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научна специалност: руска литература на ХІХ век

Предложеният  за  обсъждане  дисертационен  труд  „Езици  на  телесното  в 

прозата на А.П.Чехов” на Ивайло Иванов Пеев изследва художествената проза на А. П. 

Чехов. Целта на дисертанта е да осъществи цялостен прочит на Чехов като прозаик през 

конкретен проблематизиращ ракурс – представяне и изобразяване на тялото/телесното. 

В историята на българската русистика Чеховата проза е изучавана основно  в плана на 

повествователната  и  на  сюжетната  динамика.  Имам  предвид  преди  всичко  двете 

монографични проучвания на Св. Велкова и на П. Троев от средата на 80-те години на 

миналия век. Факт е, че за толкова продължителен период по този въпрос (прозата на 

Чехов)  ние  нямаме  свое  ново,  съвременно  цялостно  изследване.  Ето  защо  още  в 

началото  задължително  трябва  да  се  отбележи  като  изследователско  намерение, 

интерпретативен подход, проблематизиране и обхват на материала, най-накрая – и като 

постигнати резултати работата разкрива стремеж за цялостно монографично проучване 

на  Чеховата  художествена  проза.  Този  опит  е  целенасочен,  а  това  е  важно  и  е 

необходимо да се подчертае. Дисертантът познава много добре различните тенденции 

(руска,  европейски,  българска)  в  изучаването  на  Чеховата  проза  и  съобразно  тези 

традиции позиционира собствения си проект. Амбицията му е не просто да предложи 

нов прочит, но и да покаже, че неговото интерпретативно предложение е актуално не 

само  по  отношение  на  един  или  група  текстове,  а  е  възможно  да  послужи  като 

обобщаваща метафора за цялостно обглеждане на Чеховата проза. Разбира се, в неговия 

избор има и момент на провокация, отнасящ се именно до проблематизиращия ракурс. 

Сякаш най-малко очакваме той да е семантичен и за Чехов, в степента в която това се 

отнася до прозата на Н. В. Гогол или на Ив. А. Гончаров. Наблюденията на Пеев обаче 
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убеждават, че избраната от него посока на анализ е концептуално промислена. В този 

смисъл при очертаване на общото впечатление от постигнатото първият положителен 

момент, който ще откроя, е дисертабилността на темата. Тя е съвременна и модерна и в 

своята  реализация  убедително  преодолява  скучното  и  еднообразно  преповтаряне  на 

традиционния сюжетно-наратологичен поглед към прозата на Чехов. В тази насока на 

разграничаване от унаследеното задачата  може да се приеме за изпълнена.  Дори бих 

добавил,  че  за  една  дисертация  темата  е  прекомерно  обемна.  Въпреки  тежестта  на 

текстовия масив, авторът се е справил успешно, изпълнил е набелязаните цели. Пред нас 

е цялостен и завършен монографичен труд.

Композиционно  дисертацията  се  състои  от  увод,  три  глави,  заключение  и 

библиография; общият обем на труда е 279 стр. От своя страна, всяка от главите е от по 

няколко подглави, което значително усложнява структурата на работата. 

Уводът (с.  5-17)  е  малко  по-особен  по  замисъла  си.  В  него  е  очертано 

тематичното поле, посочени са целите и задачите на работата: през знаците и проявите 

на телесността да се разкрие една по-различна представа за прлоблемното многообразие 

на Чеховата проза.  Основният акцент тук пада върху конкретизиране на централното 

понятие,  с  което  оперира  дисертацията:  езици  на  телесността.  Мотивите  за 

изработването  му се  свързват  с  възможността  посредством прилаганата  форма да  се 

включат в смисловото поле несравнимо по-обширна тематичност от изявите на тялото, 

които са отложени в предметното,  чувственото,  плътското,  сексуалното,  половото (с. 

