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Представеният  дисертационен  труд  се  състои  от  279  страници,  включващи  и 

справката  за  използваните  169  заглавия  на  кирилица  и  124  -  на  латиница.  Основните 

проблеми на дисертацията, както и на наблюденията върху творчеството на А. П. Чехов от 

по-общ  характер,  са  изложени  в  11  научни  статии.  СЪДЪРЖАНИЕТО  е  отразило 

структурата  на  труда:  УВОД,  три  глави  и  ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  като  чрез  заглавията  на 

подразделите се предпоставя изследователският ареал. 

Още в УВОДА на дисертационния си труд Ивайло Пеев пояснява семантичните 

параметри на основния изследователски проблем: "телесността на литературния образ" и 

езиците, чрез които се експлицира, както и научните цели, чиято актуалност следва да се 

разкрие  в  контекста  на  съвременната  хуманитаристика.  Интересът  на  дисертанта  към 

проблема бе зароден във времето,  когато изучаването на "езика на тялото" в различни 

научни области: медицина, психология, философия, филология и др. бе започнал да се 

проявява по-видимо, като остана актуален и до днес, когато вече е разгърнат в стотици 

трудове.  Работата  на  И.  Пеев  върху  дисертацията  бе  съпътствана  от  постоянната 

необходимост да се информира за все нови и нови заглавия, да отсява научно значимото 

от популярното, и да намери мястото на изследването в богатия информационен поток. На 

базата на вече постигнатото авторът прави опит да открои своя научен апарат, да изведе 

оперативните  понятия  и  термини,  за  да  пристъпи  към работа  с  избраните  текстове  от 

Чеховата  проза.  Тази  трудна  задача  по  подбора,  селектирането  и  класифицирането  на 

огромния масив от изследвания, посветени на тялото и неговия език е решена в първа част 

на  ПЪРВА  ГЛАВА,  където  е  направено  хронологично  проследяване  на  интереса  към 

телесното  поведение  на  човека  от  древността  до  днес.  В  последния  си  вариант,  след 

няколко  редакции  и  преработки,  тази  част  се  характеризира  с  научна  логика  и 



концептуалност.  Придобитата  научна  компетентност  е  изложена  в  трите  раздела: 

Дефиниции  за  "език  на  тялото",  Основни  елементи  на  езика  на  тялото  и  техните 

значения  и  Телесното  -  лингвистика,  паралингвистика  и  семиотика.  Семиотична 

терминология  и  език  на  тялото/езици  на  телесността. В  тази  част  приносът  на 

дисертанта се състои в изработването на научен критерий и подход, за да се оттласне от 

масива популярни четива и практически наръчници,  търсещи масовата аудитория,  и да 

открои същинските научни трудове. Когато изследва поредицата английски, руски (много 

от  които  непреведени  на  български)  и  български  заглавия,  И.  Пеев  прецизира  и 

собствения си терминологичен и понятиен инструментариум, който впоследствие прилага 

в същинския метатекст, посветен на Чеховата проза.

Във  втора  част  Поетика  на  телесното  в  творчеството  на  Чехов от  ПЪРВА 

ГЛАВА  се  обръща  внимание  на  същинския  литературоведски  проблем,  който  се 

интерпретира  и  в  контекста  на  българската  русистика,  и  по-конкретно  на  българското 

чехознание. Материалът в тази част е подреден под заглавията Полето на телесността, 

Вещите, възприятията, усещанията и телата, Социалното тяло и "Езици на телесното 

в  прозата  на  А.П.Чехов"  в  контекста  на  българското  чехознание  и  на  неговия  фон 

изпъква  актуалността  на  дисертационния  труд.  Тезата  на  автора  е,  че  "Поетиката  на 

телесното" е имплицитна за творчеството на А.Чехов, но все още не е достатъчно ясно 

откроена  като  изследователска  доминанта.  Ивайло Пеев  търси  иновативността  на  своя 

труд в диалог с постигнатото от редица чужди и български чеховеди. Авторът очертава 

своята  изследователска  линия  чрез  "ясната  цел  да  се  оразличи  "телесният  образ"  от 

конкретния  "образ  на  тялото"  и  да  наложи изграждането  на  по-цялостна  концепция  и 

подход от една страна към конкретния текст, а от друга - към корпус от текстове"(Д., с. 

74).  Във  ВТОРА  и  ТРЕТА  ГЛАВА  се  анализират  последователно  през  изработената 

изследователска  оптика  за  телесността  на  литературния  образ  "конкретни  текстове", 

групирани така, че да се възприемат като "корпус".

