
РЕЦЕНЗИЯ

за труда на Ивайло Иванов Пеев „Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов“,

дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки,

професионално направление 2.1. Филология. Руска литература /Руска класическа 

литература/

Представената  от  Ивайло  Пеев  дисертация  за  присъждане  на  научната  и 

образователна степен „доктор“ на тема „Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов“ 

предлага  актуален  и  нетрадиционен  ракурс  към  творчеството  на  бележития  руски 

писател. През последните десетилетия интересът към прочита на литературни текстове 

през  интердисциплинарната  призма  на  телесните  кодове  е  доста  разпространен  и 

обединява  усилията  на  множество  изследователи,  представители  на  различни 

хуманитарни  области.Именно  поради  тази  причина  темата  на  дисертацията  е 

едновременно  провокативна,  предизвикваща  изследователския  интерес,  и  сложна. 

Второто е поради трудността да бъдат избрани и съчетани анализационни стратегии на 

различни науки, всяка от които предлага своето виждане върху проблема.  В това се 

състоеше  и  една  от  първите  трудности,  с  които  се  сблъска,  избирайки  тема 

задисертацията си, Ивайло Пеев. В началото на неговата докторантура (започнала като 

редовна през 2005 и трансформирана в задочна) достъпните за българския изследовател 

заглавия на метатекстове бяха пренебрежимо малко, към днешния момент проблемът е 

по-скоро в избора и съчетаването на изследователски подходи. С оглед на творчеството 

на  А.П.  Чехов  все  още не  би  могло  да  се  каже,  че  съществува  друго  изчерпателно 

проучване  на  въпроса,  което  да  обхваща  едновременно  ранната  и  късната  проза  на 

писателя и в това несъмнено се състои както дисертабилността на избраната тема, така 

и  приносният  характер  на  разглежданата  дисертация.  Тази  констатация  се  отнася 

особено за българския контекст.Въпреки успехите на българските русисти в областта на 

чехознанието (трудовете на проф. П. Троев, проф. Л. Димитров, доц. Н. Няголова, доц. 

Р. Кърпачева, проф. Н. Звезданов и др., издадените материали от няколко международни 

научни  конференции,  организирани  от  катедрата  по  руска  литература  на  СУ  „Св. 

Климент Охридски“ и ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и др.), подобна проблематика е 

все още едно неусвоено и неразработено докрай поле.
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Познавам работата на Ивайло Пеев както от годините на неговата докторантура в 

катедрата,  така  и  от  обсъдените  през  годините  части  и  варианти  на  текста.  Мога  с 

увереност  да  заявя,  че  дисертантът  много критично и  последователно  работи  върху 

дисертацията си, за да постигне представения убедителен резултат на своя труд. Трябва 

да се отбележи, че Пеевсе е вслушал в отправените му при обсъжданията препоръки на 

колегията  и  на  научния  ръководител,  запазвайки  в  същото  време  и  собствените  си 

виждания. 

Залегналите  в  труда  идеи  са  апробирани  многократно  на  национални  и 

международни  научни  конференции,  като  Ивайло  Пеев  е  представил  единадесет 

доклада. Единадесет са и описаните в автореферата научни публикации по темата на 

дисертацията, което значително надвишава изискуемия брой за успешна защита. 

Дисертацията на Ивайло Пеев „Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов“ има 

класическа  структура  за  подобен  вид  изследване  и  се  състои  от  увод,  три  глави  и 

заключение.  Общият  й  обем  е  279  стр.,  а  библиографската  справка  включва  291 

заглавия (169 на кирилица и 124 на латиница). Обект на научен коментар са около 40 

разказа на писателя, сред които едни от най-емблематичните за неговото творчество, но 

също  така  и  сравнително  малко  известни,  което  несъмнено  е  достойнство  на 

дисертацията.  Текстът  е  добре  структуриран.  Уводът  е  целенасочен  и  дава  ясна 

представа както за изходната позиция, така и за преследваните изследователски задачи 

и композицията на работата. Дисертантът си поставя за цел да „изследва и представя 

чрез анализи на конкретни произведения Чеховата проза през оптиката на телесността и 

нейните  кодове“  (с.8).  В  увода  той  прави и  значимо терминологично  обговаряне  на 

„езика  на  тялото“  и  „езиците  на  телесността“,  които  се  свързват  по-скоро  със 

социалната същност на човека и пречупени през неговото съзнание и индивидуален 

опит (с.11, 12).

 Много  важно  качество  на  дисертацията  е  опитът  на  Пеев  да  свърже  двете 

ипостаси на битието на А. П. Чехов – тази на лекар, който до края на живота си не се 

отказва да практикува професията си, макар и спорадично в късните години, и тази на 

писател,  с  която  остава  във  световната  литература.  Смятам,  че  главната  цел, 

формулирана още в  увода (с.14)  от  И.  Пеев,  чрез  оптиката  на телесността да  бъдат 

прояснени  сфери  в  Чеховото  белетристично  наследство,  които  не  са  били  обект  на 

литературоведски коменатар или са били бегло засегнати,е постигната. Осъществени са 

и  набелязаните  четири  изследователски  задачи:  уточняването  на  методологическия 

подход и терминологията; извеждане на необходимия за проучването понятиен апарат 
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въз основа на подходите към тялото и телесността на различните хуманитарни области, 

обговаряне на избора на текстове и систематизиране на различните сюжетни модуси в 

ранната и късната Чехова проза.

