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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият  дисертационен  труд  изследва  и  представя  Чеховата  проза  чрез 
анализи на конкретни произведения през оптиката на телесността и нейните кодове. 
Насока при формулирането на темата даде самото творчество на А. П. Чехов, в което 
прави  впечатление  прецизността  при  изграждането  на  образа  и  обстановката,  в 
описанията  на  природата  и  предметния  свят,  внимателното  вглеждане  в  детайла  и 
създаването на значещо, символно натоварено изображение, а не просто фон, на който 
протича  сюжетното  действие.  При  моделирането  на  персонажите  си  писателят 
демонстрира удивително художествено умение с убедителността и пълнокръвието на 
портретните им изображения, когато използва дори само няколко щриха, неговите герои 
изпъкват  като  „живи“,  те  живеят  със  своите  тела  в  читателското  съзнание  и 
въображение.

Друг важен момент в творческите принципи на Чехов егероите да се разкриват 
чрез действията си, а не повествователят да обяснява състоянията им и да разказва с 
многословни пояснения на  читателя  какви са  те  всъщност.  В тази връзка  трябва  да 
отбележим, че действието минава през тялото и неговия език,  че и неговият смисъл 
може да бъде разчетен през телесните кодове.

В работата с Чеховата проза стигаме до заключение, че всичко, приемано като 
„външно“,  всъщност  е  закодирало дълбок  вътрешен смисъл,  не  е  просто неизменен 
белетристичен атрибут, а е равнопоставен, а в някои случаи и първостепенен елемент, 
който  разкрива  по-пълно  авторовата  идея  и  вложения  в  съответното  произведение 
нравствено-етичен и философско-естетически замисъл.

Онова,  което  окончателно  насочи  вниманието  ни  към  четене  на  Чеховото 
творчество през кодовете на телесното, е познатата фраза от писмо до А. Н. Плешчеев, а 
целият  пасаж  е  определян  като  идейно  и  нравствено  творческо  кредо  на  писателя: 
„Моята  светая  светих  е  човешкото  тяло,  здравето,  умът,  талантът, 
вдъхновението и най-абсолютната свобода, свобода от силата и лъжата, в каквото и 
да се изразяват последните две. Ето програмата, която бих следвал, ако бях голям  
художник.“1 Разбира се, отчитаме, че това е съждение от личната кореспонденция на 
писателя и няма претенцията да бъде ръководен художествен принцип. Самият факт, че 
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човешкото тяло е поставено на първо място, а не други категории,ни дава основание за 
едно по-сериозно вглежданев мястото на тялото и всичко, свързано с него, в прозата на 
Чехов. Друга подобна мисъл откриваме сред Чеховите размисли – „Да се забрани на 
човека материалистическото направление, е равносилно да се забрани търсенето на 
истината. Вън от материята няма опит, нито познания, значи - и истина”2. Отново 
уточняваме, че цитираното насочи вниманието ни към мястото на тялото в прозата на 
Чехов, а настояването ни е, че подобен подход ще даде най-малкото още една гледна 
точка към творчеството на писателя и ще изведе нови смисли, които иначе биха били 
пропуснати или недоизяснени, ако телесното бъде пренебрегнато. В случая целта ни не 
едаабсолютизирамемястото на тялото и да ограничим четенето само през него,  а  по 
наше мнение темата дава възможности за извеждане на нови концепти,  до които се 
достига именно благодарение на избраните подход и методология.

Няма спор в това, че тялото има свой език, в подкрепа на което говорят, от една 
страна,  интересът  към  него  и  неговата  същност  векове  наред,  и  от  друга  - 
многобройните научни изследвания повече от половин век насам. Няма съмнение, че то 
„говори”  така,  както  използвайки  вербалния  език,  ние  изказваме  мисли,  предаваме 
чувства, даваме информация за нас самите или за света около нас. Най-често тялото 
казва  истината  за  психическата реалност на  индивида,  онова,  което думите скриват, 
тялото  несъзнавано  разкрива.  Телесността  на  фикционалния  образ  също  изрича 
истините, които по един или друг начин думите се опитват да скрият или неглижират. 
Вербалният  език  е  контролируем –  например  чрез  мълчанието,  отказът  от  реч  като 
форма  на  контрол  и  власт,  докато  телесният  език  е  винаги  изричащ онова,  което  е 
индивидът в момента като определен субект.

Всичко  това  наложи  конструирането  на  понятието  –  „езици  на  телесното”, 
стъпило върху вече наложилото се „език на тялото“. Проучването на проблема показа, 
че всъщност тялото може да бъде разчетено не просто като „говорещо“ и използващо 
един универсален език. Замяната на лексемите „тяло“ с „телесно“ се наложи от това, 
че съществителното „тяло“ ограничава, затваряйки се в собствената си номинативност, 
а то в случая е много повече от границата на самото тяло и онова, което го назовава. От 
прилагателното „телесен“, което се отнася до всичко, свързано с тялото – материалното, 
предметното, сетивното, чувственото, плътското, сексуалното, половото и пр.,  тялото 
отвъд самото тяло, се достига до телесното в неговата философска и идеална ипостаса. 
От друга страна, тялото в литературата, а и в изкуството въобще, не е реалното такова, 
взето  от  света  на  материята.  Настоящата  работа  изследва  „фикционалното  тяло“  на 
литературния образ, който е вече знак от друг порядък - метафора, символ, алегория на 
обектите  от  действителността,  които  от  своя  страна  предявяват  „субективни 
настоявания“, които носят нови смисли и послания.

Единственото и множественото число в метафорите „език на тялото” и „езици 
на телесността” можем да приемем като относителни, условни, защото, както знаем, в 
различните култури някои от знаците, които тялото продуцира, имат различни значения, 
понякога дори противоположни, едно и също означаващо в определени култури може да 
има  различни  означаеми,  различни  референти.  В  този  смисъл  е  по-коректно  да  се 
говори  не  за  „единичност”  на  тялото,  а  на  телата,  тялото  в  неговите  множества  и 
антонимни двойки (мъжко/женско; здраво/болно; окултурено/диво и пр.). Що се отнася 
до  втората,  по-неразпространена,  но  базисна  за  работата  метафора  -  „езици  на 
телесността”,  множественото  число  тук  насочва  към  усещането,  интуицията, 
схващането,  че  може  би  не  говорим  по  един  и  същ  начин,  т.е.,  че  тялото/телата, 
телесността  не  означават  по  един  и  същ начин  изживяването  на  любовта,  смъртта, 
болестта, социалните отношения, властта, че излъчват различни означаващи, жестове, 
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знаци, чиято хетерогенност и множественост литературата се опитва да представи чрез 
единствения език, който има – словесния, и чрез него да означи/пресъздаде.

Доколкото тялото/телесното може да бъде мислено като абсолютното друго на 
рациото,  логоса,  еднозначното означаване,  а  и неговият опит -  като  непредставим с 
думи, невъзможен за назоваване, то знаем, че литературата от своя страна винаги се е 
опитвала  да  компенсира тази невъзможност,  да преодолее тази пропаст,  този хиатос 
между  сомата  и  логоса,  символното  и  семиотичното,  да  означи  този  принципно 
неозначим в рациото, езика, опит на любовта, болката, болестта, смъртта, и пр., т.е. да 
сътвори в езика свои различни, несъвършени езици на телесността.

Избраната  оптика  на  четене  на  Чеховото  белетристично  наследство  през 
телесността  допринася  за  проясняване  на  някои  сфери,  останали  извън 
литературоведското полезрение или поне слабо засягани,  представя още една гледна 
точка към творчеството на писателя Чехов, което ни дава основание да смятаме темата 
и постигнатото в труда за иновативно.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Темата на представения за защита дисертационен труд е „Езици на телесното в 
Чеховата проза“. Самата тема на работата се зароди до голяма степен под влиянието на 
множество литературни източници, различни по стил, език, философия и насоченост на 
езика на тялото спрямо читателската аудитория. Проблематиката – тялото и най-общо 
казано неговия „език“, се занимава с изследване на „материалната“ страна на въпроса – 
тялото, и паралелно на „идеалната“ – тялото-корпус. Двата подхода се събират в един 
фокус  и  изследваният  обект  придобива  пълнота,  която  не  би  била  постигната,  ако 
изберем само единия от тях.  Обект на настоящия дисертационен труд са конкретни 
произведения от Чеховата проза анализирани през призмата на телесността и нейните 
кодове. Чрез широкото понятие „телесно” преодоляваме ограничаващото „тяло”, както 
бе  казано,  и  достигаме  до  сфери  отвъд  конкретиката.  Изборът  върху  прозата  на 
писателя бе продиктуван от значително по-слабия интерес от страна на изследователите 
към нея, отколкото към драматургията му. Особено видно е това в сборници, посветени 
на А. П. Чехов и неговото творчество, където големият процент (около 60-70%) се пада 
на текстове, посветени на Чеховата драма. Сред изследванията на българските русисти, 
а и не само, липсват подробни изследвания върху по-обемист текстови корпус от Чехово 
прозаическо творчество, което правим с настоящия труд. В дисертацията са предложени 
анализи  на  40  текста  от  ранната  и  късната  проза  на  Чехов,  което  до  момента  не  е 
правено.  Най-често  задълбочените  анализи  са  посветени  на  емблематични 
произведения, а други просто се споменават.

Целта на изследването е да се анализират и интерпретират текстове от ранната и 
късната проза на Чехов през импликациите на телесността, което представя една нова, 
различна  гледна  точка.  Някои  от  тях  обект  на  литературоведски  интерес,  други 
значително по-малко интерпретирани. Поставената цел изисква откриването на общото 
чрез  систематизирането  в  тематични  корпуси  и  извеждането  на  единна  нишка  в 
прозаическите текстове на писателя през теми и мотиви, залегнали в избраните творби. 
       За осъществяването на целта в изследването поставяме следните задачи:
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1.  Да се създаде оперативен понятиен апарат и методологически подход, които 
да  се  използват  при  интерпретацията  на  литературния  текст.  В  случая  те  са 
приложени към прозата на Чехов. Дефинирани са две от централните понятия 
„език на  тялото” и „езици на телесността”  и  техните семантични разлики и 
нюанси;

2.  Да  се  ревизират  разработки  и  „четения”  на  тялото  и  телесността  в 
съвременната  хуманитаристика  през  понятийния  апарат  на  философията, 
антропологията,  семиотиката,  психоанализата,  културните  изследвания, 
изкуствознанието, литературната критика и т.н.; 

3.  Избор  и  селектиране  на  конкретните  текстове  за  анализ,  като  някои 
предварително набелязани творби отпаднаха, поради слабата представеност на 
телесното в тях или недостатъчната им обвързаност с обособените тематични 
регистри. В избраните творби тялото заема ключово място при моделирането на 
персонажа и има отношение към сюжетното действие, без да абсолютизираме и 
ограничаваме четенето само през него; 

4.  Систематизиране на  сюжетните  модуси,  засягащи литературното тяло през 
различни  тематични  оптики  -  страх,  еротика,  социален  надзор,  гранична 
ситуация  между  живота  и  смъртта  и  пр.  Тези  тематични  ядра  формираха  и 
основната концептуална мрежа на късната Чехова проза, а техният „зародиш“ е 
проследен и в ранните текстове на писателя, което остойностява и преосмисля 
тяхната роля в цялото прозаическо наследство на А. П. Чехов.

За  да  осъществи  целта  и  задачите  настоящият  дисертационен  труд  се  опира 
върху направления  в  съвременната  хуманитаристика:  семиотика,  лингвистика, 
антропология, психоанализа и използва следните методи:

1. Проучване, систематизиране, обобщение и формулиране на изводи на базисни 
разработки върху спецификата на прозата,  жанра на повестта и късия разказ, 
особеностите на комичното, както и рецепцията на прозата от ХІХ век;

2.  Конструиране  на  модел  и  теоретично  обосноваване  на  изследване  на 
прозаически текстове през тематични модуси.

3.  Сравнение и систематизиране на литературно теоретични, металитературни 
текстове, както и текстове, посветени на езика на тялото;

4.  На  базата  на  анализ,  смислово  обвързване  в  композиционна  цялост  на 
прозаически текстове.

