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Актуалност на дисертационния труд 

 

Обект на изследването е темата за „войната в контекста на другостта“ във 

времевото и пространствено измерение на Втората световна война, а предмет на 

изследването се явяват военните разкази на немския писател Волфганг Борхерт и 

представителя на българската литература Йордан Вълчев, а като допълнение са 

включителни монографии и статии, свързани с творчестките търсения на двамата автори. 

 

Основна цел, която докторантката си поставя в изследването, е да изведе на преден 

план пресъздадените със средствата на художественото слово позиции на двамата 



писатели, за които войната е екстремално социално явление, както в обществен, така и в 

индивидуален аспект, и анализирайки ги, да открие общите моменти, различията и тънките 

нюанси между двамата автори при отразяването на войната, оценявана като проява на 

„радикалната другост“. 

 

Актуалността на дисертационната тема не подлежи на съмнение, особено в условията на 

съвременната крайно напрегната обществено-политическа и икономическа обстановка в Европа, на 

ужасяващи въоръжени сблъсъци между Русия и Украйна, сеещи смърт и разруха. Проектирана 

върху нашето съвремие, военната тема, залегнала в основата на дисертационното изследване, 

изисква спешен и задълбочен анализ на проблеми, свързани с абсурдността на войната, героизма, 

смисъла на човешкия живот, толерантността, различността, другостта. Изследването на военните 

разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев открехва вратата към мрачната страна на войната, 

където няма място за еуфоричната патетика или оптимистичното удовлетворение на победителя. 

 

След теоретичната част на изследването в Приложението към дисертационния труд 

Росица Василева представеня свои преводи на стихотворение и три разказа на военна 

тематика, написани от Волфганг Борхерт, непревеждани досега на български език, с което 

докторантката демонстрира езиковите си умения, задълбочеността и ангажираността си 

към проблематиката на изследването, а това заслужава допълнителен комплимент към 

актуалността и приносите на дисертационната тема. 

 

 

Структура, съдържание и научност на дисертационния труд 

 

Представеният дисертационен труд, съпоставящ творчеството на представители на 

немската и българската художествени литератури, е написан на български език. Текстът е 

съставен старателно, прецизно, интересно и в логическа последователност по отношение 

на структурата.  

 

Структурата на дисертационния труд се състои от Увод, четири глави, Изводи, 

Заключение, Приноси, Библиография (10 страници) и Приложения (13 страници), общо 

123 страници в стандартен формат А4.  

 

Структурната и съдържателната страна на разработката, включително цитираната 

библиография показват добра осведоменост на докторантката по отношение на вече 

проведени изследвания по темата, умение за коректно позоваване на литературни 

източници и публикации, сериозно познаване на творчеството на двамата автори и 

способност за извършване на критичен и задълбочен анализ на военна проблематика. 



 

След теоретичния обзор на проблема за войната, предложен в първа глава, в 

следващите две глави Росица Василева последователно и с паралелна точност представя 

двамата изследвани писатели, съответно Волфганг Борхерт във втора глава и Йордан 

Вълчев в трета глава, по една и съща схема, която включва биографичен екскурс и 

последваща информация за творчеството на писателите, с акцент върху военните им 

разкази и техния художествен стил. В последната, четвърта глава дисертантката съпоставя 

в контекста на немската и българската реалност ценностните системи на двамата 

писатели, анализира отношението им към войната, посочва общото и различното в техтите 

светогледи, интерпретацията им на проблема за „чувството на вина“ заради войната. 

 

 

Съответствие между цел и задачи и избраната методика на изследване 

 

Основната цел и задачите на настоящото изследване могат да се отчитат като 

постигнати, позовавайки се на изводите, посочени в края на всяка глава и обобщени в 

Изводи и Заключение на дисертационния труд.  

 

Общият извод на изследването върху проблема за войната в контекста на 

другостта във военните разкази на Волфганг Борхерт и Йордан Вълчев, е финализиран 

чрез съпоставянето на две различни философии в ситуация на война – едната на атеиста 

Волфганг Борхерт, вярващ, в духа на Лесинг, в силата на просветителския хуманизъм, и 

другата на вярващия християнин Йордан Вълчев. Така тези две философии се превръщат 

в демонстрация на два различни начина за тълкуване на понятието „другост“ в ситуация 

на война, пресъздадени посредством силата, динамизма и въздействието на 

художествената литература. 

 

В методологично отношение изследването се базира на използването на 

интердисциплинарен подход, като за постигането на основната цел и задачите се прилагат 

различни методи. Изходен момент на анализа е въвеждането на концепта за литературата 

като интердискурс, обединяващ други екстралитературни дискурси. Важен се оказва и 

дискурсът за литературата като съхранител на културната памет. Но основният 

акцент в методологията на дисертоционното изследване е ксенологичният анализ, много 

подходящ при изследване на избраната тема. 

 

Смятам, че благодарение на използваната комплексна методика са постигнати и 

целта, и задачите на изследването. 