10). Прецизирането на понятийния апарат, и чрез него задаването на координатите на 

предстоящия прочит, придава методологична стройност на изследователския подход. По 

този  начин  са  подсказани  базисните  посоки  в  търсенията  на  автора  –  не  само 

конкретизациите на тялото, но и светът на тялото отвъд самото него, именно телесното, 

разбирано като философска и идеална ипостаса. Оттук вече, от този понятиен подстъп, 

структурата на работата е логична и обоснована.

Първа глава  „Език на тялото”  като интердисциплинарен концепт (с.  18-74) 

полага  теоретичната  рамка  за  предстоящото  проучване.  По  съдържателните  си 

параметри това е главата с най-сложната структура. Тук са обединени въпроси от чисто 

теоретично естество с въпроси, отнасящи се до литературноисторическите измерения на 

водещия  проблем  на  проучването,  с  прегледа  на  писаното  по  тях,  включително  и  в 
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българската чеховиана. Всички тези аспекти са задължителни за жанра на докторската 

дисертация.  Но за  разлика  от  една  по-обичайна  практика,  когато  те  се  обособяват  в 

„увода”,  в  случая,  очевидно  стремейки  се  към  по-голяма  композиционна  стройност, 

Пеев е направил опит да ги обедини.  От своя страна,  това е наложило да се въведат 

подглави, всяка от които на свой ред се дели на под-подглави. Въпреки тази утежненост 

на структурата,  главата  е  аргументирана в своите  две разграничими тематични ядра. 

Първото,  което е и далеч по-обемно развито,  въвежда в теоретичните  координати на 

изследването.  Подробно  и  изчерпателно  е  проследена  историята  на  проучванията, 

занимаващи  се  с  въпросите  на  „тялото”.  Историческата  реконструкция  обхваща 

периодите  на  античната  и  римската  култура,  средновековието  и  просвещението.  Но 

основното внимание е насочено към изследванията от ХХ век във времето след Втората 

свотовна война, когато именно в търсенията на културолози, антрополози, лингвисти и и 

литературоведи се формират философско-семиотичните схващания за езиците на тялото, 

разглеждани  през  призмата  на  невербалната  семиотика.  Задължително  трябва  да  се 

подчертае  задълбоченото  познаване  на  различни  концепции  и  направления  в  тази 

необозрима материя, непрестанно се излагат и коментират нови и нови схващания. Тази 

обстоятелственост е условие за обмислено и компетентно позициониране на собственото 

изследователско намерение в добре разработената парадигма по въпросите на тялото. 

Категорично  са  очертани  посоките  на  своя  интерес  в  плана  на  невербалната 

комуникация,  светът  на  предметите  и  вещното,  в  които  са  се  отложили  езиците  на 

тялото.  Така  тематичното  поле  е  откроено  със  заявени  теоретични  предпочитания  в 

областа на семиотичния анализ. 

Посредством  четири  под-подглави  второто  тематично  ядро  съсредоточава 

търсенията върху конкретните измерения на Чеховата проза. Целта на тази част е да се 

докаже  актуалността  на  избраната  проблематика,  т.е.  че  знаците  на  телесното  са 

семантични  за  съдържателността  на  Чехови  творби,  което  е  основание  разказите  и 

повестите му да бъдат интерпретирани в значенията на вече набелязаната теоретична 

платформа.  Основанията  за  интереса  към  телесното  дисертантът  свързва  и  с 

биографията на писателя. Според Пеев, повишеното внимание към различните ипостаси 

на тялото у Чехов е рефлексия и от специфичния поглед на лекаря. Още тук дисертантът 

изяснява  нещо  принципно  важно,  което  ще  бъде  водещо  за  по-нататъшните  му 
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наблюдения. За Чехов телесното не е проблем сам по себе си, а е аспект от изграждане 

на художествения образ. Тезата е предпоставка за успешно разширяване периметъра на 

традиционното разбиране за Чеховата поетика. Набелязват се няколко възможни посоки 

за интерпретативно отваряне на проблематиката: към света на предметното, като така се 

обогатява  традиционното  схващане  на  функцията  на  детайла  у  Чехов;  във  вещното, 

според дисертанта, трябва да се търсят вътрешните, субективни изяви на тялото. Другата 

посока на търсенията е към социалното. Става дума за необходимостта да се забележат 

поведенческите модели на героите, като отражение на определени вътрешни състояния, 

на  гранично  или  отклоняващо  се  поведение  (страх,  смърт,  болест,  лудост  и  пр.). 