Структурата на  дисертацията  е  съставена  от  три  основни  части,  вътрешно 
разслоени:

Първа глава е разделена на две части, като първата от тях разглежда езика на тялото 
в  интердисциплинарен  план,  който  се  опира  на  обширен  текстови  корпус  от 7



изследвания по темата за езика на тялото през невербалната комуникация, знаковите 
езици,  паралингвистиката,  семиотиката,  философията  и  пр.,  същевременно  ревизира 
наличния  понятиен  апарат,  който,  както  става  ясно,  е  твърде  неединен  и 
несистематизиран. На базата на проученото се извеждат оперативни понятия  и термини 
за конкретното изследване при анализа на литературни текстове. В тази част също така 
са  потърсени  паралели,  допирни  точки  между  вербалния  и  невербалния  език  през 
лингвистиката,  паралингвистиката  и  семиотиката.  Философското  осмисляне  на 
телесността прави и крачката от чисто практическата употреба на понятието за език на 
тялото към философизирането му и преминаване към проучване на избраната тема - 
езици на телесността. Втората част на първа глава въвежда телесното в поетиката на А. 
П.  Чехов  през  изследвания,  засягащи  мястото  на  вещите,  възприятията,  тялото  на 
героите и социалното тяло. Отделна подчаст е посветена на темата езици на телесното в 
контекста на българското чехознание. В края на тази част се прави преход към мястото 
на тялото в ранната проза на писателя. 
     Втора глава от работата е посветена на ранното Чехово прозаическо наследство. 
Като се проследява от една страна формирането на младия писател, като за целта се 
ползва  богат  материал  от  личната  кореспонденция  на  Чехов  и  металитературни 
текстове,  чийто  обект  е  ранната  проза  и  от  друга,  се  въвежда  темата  за  човека  и 
неговото  тяло  в  този  етап  от  творчеството  на  младия  белетрист.  Предложените 
конкретни анализи на разкази и повести са обединени в тематичните корпуси – смъртта 
и  скръбта,  любовта  и  страстта  и  комичното,  което  е  по-подробно 
проследено.Анализътпрез комичното и карикатурното в образите е своеобразен акцент 
в главата,  тъй като по-голямата част от текстовете от този период са хумористични. 
Сред  заглавията  са  както  многократно  интерпретирани  текстове  като  Смъртта  на 
чиновника,  Маската,  Дебелият и тънкият,  Щерка на Албион,  Агафя,  Стриди и др., 
така и текстове, които рядко са обект на анализаторските интереси на литературоведите, 
като най-често те просто се споменават,  без да бъдат интерпретирани задълбочено – 
Беда, Мъка, Вещица, Налим, Винт, Радост, Трагикът, Злосторник, Хирургия, Мъртво  
тяло, Съпруга, Убийство и др. Главата завършва с анализ на повестта Светлини, която 
бележи и преходът между двата периода в белетристиката на А. П. Чехов.
     Трета глава на дисертационния труд се опира върху анализи на емблематични 
произведения от късната проза на Чехов като Човекът в калъф, Палата №6, Черният 
монах, Скучна история, Архиерей, Ариадна, Дамата с кученцето, Жена ми, Страх и 
др., които от своя страна, отново са обединени в тематични корпуси – калъфното тяло 
като  убежище  на  екзистенциалните  страхове,  еротиката  на  тялото  през  женската 
телесност,  „диалозите” между половете  и  мястото на  телесността в тях,  социалният 
надзор през семейството, клиниката, затвора и темата за смъртта. Главата завършва с 
анализ на последния Чехов разказ Годеница, който е своеобразно събираемо на темите и 
мотивите,  останали  актуални  за  писателя  през  последните  години  от  живота  му  и 
въплътени в неговото белетристично и драматургично творчество.
     Избраният подход към Чеховите текстове е да бъдат четени през различните модуси 
на  телесното  –  социалното  (семейството,  клиниката,  затворът),  любовта  и  страстта, 
женската  телесност,  мястото  на  тялото  в  мъжко-женския  диалог,  страха,  граничната 
ситуация между живота и смъртта, както и телесното при моделиране на комичното и ~ 8 ~



карикатурното,  като  при конкретните  анализи се  отчита и мястото на специфичните 
атрибути, свързани с телесността -  дрехата, костюма на героите, различните предмети, 
частите на интериора, природните описания - също важна и значеща част за едно по-
цялостно осмисляне на авторовата идея.
      В  библиографията на дисертационния труд са  посочени над 250 заглавия на 
български, руски и английски език, голяма част от тях са цитирани в същинския текст 
на работата. Използваната литература дава една добра отправна точка за изследователя, 
избрал да интерпретира темата за  тялото,  адаптирана към полето на художествената 
литература.След навлизане в историята на предмета,  смятаме, че темата за  тялото и 
телесността  е  слабо  или  в  най-добрия  случай  фрагментарно  засягана  до  момента  в 
изследвания  и  отделни  разработки  в  Чеховото  творчество  (предимно  се  отчита 
функцията  на  детайла,  мястото  на  природата,  портретните  описания,  цветовата 
символика, сцените на хранене и пр. фрагменти) и в този смисъл настоящият труд прави 
опит  да  предложи  нова  гледна  точка,  от  която  се  изгражда  по-подробна  и  плътна 
картина – основа за по-сетнешни разработки.

СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

С така поставените цел, задачи и логиката на изследването, а също и жанра на 
дисертационната тематика бе съобразена и структурата на работата.  Тя се състои от 
увод, три глави, всяка от които търпи допълнително вътрешно разслояване, заключение 
и списък на използваната литература.

УВОДЪТ представя  обекта  на  настоящото  изследване  и  изяснява  основното 
понятие – „езици на телесното“, оразличавайки го от известното – „език на тялото“. 
Мотивира се изборът и необходимостта от конципирането на понятие, приложимо към 
фикционалния образ и художествения текст, посочват се разликите между физическото 
и  фикционалното  тяло.  С  въведението  се  поставят  дефинициите  за  обект,  предмет, 
целите и задачите на дисертационния труд, посочва неговите методологическипохвати, 
композира структурата на цялостния труд.

ПЪРВАТА  ГЛАВА,  озаглавена  „Език  на тялото“  катоинтердисциплинарен 
концепте  разделена  на  две  части,  които  от  своя  страна  са  изградени  от  подчасти, 
представящи  тялото  в  различни  аспекти.  Главатавъвежда  в  историята  на  въпроса  и 
тематизира  езика  на  тялото,  от  който  в  голяма  степен  е  провокирано  настоящото 
изследване.  По  презумпция  се  отчита,  че  работата  е  ангажирана  с  анализ  и 
интерпретация на литературни текстове, което налага специфично осмисляне на темата, 
т.е. надрастване на конкретните наблюдения върху реални феномени.

Човешкото  тяло  не  е  преставало  да  бъде  обект  на  изучаване,  още  древните 
философи и  учени  свързват  физическото поведение със  значения,  но  за  системно  и 
детайлно изучаване езика на тялото в научен аспект се заговаря едва през последните 
пет-шест десетилетия. 
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Конспективно е проследено от първите,  които открояват режимите на телесно 
поведение,  присъщи на  човека  -  древните  гърци -  Хипократ  и  Аристотел,  по-късно 
Цицерон, през изолирани студии върху езика на тялото от по-късни времена на Френсис 
Бейкън, Джон Булуър, Гилбърт Остин, Джовани дела Порта и Шарл Лебрюн, Джовани 
Бонифацио  и  Джон  Булуър.  Набелязани  са  моменти  във  философската  мисъл  през 
вековете, където на пръв поглед тялото съзнателно бива пренебрегвано, омаловажавано, 
обезценностявано  за  сметка  на  „нетелесното”.  Така  например  в платоническо-
християнската традиция, както и в картезианската модерност, тялото винаги се намира в 
подчинена  позиция  спрямо  Логоса,  Духа,  Разума,  Езика:  нетелесните  същности. 
Отбелязва се, че още във византийската християнска философия започва да се гледа на 
тялото  като  на  неразчленимо  от  душата.  Маркирани  са  моменти  от  историята, 
постепенно тялото е „преоткрито” и отново става обект на интерес за Рене Декарт и 
философския рационализъм наXVII век, а през ХVІІІ век започва смесването на телесно 
и душевно, осъзнава се неопределената граница между тях, това е и период, в който 
литературата  ще  става  все  „по-любопитна”  към  човешката  физиология,  към 
особеностите на телесността, характеристиките на тялото ще бъдат пренесени и върху 
социално  йерархизираната  организация  на  обществото.  Отбелязана  е  и  работата  на 
Чарлз Дарвин през ХІХ век, който може да бъде определен като най-ранния експерт, 
направил сериозни научни наблюдения върху езика на тялото. От края на ХІХ век насам 
постепенно тялото и телесността като цяло „завземат по-предни позиции” в изкуството, 
културата и обществото, то бива извадено на показ, като се преоткрива неговият език и 
се разчита като универсален код.

Наблюденията върху езика на тялото бележат подем след Втората световна война 
и се спираме върху специализирани публикации върху езика на тялото, появили се в 
края на 40-те и 50-те години - изследванията на Ф. Боас Д. Ефрон, Е. Сепир, М. Мид. 
Нов  етап  в  познанието  за  телесната  динамика  с  изследванията  на  Рей  Бърдуистъл, 
разработките  на  Дезмънд  Морис.  Обзорът  достига  до  изследвания  от  началото  на 
ХХIвек,  в  които  езикът  на  тялото  попада  в  обсега  на  формиралата  се  интернаучна 
дисциплина – невербална семиотика, и основните й подсистеми.  

Преминава се през културологията и литературознанието, които обръщат поглед 
към  тялото  и  основополагащатакнига  „Творчеството  на  Франсоа  Рабле  и  народната 
култура на средновековието и Ренесанса”на МихаилБахтин с теорията за гротескното 
тяло, която популяризира интереса към знаците на телесното в културата и в частност в 
руската култура, придобила актуалност в края на 90-те години и приносните разработки 
на  интересуващата  ни  проблематика  на  М.  Ямполски,  В.  Подорога,  сборниците 
,,Психология  на  телесността:  между  душата  и  тялото”,  ,,Логосът  на  живото  и 
херменевтиката на телесността”и ,,Тялото в руската култура”, както и особено ценният 
с насоките, които дава на настоящата работа сборник - ,,Тялото в руската култура”, под 
съставителството на Г. Кабакова и Ф. Конт и др. 

В частта   Дефиниции за  „език на тялото”сеобобщава  разбирането за  това, 
какво е езикът на тялото, и се извежда формулировката: езикът на тялото представлява 
всяко движение на тялото или поза, включително лицевите изражения, които изпращат 
съобщения на  околните.  Всяка  част  от  човешкото тяло,  дори в  състояние на  покой, 
пренася значения, които зависят от физическия, социален и културен контекст, който 
ги ,,чете”. 

В почти всички практически изследвания се  достига  до извода,  че  езикът на 
тялото е особено важен и често решаващ фактор в комуникацията. Езикът на тялото е 
елемент от общуването, който не трябва да се пренебрегва, защото той дава насоки, 
които вербалният момент може да не покаже или съзнателно да прикрие.

Подробно  са  разгледани  и  елементите  на  езика  на  тялото  като  необходим 
медиатор  при  социалните  взаимодействия.  Лицевите  изражения  и  движенията  на ~ 10 ~



тялото,  които  могат  да  подпомогнат,  трансформират  или  разрушат  вербалното 
изказване,  изразявайки  значения,  които  вербалният  език  отбягва  или  „надвишава“. 
Жестовете, от своя страна, нерядко дефинират начини на поведение, санкционирани от 
социалните нагласи,  основните кодове и ритуали,  които предават културните норми. 
Езикът на тялото е и възможност за разбиране на някои от фундаменталните стойности 
и специфики на манталитета, характеризиращ дадено общество.

В  следващата  част Основни  „елементи”  на   езика  на  тялото  и  техните 
значения са предложени тълкувания на езика на тялото през отделните му части като е 
потърсена  и  доказана  универсалността  му  на  базата  на  разнообразен  многоброен 
литературен материал.  Сред изводите е тълкуването на най-честите човешки телесни 
поведения, отчита се фактът, че нещата не могат да се сведат до универсални параметри 
и значения. От публикуваното по темата става ясно, че е трудно да се определи как и 
каква част от комуникационната система, възприемана като език на тялото, е унаследена 
и каква научена, но се отчита и схващането за тяхната универсалност, което все още 
намира многобройни поддръжници.

Отбелязано  е,  че  в  съвременните  изследвания  по темата  езикът  на  тялото  се 
изучава от различни гледни точки, като винаги се отчитат няколко важни аспекта при 
дефинирането  му.  Неизменно  се  вземат  предвид  културата  и  етническата 
принадлежност на наблюдаваните индивиди, техните пол и възраст, прави се разлика 
между  естествен,  т.е.  искрен,  и  фалшив,  лъжлив  език  на  тялото.  Разглеждат  се 
отделните части на тялото,  системата от жестове и съответно – сигналите,  които те 
изпращат. Отчитаме достигнатите изводи и ги ползваме при конкретните анализи на 
художествени текстове.

В  частта Телесното  -  лингвистика,  паралингвистика,  семиотика. 
Семиотична  терминология  и  език  на  тялото/езици  на  телесността  темата  е 
обгледана и обговорена през терминологията и понятийния апарат на науките за езика, 
което дава ценна насока при интерпретацията на тялото и телесността в литературния 
текст. Идеята е да се направи преход към полето на литературознанието.Лингвистиката 
приоритетно се занимава с онова, което обхваща вербалното, но за да се разбере по-
добре  феноменът  език  е  необходимо  преминаване  отвъд  чисто  езиковото, 
лингвистичното.  Граматиката  се  фокусира  върху  писаното  слово  и  по  този  начин 
„пропуска” невербалните средства, които са съществена част от устната реч.Осъзнатата 
важност на невербалните средства в процеса на общуването подтиква лингвистите да 
търсят  нови  концепции  и  подходи,  да  създават  нови  понятийни  апарати  и  води  до 
обособяването на научни дисциплини като психолингвистиката например.

