон, Достоевски.  

-От българските автори най-силно влияние върху него 

оказват Софроний Врачански, Захари Стоянов, Иван Вазов, 

Йордан Йовков, Елин Пелин и Димчо Дебелянов. 

-Стилът на Вълчев е нервен, задъхан, силно експресивен, с 

това се доближава до стила на Борхерт. Изреченията са прости – 

подлог, сказуемо, пряко допълнение. Относителните 

местоимения, наречията, съюзите и прилагателните са използвани 

крайно пестеливо. Самият той посочва, че „действията на героите 
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трябва да вървят така, че да подсказват съответните прилагателни 

имена у читателя“ (вж. Вълчев 2013: 105). 

-Йордан Вълчев е изключително явление в българската 

литература от втората половина на XX век. Като начин на живот, 

ценностна система и морал той не е неин типичен представител. 

След по-подробното разглеждане на подбраните военни 

разкази, предмет на анализите, втора глава съдържа и обзор на 

критическата литература с ксенологичен анализ на основните 

мотиви по темата. Отново основната цел на този преглед на 

рецепцията на автора в различни изследвания е да се определи 

мястото на концепта за войната в контекста на другостта 

(конкретно мотива за вината) в творчеството на Йордан Вълчев.  

От краткото представяне на литературната критика за 

военните разкази на Йордан Вълчев е видно, че специфичният стил 

на автора не остава незабелязан.  

По времето на реалния социализъм авторът е низвергнат, 

обявен е за „враг на народа“, отзивите за него са крайно 

политизирани, със съвсем малки изключения липсва анализ на 

художествените достойнства на разказите. След 10.11.1989 г. 

някои аспекти на разказите са разгледани фрагментарно в отделни 

статии.  

Като цяло обаче разказите на Йордан Вълчев за войната не 

са били предмет на задълбочено изследване. 
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Трета глава съдържа и ксенологичен анализ на водещите 

мотиви по темата в художествените произведения на автора. 

Разказите тематизират несгодите, себеотрицанието и 

високите нравствени устои на българските офицери и войници, 

поставят се екзистенциални проблеми за смисъла на човешкия 

живот, за смъртта, за отношението към другия.  

В тях липсват доминиращите в литературата за този 

исторически период идеологически клишета, отсъстват 

традиционните за времето литературни образи на съветски 

другари, партийни кадри, социалистически лозунги, победоносен 

устрем. Войната е представена не толкова като победа и 

последваща слава, а като физическа и нравствена катастрофа, като 

време и място на преосмисляне на ценности, на катарзис. 

Основното художествено внушение в разказите на Вълчев 

е християнското човеколюбие, което се ражда от вярата в Бога, 

мяра за всичко хуманно се явява християнката етика. Осъзнатото 

и изявеното човеколюбие ги облагородява, отнема „греха“ от тях, 

прави ги свободни. Липсват стереотипите за добро и зло, всичко е 

част от човешката природа.  

Патриотизмът е неразделна част от човеколюбието – за 

автора и неговите герои той е начин на мислене отвъд добро и зло, 

готовност за отстояване на нравствен идеал, не причина или повод 
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за отмъщение и реваншизъм, понятието не включва отстояване на 

химерни национални идеали.  

Четвърта глава на дисертационния труд съдържа 

сравнителен анализ на иследваните аспекти по темата „войната 

като състояние на полярните измерения на другостта“ във  

военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев, респ. 

анализ на проблема за вината в контекста на другостта. Изборът на 

тези автори не е случаен. В представянето на войната в контекста 

на другостта в разказите на двамата има редица прилики и разлики 

както от съдържателна, така и от формална гледна точка. 

Разликите се предопределят най-вече от изходните позиции на 

възприемане на света, от мирогледа на двамата автори и на техните 

персонажи. Във военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан 

Вълчев са пресъздадени две различни ценностни системи, а 

именно – на невярващия в Бога и на вярващия в Бога човек. Оттук 

произтичат и различията в третирането на проблемите за смисъла 

на живота, възприемането на другия и отношението към него, 

греха, свободата, вината, отговорността, необходимата промяна в 

обществото и в отделния човек. Това е причината за различията в 

дълбочината на внушенията, универсалността на посланията и 

възможностите, които двамата автори предоставят на читателите 

за рецептивно доизграждане на художествения текст. Целта е да се 

покаже как войната и основно проблемът за вината се разрешава 

от невярващия в Бога човек и от християнина. Военните разкази 
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на двамата автори са показателен пример за различните пътища за 

разрешаването на този проблем.  

