
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Радослава Велчева Илчева,

член на научно жури за защита на дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ от Румяна Парашкевова Парашкевова

в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,

професионално направление 2.1. Филология – Руска литература и литература на 

народите на ОНД /Руска литература XIX век/.

Дисертационният труд на Румяна Парашкевова ,,Драматическата трилогия на А. 

К.  Толстой  (,,Смъртта  на  Йоан  Грозни”,  ,,Цар  Фьодор  Йоанович”  и  ,,Цар  Борис”). 

Непроизнасяният дискурс и действието”  е с общ обем 290 страници, разпределени във 

въведение, три глави и заключение. Всяка от главите се изгражда от отделни подглави, 

чиито заглавия онагледяват насоката и посоката на анализа. Използваната литература 

включва солиден както в количествено, така и в качествено отношение брой заглавия – 

408 на кирилица и 39 на латиница. Приложен е списък на общо 9 публикации по темата 

на дисертацията,  писани в периода 1986 – 2014 г. Този диапазон е един от многото 

индикатори, подсказващи, че пред нас е една добре премислена и като замисъл, и като 

реализация работа.

Дисертацията  е първото в българската литературоведска русистика изследване, 

посветено  на  драматургията  на  А.  К.  Толстой  и  едно  от  малкото  съвременни 

проучвания  на  творчеството  на  този,  за  съжаление,  слабо  познат  днес  автор.  При 

осъществяването  й  докторантката  е  трябвало да  преодолее  редица  прогнозируеми и 

непрогнозируеми  трудности.  Към  първия  тип  се  отнасят  спецификата  на 

драматургичния  цикъл,  в  който  всяка  от  историческите  драми  от  една  страна  е 

достатъчно  самостойна,  но  от  друга  се  оказва  важна  част  от  цялото;   средищното 

положение на драматургичната творба между две близки и в същото време различни 

знакови системи – литературната и театралната; трудният дори в епохата на Интернет 

достъп на българския  учен до редица източници, намиращи се единствено в големите 

руски библиотеки и т.н.

Като  непрогнозируема  трудност  бих  споменала,  например,  промяната  в 

обществените  нагласи спрямо личността  на Иван Грозни,  върху която е  центрирана 

интерпретацията на западофила Толстой на отразените в трилогията съдбовни за Русия 
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събития  от  последните  десетилетия  на  XVI –  началото  на  XVII  век.  Все  повече  се 

налага мнението, че първият руски и единствен по онова време православен цар е бил 

тенденциозно  оклеветен  от  тогавашния  Западен  свят,  където  неговите  венценосни 

съвременници (Елизабет I) са проявявали далеч по-голяма жестокост и незачитане на 

човешките  права  и  живот.  Руските  историци,  като  се  започне  от  Карамзин,  са  се 

предоверили на злонамерените западни наблюдатели (търговци, дипломати, шпиони, 

авантюристи)  и са тиражирали за столетия напред образа на царя-садист.  Днес тези 

версии  се  поставят  под  съмнение  от  голяма  част  от  представителите  на  руската 

историческа  наука  и  политология,  които  се  опитват  всячески  да  реабилитират 

московския  владетел  –  обстоятелство,  което  не  може  да  не  се  отрази  върху 

съвременното битие на драматургичния цикъл.

Р.  Парашкевова се  дистанцира  от  публицистичната  патетика.  Тя  е  вглъбен  в 

научната  проблематика  учен,  който  си  поставя  амбициозната  задача  да  разкрие  и 

анализира  начина  на  функциониране  на  ,,онези  дискурсивни  пластове  в 

драматургичния текст, които при театралната му интерпретация остават непроизнасяни 

от  сцената  –  паратекстовете  и  ремарките”.  За  целта  авторката  подема  различни 

проучвателски инициативи, които определят акцентите в отделните глави.

Рецептивната  биография  на  драматургичната  трилогия  е  реконструирана  в 

първата глава, посветена на историята на металитературната рефлексия. Аналитичният 

преглед  впечатлява  с  осведомеността  на  изследователката  за  различните  мнения  в 

литературната  наука,  доброто  познаване  на  контекста,  солидната  информираност  за 

протичащите в него процеси.