Намирам това преливане между теоретично, литературноисторическо и поетологично за 

сполучливо; то ясно набелязва изследователското поле. Зададените цели и задачи така 

получават мотивираност, диапазонът на интерпретацията е конкретизиран. 

В края на главата е направен преглед на българската Чеховиана във връзка с 

избраната  тема,  посочени  са  ценните  моменти  в  наблюденията  на  новото  поколение 

съвременни български изследователи (Л. Димитров, Н. Няголова).

Общото впечатление от тази начална глава е, че между двете нейни части има 

определен  дисбаланс.  И  възраженията  ми  се  отнасят  главно  към  началната  обзорна 

теоретична  част,  която  е  твърде  разтегната,  прекомерно  подробна.  На  места  в  нея 

преобладава  чуждият  глас,  особено  натежават  обемните  цитати,  докато  собствената 

гледна точка е притъпена.

С  втора  глава  (с.  75-153)  по  същество  започва  разработването  на 

литератуноисторическата  част  на  темата.  Обект  на  изучаване  в  нея  са  знаците  на 

телесното в ранната проза на писателя. Изследователският подход умело и сполучливо 

съчетава практиките на поетологичното четене с проблемния анализ в контекста на вече 

набелязаните тематични вектори. Идеята на Пеев е да покаже, че у ранния Чехов тялото 

е натоварено с важни значения при изграждането на смисъла. То е и предпоставка за 

нови  прочити,  за  открояването  на  детайли,  останали  встрани  от  изследователското 

внимание досега, както и възможност за извеждането на по-обобщаващи наблюдения. 

Ценен момент тук е, че интерпретацията се гради върху произведения, които по принцип 

не  влизат  в  школската  представа  за  канона  Чехов.  Като  подстъп  към  телесното  са 

избрани три тематични гнезда: смърт, любов, хумор. В проекциите на вече установеното 
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за Чеховата поетика те не изненадват. Скритото намерение на анализа тук в по-голяма 

степен е заложено в интерпретативната провокация – да се покаже, че към известното е 

възможно да се приложи и друг, семантично по-различен, тълкувателен ключ. Намирам 

за сполучливо особено разработването на мотива „смърт” („Беда”, „Мъка”, „Панахида”, 

„Мъртво тяло”). И в четирите произведения е откроено нещо общо: повествователното 

съзнание  е  емоционално  и  наративно  дистанцирано  от  екзистенциалната  ситуация. 

Извеждането на типологичното е предпоставка за разработването на същия мотив и в 

късното  товрчество  на  писателя  като  по  този  начин  бива  зададена  вече  определена 

тендинция. 

Втората подглава изследва семантичната функционалност на телесното при 

изграждането на комичното. Както е известно, хуморът е една от емблемите на ранния 

Чехов. За дисертанта смислопораждащо се явява комичното тяло. Схващането си за него 

той  извежда  от  Бахтиновата  теория  за  гротеската,  обясняваща  комичния  образ  като 

отклонение  от  „нормата”.  Оттук  пораждането  на  комичното  тяло  Пеев  отнася  към 

означенията  на  различни  жестове  (вербални  и  невербални;  вещите),  които  маркират 

ситуативно  нарушаване  на  стереотипното  и  отлагащи се  в  проявите  на  телесното.  В 

случая  дисертантът  е  предпочел  за  анализ  сравнително  по-известни  произведения 