Военните разкази на Волфганг Борхерт на Йордан Вълчев 

са пример за литература, в която е представен „погледът отдолу”. 

В  тях липсват така характерните за литературните произведения, 

тематизиращи Втората световна война, политика на пропаганда и 

идеологическо противопоставяне. За двамата автори войната не е 

просто устрем, героизъм, слава, триумф. В разказите им войната е 

представена като лична, семейна, родова история и драма. 

Персонажите са заобиколени от всеобхватно зло на лишение, 

уязвяване на човешкото достойнство, от мъка и смърт.  

Персонажите на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев са 

млади хора, превърнати в средство за осъществяване на 

стратегически интереси. Тук трябва да се отбележат следните 

нюанси: Докато при Борхерт открито се поставя въпросът за 

вината на тези, които са причинили войната, отговорни за 

милионите жертви, геноцида, ужасите и разрухата, то при Вълчев 

този въпрос липсва. Докато в разказите на Борхерт проблемът за 

деперсонализацията е основен, то в разказите на Вълчев 

проблемът за обезличаването на личността не е обект на 

художествено третиране. Персонажите на Вълчев не са 

„опредметени“, при Борхерт героите приемат по-скоро 

характеристиките на „марионетки“, „униформи“, „държавни 

паметници“, „летви без собствен образ в някаква безкрайна ограда 
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от летви”. Това се обяснява преди всичко с обективните 

исторически факти.  

Проблемът за деперсонализацията в разказите на Борхерт 

е свързан с проблема за заповедта, животът в Третия райх е сведен 

до механично издаване и изпълнение на заповеди. При Вълчев 

този въпрос е поставен по различен начин. Естествено, по време 

на войната българските войници изпълняват заповеди, но тези 

заповеди в разказите на Вълчев  не са инструмент за унижения над 

свои и чужди, а са израз на загриженост на офицера за живота и 

безопасността на всеки един войник.  

Героите на Вълчев не загубват моралните си устои, не 

изпитват така остро криза на идентичността, войната не поражда у 

тях трудно лечими психологически травми. В разказите на Вълчев 

не се поставят въпросите за невъзможността за възвръщането към 

нормалния живот, приобщаването към обществото след войната. 

Тази разлика може да се обясни също с обективните исторически 

факти.  

Общо между героите и художествено претворените военни 

действия в разказите на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев е 

дълбокото прозрение, че чуждият, врагът има същата участ, че 

тяхната съдба е еднаква с тази на войниците, сражаващи се срещу 

тях. Поради това липсва неистовата омраза, желанието за 

отмъщение и възмездие. Нюансът тук се състои в следното: 

героите на Борхерт съзнават, че са заставени да причиняват зло на 
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чужди за тях хора в чужда за тях държава, те (като германци) са 

причината за войната. Такъв проблем не стои пред българските 

офицери и войници, въпреки че България е в политически съюз с 

Третия райх, в края на войната наблюдаваме опит за реабилитация 

на тази вина и отговорност благодарение на участието на 

българската армия в заключителната част на военните действия, 

което създава друг вид атмосфера сред воюващите българи, 

представени в разказите на Вълчев. 

Персонажите на Борхерт изпитват мъчително чувство за 

вина –  вина за причиненото страдание на другия, вина пред 

мъртвите другари, вина за разрухата, вина за самата война. Вината 

е основен проблем във военните разкази на Борхерт. Неговите 

герои живеят с това чувство, възприемат света чрез него, търсят 

път за оправдание и път към бъдещето. Българските офицери и 

войници не изпитват подобно чувство за вина, няма и обективна 

причина за това, поради което този проблем не стои с такава сила 

и значимост пред персонажите на Вълчев.  

Смисълът на живота на православния християнин е 

спасяването на неговата душа. Това той постига с вяра в Бога, с 

духовен живот. Духовният живот започва с признаване на 

греховете, покаяние и смирение и се изразява най-вече в 

пребъдване в словото и отхвърляне на страстите, защото те 

пораждат греховете. За православния християнин Бог е любов, към 

другия, ближния (бил той приятел, чужд или враг) той изпитва 
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любов, не омраза. Свободата за православния християнин се 

изразява в стремежа за живот без грехове: „Ако вие пребъдвате в 

словото, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и 

истината ще ви направи свободни... Истина, истина ви казвам: 

всякой, който прави грях, роб е на греха“ (Иоан 8: 31, 32, 34). 