Литературният материал - ранната Чехова проза, е разположен в двете части на  

ВТОРА ГЛАВА, озаглавени II.1.  Човекът и неговото тяло в ранната проза на А. П. 

Чехов  и  II.2.  Комичното  през  телесността.  Интерпретационни  модуси  на  смеха. 

Метатекстът,  създаден  в  тази  глава,  оставя  впечатлението  за  известна  обзорност  и 

каталожност,  предпоставени  до  голяма  степен  от  характера  на  избрания  "корпус  от 



текстове",  макар  самият  дисертант  да  е  убеден,  че  в  анализираните  творби  "при 

изграждането  на  портретите  личи  прецизността  на  проницателния  в  наблюденията  си 

художник". Анализационният ъгъл е силно повлиян от възприятието, че у ранния Чехов 

отчетливо  се  проявява  професионалната  нагласа  на  медика,  която  според  И.  Пеев  е 

предпоставка за специфичната роля на човешкото тяло в разказите.  Насочвайки се към 

поетологичната доминанта у ранния Чехов - комичното, дисертантът се е опитал да внесе 

теоретична  задълбоченост  на  анализа,  но  не  навсякъде  успява  да  преодолее 

фрагментарността и конспективността. Но пак ще подчертая: ранната Чехова проза от 80-

те години на ХІХ век е само подстъп към разказваческото майсторство, разгърнато през 

зрелия период на писателя. Оправданото присъствие на тази глава в дисертационния труд 

се обуславя от желанието да се осъществи логичен преход към следващата част на труда. 

Смятам  за  особено  приносна  и  отличаваща  се  с  изследователска  стойност 

последната  ТРЕТА  ГЛАВА.  Изложението,  разгърнато  на  почти  100  страници,  е 

структурирано  в  четири  части:  III.1.  "Окалъфеното  тяло"  като  убежище  от 

екзистенциални страхове, III.2. Еротичният режим на тялото: граници и трансгресии 

(проблематизации  на  пола  -  възможни/невъзможни  диалози,  III.3.  Тялото  под 

социален надзор и III.4.  Тялото в гранична ситуация - живот/смърт - варианти на 

смислополагането. В ТРЕТА ГЛАВА И.Пеев разглежда прозата на Чехов през призмата 

на различни тематични модуси, изведени както в цитираните заглавия на четирите части, 

така  и  в  обособените  раздели.  "Корпусът  от  текстове"  е  много богат,  като  включва и 

христоматийно  известни,  и  подлагани  безброй  пъти  на  анализ  текстове,  например: 

"Човекът в калъф", "Френско грозде", "Къща с мансарда", "Дамата с кученцето" и др., но и 

редица  "открити"  от  автора,  и  внимателно  проучени  разкази.  В  тази  глава  И.  Пеев 

откроява  приноса  на  "езика  на  телесното"  за  специфичната  чеховска  поетика,  който 

добавя  към  неповторимия  му  наративен  маниер  детайлизиране  на  рисунъка.  Според 

дисертанта  "разчитането  на  езика  на  телесното,  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  модерния  световен  белетрист  и  драматург  А.  П. 

Чехов" (АР., с. 31).  



В  ЗАКЛЮЧЕНИЕТО  на  труда  се  представят  обобщенията,  до  които  авторът 

достига след аналитичния прочит на Чховата проза през оптиката на езика на тялото и 

езиците  на  телесното,  двата  концепта,  които,  както  вече  беше  подчертано,  са  ясно 

семантизирани от дисертанта. Във финала на труда са поместени и приносните моменти, 

за които по-голямата конкретика си остава пожелателна.  Тъй като познавам в детайли 

работата на Ивайло Пеев, като съществен принос бих откроила сполучливия опит да се 

предложи собствена категоризация/каталогизация на персонажната система и особено на 

женския  образ  у  Чехов.  Това  се  постига  благодарение  на  моделиращата  система, 

приложена от автора, при което героините на Чехов са получили "словесен 3D формат", 

плътност, цвят. 

При  последния  прочит  на  дисертационния  труд  особено  изпъкна  иновативният 

подход,  осигурен  от  избрания  проблемен  ъгъл  -  "езиците  на  телесното",  за 

актуализирането на Чеховата проза. Смятам че този труд има своето място в българското 

чехознание. 

Авторефератът на дисертацията отговаря на предписаните изисквания.

След запознанството ми и с Автореферата, и като вземам предвид всичко написано 

по-горе,  убедено препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на дисертанта 

Ивайло Иванов Пеев научната и образователна степен "доктор". 
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