Към  паралингвистичните  кинетични  средства  се  отнасят  жестове,  мимики  и 
телодвижения, които са част от вербалното съобщение и са пряко свързани с речевото 
взаимодействие. Тоест паралингвисиката е твърдо обвързана с вербалното съобщение и 
на  несловесния  елемент  се  гледа  като  на  спомагателен,  допълнителен.  Приемаме 
твърдението,  че  вербалните  и  невербалните  средства  при  съвместното  им 
функциониране  изграждат  „общ  език”,  в  който  взаимно  се  подпомагат,  допълват, 
заместват с оглед повишаване ефективността на съобщението.

Всъщност, спирайки се на художествения образ и неговото „художествено тяло”, 
в терминологията на семиотиката ние го приемаме като „знаково тяло”, знаконосител, 
който  гарантира  манифестацията  на  знака,  пренасянето  му  по  знаковия  канал  и 
чувственото му възприемане от адресата.В полето на литературата тялото-знаконосител 
само  настоява  да  бъде  „физически  субстрат”,  тъй  като  той  е  моделиран  чрез  друга 
знакова  система,  тази  на  вербалния  език  и  слово,  т.е.  пред  нас  е  удвоена  знакова 
система. 

В настоящата  част е разгледан езикът на тялото в  интердисциплинарен план, 
опирайки се върху обширен текстови корпус от изследвания по темата през различните 11



подходи  и  гледни  точки  на  невербалната  комуникация,  знаковите  езици, 
паралингвистиката, семиотиката, философията и пр., същевременно ревизира наличния 
понятиен апарат, който преценяваме като неединен и несистематизиран. Това наложи 
извеждането на оперативни понятия  и термини премислени и адаптирани за анализ на 
литературни  текстове.  Също  така  търсим  и  паралели,  зоните  на  засичане  между 
вербалния  и  невербалния  език.  Неминуемо  бе  необходимо  и  преминаване  от  чисто 
практическата употреба на понятието за език на тялото към философизирането му и 
преминаване към проучване на избраната тема - езици на телесното.

Втората  част  на  Първа  глава І.2.  Поетика  на  телесното  в  творчеството  на 
Чехов  е  посветена  на  телесното  в  Чеховото  творчество  и  е  разделена  на  четири 
подчасти.  Първата  -Полето  на  телесността,се  наема  да  потърси  отговора  на 
въпросакакво е мястото на тялото при моделирането на образа и неговата функция при 
изграждането на творбата в прозата на А. П. Чехов. Проследява се как заговаря тялото и 
какви са различните „говорения” на телесното, специфичните му „сомалекти” в прозата 
на писателя.

 При Чехов много ясно може да бъде открита визията на художника и на медика, 
познаването  на  различните  „ипостаси”  на  телесното,  оттук  идва  и  богатството  при 
изобразяването на телесността на художествените му образи, използва се максимално 
потенциалът от възможните смисли, които да бъдат заложени в него. Чеховите герои 
живеят със своите тела, те са осезаеми, „живи”, създават усещането за „среща” с реални 
хора. Тялото в художествения текст поражда определени смисли и настроения на които 
се спираме през общото и частното при моделирането на образите в конкретиката на 
телесното.  

В подчастта Вещите, възприятията, усещанията и телата  се стъпва върху 
наблюдението за специфичното и важно място на вещта в творчеството на Чехов, което 
води до внимателнотоизграждане на телесното на персонажите. Той не работи с типове, 
у всеки негов герой има някаква специфична отлика от другия, някакъв акцент, който го 
индивидуализира. Външността е значеща, тя е своеобразно „въведение” към личността 
на  човека,  внимателният  поглед  би  могъл  да  „резюмира”  в  най-общи  линии 
биографията на човека. Това прави и Чехов във/чрез външния портрет - той насочва, 
подготвя,  доуплътнява  или  променя  представата  за  съответния  герой.  Понякога 
видимото се разминава с реалността на „вътрешното”, подвежда наблюдаващия, Чехов 
използва  богатите  възможности  на  сетивното  и  телесното,  онова,  което  разумът 
„цензурира”, тялото свободно „изразява”. Нещо специфично за Чехов е, че персонажите 
му много често  страдат  –  душевно или физически,  или и  двете,  а  страданието има 
своето най-ярко „соматично отражение” в мимиките, жестовете, изражението на лицето. 
Тялото  в  литературното  творчество  на  Чехов  се  разглежда  през  вариантите  на 
смислополагането му, тялото като притежание (тялото като обект) и като нещо, което е 
(тялото като субект), но тялото е преди всичко нещо, което се случва/става (тялото като 
процес). 

При Чехов откриваме специфичен поглед към героите, този на професионалиста 
лекар, който наблюдава своите пациенти. Той поставя „диагнози” на описаните от него 
хора,  тръгвайки  от  общите  „симптоми”  и  отчитайки  индивидуалните  особености  – 
възраст, телосложение, навици, хранене и т.н.

В тази  част  от  работата  се  стига  до  извода,  че  основание  за  прилагането  на 
стратегия  на  четене  „през  тялото”  дава  отбелязаното  прецизно  изграждане  на 
персонажите и значението на детайла в телесния им образ.

Вещите в художествения текст на Чехов не са просто част от декор,неизменен 
атрибут при създаване на реалистичност и правдоподобие на изображението, а те са 
също така значещи. За писателя външното, „видимото” е особено важно, във видимото 
могат да бъдат разчетени същностните въпроси на битието.~ 12 ~



Критиката  най-често  дискутира  нравствени,  етични  и  морални  проблеми, 
заложени в Чеховите творби,  но покрай това се изпуска мястото на телесния образ, 
импликациите и експликациите на душевното върху телесното. Може да се каже, че 
тялото  е  важна  част  в  Чеховото  творчество,  компонент,  „точка”,  отпращаща  към 
смисъла, част от „калейдоскопичността” на човешкото съзнание и живот

Социалното  тяло  представя  погледа  къмчовешкото  тяло,  криещо  в  себе  си 
двойствена  същност,  възприемано  едновременно  в  качеството  си  на  биологично  и 
социално, което се проявява ярко в полето на символните системи, където може да се 
наблюдава играта на тяхното взаимоизразяване.  Чехов писателят представя социалните 
и културни логики на тялото, към които спадат техники, жестове, етикет, изразяване на 
чувствата,  чувствени  възприятия,  изписването  на  културата  върху  тялото, 
отклоняващото  се  телесно  поведение  –  болест,  лудост,  модели  на  телесната 
непригодност, които са особено строго регламентирани в обществото на ХІХ век.

Стига  се  до  извод,  който  се  отчита  при  интерпретацията  на  телесното  в 
художествения текст, че тялото е мислено и възприемано през социалното - човешкото 
тяло винаги се третира като образ на обществото, няма естествен начин на разглеждане 
на тялото, ако не е включено в същото време в социално измерение. 

Завършващата подчаст на главата е озаглавена Езици на телесното в Чеховата 
проза в контекста на българското чехознание, която очертава основите, върху които 
се  гради  настоящият  труд,стъпвайки  върху  сериозни  и  задълбочени  изследвания  на 
Чеховото творчество, се очертават насоки при работата не само с конкретните текстове, 
но  и  при  изграждането  на  една  цялостна  концепция  на  четене  на  художественото 
наследство на писателя (П. Троев, „А. П. Чехов”, С. Велкова, „Разказът в творчеството 
на А. П. Чехов”,  „Диалози с Чехов: 100 години по – късно”, съст.  Л. Димитров и Р. 
Корсемова, 2002, и „Европа чете Чехов” съст. Ю. Домански, Г. Гърдев, Н. Няголова, Б. 
Благоев, 2012Л. Димитров „Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към 
драмата” (2013), Н. Няголова „Между бита и битието, Герой и вещ в драматургията на 
А.  П.  Чехов”,  2008),  Избраните  изследвания  представят  богат  фактологичен  и 
исторически материал и помогнаха за систематизирането и за изграждането на една по-
цялостна картина на Чеховото творчество.

Селектирането на тезите и търсенията върху темата език на тялото, приложени 
към  литературния  текст,  постави  ясната  цел  да  се  оразличи  „телесният  образ“  от 
конкретния  „образ  на  тялото”  и  наложи  изграждането  на  по-цялостна  концепция  и 
подход от една страна към конкретния текст, а от друга към корпус от текстове. Така 
избраната  стратегия  на  прочит  и  анализ изиска  и  изясняването на  понятиен  апарат, 
оперативен за фикционалния литературен артефакт.

ВТОРА ГЛАВА от дисертацията е посветена на ранната проза на А. П. Чехов и е 
разделена на две части,  които от своя страна са структурирани в  отделни подчасти, 
разглеждащи мястото на тялото през различни тематични модуси.

Част първа на Втора глава - ІІ. 1. Човекът и неговото тяло в ранната проза на 
А.  П.  Чехов проследява  пътя  на  младия  писател  на  литературното  поприще,  което 
Чеховедите  единодушно  определят  като  време  на  напрегнато  себетърсене  и 
самоутвърждаване. Но дори и в този начален период на „лекото писане” и „бликащите” 
забавни сюжети се появяват и творби, в които зазвучават сериозни „нотки” – от тях ще 
бъде изведен и водещият „акорд” в краевековната проза на Чехов. Ранното творчество 
на Чехов е важно за формирането му като писател, въпреки че самият той гледа на него 
като  на  „лутане”.  В  тези  „първи  седем  години”  са  загатнати  и  набелязани  темите, 
мотивите  и  героите,  които  в  по-късен  етап  само  ще  се  задълбочават  и  доразвиват. 
Количеството материал, събран в ранните години, огромният ранен опит преминават в 
качество,  предопределят  висотата  на  художествените  постижения  в  зрелите  години. 
Определяме този етап като важен, тъй като в него се полагат основите на вътрешното 13



единство на Чеховото творчество, което се проявява в последователно развитие на по-
рано намерени идеи, образи и теми, в еволюцията и трансформацията на разказа като 
жанр.

Изведено  е  как  в  ранната  проза  на  А.  П.  Чехов  по-ярко  изпъква  външното, 
видимото и в  този смисъл и телата  на героите са натоварени с важна функция при 
постигането на смисъла. Особено ярко това личи в хумористичните разкази. Възможно 
обяснение за това би могло да бъде от една страна все още неувереността на писателя в 
своите способности и от друга, все пак самочувствието на професионалния медик, на 
диагностик и добър познавач на видимите „знаци” и „симптоми”, които са неоспорими, 
защото  онова,  което  познава  най-добре  лекарят,  е  човешкото  тяло.  Самият  Чехов 
неведнъж споделя, че избягва да пише за неща, които не познава, и се опира на това, 
което му е познато и върху „научните данни”, които прилага в писателската си работа 
там, където е възможно, по собствените му думи.

Първата подчаст е озаглавена  Смъртта и скръбта в ранната проза на А. П.  
Чехов и проследява темата за смъртта в четири разказа с недвусмислено насочващи към 
страданието заглавия – Беда, Мъка, Панихида и Мъртво тяло, писани в средата на 80-
те години. Писателят не описва самия акт на умирането, а пресъздава усещането на 
близкия на починалия, и единствено в Беда  и  Мъртво тяло описва трупа, при това с 
голяма доза натурализъм. Темата е разработена по различен начин в трите творби, като 
в  Панихида  тя  е  представена  в  хумористичен  план,  а  в  останалите  три  творби  се 
акцентира  върху  драматизма,  болката  на  живите  пред  смъртта  на  близко  човешко 
същество. И в трите разказа скръбта се „изписва” върху „тялото” на героите, по някакъв 
начин отсъствието на мъртвия и мисълта за тази липса се отразява на тялото на живия, 
а  както  е  в  Беда,  и  самият  герой  умира  във  финала  от  премръзване.  Трите  разказа 
представят  три  варианта  на  темата  за  смъртта,  която  в  късната  проза  ще  бъде 
задълбочена, ще стане вече повод за философски размисъл. Важно е да се отбележи, че 
в  цитираните  творби  смъртта  е  видяна  отстрани,  в  голяма  степен  описанието  й  е 
лишено от „съчувствие” от страна на героите към страдащия, липсва емоция и у самия 
повествовател. Тази отстраненост съответства на Чеховото разбиране за позицията на 
повествователя  и  е  в  унисон  със  стремежа  към  обективност  на  описанието  и  към 
„самостоятелност” на героите, а също и с имплицираното изискване за активност от 
страна на читателя,  на когото са оставени чувствата и оценките за  случващото се в 
пространството на текста.

Любовта и страстта на/през тялото на героите е втората подчаст, в която се 
разглеждат  няколко  от  ранните  творби  на  Чехов,  в  които  любовта  е  показана  през 
телесните реакции,  като желание на тялото и любовното чувство като предизвикващо 
неконтролируеми физически и дори физиологични реакции. Това са разказите  Агафя,  
Верочка, Вещица. И трите главни героини се отдават на любовта, техните тела изразяват 
онова, което е стаено в душите им - Агафя преодолява страха от мъжа си, отива и остава 
до  сутринта  при своя  любовник Савка,  Раиса  от  Вещица се  отдава  на  желанието и 
показва „доброто си предразположение” към случайно появилия се красив пощальон, 
Верочка  прави  смелата  крачка  да  открие  чувствата  си  пред  Огнев.  И  трите  Чехови 
героини прекрачват социалните забрани и нарушават моралния регламент, подчинени 
на любовното чувство, подтикнати от силата му, виждаме как те го усещат със своите 
тела и му се отдават, то се оказва по-силно от приетото като норма в обществото. 

