
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Радослава Велчева Илчева,

член на научно жури за защита на дисертация за придобиване на образователната и 

научна степен «доктор» от Ивайло Иванов Пеев

в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки,

професионално направление 2.1. Филология. Руска литература 

/Руска класическа литература/.

Дисертационният  труд  на  Ивайло  Пеев  «Езици  на  телесното  в  прозата  на 

А.П.Чехов»  е  с  обем  279  страници,  организирани  в  увод,  три  глави  и  заключение. 

Отделните  глави  са  съставени  на  свой  ред  от  подглави,  чиито  заглавия  отразяват 

насочеността  на  анализа.  Библиографията  влючва  близо 300 заглавия,  от  които  169 

кирилица и 124 на латиница. 

Към документацията на задочния докторант от катедрата «Руска литература» във 

Факултета  по  славянски  филологии на  СУ  «Св.  Климент  Охридски»  са  приложени 

автобиография и списък с научните публикации за периода 2006 – 2014 г., обхващащ 11 

заглавия по темата на дисертацията.

Дисертацията е първото в българската литературоведска русистика комплексно 

изследване  на  проблеми,  произтичащи от  проявите  на  телесното  в  прозата  на  А.П. 

Чехов. Широкият обхват на художествени текстове (40 на брой), сред които и знакови 

за руската класическа литература произведения, формира здравата основа, върху която 

авторът изгражда и защитава собствената си концепция. 

В  увода  са  формулирани  обектът,  целите,  задачите  и  методологията  на 

изследването.  Първата  глава  «Език  на  тялото»  като  интердисциплинарен  концепт» 

представя  теоретичната  база  на  труда.  След  подробното  въведение  в  историята  и 

съвременното състояние на въпроса се прецизират оперативни понятия и термини (с. 

50),  необходими  за  конкретния  анализ  на  Чеховото  творчество.  Специално  място  е 

отделено на позицията на българското чеховознание. 

Обект на втората глава е ранната проза на писателя. Вниманието на дисертанта е 

фокусирано върху реализацията в нея на понятията (концептите) смърт и скръб, любов 

и страст. Тъй като преобладаващата част от текстовете са хумористични, е акцентирано 

върху  анализа  през  комичното  и  карикатурното  в  художествените  образи. 

Разглеждането на повестта «Светлини», която бележи прехода между ранния и късния 



период в литературното наследство на Чехов, осъществява и плавния преход между 

втора и трета глава в дисертацията.

Третата  глава проучва през зададената  изследователска  призма емблематични 

произведения от късната проза на Чехов, сполучливо обединени в тематични корпуси – 

«окалъфеното» тяло, еротичният режим на тялото, тялото под социален надзор, тялото 

в граничната ситуация живот/смърт. Логичен завършек на тази част от изследването е 

анализът  на  разказа  «Годеница»,  в  който  И.  Пеев  вижда  своеобразно  събираемо  на 

темите  и  мотивите,  вълнували  Чехов-прозаика  и  Чехов-драматурга  през  последните 

години от живота му.

Заключението обобщава от една страна основните етапи и изводи, а от друга – 

контурира бъдещите научни търсения на дисертанта.

Представеният за публична защита труд е новаторско проучване с ясно изразена 

авторова  позиция,  със  сполучливо  намерени  тема,  обект  и  методология  на 

изследването. Темата на пръв поглед е  конкретна,  но сполучливата формулировка я 

извежда в сфери отвъд конкретиката. 

И.  Пеев  се  заема  с  модерен  и  дори  моден  проблем,  който  интензивно  и 

разностранно  се  дискутира  през  последните  десетилетия  –  езика  на  тялото, 

аргументирано конкретизиран като езици на телесното. Това е трудна задача: проявите 

на телесността са безкрайни и, въпреки привидната подреденост на класификацията, 

съвсем  не  са  лесни  за  систематизиране.  Допълнително  напрежение  създава  и 

неминуемият  им  сблъсък  с  естетически  категории  като  трагично  и  комично. 

Ситуацията се усложнява от факта, че всичко това е прожектирано върху творчеството 

на писател, който неизменно е обект на повишен изследователски интерес. 

Дисертантът се справя успешно с тези предизвикателство и като резултат  ни 

представя творческото израстване на Чехов през една нова призма – телесното. 

Наред с коректно формулираните приноси на дисертационния труд, с които съм 

съгласна, бих да подчертая следните положителни моменти в него:

-  Погледът  към  творчеството  на  А.П.  Чехов  през  кодовете  и  оптиката  на 

телесното по същество разкрива нов ракурс от поетиката на писателя.

-  Намерена  е  и  изрично  е  подчертана  разликата  между  физическата  и 

художествената телесност.



