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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д.ф.н Мони Ешуа Алмалех 
за дисертацията на Александър Валентинович Елизариев на тема 

„Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх” 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в 

професионално направление 2.1. Филология (Средновековна индийска 
литература), научна специалност към датата на зачисляването - 

05.04.06 „Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и 
Австралия“ (Средновековна индийска литература)  

 
 

Данни за дисертанта 
Александър Валентинович Елизариев е редовен докторант, 

отчислен справо на защита през 2011 г. към Катедра „Класически 
Изток - Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е 
хонорувапн преподавател в специалност Индология на във ФКНФ, СУ 
от 2006 г. досега. Притежава опит като преводач, преподавател и стаж 
на различни позиции в различни фирми. Роден е през 1974 г. и защитил 
магистърска степен по лингвистика (френски, санскрит, архаичен 
пенджаби) през 1996 г. в ИСАА при МГУ в Москва, Русия. 

Данни за докторантурата 
Александър Валентинович Елизариев е предоставил необходимите 

документи и дисертацията си за предварително обсъждане на труда. По 
решение на Катедра „Класически Изток“ е открита процедура за 
предварително обсъждане на труда. Обсъждането се е провело на 
14.11.2013 г. на основание заповед № 38-606/18.11.2013 г. на Ректора 
на СУ „Св. Климент Охридски“ на разширено заседание на Катедра 
„Класически Изток“. След представяне на девет положителни отзива 
разширеният съвет на катедрата е взел решение за готовността за 
защита на дисертацията, направено е предложение за състава на 
научното жури и процедурата е насочена към Факултетния съвет на 
Факултет класически и нови филологии с предложение да назначи 
избраното научно жури. Факултетният съвет е гласувал и е приел 
решението и предложенията. Допускането до публична защита и 
съставът на научното жури са фиксирани със заповед на ректора на 
университета № 38-667 от 20.12.2013 г. На първото заседание на 
научното жури, проведено на 13.01.2013 г., са избрани председател и 
двама рцензенти. Няма допуснати нарушения на процедурата. 

Данни за дисертацията и автореферата 
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Дисертационният труд се състои от 162 компютърни страници 
текст, без приложенията. Съдържа Увод, Изложение от две глави, 
Заключение, Общи изводи, Библиография и списък на използваните 
речници. Приложенията са в размер на 101 компютърни страници плюс 
Приложение от 25 компютърни страници с оригиналния текст на от 
Ади Грантх. Авторефератът е с обем от 30 страници и напълно 
съответства на дисертационния труд. Трудът е напълно оригинален – 
всичко използвано е цитирано или анотирано с коректно посочване на 
оргиналния автор/източник. 

Трудът е изпълнен на професионален език, с нужната 
терминология. В същото време личи както богатия житейски опит на 
дисертанта, така и вещината, с която той борави с езика и структурата 
на своя обект на изследване. 

Обектът и предметът на изследване са ясно формулирани. 
Обект са отделни конкретни текстове от Свещената книга на 

сикхите, Ади Грантх (АГ):  - четири химна Пахар (ПХ - два на Гуру 
Нанак и по един на Гуру Рам Дас и Гуру Амар Дас), Вар-сат (ВС), 
Барах-маха (БМ), Тхитти (ТХ), и Рутти (РТ). Жанровите разновидности 
Барах-маха, Вар-сат, Тхитти са представени от по две поеми с 
различна, макар и съпоставима дължина, а Рутти и Дин-рен се срещат 
само по веднъж. 

Авторът е подбрал текстовете по комплекни признаци: 1. 
Присъствие в названието на определен времеви макро- или микро-
цикъл (година, състояща се от 12 месеца или от 6 сезона; светлата или 
тъмната страна на лунния месец; седемте дни на седмицата; части на 
денонощието, наречени пахар, или букв. „стража“); 2. Освен 
названието, подборът е съобразно вътрешното структуриране на 
химните според повторението на даден признак в съставляващите 
времеви единици в обединяващата ги по-голяма времева единица – 
напр., дните в седмицата, или месеците в годината; 3. Авторът взема 
под внимание и музикалните ладотонални комплекси (раги) в 
традицията на субконтинента според традиционното подреждане на 
вече избраните текстове в разделите на Ади Грантх (раги Сири, Мадж, 
Гаури, Билавал, Рамкали, Тукхари). Последното е направено с оглед на 
прецизност, макар че същински обект е писаният текст, а музикалната 
страна е допълнителен елемент в анализа. Големият смисъл на третият 
критерий е да се съхрани мястото на избраните текстове като елемент в 
цялостната структура на Ади Грантх. 

Предмет са структуроопределящите черти на даден текстовш 
комплекс/комплекси, включен/и в свещената книга на сикхите, и 
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обединени в общ жанр (жанроподобна група или комплекс) с 
темпорално-циклична характеристика.  

Може да се каже, че заглавието на труда отразява и обекта, и 
предмета. Авторът разглежда темпорално-цикличния жанр, като 
анализира текстовете със структурални, семиотични и 
литературоведски методи и понятия. 