Втора  част  на  Втора  глава  ІІ.  2.  Комичното  през  телесността. 
Интерпретационни модуси на смеха разглежда подробно хумористичната  проза  на 
ранния Чехов. В началото на изложението се изяснява какво представлява смешното и 
неговите комични импликации в изкуствата, в случая в литературния текст, и съответно 
в  жанровите  варианти  на  комичното.  Разгледани  са  костюмът,  смешната  външност 
(тяло) на образа, раждането на комичната ситуацията от движението на тялото/телата, ~ 14 ~



най-често като неадекватна игра спрямо нея. Разгледани са и похвати като контраста на 
ниво образи, диалог, ситуации, действия. Контрастът е изключително продуктивен и в 
изграждането на образа на смешното тяло, за да „бъде” едно тяло, то винаги трябва да 
бъде  съпоставено  с  друго,  в  своеобразния  „диалог”  на  две  различни тела  се  ражда 
тяхната „смешност”. Чехов почти винаги използва похвата на контраста особено при 
моделирането  на  телесното  е  персонажа.  Сред  направените  изводи  са,  че  ранните 
Чехови разкази в  голямата  си  част,причислявани към жанра на  късия  хумористичен 
разказ, най-често в основата им е залегнала анекдотична история, в която тялото има 
водеща роля.  В анекдота  по принцип се  представя преувеличена комична случка от 
живота  на  известна личност,  например,  нописателят избягва  злободневни истории и 
конкретни  личности  на  времето,  негови  герои  са  „малките”  хора,  обикновените 
чиновници, които попадат в нелепи ситуации, поради тщеславието, чинопочитанието и 
собствената си глупост.Един от важните изводи, до който се достига е, че при Чехов 
драматичното, дори трагичното е преплетено с комичното - те са неотделими едно от 
друго, в художествената концепция на Чехов се достига да органичната цялост на света 
през преплитането на трагично и комично.Именно на тази основа в моделирането на 
образа при Чехов имплицитно е заложена „опасността” героят от сериозен да стане 
смешен, винаги нещо в персонажа подсказва, че у него е заложен комичен потенциал. 
Неговите  герои  дори  и  представени  в  хумористична  светлина  не  са  лишени  от 
дълбочина и посланията, които отпращат, не са лишени от сериозност.

В „Моделиране” на комичното в ранната проза на А. П. Чехов се разглеждат 
различните похвати и мястото на телесното при създаването на комичното в текстове, 
избрани за анализ. Много често в хумористичните си разкази от 80-те години на ХІХ 
век  А.  П.  Чехов  използва  похвата  на  „изненадващото  разкритие”  на  „комическата 
изненада”,  узнаването  преобръща  ситуацията  и  сменя  контрастно  говоренето  и 
държанието на персонажите. Голяма част от тези разкази могат да бъдат определени 
условно  като  „сценки”  с  драматургичен  потенциал,  те  са  сценично  поставими,  в 
подкрепа на това твърдение говори и жанровото им номиниране от автора. По ранни 
Чехови произведения са правени драматизации, реализирани още в началото на ХХ век. 
Към тази група творби могат да бъдат причислени разказите със загатващи по някакъв 
начин драматургичния им заряд заглавия като  Хамелеон и Маската и  разказът с  не 
толкова „прозрачното” в тази посока заглавие – Винт. В основата и на трите разказа е 
залегнало  някакво  „произшествие”,  някакъв  вид  „престъпление”:  в  Хамелеон - 
ухапването  на  пръста  на  златаря,  в  Маската -  скандалът  между  милионера  и 
„интелигентите”, във Винт заловените от началника си чиновници да играят карти след 
работно време в учреждението.

Динамиката на действието и изненадата са някои от „феномените” на смешното 
при Чехов, като в анализираните разкази тялото има донякъде спомагателна функция, 
заради своята „скицираност”, то доуплътнява комичния ефект, не е изведено на преден 
план, както това се случва в разкази, на които се спираме по-нататък в настоящия труд. 
Предвид  поставената  тема  в  следващата  подчаст  се  проследява  създаването  на 
комичния  ефект  през  тялото  на  персонажа,  през  окарикатуряването  на  телесната 
„реалност” на героя и извеждането му на преден план.

Комичното през тялото на чиновника разглежда и анализира как тялото на 
персонажа създава комизма в текста. Чеховите герои чиновници от ранната му проза 
често са подложени или се самоподлагат на своеобразен стрес или дори свръхстрес. 
Причината  най-често  е  попадането  в  полезрението  на  висшето  чиновничество, 
влизането в контакт с по-горе стоящия се оказва причиняващо огромни страдания на 
„малкия човек”  (Смъртта на чиновника,  Тържеството на победителя,  Дебелият и 
Тънкият,  Изпит за чин и др.). Изправени пред ужаса от това да не обидят и по този 
начин да не бъдат нарочени и наказани от разполагащия с власт, героите на Чехов губят 15



своята  „човешка  същност”,  тогава  те  „замлъкват”,  опитите  да  кажат  нещо са  често 
неуспешни, те пелтечат, „бърборят” безсмислици, червят се, пребледняват, тялото им се 
гърчи от обзелия ги неистов страх „да не би нещо да се случи”, както постоянно се 
опасява  Чеховият „човек в  калъф”.  В тези ситуации на  сблъсък с  Другия телата  на 
героите  казват  онова,  което  словото  отказва  да  изрече.  Тялото  се  превръща  в 
„източника” на послание,  „съдържанието” се оказва „формата” на субекта.  Чеховите 
герои  заживяват  сякаш  на  първично  телесно  ниво,  тяхната  душевност  отсъства, 
притъпена от властта на другите, превръщат се в бездушни кукли, подобни повече на 
„чиновници-автомати”, отколкото на живи хора, за тях значещи и говорещи се оказват 
само званията и заеманите постове. Това е кодът, който безпогрешно работи. Реакция и 
емоция предизвиква  самото  назоваване  на  чина  на  Другия,  тяхното държание  рязко 
сменя  поведенческия  регистър  под  диктата  на  властовата  фигура,  на  властимащия 
Друг.Трябва да се отбележи, че Чехов с присъщата си деликатност не използва „телесно 
забраненото и неприетото или с телесно тайното“, явяващо се подтик за много комични 
текстове  от  различни  жанрове  в  световната  литература,  той  рядко  прибягва  до 
гротескното, в чиято основа е „грозотата”, при изобразяването на тялото. Може да се 
уточни, че писателят се отнася „сериозно” към тялото дори и в неговите комични изяви 
и не прекрачва границите на естетическото. 

Когато Чехов използва външно комичното, трябва да се отчете също така, че в 
него прозира финес при изграждането на комичния образ, реакциите, предизвикани от 
„кризиса”,  не  деформират до крайност тялото,  то  остава  в границите на  комичното, 
неговата деформираност не е отблъскваща, а поражда смях, събужда чувствителността 
на читателя, в случая комичното не изключва изобщо чувствителността, съчувствието, 
състраданието.

Три разказа, писани от А. П. Чехов през 80-те години на ХІХ век, са взети под 
внимание, предвид поставената тема, а именноДебелият и Тънкият, Щерка на Албион и 
Хирургия. И трите текста следват жанровите конвенции на късия хумористичен разказ. 
В тях е демонстрирано художественото умение за обработка на анекдотичното ядро и 
разгръщането  на  неговия  динамичен  заряд  в  строен,  “стъпаловидно”  напредващ 
наратив с  поантирана развръзка.  Смешното се ражда от неадекватното поведение на 
персонажите и ситуационния контекст от разминаването между реалност и реакции, 
предизвикващи  остри  “деформации”  в  телесното  поведение,  което  е  по-ярко,  по-
изразително от изреченото слово. И в трите текста телата се оказват не просто маркери 
на  комичното,  а  основно  средство  при  моделирането  на  хумористичната  авторова 
интенция,  като  чрез  тяхната  карикатурност  се  постига  голяма  част  от  ефекта  на 
комичното. Смешното тяло може да функционира и без да има пряко отношение към 
характера  на  персонажа,  без  непременно  да  влиза  в  някакви  отношения  с  него. 
Персонажите  и  на  трите  творби  са  окарикатурени  на  първо  място  чрез  тяхната 
телесност и функционират като карикатурно сдвоени образи – Дебелия и Тънкия от 
едноименния разказ, Грябов и мисТфайс от Щерка на Албион, Вонмигласов и Курятин 
от Хирургия.В разгледаните Чехови творби героите са целите изписани в своите телесни 
образи, животът им е показан през техните тела, затворен в границите на първичните 
инстинкти и емоционалност.

„Преходът” от ранната към късната проза на А. П. Чехов е представен през 
анализа на повестта  Светлини, която заема особено място в Чеховото белетристично 
наследство. Когато се говори за преход винаги трябва да се има предвид голямата доза 
условност на определението, тъй като всеки миг на практика е преход към следващ, 
също така, преходен от своя страна. Тази условност важи в още по-голяма степен за 
творческия процес, всяка творба е „подготовка” за следващата, теми и мотиви се появят, 
доразвиват  и  на  свой  ред  изчезват.  В  случая,  в  творческия  процес  при  Чехов  има 
„наслоявания”, където в определен момент, в сравнение с изминал етап, се наблюдават ~ 16 ~



промени,  които  в  конкретен  артефакт  стават  по-видими,  по-ясно  разчетими.  В  този 
смисъл критиката е единодушна, че именно в края на осемдесетте години на ХІХ век се 
отбелязва  творческата  еволюция  на  писателя,  по  ред  причини  -  от  личностен  и 
творчески характер и това е така нареченият преход към късната проза от деветдесетте 
години, изследователите дори са склонни да виждат двама различни Чеховци – младият 
и жизнелюбив, още вглеждащият се в окръжаващия го свят, и  другия, достигнал на 
възраст 27-28 години духовна зрелост и станал по определението на Л. Шестов „певец 
на безнадеждността”.

Текстът на повестта Светлиниединодушно е определян от изследователите като 
важен момент от творческия път на А. П. Чехов, който може да бъде прочетен като 
своеобразна „равносметка” и поставяне на „основите” (образи, теми, мотиви, сюжети, 
наративни стратегии, философски концепти и т.н.) на следващите творби на писателя. В 
критическата литература повестта Светлини стои някак самотно, определяна най-често 
като заемаща „особено място” сред Чеховите текстове. Впечатление прави, че повестта 
се  оказва  проблематична  при  опит  за  тематично  систематизиране  на  Чеховото 
творчество,  тъй  като  тя  заема  „преходно”,  дори  контрапунктно  място  в  творческата 
биография на писателя.

Включен като финал на тази част анализ на повестта Светлини показа още един 
аспект  -  тялото  като  че  ли  изчезва,  по-скоро  телесността  се  „прокрадва”  от  фона, 
опитвайки се плахо да се заяви. Това усещане е подсилено от портретите на героите в 
повестта,  които  са  само  скицирани,  техните  телесни  преживявания  са  загатнати,  на 
преден план изпъква философският размисъл върху конкретни душевни изживявания на 
персонажите, но всъщност телесното не отсъства, то не престава да заявява, макар и 
деликатно, да изразява онова, което остава скрито зад мислите и думите върху смисъла 
на живота, на базата на което можем да обобщим, че тялото и по-конкретно телесното 
имат своето ключово място не само при моделирането на образите, а и за постигането 
на цялостния смисъл и идея на текста. 

ВъвВтора глава са разгледани текстове от ранната проза на писателя, където при 
извайването  на  образите  и  разработването  на  сюжета,тялото  заема  важно  място.  От 
тялото е  изведено специфичното и характерологичното за  определен образ.  На тази 
основа  са  създадени  и  телесни  образи,  които  могат  да  бъдат  разчетени  като 
карикатурни,  акцентирайки  върху  особеното,  индивидуалното,  излизащо  извън 
параметрите  на  приетото  за  „нормално”,  и  неговото  подсилване  изгражда 
карикатурността на образа. През тялото проследяваме и разбираме за случващото се с 
душевността на персонажите както е в творбите Агафя, Вещица, Вера, Мъртво тяло и 
пр. Телесността също така играе важна роля при създаването на комичната ситуация и 
моделирането на комичния образ в хумористични произведения като Налим, Хамелеон,  
Щерка на Албион, Тържеството на победителя, Трагикът и др. 

