
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд 

Понятието „правдоподобност” във френското 

фантастично повествование (1772-1840 г.), 

представен от гл. ас. Александра Желева (докторант на 

самостоятелна подготовка) от катедра Романистика при Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор”, професионално направление 2.1. Филология 

(Френска литература) 

 

Предложеният на нашето внимание дисертационен труд в обем от 

213 стр. си поставя за цел, въз основа на анализа на френски литературни 

произведения от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., както и на съответни 

критични и теоретични разработки, да дефинира и интерпретира 

фантастичното като литературна категория чрез понятието 

правдоподобност. Веднага искам да подчертая, че авторката на труда 

успешно е използвала понятието правдоподобност като естетическа 

категория, която й е послужила да проучи в съпоставителен и в 

типологически план значителен брой разнородни по същност 

„фантастични” произведения, подведени под общия знаменател на 

правдоподобността. Прегледността на труда е безспорна: а) ясно 

очертаване на целите на изследването и на приложената методология в 

увода; б) хронологично и типологично обособяване на авторите с техните 

произведения и на предложената от Желева трактовка в двете части на 

труда: в първата, съдържаща две глави, разглеждащи фантастичната 

литература от ХVІІІ в., и във втората, включваща също две глави, 

посветени на фикционалната литература през епохата на романтизма. 

Според мен петата глава, която е отнесена към втората част, може да се 



разглежда и като отделна, трета част на труда, тъй като тя изпълнява две 

много важни допълващи се функции: представлява синтез на резултатите, 

до които авторката стига в предходните глави, и се явява като самостойно  

типологично изследване. Обикновено при трудове от този род 

заключителната част преповтаря в резюме наблюденията на автора, 

осъществени в основните глави. Тук в ролята на заключение е обособена 

цяла глава с приносни моменти в теоретичен план. 

Впечатляваща е библиографията, на която авторката се позовава при 

осъществяване на своите проучвания: 112 ексцерпирани източници и 144 

критически изследвания. При запознаването с труда читателят се 

убеждава, че зад тази статистика изпъква теоретическата компетентност на 

Александра Желева, точното използване на терминологията, нейният 

собствен принос при прецизирането на термините, умението й, при 

различните произведения, да следва проявленията на обединяващата ги 

естетическа категория за правдоподобност при фантастичната литература.  

Като изхожда от дефинициите, които теоретиците на фантастичното 

от епохата на романтизма предлагат,  авторката прави две предварителни 

уточнения във връзка с проблема за правдоподобността (а именно, че чрез 

него се определя специфичната концепция за фантастичното във френската 

литература от разглеждания период и че този проблем ще бъде разглеждан 

най-вече като естетически проект). Тези уточнения се явяват ръководни 

принципи при убедителното реализиране на цялостното изследване. 

Желева прилага комплексна методология, базирана главно на два подхода: 

контекстуален и формалистичен. Тук трябва да прибавим и 

съпоставителният подход в синхронен и диахронен план, приложен в 

заключителната глава с цел осъществяване на типологична класификация 

на фантастичното в литературата от разглеждания период Тази 

методология се налага от богатството на избрания корпус и от неговата 

разнородност. Той включва не само художествени и/или критически 



произведения на добре известни автори като  мадам дьо Стал, Жорж Санд, 

Сент-Бьов, Сен Марк дьо Жирарден, Готие, Балзак, Нодие, Мериме, които 

в една или друга степен са свързани с проблематиката на фантастичното, 

но и по-малко познати автори от ХVІІІ в.  като мадам дьо Жанлис, Дюкре-

Дюминил, Жак Казот, Ретиф дьо ла Бретон, Реверони Сен-Сир. Трябва да 

призная, че казаното от Желева за последните автори е предизвикателство 

за мен като читател, който ще има и теоретичен ориентир при 

запознаването със съответния текст. 

Несъмненото умение на авторката да осъществява задълбочен анализ 

на литературните факти и да синтезира своите наблюдения, държейки 

сметка за теоретическите постановки на авторите, занимавали се с 

проблемите на фантастичната литература, й позволява да реализира научен 

труд, отговарящ на всички изисквания за докторска дисертация с 

безспорен принос в литературната наука. Наложително е да бъдат 

подчертани следните основни приносни моменти: а) съставен е оригинален 

корпус, обединяващ фикционални текстове, които не са били изследвани в 

тази перспектива; б) предложена е оригинална типология на 

фантастичното, която отразява повествователната специфика на 

фантастичния текст в синхронен и диахронен план; в) анализирана е 

ролята на правдоподобността в рецепцията на английския готически роман 

и на произведения Хофман във Франция, както и в теоретичното и в 

художественото творчество на френски автори от двата периода. Тук 

трябва да се прибави и фактът, че подобно изследване не е правено от 

български литературовед, и в този смисъл то е принос и в българската 

литературна наука (в скоби ще отбележа, че авторефератът достатъчно 

добре представя на български език съдържанието на цялостния труд). 

Не мога да не подчертая и факта, че разглежданата дисертация е 

безупречна в езиково и стилно отношение. 



Изложените по-горе наблюдения ми дават основание да изразя 

категоричното си становище, че гл.ас. Александра Желева заслужава да й 

бъде присъдена научната и образователна степен „доктор”.  

 

 

         

Велико Търново, септември, 2015 г. 

      проф.дфн. Паисий Христов 


