
Становище

От Цветана Хубенова за дисертационния труд на Галина 
Аврамова на тема „Проблеми на идентичността и особености 

на постмодерния наратив у Тимъти Финдли“

Като научен ръководител на този дисертационен труд вече се изказах 
с  положителна оценка за  него на вътрешната му защита в катедрата по 
теория на литературата. В настоящето изказване ще допълня към казаното, 
като  насоча  към  някои  горещивъпроси,  засягащи  съвременната  ни 
хуманитаристика и свързаните с тях интердисциплинарни изследвания.

Един от основните концепти, с които  се борави в дисертационния 
текст  е  „метаисторическофикционализиране“,  въведен  от  ЛиндаХътчън, 
която  е  и  една  от  най-изявените  изследователи  на  постмодернизма  в 
канадската литература. Историзмът, един от главните критически импулси 
на постмодерната  чувствителност, насочва към относителните граници на 
историческо  и  фикционално  конструиране  на  реалности.  С  човешката 
проективна способност и с нейните колективни и индивидуални модели на 
създаване  на  символна  реалност  се  занимава  и  изследвания  от 
дисертантката  текст  на  Финдли.  Надредното  езиково  и  фигуративно 
конструиране, което генеалогично се самоизследвав  начините си , с които 
пренаписва вече разказани истории и факти,търсейки своята автентичност, 
идентичност и уникалност на опита, е парадоксът, с който се захваща тази 
работа.  А  този  парадокс  работи  на  различни   нива  във  фигуративните 
динамики  на  самия  текст,  избран  за  изследване(романът  на  Тимъти 
Финдли „Пилгрим“,1999година). 

Изследователският  импулс„разчленява“(  И.  Хасан)  елементите  и 
ефектите на постмодерно писане в романа на Финдли, но и събира  (ре-
конструира)  тъканта  му,  контекстуализира,  задава  въпроси  за  възможни 
традиции в канадската литература, поставя проблема заедно невъзможно 
и закъсняло нейно полагане в канон във времена на деконструктивни и 
постструктурални  теории  и  практики,  препраща  към 
себеоглеждащиреплики, спомени, препратки на автора, цитира теории и 
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текстове  за  търсена  идентичност  от  канадски  творци  и  теоретици,  сред 
които и на световноизвестнияканадецНортръпФрай, баща на митологично-
архетипната  школа  в  литературознанието  на  20  век.  Чрез  техниката, 
подхода,  наратологични  модели,  чрез  реторически  стратегии,  чрез 
съзнателен  избор  или  пропуск  на   следи,  чрез  специфични  или 
повторителни  ключове  за  селекция  и  комбинация,  творчество  и 
интерпретация, субектът на изследване и експеримент, както в мрежата на 
романа, така и в мрежата на интерпретациите му, търси мястото си сред 
масиви от  паметови следи,  отломки,  фрагменти  на  колективната  памет, 
открива сред величествените катедрали на човешкото творчество,   сред 
болезнените (болни, налудни) места на колективния и индивидуален опит 
своята  уникална  позиция  на  съпричастност  в  мрежата  на  символите  и 
знаците, сред лабиринтите от смисли.

Текстът  на  Г.  Аврамова  назовава  множество  нива  на  текстуално 
конструиране в стратегията си към изследваното(мета-, пара-, интер-, архи-
текстуалност)  на   романовото  писане.  С  тези  маркери  структурира  и 
пътеките  на  своите  „пилгримни“търсачествапрез  четения  текст,  отворен 
бездънно  във  времето  и  пространството  през  символите,  архетипите  и 
знаците  в  едно  палимпсестноедновремие-  вечност  на  културно 
съзнаваното  или  несъзнавано.  Предмодерн,  модерн  и  постмодерн 
заиграват със знаците си в романовите подвселени и в многогласието на 
интерпретациите.  Дисертантката  интегрира  умело    разнопосочните  на 
пръв поглед интерпретации на творбата по посока на био-, мито-, иконо-, 
психо-графиите  ,  заложени  като  ключ  за  прочит  и  представляващи 
елементи  на  самата  творба.  Тези  „графични“  посоки  на  писмено 
оформяне, могат да се увеличат с още – космо-,  его-,  социо-,зоо-,  фито, 
биолого-,  хроно-  топо-…графии  и  т.н.до  безкрайността  на  възможното 
човешкото  наричане,  именуване  и  описване  на  странния  познаваем 
иедновременно  непознаваем  свят,  извод,  екстрат  от  многото  води  на 
тескта.

Целта,  както  я  определя  докторантката  в  началото  на  труда,  е 
изследване през прочита на една творба на Тимъти Финдли,“Пилгрим“,   на 
общотопространство  -  и  за  канадската  литература,  и  за  европейската 
литературна  традиция,  свързано  с  проблеми  и  въпроси,  засягащи 

2



постмодерната човешка ситуация. Или може би нашата човешка ситуация 
след  постмодерния  й  бунт?  Или  проективните  й  превъплъщения   по 
принцип  в литературното пространство?