Православният християнин не се стреми към материалното, към 

преустройство на обществото по нечии идеи, той съзнава 

греховността си и разбира, че необходимата промяна трябва да се 

извърши преди всичко у самия него и че тя се изразява в 

преодоляване на собствените му грехове.  

Персонажите на Йордан Вълчев живеят в ценностната 

система на православния християнин.  Те не парадират с 

християнската вяра, за тях тя е същност, начин на мислене и 

чувстване. Голямата борба за героите на Вълчев се състои в 

борбата със страстите. За тях войната е не е само разруха, тя е и 

време и място на върховно изпитание на тяхната вяра, надежда и 

любов. Те осъзнават, че „с какъвто съд съдят, с такъв ще бъдат 

съдени, и с каквато мярка мерят, с такава мярка ще им се отмери“ 

(Мат. 7: 2). Към чуждия като към ближен изпитват съчувствие, 

състрадание, истинско християнско човеколюбие, което е 

основното художествено внушение във военните разкази на 

Йордан Вълчев. 

Във военните разкази на Вълчев се проявява свойственото 

за християнина разбиране да се прощава на свои и чужди. Укорът 
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е към грешните постъпки, престъпленията, на човека е простено. 

Героите му разрешават проблема за вината чрез признаване и 

отхвърляне на собствените им грехове, покаяние и смирение. 

Преди да извърши невъобразимия си подвиг, поручик Кокаланов 

изрича думите: „голям грях, господа“ („Разгневеният“). След 

спасяването на унгарското дете поручик Кокаланов „бе избистрил 

душата си, беше се претворил. Беше могъщ и способен. И не 

отиваше към смъртта. Отиваше към нови светове. Светове без голи 

победи“ („Разгневеният“). Особено внимание трябва да се обърне 

на последователността на думите: „бе избистрил душата си, беше 

се претворил... И не отиваше към смъртта“, която в най-чист вид 

изразява разбирането на православния християнин за духовния 

живот. Поручик Кокаланов признава греха си, отхвърля го, 

освобождава се от него чрез любов, прави добро и отива не към 

смъртта, а към живота.  След осъзнаването на греховността си и 

поисканата прошка от мъртвеца гробарите „бяха се преобразили. 

Бяха станали по-добри“ („Ковчег“). Признаването на греховете, 

покаянието, смирението, любовта към Бога и ближния – това е 

пътят към истината и живота. Това (в частност) е и пътят за 

адекватното разрешаване на проблема за вината.  

Във военните разкази на Йордан Вълчев съпричастността 

поражда съпричастност, доброто – добро, любовта – любов. 

Другият, чуждият прави това, което нему е направено. В разказа 

„Милое“ след получената помощ от българските офицери и 

войници  сръбският офицер се сбогува с тях с думите: „Сбогом... 
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Сбогом, братя!“. В разказа „Фери Бачи“ унгарецът Фери Бачи иска 

да бъде погребан до загиналия във войната българин Иван Йотов 

– един от българските войници, които спасяват децата от 

унгарското градче Харкан (за повече примери в това отношение 

вж. 3.4.). В разказа „Камбаните на Сремска Митровица” авторът си 

спомня за войната, за проявеното добро към българите от 

унгарците, сърбите, немците и споделя: „И заедно с всички... 

първия ми допир с оня нов, неосъществен, но хубав свят – това, 

което искаме от другите, да започнем сами!”. За Вълчев, за разлика 

от Борхерт,  необходимата промяна, която би създала по-добър 

свят, не е икономическа, политическа или социална, а личностна и 

духовна. Тя трябва да започне и да се осъществи във всеки един 

човек. Тази промяна се изразява в това, „да се прави на другите 

това, което всеки иска на него да се случи“. Показателно е, че 

героите на Вълчев изграждат и живеят в свят на съпричастност, 

добро и любов към другия, чуждия, дори към врага по време на 

една от най-големите злини, сполетели човечеството.  