При  ранните  произведения  на  Чехов  често  се  наблюдава  сливане  между 
„външност” и „вътрешност”,  на телесна форма и нравствена същност,  изразени чрез 
вербалния компонент. Двете същности си хармонират и функционират в синхрон при 
представянето на идеята на повествователя. Именно кодовете, изразени чрез телесното 
и тяхната връзка с душевните преживявания на героите, изграждат основите на сюжета 
у ранния Чехов. Впечатление прави, че в прозата от този период детайлите са плътно 
притеглени към тялото на персонажа, много често липсват подробности от интериора и 
екстериора,  обстановката,  в която се развива действието,  е  някак „постна”,  което се 
променя в късната проза. Трябва да подчертаем, че особено в хумористичните разкази 
липсват подробни описания, уточненията и разсъжденията са лаконични по отношение 
на физическата реалност, действието е изцяло в „ръцете” на героите, а особеностите на 
техните тела и индивидуални действия допълват акта на случването. Макар че тялото и 
телесното не изпъкват толкова осезаемо в поетиката на ранния Чехов, тази глава има 17



важната функция да подготви представянето на същинските им проявления в разказите 
и повестите от следващия период.

ТРЕТА  ГЛАВА разглежда  късната  проза  на  А.  П.  Чехов  през  призмата  на 
телесното,разчетено  в  различни  тематични  модуси  –  екзистенциалните  страхове, 
еротиката  на  тялото,  възможните/невъзможни  диалози  между  половете,  женската 
телесност, тялото под социален надзор и тялото в граничната ситуация – живот/смърт.

Обединяващото  в  избраните  творби,  представени  в  първата  част  на  главата  - 
“Окалъфеното  тяло”  като  убежище  от  екзистенциалните  страхове  -е  страхът, 
предизвикан от разнообразни дразнители, но побран в определението екзистенциален 
страх от самото битие.Чеховите герои (над 8000 лица от всякакви съсловия и възрасти), 
са  самостойни,  отделни,  видимо  индивидуализирани,  но  същевременно  и  в  много 
случаи  обединени  от  скуката,  апатията,  пасивността,  сходните  размисли  и  особено 
често - от страха, макар обикновено в живота им да липсва реална заплаха, той прозира 
в поведението и действията им. Страхът е „вътре”, в самите тях, това е страх не от 
конкретностите на битието, а от самото живеене, от промяната в скучния, безсмислен, 
но познат живот. Това е страх от самата екзистенция, която не предлага готови смисли и 
решения, а само търсене на такива.

Персонажите на Чехов живеят във враждебен и непроницаем според тях свят, в 
който  е  загубена  връзката  с  Другия,  с  общността,  с  природата,  оттук  -  и  тяхното 
лутащото се, затворено “Аз”. Всичко в света на героите - от предметите до хората - 
поражда страх поради неразбраността им, която води до отчуждението. Това от своя 
страна ги потиква към търсенето на спасително убежище, на буквално или въображаемо 
укритие  в  своеобразни  защитни  „калъфи”  -  метафора,  която  е  чисто  чеховско 
изобретение и се е наложила като устойчиво определение на цял един психосоциален 
феномен в живота на руското общество от края на ХІХ век.

Екзистенциалните  страхове  на  Чеховите  герои  най-ярко  се  проявяват  във 
външното, експлицирани в „калъфа” – образна формула на самоизолацията от битието. 
Прозата  на  Чехов  демонстрира  удивителен  усет  за  екзистенцията  като  „вътрешно”, 
което  преминава  във  ,,външното”,  предметното  битие,  способно  да  изразява  едно 
неистинско съществуване на човека.

,,Калъфните” герои на Чехов затварят собствения си „Аз” спрямо заобикалящия 
го  свят.  „Азът”  се  оказва  парализиран  в  привидното  самодоволство  и  измамната 
сигурност  за  тялото,  намерило  укритие.  Вещите  в  Човека  в  калъф,  имението  във 
Френско грозде – изчерпват живота на своите собственици. Те загубват способността да 
искат,  да  желаят,  защото страхът не  „пропуска”  желания –  изпитва  се  страх,  когато 
нещо,  независимо какво,  се  появява  на  мястото,  което  заема  обектът  на  желанието. 
Обектът, в случая вещта, побира цялата екзистенция, превръща се в цел и смисъл, тя 
подменя  реалното  битие  с  неодушевеността  на  предмета,  предлагащ  съмнително 
укритие от  плашещата реалност.  Затова  и ковчегът се  оказва постигнатият абсурден 
идеал за Беликов, а ограденото с трапове, дървета, храсти и огради имение на Николай 
Иванич, в което самият той е неподвижно легнал,  завит с одеяло, реализира другия 
вариант на абсурдното Беликово „съвършенство” -  такъв живот в калъф е почти живот 
в гроба, а страхът от света – подобен на смъртта. 

В  творби  като  Човекът  в  калъф,  Френско  грозде,  Страх темата  за 
екзистенциалния  страх  и  търсенето  на  спасително  убежище  от  него  е  изведена  до 
крайността на абсурда, когато „живият“ живот бива подменен от съществуване във и 
през вещта, в предмета. Човешкото битие е сведено до вегетиране, лишено е от каквато 
и да била действеност, превърнато е в не-битие. Това може да бъде видяно в цитираните 
творби,  които  презентират  авторовата  идея,  въплътена  в  психическата  трактовка  на 
страха,  включваща  в  онтологичния  му  смисъл,  когато  пред  читателя  изведнъж  се ~ 18 ~



открива зеещата бездна на битието, която по-рано не е усетил, спокойно вегетирайки в 
лутаницата на всекидневните дела.

Първата  подчаст  -  Светът на вещите като „калъф” –  разказът  Човекът в 
калъф анализира емблематичния Чехов разказ, в който проявите на страха от живота са 
достигнали своя краен вариант във фигурата на главния герой Беликов.

Страхът  получава  разнообразни  изражения–  героите  с  действията  си  или  с 
пасивността си ни показват именно лицата на страха, реакцията на уплашения. Краен, 
критичен израз на страха от всичко живо, достигнал гротескното, е образът на учителя 
по  старогръцки  език  Беликов  от  разказа  Човекът  в  калъф.  У  Беликов  страхът  е 
придобил плашещи, дори ужасяващи с уродливостта си форми – човекът се е слял със 
своя “калъф”, слял се е с вещта, приел е нейната неодушевеност и така се е обезличил и 
обездушил.Чрез  своя  герой  чудак  Чехов  не  просто  ни  представя  един  странник,  а 
разкрива  един  цял  свят  с  неговите  чувства,  настроения,  страхове  и  безизходици. 
Разказът не се свежда до анекдот, до комичен абсурд. Под външното смешно и нелепо е 
скрита плашеща, стряскаща пустота, която е латентно заложена у всеки човек. Човекът 
в калъф е тревожен сигнал, предупреждение за възможните последствия от страха от 
живота.

В  образа  на  Беликов  езикът  на  тялото,  фигурализацията  на  телесното  са 
използвани  като  специфична  възможност  за  изобразяване  и  изразяване  на  значения, 
отношения  и  ценности.  В  основата  на  подобен  подход  заляга  възприемането  на 
човешкото  тяло  като  универсален  модел  на  Вселената,  представена  като  единна, 
цялостна, от една страна, и като разчленена на елементи, от друга.

Със смъртта на героя сякаш страхът е изчезнал, но финалът на разказа като че ли 
ни връща пак към страха, апатията, скуката или казано иначе, художникът ни разкрива 
цялото  „сиво  платно”  на  битието  в  градчето.  Беликов  го  няма,  но  една  седмица  и 
„животът  си  тръгва  както  преди,  все  така  суров,  уморителен,  безсмислен,  живот 
незабранен  с  окръжно,  но  и  неразрешен  напълно,  по-добре  не  стана”.  Историята 
завършва песимистично – нищо не се променя. Оказва се, че проблемът не е бил самият 
Беликов, а страхът от промяна в душата на всеки един от обитателите на градчето. Дава 
се  ясна  сметка  за  невидимите  калъфи,  в  които  доброволно  се  полага  човекът  –  на 
рутинното,  безцелно  и  еднообразно  живеене,  през  ситото  на  което  напразно  и 
необратимо изтича човешкото време.

Втората  подчастИмението  „калъф”-  разказът  “Френско  грозде” анализира 
следващия  разказ  от  Чеховата  „малка  трилогия”,  посветена  на  психически 
деформирания  човек,  който  търси  укритие  от  екзистенциалните  си  страхове  в 
разнообразни  „калъфни  форми”.  Герой  на  същинското  повествование  е  Николай 
Иванич,  брат  на  познатия на  читателя  разказвач от  Човекът в  калъф,  ветеринарния 
лекар Иван Иванич. Затварянето в „калъфа” на имението променя Николай Иванич и 
физически - преди лишаваното чиновническо тяло сега е глезено, хранено „по много”, 
сега то е сито, доволно, обградено от комфорт. Описанието на героя в една от сцените е 
не по-малко гротескно от това на Беликов – застиналата,  статична поза,  отпуснатото 
тяло, завито с одеяло, сарказма в откровената алюзия за приликата му с прасе – става 
още  по-безпощадно  от  това,  че  е  констатирана  от  собствения  му  брат.  Портретът 
показва нещо важно – животът е сведен до неговия телесен вариант, тялото изчерпва 
битието, при това в отблъскваща деформация, доведена до животинското,  скотското, 
първичното.Оказва  се,  че не само героят на разказаната история -  Николай Иванич, 
живее в своето „имение-калъф”, домакинът на двамата разказвачи живее също в такова 
“имение-калъф”.  Цялото повествование настойчиво създава усещането, че всички по 
някакъв начин живеят в общ сив „калъф”.

Всъщност творбата внушава и още нещо важно – това, че някой вече е видял 
„калъфния”  живот  и  че  той  не  е  така  плашещ,  както  е  при  Беликов  и  неговите 19



съграждани. „Калъфът” е навсякъде, но Иван Иванич е осъзнал, че хората трябва да се 
борят  с  него,  да  се  освобождават.  Героят  ясно  вижда  как  страхът  е  родил  най-
разнообразни форми,  за  да  се  прикрива и  да  създава  илюзорна,  крехка  сигурност у 
страхуващия се индивид.

Иван Иванич е достигнал до идеята, че човешкото съществуване ще придобие 
смисъл само тогава, когато човек поеме отговорността за своята съдба и се избави от 
робството на всеобясняващите мировъзрения и „общи идеи”. Той е открил у себе си 
същото самодоволство и егоизъм, което вижда у брат си, разбрал е, че своеобразното 
отшелничество на Николай без подвиг е нищо - това е егоизъм, мързел и нищо повече. 
Полагащите  се  на  мъртвия  човек  ,,три  аршина  земя”  са  недостатъчни за  живия,  на 
човека му е нужно цялото земно кълбо, нужен му е простор, за да прояви всичките си 
качества и особености на своя свободен дух – това е философията, родена от досега с 
„хората в калъф”. Героят е пробудилият се човек на Чехов, открилият истината, която е 
неизменно свързана със свободата, мечтана и пропиляна от дребния чиновник Николай 
Иванич.Това  е  апел  към  всички  -  виделите  или  все  още  не  пошлостта  и  егоизма, 
леността  и  мързела  на  „хората  в  калъфи”,  това  е  апел  за  живот  заради  живота,  в 
противовес на страха от живеенето.

ВЛипсващият “калъф” –  разказът  “Страх” е  разгледана  темата  за  страха, 
изведена до един краен, дори болезнен екзистенциален вариант. Централният герой в 
него, Дмитрий Петрович Силин, подобно на Николай Иванич от Френско грозде бяга от 
града на село с надеждата да открие своето място, да намери хармония в живота сред 
природата  и  успокоение  в  селския  труд.  Но  животът  в  провинцията  за  Дмитрий 
Петрович се оказва различен от този на героя от  Френско грозде, както става ясно от 
“изповедта” на самия Силин. 

Както насочва и заглавието на творбата, в хода на разказа се разбира, че Дмитрий 
Петрович живее в перманентен и ирационален страх, всяко негово усещане е в сянката 
на необяснима фобия от всичко.Героят на разказа е дълбоко самотен човек, неговите 
страхове го вграждат в хаотично и непроницаемо битие. Спасителните механизми като 
дом, семейство, деца и работа не могат да подредят и да осмислят това битие, те само 
засилват страховете и довнасят още заплашителен хаос в него. Светът на героя е свят на 
комуникативна  невъзможност,  ситуация  на  недоразбиране,  неразбиране, 
недоразумения.Страхът в тази Чехова творба е представен в неговия краен патологичен 
вариант, това е ситуация, от която вече няма изход, пък било той и “калъфен”, както е 
при Беликов и при Николай Иванич. В този текст Чеховият герой сякаш достига до 
корените  на  мировата  и  човешката  онтология,  които  са  съвършено  тайнствени, 
неизследваеми и ирационални за  индивида.  За  търсещия  спасение  от  страха  Силин 
животът се е върнал към първичния и додемиургичен модус на хаоса, в който властват 
несигурността и паническият страх от всичко, което в съзнанието му е лишено от име, 
цвят и форма.

В разказа  Страх  е показано осъзнатото безсилие на човека пред изглеждащия 
парадоксален  и  деструктивен  свят,  срещу  което  няма  защитен  “калъф”.  Страхът, 
събуден от това съзнание, променя реалността, изличава границата между отвъдното и 
тукашното, заразява живото с призрачност. В света на Страх общуването, диалогът са 
невъзможни,  героите  са  затворени  в  своята  другост  без  надежда  за  излаз  ,,навън”. 
Страшното в този „свят“ е самият страх, който е изличил човешкото у човека. Творбата 
на Чехов е една безпощадна изповед на обречения – и физически, и духовно – човек.