Методиката бих определил като разумно използване на 
структуралното и семиотичното мислене в началото на 21 век.  

Елизариев прави необходимия преглед на понятията като жанр 
(теоретично разглеждане – с. 17-19 и нататък) и стил (с. 40-49), които 
са важни за неговия анализ и цел - постулиране и определяне на 
„темпорално-цикличния жанр“ в Ади Грантх с определяне на 
жанрообразуващите черти. 

Важен методологически инструмент за дисертанта е 
интердисциплинарната семиотична работа на Иван Касабов  - 
„Граматика на семантиката“, 2006 - която е разбрана и приложена 
правилно - интуитивно-дистрибутивен анализ, компонентен анализ, 
психолингвистичен метод (включващ асоциативния експеримент), 
семантични полета, метод на лексико-семантично моделиране, 
семантични парадигми и лексико-семантични полета.  

За да постигне прецизиране на своя предмет авторът прави преглед 
на богата и разнообразна литература. Елизариев използва и подходите 
на редица други автори, известни със своето семиотично мислене, 
напр. Борис Успенски (лингвопоетичната интерпретация, естетически 
анализ, базиран върху структурния подход и „подхода за определяне на 
гледна точка“), Якобсон, Елиаде, Греймас, Еко, Тодоров, Вежбицка, 
Аверинцев, Виноградов и др.  

Авторът използва и прецизира богат набор от термини от 
древногръцката реторика и от латински, които са в апарата на 
литературознанието и езикознанието –  анадиплозис (редупликация, 
епанастрофа), епанадиплозис, епанод, плеоназъм, антономазия, 
семантема, двойката метафора/метонимия, синекдоха, троп, „силабичен 
инстант/компонент“, алитерация, асонанс, синтактичен парелелизъм и 
др. Редом с това са използвани, разбира се, всички термини от 
оригиналните езици на Ади Грантх, както и качествени изследвания 
върху сикхската култура. Елизариев маркира в сравнителен план 
индийската традиционна поетика и древногръцката реторика (с. 40-53), 
метриката в поезията, европейска и индийска, (с. 53-60), посочва и 
използва синхронен и диахронен подход към своя обект на изследване, 
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резюмира и използва лингвопоетиката (с. 60-65 и нататък при 
анализите). 

Изказвам своята подкрепа както за анализа, така и за избора на 
работните понятия и инструментариум по ред пунктове: 

- цикличност и линейност на времето в културата на индийския 
субконтитент и в сикхизма; 

- подбор на ключови думи-термини (от с. 24 и нататък); 
- идеята за търсенето на „вътрешни“ (семантични) 

структурообразуващи прояви на текста (от с. 24 и нататък); 
- използването и третирането на семиотичния квадрат като схема 

за демонстриране на отношения на опозиции, синонимия, антонимия и 
въобще на различни видове отношения - конюнкцция, дизюнкция и 
импликация (с. 26 и нататък); 

- веригата понятия „Семантични елементи“ - „семантична рима“ - 
„метод на отрицателната трансформация за проявяване на отделни 
семантични единици“ (с. 31). На с. 31-32 намирам за неуместно 
използването на термина „дълбинна структура на изречението“, 
употребен по Лекомцева, 2007 или употребата на термина „дълбинната 
(семантична) структура“. Въобще употребата в труда на дълбинното 
ниво като синоним на семантичното ниво има нужда, макар и от съвсем 
кратко, разграничаване на понятията. Понятието „дълбинна структура 
на изречението“ (с. 31-32)  предполага връзка с оригиналния автор на 
термина – Ноам Чомски. А у Чомски, дълбинната структура е 
синтактична и семантиката отсъства тотално от дълбинната структура 
на изречението (знам, че е трудно да си го представим). Намирам, че 
авторът тук е длъжник с това да демонстрира, че след като употребява 
тези термини трябва да направи (много кратък) преглед на 
литературата и да очертае своята употреба, съгласно кой автор е. 
Лекомцева, Жолковски, Руднев и други автори третират темата 
постмодернистично /постструктурално, незачитайки Чомски и 
говорейки именно за дълбоката структура като семантичното 
съдържание, без това да е формалната пораждаща семантика на 
Монтегю и последователи; 

- фиксиране върху семантични елементи, които имат отношение 
към плана на темпоралност и цикличност (с. 32 и нататък); 