(например – „Смъртта на чиновника”, „Дебелият и тънкият”, „Дъщерята на Албиона”), 

което е премерена стратегия към преосмисляне на установеното. Той се стреми да убеди, 

че  именно  в  избраната  от  него  тематизация  е  заложено  посланието  на  съответната 

творба. В доказателство интерпретацията предпочита да се съсредоточи върху реакциите 

и жестовете на тялото, които подчертават комичното като източник на смеха (стресови 

ситуации,  телесен  контраст,  карикатурна  заостреност).  Общото  впечатление  е,  че 

наблюденията  са  верни  и  точни,  но  остават  изолирани  и  затворени  единствено  в 

смисловия контекст на разглежданата творба. С други думи, добри анализи, но сами за 

себе си, заключени в собствената си проблематизираща ги парадигмалност. В отделни 

случаи  („Злосторник”,  „Унтерофицер  Пришибеев”,  „Светлини”)  основополагащата 

интерпретанта сякаш изчезва и прочитът се превръща в анализ „по принцип”. А след 

това във финалното обобщение някак си изведнъж се заговорва за езиците на телесното. 

Получило се е така, защото между отдлените анализи се губи свързващата обединяваща 

нишка. Затова принципният извод, изведен непосредствено в края на главата, че „тялото 
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и телесното не изпъкват толкова осезаемо в поетиката на ранния Чехов” (с. 153) остава 

изолиран; дори изглежда изненадващ на фона на преминалата интерпретация, тъй като 

не е уплътнен с по-широки и обобщаващи наблюдения.

Третата  глава  (с.  157  –  255)  за  мене  е  безспорната  и  приносната  в 

дисертацията.  Наблюденията  и  изводите  й  доказват  убедително  основателността  на 

избраната  от  дисертанта  тема.  Чрез  знаците  на  телесното  Пеев  осъществява  една 

обстоятелствена  и  аргументирана  реконструкция  на  скритото  и  непредполаганото  от 

поетиката на Чехов, чийто свят е пронизан от страхове, съмнения, песимизъм. И тялото 

е  сполучливо  намерена  метафора  в  разкриване  на  незабележимо  протичащия 

екзистенциален  разпад  на  съзнанието  и  душата.  Главата  е  по-обемна  в  сравнение  с 

предходната; четири са тематичните й ядра, разгърнати подробно в отделни подглави. 

Преди  всичко  сполучливо  е  настояването,  че  емблемният  Чеховски  детайл 

„калъфът”  трябва  да  се  възприема  и  по-широко,  като  обобщаваща  психо-социална 

метафора  на  страха  (подглавата  „Окалъфеното  тяло”  като  убежище  на 

екзистенциалните  страхове).  Окълафеното  тяло  семантизира  битието  на  модерния 

човек – неразбран от другите, движещ се във враждебна среда, затворен в собствените 

си съмнения, пасивност, апатия към външното. Те са предпоставка за появата на страха. 

Това  интерпретативно  навлизане  в  херменевтиката  на  „калъфа”  е  сполучливо  и 

перспективно.  Добре  обмислени  са  и  подбраните  творби  за  анализ.  Ще  подчертая 

особено точно намерения преход в общата семантична полоса на вещите – от „Човека в 

калъф” към „Френско грозде” – с тълкуването на имението в значенията на „калъфа”. 

Скриването сред спокойствието на вещния мир довежда до деформирането на тялото и 

към  тази  последица  е  насочено  през  цялото  време  изследователския  интерес. 