Втората част на Трета глава ІІІ. 2. Еротичният режим на тялото: граници и  
трансгресии(проблематизации  на  пола  –  възможни/невъзможни  диалози)  засяга 
темата  за  еротизма  в  Чеховата  късна  проза  и  междуполовите  отношения,  която  е 
актуална във времето на написването на избраните за анализ творби.~ 20 ~



През последните десетилетия на ХІХ век в руското общество все по-настойчиво 
се  обсъждат  проблемите  на  междуполовото  общуване,  преосмислят  се  социално 
конструираните позиции на мъжа и жената в контекста на течащия още от средата на 
столетието остър дебат за  еманципацията,  за  правата и социалния статут на жената. 
Тематичен  репертоар  на  дискусиите  в  руската  периодика  са  брачната  институция  и 
нейната консервативност, възможностите за публична реализация на жените, за достъпа 
им до образование, за сексуалната дискриминация и др.Чехов не остава безразличен 
към  дискутираните  теми,  като  си  изработва  специфична,  антидогматична  позиция 
спрямо  тях.  Той  е  скептичен  както  към  онези,  които  нарича  ,,нашите  женски 
еманципатори”,  така  и  към  техните  опоненти,  опитващи  се  да  докажат 
антропологичното предимство на мъжа над жената - ,,измерващите черепи”.

Чехов осъзнава сложността на проблема за отношенията между половете и още в 
ранната  си  проза  щрихира  техни  различни  варианти:  на  социална  и  сексуална 
дискриминация  на  жената  от  мъжа  (Размазня,  1883;  Анюта,  1886),  на  нейното 
неглижиране  като  сексуален  субект  (Щерка  на  Албион,  1883),  на  криворазбрана 
еманципираност  чрез  сексуална  разпуснатост  (Жива хронология,  1885),  на  хищно  и 
пресметливо женско поведение, спекулиращо с мъжката безхарактерност (Тина, 1886) и 
др.През втората половина на XIX век руската литература започва да тематизира жената 
не само като обект, но и като субект на сексуалността, но пристрастията й са към яркия 
и  силен  женски  характер  ,,в  смисъл  на  нравствена  устойчивост,  адаптивност  и 
дълбочина на преживяванията”. Иначе казано, жената получава ,,висок статут”, което 
опровергава схващането на някои западни литературоведи за господстващото в руската 
класическа култура женоненавистничество. Героините на руската литература не просто 
се стремят да станат субекти на сексуалността – те се стремят към това, отношението 
към  тях  да  не  се  определя  от  рамките  на  сексуалността,  разрушават  тези  рамки, 
действайки в разрез с формиралите се в обществото стереотипи, но в съответствие с 
личностно  значими  нравствени  принципи.  Това  е  най-общият  контекст,  в  който  се 
вписва късната проза на Чехов, за да внесе значими корекции в него.

В  разказите  на  Чехов  от  90-те  години  женските  образи  не  могат  да  бъдат 
вместени в някаква устойчива типологическа схема, макар подобни предложения да не 
липсват  – Н.  Мирович,  В.  Сахаров  и др.  Сред тях  се срещат творби,  които опазват 
,,високия” ореол на женския образ и го четат по традиционен, т.е. идеализиращ жената 
начин – Мисюс от Къщата с мансарда, в известна степен и Анна Сергеевна от Дамата 
с кученцето и др. На другия полюс са разказите, които категорично се отблъскват от 
класическата  представа  за  одухотворената  женственост,  като  Душичка например,  в 
който на жената е приписано само инстинктивно, телесно съществуване - тя е показана 
най-вече като някакво физическо тяло, подвижно или стационарно в пространството. 
Появява се и образът на “новата жена” от края на ХІХ век, която е видяна в широка 
смислова  и  поведенческа  амплитуда:  от  ЛидаВолчанинова,  присвоила  си  мъжките 
стандарти за активно социално поведение, но пожертвала женствеността си (Къщата с 
мансарда), през Олга Ивановна от Лекомислената и Ариадна от едноименната творба, 
които  се  изживяват  като  ,,свободни”  от  морала,  до  Надя  от  Годеница,  категорично 
скъсала  с  всички  стари  норми,  вменявани  на  жената.  Продуктивен  с  оглед  на 
литературната история е  опитът на Чехов да деидеализира жената,  като „изземе” от 
образа  й  както  белезите  на  ангелоподобие,  така  и  тези  на  откровена  демоничност, 
доколкото  демонизацията  също  е  знак  за  особена  отличеност,  за  преувеличена 
значимост на женското в битието на мъжа.

Жената при Чехов става изменчива, неопределима, разнолика. Неговите героини 
са желани, объркващи, загадъчни, плашещи, пошли. Те притежават осезаема телесност, 
която  едновременно  провокира,  предизвиква  и  отблъсква  героите  мъже.  Чеховите 
героини  нерядко  са  обекти  на  пожелаване,  т.е.  еротични  обекти  -  статут,   който  те 21



приемат или отхвърлят, борейки се за осъществяването си като субекти в доминирания 
от  мъжете  свят.  В  Чеховия  свят  излизането  на  жената  от  стереотипа  ражда  смут  и 
неразбиране,  което  води  и  до  нарушаването  на  диалога  между  мъжа  и  жената  – 
Къщата с мансарда, Жена ми, Дуел, Страх, Годеница и др.

Деликатно Чехов „надниква” в интимните мъжко-женски отношения, които са 
представени в плана на един “дискретен еротизъм”, който обаче поставя за дебат важни 
проблеми. Писателят наблюдава, изследва и пресъздава кризата в междуличностните и 
по-конкретно  -  в  междуполовите  отношения.  А  еротизмът  в  основата  си  е  криза, 
сътресение,  той  излиза  отвъд  ежедневния  живот,  като  му  се  противопоставя, 
нарушавайки  правила  и  забрани.  Чеховите  герои  внасят  безредие  в  привидно 
подредения свят най-често чрез флирта, изневярата и извънбрачната връзка, които са 
неизменно и желания,изправящи се срещу системата от правила, превърнали човека в 
нещастно и самотно същество.

В избраните  за  анализ  творби  е  застъпена  темата  за  брака  и  брачния  живот. 
Именно бракът се оказва арена на най-динамичните сътресения и кризи в краевековната 
проза на Чехов, първо в полето на съпружеските отношения жената  заявява своето 
отчуждение от патриархалните предписания и желанието за промяна в дотогавашната 
си позиция.

Първата  подчастЖенската  телесноств  Чеховата проза разглежда  женските 
персонажи  през  тяхното  тяло.  Към  жената  Чеховият  повествовател  подхожда 
отстранено,  сякаш  от  позицията  на  наблюдаващ  “слабо  познат  вид”  естественик. 
Дискурсът  за  женския  персонаж  е  студен,  на  моменти  дори  жесток;  той  представя 
жената  като  смутител  на  мъжкия  ред,  като  заплаха  за  неговата  патриархална 
установеност,  дори  в  някаква  степен  като  носеща  ,,болест”  за  обществото,  което 
разбира се може да бъда открита и Чеховата ирония.  Тя е  нарушителят на баланса, 
присвояващата  си  ролите,  запазени  априори  за  мъжа,  от  и  през  нея  идва  злото,  а 
понякога дори смъртта за героите мъже. 

В тази част на работата е предложен анализ на шест Чехови разказа от 90-те 
години на XІX век –  Лекомислената, Съпруга, Ариадна, Жена ми, Женско царство и 
Дамата с кученцето. Изборът е мотивиран от централното място, което жените заемат 
в  тях,  като  всяка  от  героините  присъства  приоритетно  чрез  своята  телесност. 
Тематиката на разказите е сходна – разрушителната роля на жената и тоталният разрив в 
мъжко-женските  отношения  заради  липсващата  нормална  комуникация  между 
партньорите.

Прочитът на посочените разкази през призмата на тялото като най-естествения 
инструмент  на  човека,  като  пресечна  точка  на  биологичното,  психологичното  и 
социалното  и  тяхна  еманация,  дава  нов  поглед,  различна гледна  точка  не  само  към 
конкретните  персонажи жени,  но  и  преосмисля  цялостното  послание  на  текстовете. 
Телесното в Чеховата проза е подчертано значещо, носещо разнообразни смисли, затова 
пренебрегването му би стеснило семантичните обеми, очертаващи се в неговите разкази 
и повести. Човекът тук винаги запомнящо се присъства със своето тяло. Дори когато у 
героите е отбелязан само някакъв телесен или физиономичен детайл, той е по-значещ 
от многото трафаретни изрази, с които често е изпълнена речта им. 

В „късната” проза на Чехов женската телесност е толкова натрапчиво означавана 
и  напомняна,  че  анализаторският  подход  съвсем  естествено  минава  през  тялото  и 
телесното  като  основни  категории,  чрез  които  всяка  една  култура  изразява  своите 
ценностно-нормативни, семиотични и технологични сфери на проявяване.

Подчастта Възможни/невъзможни диалози засяга проблематичните отношения 
и невъзможния диалог между мъжа и жената и заговаряза тяхната осуетимост. Темата е 
разгърната в разказа Жена ми, образът пък на “жената от findeciecle” Чехов пресъздава 
в  разказа  Женско  царство.  В  героинята  Ана  Акимовна  е  потърсен  първообраза  на ~ 22 ~



еманципираната ,,нова” жена. Макар нейната еманципация да е по-скоро следствие на 
стечение на обстоятелствата, отколкото проява на личната й воля, тя все пак представя 
един нов тогава модел на женско поведение, който се утвърждава през следващия ХХ 
век.

В  Женско  царство диалогът  се  оказва  възможен  единствено  по  време  на 
празника,  когато  говорят  телата,  когато  социалните  определители  нямат  значение. 
Празникът  е  време,  когато  човекът е  човек през  своята  телесност,  в  своя  естествен 
стремеж към удоволствие и наслада за тялото. Ана Акимовна харесва Пименов като 
мъж, привлечена е от силата, която излъчва неговото тяло, но когато свършва празникът, 
неговият социален ,,етикет” изпъква по-ярко и става определящ – обикновен работник. 
В случая социалното разминава, блокира диалога, макар и заявен като възможен през 
телата на героите.

Невъзможният  и  същевременно  възможен  диалог,  минаващ  през  еротичния 
живот на тялото, и темата за еротизма е проследен в класическата творба на А. П. Чехов 
Дамата с кученцето (1899). Историята на Гуров и Ана Сергеевна представя ситуация, 
при  която законното семейство се  е  превърнало в  кух  и  безсмислен  страж на  един 
нефункциониращ обществен морал. И двамата герои са нещастни в своите семейства, 
те  нямат  допирни  точки  и  какъвто  и  да  било  контакт  с  останалите  членове  на 
семействата си,  но обществената норма ги задължава да спазват “благоприличие”,  с 
цената на лъжата и неискреността.  Чеховият разказ представя една истинска любов, 
започнала  като  незначителен  флирт,  без  очаквания  и  надежди,  без  гръмки  фрази, 
обещания и клетви, или съзнание за уникалност на случващото се между двамата, но 
уловена в нейната интимност и специалност за обикновения човек, живеещ монотонен, 
скучен живот. 

Това, което вълнува, са уловените от писателя тънки нюанси на зараждащата се 
страст, превърнала се в истинско любовно чувство и неговото представяне през едва 
забележимите жестове и соматични реакции, през паметта, спомена, мечтата, бляна и 
мястото на тялото в тях. Разговорите, единичните реплики и монолози на героите почти 
нищо не разкриват за случващото се в душите на двамата влюбени, те се разкриват от 
действията им, от дребните детайли, от слабо щрихираните портрети, от загатнатите 
погледи и пестеливи движения.В любовната история на Дамата с кученцето може да 
бъде определена като банална: курорт – скука - флирт – изневяра – извънбрачна връзка, 
но майсторството на Чехов е именно проникването в уникалността на индивидуалното, 
във  фино  представената  психология  на  героите,  доловена  в  най-делничното,  в  това 
толкова  обикновено  човешко  да  бъдат  побрани  едновременно  цялата  човешката 
същност и да се представи вселената на отделния индивид.

В третата част на Трета глава ІІІ. 3. Тялото под социален надзор се разглежда 
темата  за  социума,  упражняващ контрол  върху индивидите,  които  принадлежат  към 
него,  контрол  върху действията,  поведението и  телата.  Самата  му организираност  в 
структури,  различен  тип  общности  и  институции  се  гради  върху  правила  – 
контролиращи,  наказващи,  поощряващи  и  т.н.  Но  тя  преди  всичко  е  основана  на 
контрола в неговата  забраняваща функция,  осъществявана чрез предписания,  норми, 
закони,  рестрикции.  Обществото  „надзирава”  своите  членове  чрез  механизми, 
„задвижвани”  и прилагани от индивиди, вписани в институции, чиято основна роля е 
да поддържат нормативността, да определят критериите за колективното добро – зло, 
полезно – вредно, нормално – анормално, ред - хаос и т.н. 