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

традиционно  е  посветена  на  историята  на  проблема,  съществуващите  досега 

наблюдения  върху  темата  за  тялото  и  телесното  в  Чеховата  проза,  състоянието  на 

българското  чехознание.  Дисертантът  предлага  обстоен  преглед  на  възгледите  върху 

тялото и неговия език през човешката история,от античността до нашата съвременност. 

Пеев  се  спира  на  водещите  трудове  в  различни  области  на  хуманитаристиката, 

интерпретиращи  разнообразни  аспекти  на  проблема.Кратко,  но  достатъчно 

изчерпателно той представя теориите на учени от различни национални школи. Това е 

обект  най-вече  на  първата  част  на  първа  глава,  която  цели  да  въведе  читателя  в 

историята на въпроса. В отделни рубрики авторът на разглеждания труд се стреми да 

дефинира както самото понятие за „език на тялото“, така и изграждащите го елементи и 

присъщата  им  прагматика,  използвайки  интердисциплинарен  подход.  Втора  част  на 

първа глава се обръща конкретно към творчеството на Чехов и се стреми да обхване 

прочитите  на  различни  изследователи  на  проблема  за  телесното  в  него.  Трябва  да 

отбележа задълбочените познания на дисертанта, които му позволяват в останалата част 

на  труда  да  изложи  своята  собствена  концепция.  Специално  внимание  в  отделна 

рубрика  е  отделено  на  приноса  на  българските  русисти  в  проучването  на  Чеховите 

проза и драматургия, както и наблюдения, които са работещи в анализа на избрания 

проблем.  Все пак на места може да се желае по-стегнато изложение и избягване на 

увлекателните,  интересни,  но  понякога  самоцелни изложения  на  определени идеи  и 

позиции.

Втора глава (с. 75-156)е лишена от свое собствено заглавие. Тя е посветена на 

ранния период от творчеството на писателя. Главата се дели на две части, като в първата 

се разглежда изграждането на Чехов като писател, а езикът на тялото се осмисля като 

концепт в поредица ранни разкази чрез двойките сюжетни мотиви на смъртта и скръбта 

илюбовта  и  страстта.  Втората  част  на  главата  пък се  занимава с  далеч по-познатия 

проблем  за  комичното  в  ранните  разкази  на  Чехов  и,  естествено,  с  комичните 

интерпретации на тялото в тях. Подчертан приносен момент в текста е обръщането на 

дисертанта  към  доста  малко  познати  ранни  Чехови  творби  –  разказите   „Агафя“, 

„Верочка“, „Стриди“, „Вещица“, „Панихида“, „Беда“, „Мъртво тяло“. Разгледани редом 

с популярните „Мъка“, „Смъртта на чиновника“, „Дебелият и тънкият“, „Хирургия“, 
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„Щерка на Албиона“, „Маската“, „Хамелеон“ те допълват и коригират представата за 

ранната  прозана  писателя,  възприемана  много  често  като  предимно  комична,  и 

подчертават  интереса  му  към  трагизма  и  дълбочината  на  човешкото  страдание. 

Списъкът на текстовете, разбира се, би могъл да бъде още и още разширяван, например 

с  класическия  Чехов  разказ  „Спи  й  се“.  Пеев  поставя  важен  акцент  върху 

амбивалентното  използване  на  посочените  сюжетни  мотиви  (например  болката  и 

страданието като мотив на смешно изживяване в „Конска фамилия“ и обратно), което 

придава неповторима атмосфера на Чеховата проза.Особено място в края на втора глава 

има частта за „преходните“ към зрялата проза на писателя разкази „Степ“ и „Светлини“. 

Чрез анализа на използваните мотиви на телесното в ранните разкази Пеев защитава 

тезата си за подготовката на зрялата поетика на Чеховата проза и органичната връзка 

между двата етапа на творчество.

Трета  глава  (с.  157-255)  е  най-обширната  част  на  труда.  Оставена  също  без 

самостоятелно  заглавие,  тя  е  съставена  от  четири  части,  в  които  през  проявите  на 

телесното  се  предлага  анализ  на  няколко  емблематични  за  късната  проза  на  Чехов 

сюжетни  мотива:  христоматийният  сюжет  за  „калъфните  хора“,  този  за  еротичното 

възприемане  на  женското  тяло,  урегулирането  на  интимния  свят  на  човека  от 

обществото  (частта  „Тялото  под  социален  надзор“)  и  отново  темата  за  живота  и 

смъртта,  но  този  път  в  късните  творби.Трудно  е  да  бъде  анализиран  един  толкова 

коментиран  в  научната  литература  цикъл  от  разкази,  какъвто  е  този  за  „калъфните 

хара“,  но  Ивайло  Пеев  намира  своя  подход  към  текстовете,  подсказан  му  от 