Текстът  си  поставя  задача   да  ситуира,  за  да  улови  (евентуално) 
„същностното“  на  канадската  литература  и  писане,   „същностното“  в 
авторското писане на Финдли, „същностното“ на неговия роман „Пилгрим“ 
през  концепта  за  идентичност.  Като  че  тази  задача   за  улавяне  на 
неуловимото,  на  обсесивната  за  20  век„идентичност“  ,  се  разгръща  и 
контекстуализира  неусетно  и  иронично  в   типично  постмодерно 
препращане, сравняване, цитиране на гледни точки, но и в премълчаване 
и емоционално откликване за различни и неуловими нива от  елементите 
на изследваната идентичност като въпроси и отговори в текста.

 Съзнавана  или  несъзнавана  политиката   на  текста  постепенно 
сепрокрадва (подобно изричането и действията в плановете за открадване 
на  портрета  на  уморената  от  кичозна  употреба  и  бездушен  туризъм, 
Джоконда, една от хипостазите на главния герой Пилгрим). Тази политика 
заговаря  за  себе  си  все  по-силно  в  процеса  на  изследването. 
Автореференциалността, „автобиографичността“ на всяко живо писане не 
подминава и дисертантката. Текстовото „освобождаване“ от клопките на 
собствени  и  чужди  властови  дискурси  –  теории,  истории,  автори  и 
авторитети,   е  ,  ако не основен импулс в работата на дисертантката,  то 
поне е ефект от играта с концептуалните масиви и изпробването им върху 
тъканта на художествения текст.  Самият обект на изследване,  езиковата 
игра  с  фигурите  по  повърхността  на  романовия  текст,  води 
интерпретаторката до  освобождаващи и творчески игри със знаците на 
изследвания текст.

Криволиченето  сред  свое-чуждо  разбиране  на   понятието 
идентичност  през  художествения  текст,  интегриращото  вписване  на 
съвременни теории и художествени практики, генеалогичното оглеждане 
на  това  понятие  през  призмата  на  историите  и  героите  в  романовото 
битие,  води  изследователката  до  една  „разширена  представа  за 
идентичност“,  както  тя  се  изразява.   Дали  това  не   е   събитийна 
конкретност,  въплътеност, олицетвореност на универсалното и архетипно-
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повтарящо се,  в  които е уловена конкретната човешката проективност с 
двузначието си на  проклятие и на дар едновременно?

 Фигурата  на  Другия  се  проблематизира  при  това  винаги  вече 
ставащо  и  станало  Аз  през  призмата  на  съвременни  литературоведски, 
философски и психоаналитични теории.

„Подпъхнатият“  основен  текст  във  фикционалната  история  на 
Финдли  е  „Автобиографията“  на  Карл  Густав  Юнг.  Финдли  изследва 
превъплъщенията  на  автобиографичното  писане,  неговият 
проективенпренос  в  друго,  в  алтер  его  или  в  множество 
гласове,проблематизира  безсмъртието,  постижимо  през  този  пренос  и 
творческия процес като енергия на това символно „безсмъртие“. Скритото 
във  всеки  генериращ  смисли  текст  е  недоизказаното,  „подпъхнато“ 
автобиографично,  субектно  инвариантното,  но  и  неговите  вариации  и 
метаморфози.  През  своеобразна  инициация  преминава  Галя  Аврамова, 
четейки Финдли, който разказва истории през една болест-лудост, която е 
обхванала и романнияЮнг, и може би реалния свят на човека.

Тесктът съблазнява с  едно живо и автентично четене на друг текст, с 
откривателства,  които  надмогват  както  подводните  камъни  на 
нарцистично-суфистичното  отчуждено  говорене,  така  ина  нарцистично-
ирационалнатаразводненена  чувственост.  Човешката  проективност, 
самоуспокоена  в  логически   опозиции  –  смърт-безсмъртие,  човешко-
божествено,  знание-незнание,  карма-случай,  жена-мъж,съзнателно-
несъзнателно,  сън-будност,  живот-смърт,  ден-нощ,   творец-творение, 
насилник-жертва,  събитие-безсмъртие  -  заиграва  във  факти  и  фикции, 
взаимопроникващи  фигури,  иронично  деконструиращи проективните 
метафизики  на  модерността. “Познай  себе  си“  но  и  „В  мяра“,  без 
крайности, са двете пророчески послания, в огледалото на които до сега 
търсим себе си.

