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Представената  дисертация  е  посветена  на  актуална  проблематика, 

която  в  последните  години  намери  своята  нова  кулминация  в 

литературоведските  изследвания.  Телесността  като  код  в  текстовете  на 

руската литература на 19 век привлича вниманието на все повече български 

и чуждестранни изследователи.

Изборът  на  докторанта  относно  обекта  на  изследване  –  Чеховата 

проза  –  е  неочекван,  но  този  избор  има  своите  основания  в  живота  и 

авторовия код на писателя, в които медицината и болестта са подчертано 

сюжетогенни. Резонно е и твърдението на самия докторант,  че системно 

изследване  на  Чеховата  проза  от  гледна  точка  на  кода  на  телесното  до 

момента  липсва,  макар  и  множество  критически  текстове  да  засягат 

различни части и аспекти на проблема.

Структурата  на  дисертацията  е  адекватна  на  поставените  цели  и 

задачи  на  изследването.  Тя  съдържа  увод,  три  глави,  заключение  и 

библиография. 

Уводът отговаря на своето изначално предназначение – той точно и 

аргументирано  представя  мотивировката  на  темата,  целта,  обекта  и 

задачите  на  дисертацията.  Предложеното  работно  понятие  „езици  на 



телесността”  отвежда  към  структурно-семиотичния  подход  и  това  е 

основният  аналитичен  инструментариум,  който  следва  докторантът  в 

изграждането  на  дисертационния труд,  но  в  някои части от  текста  този 

подход  се  успоредява  с  историко-литературни,  наратологични, 

феноменологични  прочити  на  отделни  текстове  и  текстуални  блокове. 

Ефект  на  известен  еклектизъм  създава  и  твърде  широкия  диапазон  от 

проследени културно-научни проекции на телесността – от Древна Гърция 

до  деконструктивизма  на  XX  век,  но  те  могат  да  бъдат  оправдани  с 

желанието на  докторанта  да  представи изследвания феномен в неговото 

максимално разнообразие.  

В  първата  глава  „Език  на  тялото“  като  интердисциплинарен 

концепт” е  очертана  теоретичната  база  на  изследването.  Тази  глава  е 

разделена  на  две  подглави:  „Тялото  и  неговият  език.  Въведение  в 

историята на въпроса”  и „Поетика на телесното в  творчеството на 

Чехов”.  Направеният  анализ  в  първата  подглава  на  съществуващите 

подходи на  изследване  на  телесното  в  хуманитаристиката  е  подробен  и 

показва осведоменост относно съществуващата теоретична база, макар че в 

известна  степен  страда  от  прекалена  обстоятелственост.  Във  втората 

подглава  е  предложен  модел  на  основните  параметри  на  Чеховата 

прозаична  „телесност”,  които  впоследствие  дисертантът  разглежда 

подробно  в  следващите  две  глави  –  структура  на  семантичното  поле 

„телесност”,  отношение  на  телесността  към  останалите  дискурсивни 

елементи – материални и емоционални,  социални проекции на тялото. При 

евентуална  бъдеща  публикация  на  работата,  могат  да  бъдат  намалени 

отпратките към критическата литература в тази подглава и по-категорично 

да бъде изведен модела от елементи и отношения, който самият докторант 

изгражда  за  целите  на  изследването.  Адмирации  заслужава  подробният 

обзор  на  ракурсите  към  Чеховата  прозаична  „телесност”  в  българската 

русистика  –  аспект,  който  в  последните  години  се  маргинализира  или 



недооценява  от  докторантите-русисти.  Приветствам  стремежа  на 

докторанта да приеме и потърси съотношението между „ранна” и „късна” 

Чехова  проза  по  пътя  на  трансформациите,  а  не  чрез  тяхното 

противопоставяне (привърженик съм на същата теза и по отношение на 

двата периода в Чеховата драматургия).

Втората  глава  на  изследването  е  посветена  на  ранната  проза  на 

писателя. В подглавата „Човекът и неговото тяло в ранната проза на А.  

П.  Чехов” е предложен  екзистенциален  и  психоемоционален  прочит  на 

телесното. В следващата подглава изследваният проблем е представен през 

оптиката на комичното на ниво сюжет, реч, костюм, аксесоари. Повестта 

„Светлини” е разгледана като свързващо звено между ранната и късната 

проза  на  А.П.  Чехов.  Изведена  е  тезата,  че  „в  хумористичните  разкази 

липсват подробни описания, уточненията и разсъжденията са лаконични по 

отношение на физическата реалност,  действието е  изцяло в „ръцете”  на 

Чеховите герои, а особеностите на техните тела и индивидуални действия 

допълват  акта  на  случването.”  (с.  153) Даденият  извод  би  могло  да  се 

уплътни  с  наблюдения  от  структурен  характер,  които  да  аргументират 

специфичния  статут  на  телесното  като  отделен  код  в  ранната  проза  на 

писателя.

В  третата  глава  обект  на  изследване  е  късната  проза  на  Чехов, 

пречупена  през  три  следреформени,  модернистични  модуса  –  страха, 

еротиката,  социалната  преса.  В  направения  преглед  на  литературните  и 

научни влияния, които изпитва Чехов през периода, не би трябвало да се 

пропуска и влиянието на Ото Вайнингер върху представите на писателя за 

пола и връзката му с характера. 

Предложен е сполучлив, макар и кратък, преглед на изменението на 

статуса  и  диапазона на  женските  образи в  следреформения литературен 

период в руската литература на XIX век и е очертано мястото на Чеховите 

героини в този контекст.



Библиографията  включва  293  заглавия  на  български,  руски, 

английски език, които представят както фундаментални изследвания върху 

телесността и Чеховата проза, така и трудове на автори от съвременната 

хуманитаристика  и  чехознание.  Библиографията  би  могла  да  бъде 

допълнена с имената на най-новите текстове, посветени на проблематиката 

– О.С. Клишина, Г. С. Козубовская, Е. С. Шишко, В. Ф. Стенина, но тази 

препоръка има изцяло пожелателен характер.

По  темата  на  дисертацията  докторантът  е  реализирал  11  научни 

публикации в авторитетни научни издания. Надяваме се, че завършването 

на  текста  предполага  в  близко  бъдеще  представянето  на  резултатите  от 

изследването и в  чуждестранната периодика.

Авторефератът отговаря като съдържание на представения текст на 

дисертацията и отразява основните моменти от хода на изследването.

Въз  основа  на  горепосочените  качества  на  дисертационния  труд 

„Езици на телесното в прозата на А.П.Чехов”  изразявам убедеността си, 

че той отговаря на критериите за успешност и предлагам на почитаемото 

Научно жури да присъди на Ивайло Иванов Пеев научната степен „доктор 

по филология”.

17 юли 2016 г.                             Доц. д-р Наталия Няголова    