Чехов показва своите герои в отношенията им с другите, с обществото, като най-
често те трудно намират своето място в социалното поле, защото са хора на границата, 
на кризиса, на разрива със самите себе си и с другите. За Чеховите герои се казва, че 
всички  те  са  членове  на  едно  семейство,но  това  е  „семейство  в  криза”,  в  което 
контактът между неговите членове е болезнен, разпаднат, разрушен. Представители на 23



болезненото общуване с другите, на неслучилия се екзистенциален диалог са герои като 
доктор Андрей Рагин и Иван Громов от Палата №, Андрей Коврин, Песоцки и Таня от 
Черния монах,Матвей, Яков и АглаяТерехови от Убийство.

Чеховият герой е видян и  като  сума  от  вероятности,  сбор от  непредсказуеми 
възможности.  Той  е  всъщност  герой  на  неслучилата  се  вероятност,  на  пропилените 
възможности, герой на мечтата по един прекрасен и по-добър живот и същевременно на 
реално  протеклия,  случил  се  сив,  еднообразен  и  скучен  живот.Типичният  чеховски 
герой може да бъде определен като неудачен защитник на общочовешката правда, поел 
бреме,  което  не  може  да  понесе,  но  не  може  и  да  отхвърли.  Чеховите  герои 
действително  могат  да  бъдат  мислени  като  неудачници,  но  причината  за  това  е  в 
отношението им към живота, който им се предлага - в него те се чувстват неспособни за 
действие, за актове на промяна. Животът им изглежда достигнал крайната точка, в която 
всеки  индивидуален  опит  наподобява  „трептене“  в  тази  точка,  т.е.  започващо, 
протичащо и спиращо в нея. 

При Чехов парадоксално се засрещат минало, настояще и бъдеще. Битието сякаш 
е ,,застопорявано” в отделни мигове,  сливащи трите измерения на времето, и тук се 
ражда  кризисът,  трагедията  на  героя.  Типични  герои  в  криза,  станали  емблема  на 
творчеството на Чехов, са споменатите доктор Рагин от Палата №6, Коврин от Черния 
монах, Яков от Убийство. И трите текста четем през оптиката на социалния надзор, на 
неговото  въздействие,  реализирано  като  „покушение”  върху  тялото.  И  тримата 
персонажите  са  в  разрив  с  другите,  с  обществото,  което  от  своя  страна  им  налага 
санкции, използвайки различен институционален инструментариум. Те се възприемат 
от обществото като различни и именно тяхната „другост” предизвиква прилагането на 
санкция. Представителите на обществото – колегите за Рагин, семейството за Коврин, 
селяните за Яков, произнасят присъди над героите, нарушили общностните правила.И 
тримата  герои живеят в светове,  слабо „докосващи” се до реалния свят  на  другите, 
оттук  и  тримата  биват  подложени  на  своеобразно  „техническо  преобразуване”, 
насочено към душата през тялото. Те са обекти на санкция, на принуда – доктор Рагин е 
затворен в отделението за луди, Коврин е принудително лекуван, Яков е изпратен на 
каторга.  В трите  творби е представено по едно въплъщение на  социалния надзор – 
Клиниката,  Семейството,  Затворът.  Показани  са  размитите  граници  между 
нормалност и патология,  между здраво и болно.  Другите са надзираващи, контактът 
между различния  и  ординерния  индивид  се  оказва  невъзможен.  В  резултат  на  това 
светът става крехък и неуловим, трудно поставим в определени формати, хронотопните 
измерения  се  размиват,  разминаванията  се  оказват  повече  от  засичанията, 
непрозрачността на битието измества неговата яснота. 

Социалният надзор  и  клиниката,  са  представени  през  анализа  на  повестта 
Палата №6,определяна най-често като една от върховните Чехови творби от началото 
но  90-те  години,  но  и  едно  от  най-песимистичните  произведения  на  Чехов.  Що се 
отнася до последното твърдение, то тази Чехова творба наистина е изпълнена изцяло в 
мрачна, тъмна тоналност. В нея животът е представен като потискащ и безнадежден, 
всичко в него е предвидимо отчайващо, героите са обикновени и неинтересни хора. Във 
финала  на  повестта  със  смъртта  на  главния  герой  -  доктор  Рагин,  се  затвърждава 
усещането за песимизъм и безнадеждност. Това е нетипичен завършек на Чехов текст, 
защото обичайният ,,отворен” финал тук е заменен от “абсолютния” финал – мрака, 
края на живота, смъртта.

Повестта по традиция се възприема и тълкува като художествен протест срещу 
репресивната  социална  система  в  Русия  от  края  на  XІX  век,  но  подобна 
металитературна  версия  изглежда  ограничена,  редуцираща нейния  смисъл.  Творбата 
всъщност  поставя  важни  философски  и  екзистенциални  въпроси,  които  надхвърлят 
злободневното. Тя подлага на преоценка отношенията индивид – общество, институция ~ 24 ~



– общество, болестно - здраво, нормалност - анормалност и т.н.В разказа се долавя една 
от  основните  идеи  на  късния  Чехов  –  че  единствената  алтернатива  на  абсурдната 
социалност е нейното пълно неглижиране и свеждането на човека до страдащо тяло, 
противоречията  изчезват  само  тогава,  когато  героите  се  оказват  изхвърлени  от 
обществото и  изпитват силна болка. Само физически страдащият човек, поставен на 
границата между живота и смъртта, може да осъзнае измамността на социалните роли и 
йерархии и през страданието и отчаянието да се завърне към своята човешка същност.

Социалният надзор и семействотоса представени с повестта Черният монах, 
засягаща  темата  за  лудостта,  болестта,  за  отношението  и  санкциите,  които  налага 
социумът  върху  Различния.  Сравнението  на  двете  произведения  –  Палата  №6  и 
Черният монах,  открива  една  от  характерните  отлики  в  това,  че  във  втората  Чехов 
оригинално  сплита  мистично-символното  и  житейско-прагматичното  и  с  далеч  по-
сложното тълкуване на проблема за оразличаването на нормалното и патологичното. 
Проблемът за лудостта, за това кое е нормално, здраво и кое е патологично, болно е 
усложнен в голяма степен от липсата на отчетлива оценъчност в повествованието. Тук 
не  присъства  институцията  на  болницата,  както  е  в  Палата  №6,  но  нейната 
,,наказваща”  функция  изпълнява  друга  социална  институция  –  тази  на  семейството. 
Именно  то  изпълнява  задачата  да  разпознае  болестта  и  да  предприеме  действия  за 
лечението на  отклонилия се от нормата Андрей Коврин. Невротичното семейство на 
Песоцки  се  превръща  в  рестриктиращата  и  изправителна  институция,  в  която  е 
попаднал халюциниращият герой. 

В творбата  отново са  размити границите  между нормалност и  болест,  между 
норма и отклонение, достатъчно е да се спрем върху образа на “нормалния” Песоцки, в 
чието  поведение  не  е  трудно  да  се  разпознаят  симптомите  на  невроза,  на 
обсесивноразстройство. В историята на взаимоотношенията между Коврин, Песоцки и 
Таня през  тялото  се  реализира репресивната  намеса  на  Другите,  самообявили се  за 
нормални,  в  шизофренния,  но  хармоничен  вътрешен  свят  на  героя.  Но  творбата  на 
Чехов  по  оригинален  начин  явява  и  интерпретира  връзката  психично  –  физично, 
нормално  –  анормално.  Докато  самозащитната  лудост  на  Коврин  му  осигурява 
адаптивност и оцеляване в условията на психонатиск, тялото е в ,,укритие”, битието му 
е в съгласие с деформирания душевен живот. Атакуваното с лекарства тяло ,,поглъща” и 
,,унищожава”  халюцинаторния  свят,  но  вкараният  ,,в  норма”  психичен  живот 
предизвиква, от своя страна, болезнен упадък и постепенна смърт на тялото. Оказва се, 
че равновесната норма телесно – психично е строго индивидуална и органична, а всеки 
опит тя да бъде коригирана според някаква чужда представа е зареден с катастрофизъм.

ВСоциалният  надзор  и  затворът  в  разказът  „Убийство” е  разгледан 
проблемът за анормалното и особеното в битието на социума, довело до крайния изблик 
в посегателството над чуждия живот. Както недвусмислено насочва заглавието, главна 
тема на разказа е престъплението. Творбата е изградена от седем части, като първите 
четири  представят  персонажите,  въвеждат  тяхната  житейска  история  и 
взаимоотношения, очертават основните топоси на действието – гарата, хана, пътя и т.н. 
Убийството  се  извършва  в  петата  част,  следващата  описва  разкриването  на 
престъплението,  съдът  и  произнесените  присъди,  а  в  последната,  изпълняваща 
функцията на епилог, виждаме главния виновник за смъртта на МатвейТерехов, Яков, 
изпратен на каторга на остров Сахалин.

Затварянето,  изолирането,  налагащо положеност лице-в-лице на задържания и 
упражняващата се върху него власт помага на Яков да открие себе си и незаличимата 
междучовешка  обвързаност,  която  по  силата  на  Чеховото  мислене  е  явима  само  и 
единствено през парадокса. Ситуацията на противоестествена социална репресия върху 
тялото ражда постижимостта на простите и отвъд институционални, непреходни, но и 
по същество невъзможни за реализация обвързаности между индивидите. Упражненият 25



социален надзор, наложен върху тялото – угнетено, изстрадало, съсипано – е излекувал 
предишната  болна,  самолюбива  и  надменна  душа.  Във  финала  на  Убийство 
някогашните мистични видения са изтласкани от спомена за родното място, от мечтата 
за един по-добър живот, от желанието за социализация и живеене в помощ на Другия, 
същия  онзи  предишен  -   греховен  и  несъвършен  Друг.  Разказът  започва  с  мрака  и 
виелицата.  Във  финала  фон  отново  е  мракът  с  едва  мъждукащите  светлинки  и 
започващата  буря.  На  този  смислово  неуловим  и  символично  откроен  пейзаж  е 
представен един променен, прероден Яков, извървял дълъг и болезнен път към своето 
духовно „възкресение”.

Четвърта  подчаст  на Трета  глава  ІІІ.  4.  Тялото  в  гранична  ситуация  – 
живот/смърт  –  варианти  на  смислополагането представя  смъртта,  лишена  от 
религиозен  ореол,  като  край  на  материята,  като  част  и  завършек  на  живота,  като 
осмисляща го или разколебаваща неговият смисъл, като придаваща плътност/плът на 
човешкото битие е тема, която в различни вариации присъства настойчиво в изкуството 
на ХІХ век.  В западноевропейската литература от втората половина на века смъртта 
губи  мистичност  и  става  стряскаща  в  своята  физиологична  нагледност,  в 
натуралистичността си - такава е представена тя в творчеството на Балзак, Мопасан, 
особено у Зола. Руската литература от същия период обаче налага други трактовки на 
смъртта, като я превръща в особено важна философема. В прозата на Тургенев смъртта, 
редом с любовта, е проявление на някакъв отвъден универсален ред, който помага на 
човека  да осъзнае своята  изначално природна уязвимост и преходност и трагична в 
своята обреченост битийност. Романите на Достоевски тълкуват смъртта по различни 
начини  –  като  безблагодатна  (Свидригайлов,  Кирилов,  Ставрогин)  и  жертвена 
(Катерина  Мармеладова,  НастасяФилиповна,  Шатов,  МаряЛебядкина).  Тя  обаче  е 
интересна не сама по себе си, т.е. като някаква гранична екзистенциална ситуация, а 
заради начина, по който въздейства върху живите, търсещи път към вярата и Бога.

Чехов  доразвива,  надгражда  и  дори  оспорва  търсенията  на  своите 
предшественици. В неговото творчество се наблюдава еволюция на отношението към 
смъртта – от абсурдно гротесковия й вариант във финала на  Смъртта на чиновника 
(,,Като се върна машинално в къщи, без да сваля вицмундира, той легна на дивана и 
...умря”) до поразително описаната смърт на Коврин от Черния монах или на владиката 
Петър  от  Архиерей,  в  която  парадоксално  се  съчетават  знаците  на  физичното  и 
метафизичното. В творческата биография на писателя все по-честите размисли върху 
края  на  човешкия  живот  безспорно  са  повлияни  от  напредващата  болест  и  лошите 
прогнози за нейния изход. Доказва го и фактът, че в последната му прозаична творба - 
Годеница, е въведен образът на умиращия от туберкулоза Саша, чиято смърт бележи и 
окончателното прощаване на Надя със стария живот.