- При възможност конкретните анализи на Чехови произведения се съполагат в 

контекста  на  руската  класическа  литература.  Например,  съпоставката  с  Гогол  при 

изобразяването на чиновника (с. 110). 

- Подчертаването на ролята на Чехов-лекаря за художествената убедителност на 

Чехов-писателя (с. 60). Без да изпада в биографизъм, дисертантът фокусира допирните 

точки между двете професии на Чехов. Намирам това за приносно, защото силата на 

текста често изтиква на заден план «житейската» професия на неговия създател. Колко 

често си спомняме, например, че Грибоедов и Тютчев са дипломати от кариерата? Че 

Грибоедов е подготвил Туркманчайския мирен договор и така по същество за близо сто 

години  напред  е  урегулирал  руско-иранските  отношения?  Събитията  от  реалната 

биография  са  ценен  ключ  към  творческата  биография  –  стига  да  знаем,  как  да  го 

използваме. И. Пеев чрез труда си убедително ни показва начина, по който това става.

- Разширяване на места на изследователското поле с темата за брака и брачния 

живот (напр. от с. 181 и нататък).

- Стремежът да се изведе съотношението  реч – външен вид по отношение на 

героите.

-  Сполучливи  анализи  на  христоматийни  за  руската  литература  Чехови 

произведения, като, например, «Човекът в калъф». 

-  Добра организация и четивност на труда.

Имам  някои  препоръки и  бележки,  които  ни  най-малко  не  разколебават 

високата ми оценка за постигнатото от Ивайло Пеев.

- Първата част от първа глава («Тялото и неговият език. Въведение в историята 

на въпроса») е излишно подробна. Бих я окачествила като «кухня» на изследването, без 

която не може, но в която не е наложително да се пускат «гостите». Сама по себе си тя 

е интересна, но създава впечатление за прикачване на нещо, подготвяно по друг повод. 

- Макар и рядко, но се срещат пресилвания от типа на: «Може да се каже, че 

грехът на Олга го ,,убива”,  т.е.  при възможната интерпретация на семейството като 

,,тяло” физическата смърт на мъжкото е резултат от неспособността му да се справи с 

дисбаланса, внесен от женското» (с. 184). По мое мнение смъртта на героя е проява на 

жертвеност.  Изпълнението  на  лекарския  дълг  извежда  Димов  на  ново,  духовно 

равнище, недостижимо за Олга. Или, казано на езика на дисертацията, на това равнище 

героят вече няма нужда от физическото тяло,  защото е  постигнал висша личностна 

реализация.



-  Давам  си  сметка,  че  текстовият  корпус,  върху  който  се  апробира  една 

литературоведска концепция не може и не бива да се разширява до безкрайност. Също 

така,  повтарям,  че  обхватът на Чеховите  произведения  е  впечатляващ.  Но на  мен в 

организацията на анализите ми липсва «Йонич». Може би авторът ще привлече този 

разказ при подготовката на труда си за печат.

-  Добре  е  текстът да  се  изчисти  от  някои  повторения,  да  се  олекотят 

синтактичните конструкции (напр., с. 6-7).

Дисертацията предизвика у мен следните въпроси. Поставям ги с надеждата, че 

те ще са от полза за бъдещата проучвателска работа на колегата Пеев:

-  Има  ли  специфика  в  присъствието  на  телесността  (представянето  й, 

наситеността  й)  в  различните  прозаични  жанрове  при  Чехов  или  през  различните 

периоди от творчеството му?  Или тя е преминаващ (тук е особено подходяща руската 

дума сквозной) концепт? 

- Може ли да се говори за «скаченост» между езиците на телесното и езиците на 

духовното? Излизането на преден план на телесното при характеристиката на даден 

персонаж сигнализира ли за недостиг, изтласкване на духовното?

- Има ли данни,  че Чехов е бил запознат с изследванията на Фройд? Има ли 

пресечни точки между Чеховата интерпретация на телесното и концепцията на Фройд?

Накрая,  един  въпрос  в  аванс,  който  се  надявам  да  стане  обект  на  бъдещо 

изследване на Ивайло Пеев. Може ли да се говори за Чехова линия в показването на 

телесното  в  творчеството  на  друг  голям руски  писател,  също лекар  по  професия  – 

Михаил Булгаков? 

Авторефератът  адекватно  представя  структурата  и  съдържанието  на 

дисертацията.

Всичко казано дотук ми дава основание убедено да препоръчам на почитаемото 

научно  жури  да  присъди  на  Ивайло  Иванов  Пеев  образователната  и  научна  степен 

«доктор» за дисертационния му труд «Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов».

Дата: 12.07. 2016 г. Член на журито:

София  (доц. д-р Р. Илчева)