Оригинално-провокативно  е  предложението  за  отзвучаването  на  темата  в  разказа 

„Страх”,  осмислен  контрапунктно  на  предходните,  като  ненамерено  убежище  за 

скриване  от  всепроникващия  страх  в  съзнанието  на  Дмитрий  Силин.  Трите  анализа 

разиграват общ мотив в различни смислови инварианти, взаимно се допълват в стремежа 

да  представят  разколебаността  на  съвременния  човек.  Прочитът  демонстрира 

способност за обобщителност на наблюденията в съчетание с точно уловени детайли, 

които подчертават характерното за отделната творба. 
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Втората  подглава (Еротичният режим на тялото: граници и трансгресии 

(проблематизации на пола –  възможни/невъзможни диалози)  в  най-голяма степен  се 

доближава до едно очакване във връзка с разработвания въпрос за тялото в съответствие 

с нейните два смислови центъра „еротизма” и „междуполовите отношения между мъжа 

и жената”. Тук изследователският поглед е широк. Обхванати са произведения от 90-те 

години, редом с по-известните („Лекомислената”, „Дамата с кученцето”) са привлечени 

и  не  толкова  популярни  (например  „Съпруга”,  „Жена  ми”  и  др.).  Анализите  са 

задълбочени. Но тук бих искал да обърна внимание на нещо друго извън конкретното 

вглеждане  в  отделния  текст.  Става  дума  за  умението  на  дисертанта  да  съчетава 

литературноисторическия с проблемно-тематичния анализ. Възможността да заяви една 

нова теза  не е  плод на повърхностно желание за модерно препрочитане на текста,  а 

следствие от много доброто познаване на разнопосочните тенденции в развитието на 

Чеховата  проза,  а  също  и  от  промисленото  усвояване  на  различните  метатекстови 

постановки  по  интересуващите  го  проблеми.  Затова  и  отстояването  на  собствените 

критически схващания (например, обобщаването, че еротизмът е изява на телесното в 

състояние  на  криза;  или  че  бракът  разкрива  сътресенията  между  съпружеските 

отношения в семейството и пр.) са убедително поднесени и доказани. 

Третата подглава (Тялото под социален надзор) се занимава със значенията на 

социалното  тяло.  И по-конкретно,  със  сблъсъка  на  индивида  с  различните  социални 

институции и с последиците за него от това противопоставяне. Между първата и третата 

подглава  е  набелязана  определена  идейна  връзка,  доколкото  в  централния  мотив  - 

„тялото под надзор” - са отложени следите и на на мотива за екзистенциалния страх, 

разбира се, смислово обогатени. В репресията и страданията на тялото страхът вече е 

овеществен. Наблюденията се строят върху някои от открояващите се в развитието на 

късната  Чехова  проза  творби  като  „Болнична  стая  №  6”  и  „Черният  монах”  и 

„Убийство”.  Мотивът,  през  който  те  се  осмислят  –  човекът  в  схватка  с  надзора  – 

убеждава,  че  избраният  интерпретативен  ракурс  е  доловил  значими  за  идейното  и 

художественото  развитие  на  Чехов  смислови  полета.  И  друго  важно  в  сравнение  с 

наблюденията  от  предходната  глава.  Сега  анализът  не  се  задоволява  да  остане  в 

границите  на  съответния  текст,  а  се  стреми  да  изведе  типологично  по-обемни 

наблюдения,  актуални  за  характерологията  на  Чеховия  герой.  За  различния  герой 
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нормалният  свят  се  оказва  невъзможен,  за  него  светът  е  крехък  и  разрушим.  От 

клиниката до затвора е уловен и очертан един от възможните пътища на съвременния 

човек, чувствителен и раним, неспособен да противостои на стереотипа, превърнал се в 

жертва на нормата. Наблюденията убеждават, че художествения свят на късния Чехов е 

изключително сложен и многопластов. 

В така очертаната съдържателна структура на третата глава нейната последна 

подглава  (Тялото  в  гранична  ситуация  –  живот/смърт  –  варианти  на 

смислополагането), изследваща мотива за смъртта у късния Чехов, изглежда логична. 