психологията – самоизолацията на Аз-а, продиктувана от неговия екзистенциален страх 

и  егоизма му,  от  стереотипите  на  познатото и сигурното в  поведението му,  в  които 

влизат  даже  мечтите  (анализът  на  „Човека  в  калъф“  или  „имението-калъф“  в 

„Цариградско  грозде“).  Интересно  тук  е  присъствието  на  много  по-малко  познатия 

разказ „Страх“ (1892), чийто анализ и откриването на „калъфа „страх“ (включително и 

като страх от самотата), обсебил персонажа Силин, е безспорно приносен момент. Все 

пак в тази част липсва третият разказ от цикъла – „За любовта“, както и друг вариант на 

тази тема – „Йонич“, още повече, че в последния благодатно присъства както мотивът 

за  телесната  (и  респективно  душевната)  трансформация  на  героя,  така  и 

„медицинската+  тема  с  професионалната  принадлежност  на  провинциалния  лекар 

Дмитрий  Йонич  Старцев.  Тези  разкази  можеше  и  да  не  са  обект  на  самостоятелен 

подробен анализ, но да присъстват като паралели, от това текстът само би спечелил. 

Тази  забележка  впрочем  се  отнася  и  до  други  пропуснати  възможности,  към които 
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привличам  вниманието  на  дисертантас  оглед  на  евентуална  бъдеща  публикация  на 

труда.

В  следващите  части  на  трета  глава  трябва  да  се  отбележат  стойностните 

паралели на Чеховите текстове с интерпретацията на темата за джендърните отношения 

у Достоевски, Л. Н. Толстой, Тургенев и в контекста на руската литература и култура от 

втората половина на XIX век (творчеството на Дружинин, Чернишевски, публикуването 

на естественонаучни и публицистични текстове). Трябва да бъдат позитивно оценени и 

опитите  да  бъде  изведена  приемствена  връзка  между  ранния  и  късния  етап  в 

творчеството  на  Чехов  в  контекста  на  тази  тема.  Пеев  обръща  внимание  на 

използването на  различни варианти на отношенията  между половете  още в  ранните 

разкази и продължаването им в късната проза: социална и сексуална дискриминация на 

жената  от  мъжа,  неглижирането  й  като  сексуален  обект  или  пък  сексуалната 

разпуснатост  като  белег  на  еманципация,  женската  пресметливост  и  мъжката 

безхарактерност.  Приносен  момент  е  обръщането  на  дисертанта  не  само  към 

признатите  Чехови  шедьоври  („Лекомислената“,  „Къща  с  мансарда“,  „Дамата  с 

кученцето“,  „Годеница“,  „Женско  царство“  и  др.),  но  и  към  цяла  поредица  слабо 

познати ранни разкази („Размазня“,  „Анюта“,  „Жива  хронология“,  „Тина“  и  др.),  но 

също и към подобни от късния период – „Съпруга“, „Ариадна“, „Жена ми“.Телесният 

код внася допълнителен щрих в интерпретацията на популярната за руската литература 

от втората половина на XIX век тема за разпада на дворянското семейство, но също е 

показател за екзистенциалните кризи, преживявани от тогавашния човек, майсторски 

доловени и пресъздадени от Чехов и в неговата проза,  и в неговата драматургия.  И. 

Пеев от своя страна успешно демонстрира този специфичен код, устойчиво присъстващ 

в  Чеховото  творчество.  Трябва  да  бъде  оценен  по  достойнство  предложеният  от 

дисертанта анализ на „Женско царство“, който според него е показателен за образа на 

жената от findesiècle,характеризиращ се с промяна на социалните роли и преосмисляне 

на  изначалните  представи  за  женственост  на  фона  на  радицията,  илюстрирана  чрез 

разгула  на празника.  Достоен за внимание е  предложеният от дисертанта  анализ на 

класическите Чехови разкази „Палата №6“, „Черният монах“, „Скучна история“ в частта 

за социалния надзор върху проявите на телесното, както и интерпетацията на мотива за 

смъртта в късните разкази, „вписана в конкретен и неповторим жизнен контекст“ (с. 

235).

В  заключението  И.  Пеев  демонстрира  реалистично  отношение  към 

достойнствата  на  своя  труд,  извеждайки  детайлно  приносните  му  качества.   Той 
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действително постига префокусиране на утвърдени представи за Чеховата проза чрез 

приложения интердисциплинарен подход в анализите си на приблизителноедна пета, 

според  собственото  му заявление,  от   прозаичните  текстовена  писателя  и  привлича 

вниманието читателите към приемствеността между ранните и късните творби. 

Използваната  библиография  е  значителна  по  обем и  изчерпателна  с  оглед  на 

избраната тема на дисертацията.

Авторефератът  отразява  структурата  на  текста  и  дава  достатъчно  пълна 

представа за съдържанието му и за приносния му характер.

Всичко казано дотук ми дава основание да предложа дисертацията на Ивайло 

Пеев „Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов “ за успешна защита, а на дисертанта 

да бъде присъдена научната и образователна степен „доктор“.

София,

15 юли 2016 г.

Проф. д-р Ангелина Вачева
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