Във военните разкази на Йордан Вълчев проблемите за 

отношението към другия се решават по пътя на християнската 

етика. Във военните разкази на Борхерт е пресъздаден коренно 

различен начин за третирането им, Борхерт и неговите персонажи 

не вярват в Бог. Както самият автор посочва в есето „Поколение, 

което не се сбогува“, на тях не им е даден някакъв бог, който би 

укрепил техните сърца („Жълтурчето“, „Кегелбанът“) , парадоксът 

е, че те се бунтуват срещу същия този „липсващ“ Бог заради 
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злощастната си съдба. За тях Бог няма уши, не чува („Вкусът на 

кафето просто не може да се определи”), те са гладни, но „Дядо 

господ няма лъжица“ („По дългата, по дългата улица”), те са сами 

и предадени от иначе „несъществуващия“ Бог (по-конкретно за 

това вж. 2.4.). 

За невярващия в Бога човек всичко е позволено и може да 

бъде оправдано. Завърналият се от войната войник, който убива 

човек, за да вземе от него парче хляб, не разбира защо не трябва да 

убива. Та нали е бил гладен („Разкази за христоматия“). Единият 

от двамата снайперисти, пръснали безброй глави на хора, които не 

познават и които не са им сторили нищо, казва: „Все пак... 

Понякога беше забавно. Да, там е всичко. Наистина забавно“. На 

разбирането на другия, че Бог ги е създал такива, той отвръща, че 

Бог има извинение, защото не съществува. А и нали им е било 

заповядано да стрелят („Кегелбанът“). По време на войната Тим 

взема случайно падналото от портфейла на друг войник парченце 

розов плат и му се подиграва пред всички. (Парченцето плат, което 

другият войник носи у себе си като талисман, е от нощницата на 

годеницата му). Другият войник изхвърля парченцето и на 

следващия ден е убит. Тим прибира парченцето плат. След 

завръщането си от фронта той разказва тази история на свой 

приятел и споделя: „Глупости, разбира се, това е съвсем ясно. И аз 

го зная... Но е смешно, знаеш ли, смешно е все пак“ („Може би си 

има розова нощница“). На фронта лейтенантът от разказа „Моят 

блед брат“ изпраща подофицера Хелер, когото ненавижда, да 
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отиде до близкия батальон. Лейтенантът знае колко е рисковано 

това начинание, съзнава, че е най-правилно самият той да отиде, 

Хелер е застрелян, лейтенантът стои над мъртвото тяло и 

злорадства. Но, все пак, остава чувството за вина, защото, дори и 

да убеждава себе си, че няма Бог, дори да се бунтува срещу този 

несъществуващ Бог, човек има все пак съвест, от която не може да 

избяга. Снайперистите  от разказа „Кегелбанът“ завършват 

разговора си с думите : „Хубаво се наредихме“. Войниците, които 

по заповед са запалили руското село, цял живот са преследвани от 

порозовелия от пожара сняг („Котка, замръзнала в снега“). 

Лейтенант Фишер вижда навсякъде 57 мъртви другари и 86 мъртви 

„Ивановци“ („По-дългата, по дългата улица“). Гласовете на 

мъртвите се носят из въздуха и не дават никому покой („Гласовете 

се носят... из въздуха, из нощта“).       

Смисълът на живота на християнина, неговите нравствени 

устои са поставени в ясни рамки. Това в определен смисъл не важи 

за живота на невярващия в Бога човек. Смисълът на живота, както 

и характеристиките на идентичността на невярващия в Бога човек 

могат динамично да се променят, обусловени от най-различни и 

разнородни фактори, което е естествен процес, ако изходим от 

понятието идентичност като динамична, а не статична категория. 

Трябва да отбележим обаче, че моралните, нравствените устои и 

разбирания на невярващите в Бога хора, отношението им към 

другите включват  най-различни често противоречиви житейски 

практики. Ако няма Бог, както е изтъкнато в главата „Великият 
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инквизитор“ на романа на Достоевски „Братя Карамазови“, всичко 

е позволено. Позволено е да не се вярва в Бог, но позволено е и да 

се обвинява Бога за всичко лошо, което се случва, позволено е 

човек да се самоубие, но позволено е и да не се самоубие, 

позволено е да се убива, но може би е по-добре да не се убива. 