Тук  са  едни  от  най-важните  моменти  за  идеята  на  проучването.  Изследването  на 

опозицията „живот – смърт” уплътнява ментално реконструирания творчески портрет на 

писателя. Върху широк литературноисторически материал Пеев доказва, че темата не се 

появява у Чехов случайно. От една страна, тя „естествено” се разгръща в смисловите 

проекции на собственото развитие, а от друга, е и следствие от действието на едни по-

общи  за  руската  литература  на  ХІХ  в.  тенденции.  За  разлика  от  други  свои 

съвременници (Ф.  М.  Достоевски,  Л.  Н.  Толстой)  интерпретацията  й  категорично  се 

разграничава от философско-религиозните търсения на двамата романисти. При него тя 

е лишена от каквато и да е мистичност. И друго принципно наблюдение ще подчертая. 

Да,  смъртта  е  представено  като  гранично  трагично  състояние,  но  онова  което 

семантично отличава интерпретацията и у Чехов е, че тя никога не бива мислена като 

окончателна точка на битието. Никога не го заличава напълно, а винаги е обвързана с 

живота  в  непрекъсваемо  единство.  Това  е  точно  и  аргументирано  разгърнато 

наблюдение. От тази гледна точка трябва да се подчертае доброто решение за избора на 

„Годеница”,  с  чийто  анализ  дисертацията  по  същество  завършва.  Това  творческо 

решение трябва да се приеме за една позитивна, находчива провокация, доколкото тук 

сблъсъкът между смърта и живота и открито звучащия от финала на разказа утопичен 

оптимизъм  се  осмислят  от  дисертанта  и  в  символен  план  като  едно  по-различно 

разбиране за края на руския литературен ХІХ век. 

В  цялост  трета  глава  е  обмислена  във  всеки  детайл,  съдържателен  и 

композиционен. Наблюденията убедително навлизат в дълбинността на Чеховите творби 

и ни показват „и още нещо” отвъд познатото за психологизма като емблемна черта от 

поетиката  на  късния  Чехов.  А  това  друго  отвъд  познатото  е  един  по-скоро 
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непредполаган облик на скрит песимизъм. В тази посока на заключения за мрачното, за 

неверието  водят  наблюденията  за  разпадането  на  тялото.  Процес,  обмислено  и 

убедително  внушен  от  интерпретацията.  Именно  това  ново  и  друго  доказва 

правомерността  на  избраната  тема  като  възможност  за  нова  проблематизация  на 

традиционното.

„Заключението” обобщава  изследователския  подход  и  значението  на 

избраната  тема  за  разкриването  на  по-глобалния  проблем  –  творческия  портрет  на 

Чехов. 

Дисертацията  завършва с  „Библиография”,  включваща над 250 заглавия на 

български, руски и английски език. Редно е да се отбележи, че освен изчерпателна тя е 

актуална и съвременна, като обхваща проучвания до най-ново време.

Авторефератът,  в  обем  от  41  страници,  е  подготвен  в  съответствие  с 

академичните  изисквания  –  аналитично  представя  основните  положения  от 

дисертационния  труд;  отбелязани  са  основните  приносни  моменти  на  проучването; 

приложен е и списъкът с публикациите по темата, които са единадесет. 

Представеният  труд  „Езици  на  телесното  в  прозата  на  А.П.Чехов” на 

докторанта  Ивайло  Иванов  Пеев  демонстрира  способност  за  задълбочено  научно-

изследователско мислене, формулиране на проблеми и способности ясно да се очертаят 

пътищата за доказването им, умения за аналитично осмисляне на материала въз основа 

на детайлно навлизане в художествения текст. Изследването му е съвременно, цялостно 

и завършено и има приноса на самостоятелна монография върху проблеми от поетиката 

на Чеховата художествена проза. Изтъкнатите в него ценни моменти ми дават основание 

да оценя положително дисертационния труд и да предложа на почитаемото Научно жури 

да присъди на Ивайло Иванов Пеев образователната и научна степен „доктор”.  

София, 21.07.2016 г. (проф. дфн Хр. Манолакев)
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