Когато  ,,късният”  Чехов  описва  смъртта  и  предсмъртните  мигове  на  своите 
герои, често той сякаш ,,наблюдава” с очите на лекаря, на опитния клиницист. Това е 
обиграният поглед на медика,  който забелязва и най-малките симптоми и промени в 
тялото  на  болния  или  умиращия  -  всяко  трепване  на  мускул  или  нерв  биват 
регистрирани.  Нерядко  смъртта  в  Чеховите  творби  изглежда  жестока  в  своята 
натуралистичност, емоцията сякаш изчезва и на ,,сцената” е показано умиращото тяло 
на човека, което се превръща в мъртва материя, в труп. Казано иначе, в сравнение с 
Толстой  Чехов  демистифицира  смъртта.  Разбира  се,  присъствието  и  описанието  на 
смъртта в неговата проза не се свежда само до идеята за изчерпания живот на тялото, 
защото писателят е воден от убеждението за неразкъсваемата връзка между телесното и 
душевното.  Особен  интерес  проявява  белетристът  Чехов  и  към  начина,  по  който 
човекът преживява чуждата  смърт –  Лекомислената, Черният монах,  Цигулката на 
Ротшилд, Убийство, Човекът в калъф, По служба, Душичка, Годеница.~ 26 ~



Смъртта  у  Чехов  става  повод  за  размисъл,  за  преосмисляне  на  живота,  за 
достигане  до  дълбините  на  битието.  Тя  е  начин  да  се  отбележат  пропуските  и 
неслучилите се неща наред със ситуациите от реално протеклия отделен живот. При 
Чехов има и своеобразно сливане на живот и смърт, заличаване на границите между 
тукашност и отвъдност, дори размяна на техните смислови определители.

А.  П.  Чехов  представя  не  просто  смъртта,  не  смъртта  „по  принцип”,  а 
индивидуалната смърт, т.е. вписаната в конкретен и неповторим жизнен контекст.Макар 
да въвежда натуралистичния поглед към смъртта, Чехов никога не я ,,затваря” само във 
физиологичната й проекция, а я изобразява като критичен екзистенциален праг, в който 
се сблъскват и обезсилват взаимно физично и метафизично, случайно и предсказуемо, 
плашещо  и  носещо  утеха.Трагедията  на  умирането  остава,  но  иззад  нея  прозира 
непрекъснатостта  и  силата  на  живота.  Смъртта  по-скоро  доуплътнява  историята  на 
живота, защото е неотделима от него. 

В настоящата част са анализирани три Чехови произведения, в които е застъпена 
темата  за  смъртта  в  различни  варианти  на  смислополагане.  В  разказа  Архиерей са 
проследени  последните  дни  от  живота  на  героя,  владиката  Петър,  и  е  показан 
конкретният  акт  на  смъртта.  Друга  творба,  която  е  коментирана  през  призмата  на 
смъртта, е Скучна история, в която под формата на записки е представена историята на 
професора  медик  Николай  Степанович,  като  през  цялото  време  над  съзнанието  на 
пишещия е мисълта за смъртта и усещането за приближаващия край на живота, цялото 
писмо е ,,обременено” от ужаса от идващата смърт. В Годеницаотново витае усещането 
за приближаващия край, настойчиво заявяван през болестта на гаснещия Саша.

Самотната смърт в разказа Архиерей представя човека в граничната ситуация 
между  живота  и  смъртта.  През  целия  разказ  настойчиво  напредва  болестта,  тя 
постоянно сигнализира за предстоящия край, тялото на героя е непрекъснато страдащо 
и  търсещо  покой.  Повествователят  описва  телесните  реакции,  предизвикани  от 
задълбочаващата се болест. Преди идването на смъртта тялото на героя се променя да 
неузнаваемост,  приближаващата смърт го  преобразява  по начин,  който буди  страх и 
съжаление  у  околните.  Финалът  на  разказа  е  амбивалентен.  От  една  страна,  той 
внушава  уязвимостта  на  телесното,  преходността  на  човешкия  живот,  неговата 
заличимост във времето и от друга във финалното описание на празника се долавя и 
някаква тържествено-радостна тоналност, която създава характерния за Чехов ефект на 
битийна пълнота. Завършекът на  Архиерей доуплътнява заложената в текста опозиция 
временно-вечно,  като  внушава,  че  отделният  човек  е  смъртен,  но  човечеството  е 
безсмъртно и животът – вечен.

Промъкващата се смърт – повестта “Скучна история”, в избраната творба, 
натрапчиво присъства сянката на смъртта, нейното приближаване бележи размислите 
на  описващия  своята  история  професор.  Писателят  рисува  отново  телесен  образ  на 
герой белязан от болестта, като е спомената и точната възраст на персонажа, което става 
неизменна  характеристика  на  повечето  герои  от  късната  му  проза,  както  и  на 
драматургичните  му  персонажи.  Професор  Николай  Степанович  е  болен,  както  и 
главният герой в Архиерей, владиката Петър, което не е случайно. Болестта у Чехов най-
често е свързана със смъртта, тя е гранична точка, индикант за края, и в този смисъл тя 
е също така и подтик към размисъл и житейска равносметка. В случая тялото първо 
тласка героя към преоценка на миналото и разсъждения върху живота, това е тяло, в 
което се четат симптомите на приближаващата се смърт, изправяща известния професор 
пред  нова  истина  за  собственото  му  битие.Това  ражда  ужасяващия  страх  от 
физическото изчезване, което обезсмисля дори постигнатото в сферата на духа, всичко 
някак губи смисъл пред смъртта на тялото.

В творбата се вижда, чесмъртта е театрализирана, какъвто е и животът в неговия 
социален аспект. Социалната роля на индивида задължава предсмъртният час да бъде 27



също така ,,изигран” по определен начин, а краят на живота се превръща във финал на 
регламентиран ритуал.В разказа липсва описана смъртта на героя, тя липсва дори като 
споменаване в епилог например. Вкрая на записките героят пресъздава погребението 
си,  което  си  е  представил.  Финалът  на  Скучна  история съчетава  песимистични  и 
оптимистични внушения, с което напомня завършека на Архиерей. Животът в неговата 
повторителност  е  по-силен  и  по  свой  начин  преодолява  смъртта,  а  онова  което  е 
победимо и тленно е човешката суета и именно тя лишава индивидуалното човешко 
битие от обща идея. Ужасът от смъртта е по-голям, когато тя е осъзната като край на 
самотен и отчужден  живот, чийто смисъл е изгубен.

Темата  за  смъртта  в  творчеството  на  А.  П.  Чехов  получава  различни 
интерпретации,  вписана  е  в  разнообразни  контексти,  видяна  е  през  нееднозначни 
възпринятийниоптики.  В  смъртта  е  търсен  не  само  стряскащият  ефект  на 
натуралистичното и обективно пресъздаване, достъпно за прецизния поглед на медика. 
Тя  е  част  от  пътя  към търсенето  на  истините  на/за  човешкото  битие,  за  дълбокото 
осмисляне  на  екзистенцията.  Защото  онова,  което  обяснява  несекващия  живот  на 
Чеховите  текстове,  са  достигнатите  истини  за  човека,  лишени  от  доктринерство  и 
догматичност. 

Светлината  на  надеждата  за  осмислянето  на  човешкия  живот  чрез  труда, 
образованието и действието се открива в Последната Чехова „Годеница“ – „…и пред 
нея се рисуваше живот нов, широк, просторен…“, но които неминуемо ще доведат 
до промяна на описания от Чехов „нечист,  безнравствен, празен живот“.  Последната 
Чехова  белетристична творба  Годеницаможе да  бъде отнесен към произведенията,  в 
които  отчетливо  се  изразява  мисълта  за  неестествеността  на 
междучовешкитевзаимоотношения,  в  чиято  основа  лежи  предопределеността, 
отсъствието на избор, пределна несвобода. 

В тази своя творба Чехов отново ни потапя в „неподвижния, сив, грешен живот“ 
на своите герои, на чийто фон е представен сюжета на неслучилата се сватба, заради 
решението на „годеницата беглец“ – Надя. Тя е нов тип персонаж, тя има свое лице 
именно, защото избира да строи собствения си живот пред необходимостта просто да 
живее по правила, каквито е определил социумът и традицията. Тя се отказва от годежа 
и предстоящата сватба и избира личната свобода. Образът на годеницата е представен 
чрез съпоставка с фигурата на Саша, физически двата образа ярко контрастират. През 
външността на Надя,  през нейното тяло,  е  показано младото,  здравото и невинното, 
което може да осъществи бленувания нов живот.

Често  А.  П.  Чехов  е  обвиняван  заради  песимизма,  който  се  прокрадва  или 
откровено проявява в неговите произведения, но това обвинение в никакъв случай не 
може да бъде отправено по отношение на последния му разказ  Годеница. Творбата е 
утопично оптимистична, погледът на гаснещия от болестта писател е просветлен, както 
този  на  умиращия  Саша,  нескриващ  радостта  си  от  срещата  с  Надя  след  нейното 
бягство, която  променена живее своя нов живот.

В някакъв смисъл Чеховата  Годеница оставя отворения финал на Златния ХІХ 
век на руската класическа литература и открехва вратите към пространствата за новите 
въпроси на следващите поколения руски и световни белетристи.

В прозата от късния период на А. П. Чехов откриваме разширяване на темите и 
задълбочаване в разработката на мотивите, маркирани в ранните прозаически текстове, 
с което закономерно се усложняват както функциите, така и посланията на телесното. 
Неговият език се обогатява, знаците му увеличават полисемията си, понятийният апарат 
се обогатява, пропорционално на проследяването на сложните психични преживявания 
на  героите.  Техните  тела  са  обгледани  и  представени  по  друг  начин,  не  просто 
повествователят ги вижда в дълбочина, в тяхната многомерност, а самата комуникация 
помежду им  е  по-активна:  тялото  диалогизира  с  Аза  -  тялото  като  сингуларност  и ~ 28 ~



едновременно в контакт с тялото на Другия, а той самият видян и като индивид, и като 
част „маса/слятост” от тела в един ситуативно по-многозначен и трудно проницаем свят. 
Телесното заработва през различни нива на своята знаковост в разнообразните сфери на 
проявите си - от света на вещите и конкретния предмет, през неговата поставеност в 
общия интериор и екстериор,  към природата и различните ипостаси на телесността, 
тялото в своята двойственост на окултуреност и биологичност. 

Езикът на телесното в късната  Чехова проза  е  прецизиран,  едновременно по-
многозначен и точен в конкретния контекст, неговото разчитане спомага за достигане до 
нови и неподозирани пластове на Чеховия текст и подтекст, които иначе не биха били 
открити.  Отчитането  на  мястото  на  тялото  и  езика  на  телесното  в  белетристичното 
наследство на писателя е необходим ориентир в богатството на смисъла и философията 
на  класика  на  руската  словесност  и  същевременно  неспирно  модерния  световен 
белетрист и драматург Антон Павлович Чехов.

Дисертационният  труд  завършва  със  ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  в  което  се  прави 
обобщение на изследването и извежда направените изводи, очертана е актуалността на 
избрания подход към вечно подтикващото към размисъл и нови интерпретации Чехово 
белетристично наследство. Посочени са приносните моменти на труда и са набелязани 
възможностите за бъдещи проучвания на базата на направеното.

СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСИ В 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:

1. За първи път на български език се предлага широк обзор по темата - „език на тялото”, 
разгледана  подробно  и  систематизирано  през  различните  подходи и  методология  на 
науките  за  човека  –  лингвистика,  семиотика,  културни  изследвания,  психология, 
психоанализа, философия и пр., адаптирани към полето на литературознанието.

2. Темата се инкорпорира към полето на литературознанието и се създава нов понятиен 
и  терминологичен  инструментариум,  съобразен  със  спецификата  на  фикционалния 
текст, работещ при анализа на литературни произведения, създава се ново понятие – 
езици на телесното.

3.  Задълбочено изследване и  изведена концепция при дефинирането на  тематичните 
насоки, отнасящи се до „езика на тялото“ и съответно „езиците на телесното“. Избрана 
е  специфична  „платформа”,  която  без  да  пренебрегва  традицията,  разчупва 
стереотипите и преосмисля мястото и функцията на телесността и нейните елементи.

4.  Систематизиране  и  актуализиране  на  метатекстове,  посветени  на  Чеховото 
творчество, прочетени през темата на дисертационния труд.

5.  Осъществяване  на  цялостен  прочит  на  А.  П.  Чехов  като  прозаик  през 
проблематизиращия  ракурс  на  тялото/телесността,  като  за  първи  път  подробно  се 
систематизират  текстове  от  ранната  и  късната  проза  на  писателя  през  оптиката  на 
телесното.  Представените  конкретни  анализи  на  текстовете  от  ранната  проза,  често 
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пренебрегвана и омаловажавана, правят опит да я остойностят и така да се създаде по-
цялостна представа за творчеството на писателя. 

6.  Опит  за  префокусиране  на  изследователския  интерескъм  четенето  на 
повествованието и сюжета у Чехов и преодоляване на поставянето на граница между 
ранната и късна проза на писателя, „хомогенизиране” на творчеството му през избрания 
подход за анализ.

7.  Приносен  момент  е  прилагането  на  интердисциплинарен  подход,  с  което  се 
преодолява  едностранчивостта  на  преценката  за  мястото  на  тялото  в  наратива. 
Изследването на телесността обуславя разширяването на представата за художествения 
текст.

8.  Разработеният  дисертационен  труд  отваря  перспективи  за  бъдещи разработки  по 
теми, свързани и засягащи тематиката за тялото и неговия език - фикционалното тяло, 
невербалната комуникация, тялото в изкуството, както и прилагането на направените 
анализи  и  изводи  и  в  практически  сфери,  в  които  се  отчита  значението  на  телесно 
поведение и езикът на тялото.
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