Централни за изследването са втората и третата глави: ,,Паратекстът в действие 

и действието в паратекста” и ,,Ремарката в трилогията на А. К. Толстой”. Фокусирани 

върху нетрадиционна за класическото литературознание проблематика, те са резултат 

не  само  от  добросъвестния  подход  и  устойчивите  изследователски  интереси  на 

дисертантката.  Те са плод на критичната наблюдателност,  на умението да се открои 

първостепенното в считаното по навик за второстепенно, на способността познатото да 

се  постави  и  разгледа  в  неочаквани  проучвателски  контексти.  Тези  глави  са 

максимално изчерпателни: приносни не само за българското литературознание, но и за 

българското театрознание.
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Наред  с  посочените  от  докторантката  в  автореферата  приноси,  с  които  съм 

напълно  съгласна,  намирам  за  необходимо  да  подчертая  следните  положителни 

моменти в представения за защита текст:

-  Дисертационният  труд  е  закономерен  резултат  от  една огромна  и  трудоемка 

проучвателска работа, която дава здрава основа на направените изводи.

-  Добросъвестно  и  коректно  е  обхванат  и  осмислен  внушителен  по  обем 

критически материал. 

-  Продуктивно  е  разглеждането  на  многократно  обговаряни  топоси  (дворец, 

манастир, площад, гора) през призмата на ремарката.

-  Анализът,  систематизацията  и  функционалните  особености  на  различните 

видове ремарки са впечатляващи.

- Изследователските похвати са разнообразни. В текста има не само наблюдения, 

анализи, коментари, хипотези, но и солидна заявка за по-нататъшни проучвания.

Специално  бих искала  да отбележа езика  и стила на труда.  Пред нас  е  един 

интересен  и  четивен  текст  –  въпреки  специфичната  и  не  дотам  позната  на 

литературоведите терминология. Работата е добре структурирана. Целите и задачите на 

изследването  са  ясно  заявени.  Всяка  глава  и  подглава  са  снабдени  с  графично 

обособени и лаконично формулирани изводи.

Що  се  отнася  до  въпросите  и  бележките,  то  те  са  незначителни  и,  ако  ги 

споменавам, то това е само, за да спазя традициите на жанра.

- Уместно ли ,,побългаряването” на фамилията Гиппиус като Хипиус (с. 36)?

-  Иван  Грозни  не  убива  първородния  си  син (с.  216).  Първородният  му  син 

царевич Дмитрий (1552-1553) умира като бебе при трагичен инцидент.

Дисертацията  ,,Драматическата трилогия на А. К. Толстой (,,Смъртта на Йоан 

Грозни”,  ,,Цар  Фьодор  Йоанович”  и  ,,Цар  Борис”).  Непроизнасяният  дискурс  и 

действието” е стойностен, ярък труд. Показването на изследваното явление в динамика 

е  приносно  и  перспективно.  Крайният  резултат  е  предложеният  нов  поглед  върху 

функционирането на текстове от руската литературна класика. Така за пореден път се 

потвърждава тезата, че в класическия литературен текст за науката е важно всичко – 

дори второстепенните на пръв поглед детайли. 
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Авторефератът  адекватно  представя  структурата  и  съдържанието  на 

дисертацията.

Искрено се надявам, че този впечатляващ труд ще бъде издаден на руски език, 

което ще му позволи да се впише в един широк научен контекст,  да намери своите 

съмишленици и опоненти. И ако А. К. Толстой престане да се възприема като автор на 

границата на ,,големите” и ,,малките” класици, за това ще има неоспорим принос и Р. 

Парашкевова. 

Всичко казано дотук ми дава основание убедено да препоръчам на почитаемото 

научно  жури  да  присъди  на  Румяна  Парашкевова  Парашкевова  образователната  и 

научна степен „доктор“

Дата: 13.11. 2014 г. Член на журито:

София  (доц. д-р Р. Илчева)
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