Авторовотопредизвикателство  е  уловено  и  текстът  на  Галина 
Аврамова  заиграва,  заобикаляйки  заложените„защити“  на  изследвания 
текст – мълчания, заекване, сънища, препратки, намигвания, преписвания, 
подпъхвания, измествания, замествания, смесвания на факти и фикции в 
танца  на  фигуралното.   Изпитанието  и  рисковете  при  подобна 
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интерпретативна  игра  са  балансирани  от  широката  времево-
пространствено  теоретична  и  философска  основа  на  изследователския 
труд,  чрез  която  много  елегантно  и  незабележимо  се  заобикалят 
пропастите на дълбинно съпреживяване. Дистанцирано и едновременно 
съпреживяващо  се  разголват  елементите  на  кризите,  път  към 
трансформации.  „Отцепването  от  нормалността“,ирационалното  и 
мистичното в биографията на Юнг  е далошанс за откриване на крайъгълен 
камък в една нова теория за човешкото и неговите проявления. 

В алхимията на текстовите преобръщания, обаче, не става ясно дали 
тази съблазнителна теория не е  пореден сън,  мит,  пореден миг  преди 
събуждане,  плод  на  творческа  проекция  и  драматичен  сблъсък  с 
реалността?Дали  тази  теория  не   е  последен  голям  наратив  на 
модерността  или е  етос  за  възвръщане към автентичния Аз,  изгубен из 
сънните  полета  на  постмодерността?  Какво  казва  времето  след 
постмодерния бунт? Какво  казва  романът,  какво казва  дисертационният 
труд?

 С  акцентното  си   полагане  в  този  труд  на   субекта  -изключения, 
отречен и като автор и като авторитет от постмодерната чувствителност, 
уникален  и автентичен в динамиката на своята повторяемост и различие, с 
неговата  търсена  и  изплъзваща  се  идентичност;  включването  му  като 
център  на  изследване   тъкмо  в  един  „постмодерен“  роман,  въпреки 
протестите на самия автор,задвижва  една посока в текста на Аврамова, 
върху  която  съвременната  теория  на  литературата  и  съвременната 
философия  вече  компенсаторно   работят.  Залогът  е   идентичността, 
автентичността, динамичната истина за субекта и неговата уникална, тъкмо 
в  бунта  си,  душа-  психе,  чиято  статуя  ,  със  замръзнали от  лед криле,  е 
положена  в центъра на дисциплиниращата с рационалните си дискурси 
„лудница“, описана от Финдли.

Формите  на  постигане  на  истина  –  в  криминалогията  (симптом- 
убийство)  ,  в  психотерапията  (симптом-  самоубийство)  са  тежката 
артилерия в  модерното изкуството на увличащо разказване на истории, 
които, като приказки на братя Грим, плашат с чудовищата на насилието и 
трепетите  пред  жертвеността,  оттласкват  към  чудовищните  митове  с 
отрязани орфееви и медузови глави.
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Етосът  на  постмодерното  писаненасочва  към  задвижване  в 
двеизходни посоки, зададени и от романа – метафоричното състояние на 
пеперуда  и  състоянието  на  какавида.  Едната  е  отваряне  на  вратите  за 
личността,  уникалността  на  живия  човек,който  успява  като  пеперуда  да 
лети в мигове накрасив танц, въпреки преходността  на опита. Метафората 
наобгърната от пашкула на съновиденията  какавида, е човешка ситуация 
на обречено търсачество, състояние надиаболичнаболестна повторяемост, 
на  налудна  безкрайна  виртуалност,  на  интерсубектен  сън.   Жестът  на 
политане,  е  отлепване  отвъд   обектните  маркери,  с  които  се  описва 
традиционно  постмодерната  чувствителност,  но  и  отвъд  маркерите,   с 
които  се  описва  традиционно  и  модерната  чувствителност, 
отвъдмодерните и постмодерни виртуални картезиански сънища. И това в 
опита с литературата, която не скрива своята проективна природа.

Обрамчващите  истории на Пилгрим,  на Юнг, на Финдли,  както и 
случващите  се  интерпретативни  метаистории  на  верижно  четене  на 
паметовите  следи,  разгръщат  разкази  за   възхода  и  падението  на 
слушащия, четящия, възприемащия тези странни небивалици заПилгрим, 
за Юнг, за човешкото време и неговото субективно изживяване в и чрез 
знаците. 

Галина  Аврамова  превежда  читателите  си  през   лабиринтите  на 
свояметаисторизиращ  опит  с  фикционалния  свят  на  Финдли,  през 
човешко-неизразимото, изговаря го през прочита на един много сложен 
текст  с  борхесовиинтертекстуални  разклонения,  без  да  робува  на 
предпоставености,  тъкмо  защото  ги  преодолява   в  процесана 
интерпретация, с усърдие и елегантност, които са впечатляващи.

 И така, препоръчвам  на уважаемото журитози труд да бъде оценен 
положително  и  да   бъде  присъдена  научната  степен  „доктор  на 
филологическите науки“ на Галина Аврамова. 

Доц. д-р Цветанка Хубенова
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