- приветствам като особено постижение анализа на глаголните 
форми с оглед на авторовата интенция, жанра, стила и лингвистичната 
прагматика – от с. 34 нататък: с. 36-38 – езиково и глаголно 
съобразяване дали обръщението е към хиндуисти (в термините на 
йогите-канпхата, съвременници на гуру Нанак), към мюсюлмани (с. 38 
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с арабски думи, които са термини в индийската мюсюлманска 
практика), към брахманското съсловие (с. 38 – с отправки към 
ведическата литература, към занаятчии, търговци - динамика, която 
съответства на доктрината на сикхизма за премахването на региозно-
кастовата рамка и отваряне на Спасението към всички, независимо от 
произхода (с. 39). За отбелязване е внимателно изказаното 
твърдение/предположение на Елизариев, което намирам за правилно, 
защото сикхизмът възниква и живее в конкуренцията на много верско-
религиозни системи: Така можем да предположим, че демиургичната функция 
на Бога-Творец, активното начало на Абсолюта, който без всякакви съмнения е 
централната фигура в творчеството на гуру Нанак и в АГ като цяло, до голяма 
степен диктува граматичния строеж на химните. Следователно пътищата за 
освобождаване на душата от колелото на самсара, които гуру Нанак отрича в 
общия контекст на учението му, са статични по своя характер. И обратно, пътят, 
който човек трябва да следва, и при това да побърза, защото животът е кратък и 
мимолетен, гуру Нанак изобразява с динамични езикови средства, които в голяма 
степен се проявяват в морфологията на поетическия език, както и с други 
стилистични средства, подчертаващи движението на времето. (с. 39-40) 

- Рамка за описване на произведенията в темпорално-цикличния 
жанр и „последователния паралелизъм“ на Якобсон (с. 74) и 
прилагането на „рамката“ в анализа. 

- Изключително интересно за българските читатели са частите, 
разкриващи сикхския канон, авторите, историческите параметри и 
езиците, на които е написана свещената книга, връзката на свещените 
текстове с фолклора (езиково, жанрово, фабулно, стилистчно и пр.), 
както и обратната посока – свещените текстове като документ, 
разкриващ средновековните диалекти, функцията на стиловете и 
изразните средства с оглед на фолклорната традиция и разбираемостта 
за населението. Това са елементи, които пронизват целия труд освен 
специално посветените страници в Глава 2 и те са изпълнени, по мое 
мнение, с дълбинно познаване на научната литература и културата на 
Индия. Това е аспект в труда, който позволява на автора свободно да 
борави и със синхронните, и с диахронните аспекти на текста, както и с 
диалектните, стилистичните и лингво-прагматичните функции на 
текста, и разбира се, подпомага структуралните анализи. 

Няма да се спирам на богатите в много отношения конкретни 
анализи на темпоралните структури, езиковите средства и всички други 
аспекти, застъпени в работата. 

Бих изказал една препоръка. Терминът семантема се употребява 
свободно без да бъде дефиниран никъде. Смятам, че това е необходимо 
с оглед на първоизточника – френската семасиология, в която 
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семантемата може да е равна на лексемата, но може да бъде равна и на 
основата на думата. Лично аз използвах този термин, за да опиша и 
обединя в едно асоциативно и логическо цяло думите асоциации, които 
са от един корен – напр. Бог, божествен, божествено – като единна 
територия на езиковото съзнание и подсъзнание. У Иван Касабов 
семантемата е дефинирана по различен начин – 1. достоверно 
„истинско“ разбиране-интерпретация; 2. семантемата е част от 
ИДЕАЛА; 3. семантемата е № 4 в Общата (синоптична) схема на 
смисъла и значението на лингвистичния знак. Това се налага от факта, 
че Елизариев достатъчно употребява семантема, „семантичните 
емблеми“, „ключови думи“ като синоними. 

Напр. на с. 96 „Идеята на семантемата „дом“ също обединява 
втория и четвъртия химн, при това в първия случай тя се повтаря в 
четвъртия ред, а във втория случай има два паралелизма „среща в дома 
[на Бога]“ в третия и шестия ред. Между първия химн на уводната част 
и първия химн на същинската БМ (за чет) има мост—паралелизъм: 
„Папиха-Коил пее“, формално изразени с вече споменатата сходна 
метафора.“. Бих предложил на автора да дефинира (нямам съмнение, че 
това няма да е проблем за него) понятието семантема, а навярно да 
огледа и понятията „културема“, „концепт“.  

Направените от мене бележки не отменят положителната ми 
оценка за труда. Те по-скоро визират една бъдеща монографична 
публикация на този изключително ценен труд. 

Научни приноси  
Солидаризирам се с вербализираните от автора приноси в 

справката за научни приноси, дадена в автореферата, достъпен в 
интернет. 

Не мога да не подчертая, че трудът на Александър Елизариев 
отваря прозорец към малко познатата в България монотеистична 
култура на сикхите – и с научния труд, и с превода на анализираните 
текстове. 

Лично аз бих посочил като принос талантливото и грамотно 
използване на интердисциплинарния структурно-семиотичин подход за 
анализа на сакрален текст. 

По мое мнение, именно този необичаен и винаги рисков за 
сакрални текстове подход, е принос в международен план, защото 
изпълнението на Елизариев е плодоносно, тъй като позволява да се 
очертаят семантико-структурни срезове, модели на елементи от 
сакралния текст, с възможност да бъдат представени в табличен вид. 
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