Позволено е да се вменява вина на другите като оправдание за 

собствените провали. Позволено е човек да бъде превърнат в 

марионетка, но позволено е и да се бунтува срещу това. Може да 

се изпитва вина за стореното зло на другия, но трябва тази вина да 

се преодолее и оправдае по някакъв начин, например посредством 

убеждението, че такива са били времето и обществото, или  

желанието (при това съвсем искрено) за светло бъдеще и по-добър 

живот. А може и тази вина да е плод на някакви недоразумения, 

фантазми. В резюме – всичко е позволено, всичко може да намери 

своето оправдание. В този смисъл невярващият в Бога човек се 

намира в постоянна криза на идентичността. Негов ориентир са 

собствените му желания, страсти, разбирания, морални устои, но, 

тъй като те непрекъснато се менят, той също се променя и във 

всеки един момент търси да реабилитира за себе си тази промяна.  

Всички тези доводи се привеждат във връзка с 

разглежданата проблематика (войната в контекста на другостта), 

за да се изтъкне на преден план различието в житейското 

поведение на две културни групи, вярващи и невярващи. В случая 

не ги сравняваме за да квалифицираме, а за да демонстрираме два 

типа поведение, както и последствията, произтичащи от двата вида 



30 
 

светоусещане в контекста на преодоляване на психическите и 

душевни травми, нанесени от войната.Този проблем е реален, 

особено когато става дума за участници във войните на XX в., 

Втората световна война, войната във Виетнам, различните инвазии 

с цел „промяна“ на обществената система в държави от Азия и 

Африка в края на XX и началото на XXI в. Като пример можем да 

посочим, че 80 годишни участници във Виетнамската война още 

лекуват „раните“ от войната, много от тях завършиха житейския 

си път със суицид. Същото се отнася за участниците в съвременни 

военни конфликти, няма да бъде по-различна съдбата на 

потърпевшите в настоящи войни (това може да се предвиди), и то 

от двете страни на „барикадата“. 

Чувството за вина в разказите на Борхерт не води до 

катарзис, покаяние, духовна промяна. Чувството за виновност у 

героите е представено по-скоро като психическа травма от 

преживян или причинен ужас, която те всячески се стремят да 

преодолеят. То им пречи да живеят по нормален начин, преследва 

ги, лишава ги от спокойствие, сън и възможност за социална изява. 

Преодоляването на чувството за вина е свързано с прехвърлянето 

й върху другите, като се търсят и намират независещи и 

неподвластни на тях причини и обстоятелства,  на които не са 

могли да се противопоставят, защото просто са били длъжни да 

изпълняват заповеди. Чувстват се измамени и подведени от 

техните бащи, учители, свещеници. Оправдават вината си с 

понесените от тях страдания, с решимостта си за изграждане на 
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нов мирен и справедлив свят. Но, не преживяват духовна промяна, 

остават подвластни на страстите си, живеят в непрекъснат страх и 

несигурност. Пример за това е разказът „Черешите“, в който 

Борхерт изразява чувството за недоверие към баща си. Поражда се 

съмнение в безпрекословната любов на отношението баща – син. 

„Сега изяжда черешите, които са за мен“ – помисли си той. 

– „А треска имам аз…А треска имам аз.“ 

Персонажите на Борхерт не намират адекватно решение на 

стоящите пред тях нравствени и психологически проблеми. 

„Болният се подпираше по стената, връщайки се към леглото си. 

Когато бащата влезе с черешите, той беше заровил глава дълбоко 

в завивките“ („Черешите“). Някои не издържат бремето на 

лишенията и вината и се самоубиват. Други се превръщат в 

маргинали, неспособни за нормален живот, трети успяват чрез 

примитивно прагматично мислене да се впишат в обществото. 

Почти всички трескаво мечтаят за изграждането на бъдещ щастлив 

свят, за „нов облик, нов смях“ („Поколение, което не се сбогува“). 

За разлика от героите на Вълчев те свързват надеждите за добър 

живот с необходимост от социални промени, а не с лична духовна 

промяна. Очертанията на жадуваните социални промени са 

неясни, неопределени. Посланията са антивоенни, пропити с 

разбиране и съчувствие към другия, като това съчувствие носи 

белезите на „атеистичния“ хуманизъм. 
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В заключението на дисертационния труд съдържа в 

обобщен вид достигнатите при решаването на отделните задачи 

изводи с оглед на приносния характер на изследването. 

В по-общ план: изградените във военните разкази на 

Борхерт и Вълчев коренно различни формални и съдържателни 

системи обясняват донякъде случилото се в Германия и България 

преди и по време на войната.  Идването на Хитлер на власт и 

установяването на националсоциализма в Германия са 

предопределени от голям брой исторически, икономически, 

политически, социални и психологически фактори. Но основната 

причина за предаността към фюрера е субституирането на волята 

и вярата на човека в най-широкия смисъл на тези понятия с 

идеологията, което е характерно за всички диктаторски режими. 

Вярата в Бога е заменена с вяра във фюрера и преданост към него. 

Намерен е поредният „светец“ без Бог. В нравствен дълг са 

издигнати расистки „идеали“, омразата, физическото и 

психическото насилие, хомофобията – резултатът е геноцид на 

милиони „различни“. В тази „атмосфера“ възникват историите, 

разказани от Борхерт.   

Йордан Вълчев споделя, че към военния разказ го е 

привличал стремежът и надеждата за бъдеще в един добродетелен 

свят, в който той е отраснал. При Борхерт липсва онова, което в 

немското културно пространство наричат „die heile Welt“ 

(идилията на все още обозримия свят от XIX в.), „die heile Welt“ е 
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изместен от придружаващите нацисткия поздрав думи „Heil 

Hitler“.  Управлението на България преди Втората световна война 

може да се определи като режим с авторитарни особености, 

водеща роля в който играе цар Борис III. Разбира се, 

политическият режим, икономическите и социалните фактори, 

историческото наследство оказват влияние върху манталитетните  

особености на българина преди Втората световна война. Но 

основен фактор във формиране на идентичността на голяма част 

от българите по това време е вярата в Бог. Това е и основата на 

добродетелния свят, в който е отраснал Йордан Вълчев, 

художествено пресъздаден в неговите военни разкази.  

Военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев 

са нагледен пример за два коренно различни начина в третирането 

на проблема за другостта в условията на война. Борхерт се опитва 

да разреши тези проблеми от позицията човек, прилагащ принципа 

на просветителския хуманизъм – „най-добрата религия“ според 

Лесинг в „Натан мъдреца“. Йордан Вълчев тематизира 

отношението към другия от позицията на вярващ християнин. 

Резултатите от прилагането на хуманизма без вяра в социалната 

реалност също са показателни – революции, войни, кризи, стремеж 

към неопределено „светло“ бъдеще, почитане на „светци“ без Бог, 

неразрешими нравствени и психически проблеми. Разбирането за 

ближния (бил той свой или чужд), дадено ни от Иисус Христос, 

също е ясно. Всеки има право на свободен избор.  
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В приложението към дисертационния труд са представени 

преводи на авторката на непреведени досега на български език 

военни разкази от Волфганг Борхерт.  
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СПРАВКА на научните приноси в дисертацията: 

1. Дисертационният труд е първото сравнително 

изследване на аспекти на войната в контекста на другостта във 

военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев 

(ксенологичен анализ). Започнато преди 24.02.22, значимостта на 

изследването става все по-актуално в съвременен геополитически 

план с фокуса си върху отношението към другия.  

2. Направен е обстоен обзор на критическата литература и 

изчерпателно представяне на военните разкази на Волфганг 

Борхерт и Йордан Вълчев. Изследването би могло да има принос в 

популяризирането на творчеството на писателите в българското 

културно пространство. 

3. Анализирано е различното разбиране на понятието 

човеколюбие като просветителски хуманизъм, респ. като 

християнско милосърдие в посланията на двамата автори.  

4. Като най-важен принос на дисертационния труд може да 

се изтъкне тигането на основната цел на изследването – 

представянето на „окопния“ поглед към социалния феномен 

„война“, а именно войната като съдбоносна катастрофа в 

личностен и общностен план vs войната като панорама на 

героични подвизи и постигнати национални идеали. 



47 
 

 

Публикации по темата на дисертацията: 

 

1. „ПРОБЛЕМЪТ ЗА ВИНАТА В КОНТЕКСТА НА 

ДРУГОСТТА. ВОЕННИТЕ РАЗКАЗИ НА ЙОРДАН 

ВЪЛЧЕВ“ 

2. „ВОЕННИТЕ РАЗКАЗИ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ И 

ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ“ 

3. „ВОЙНАТА В КОНТЕКСТА НА ДРУГОСТТА ВЪВ 

ВОЕННИТЕ РАЗКАЗИ НА ВОЛФГАНГ БОРХЕРТ И 

ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ“ 

 

 


