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Дисертационният труд изследва авторефлексията в творчеството на Витолд 

Гомбрович и Владимир Набоков. 

Витолд Гомбрович (1904–1969) е полски писател, драматург и (с известни 

уговорки) философ, логик. Познат е у нас с романа „Фердидурке“, „Пиеси“, някои 

разкази и откъси от други произведения. През 1939 г. творецът от Малошице 

заминава на екскурзия в Аржентина, войната го заварва там и не се завръща в Полша 

до края на живота си, но пише основно на полски. Произведенията му са преведени 

на много езици, а Милан Кундера го нарежда до Брох, Музил, Кафка и Хашек в 

„плеядата от големите централноевропейски романисти“. Именно поради това е 

смущаващо, че на български все още отсъстват три от четирите му романа „Транс-

Атлантик“, „Порнография“ и „Космос“, последният от които – носител на 

Международната награда за литература, 1967 г.  

Владимир Набоков (1899–1977) се самоопределя като американски писател, 

макар да е от руски произход. През 1917 г. е принуден да емигрира със семейството 

си и никога повече не се завръща в родината си. Поделената му между САЩ и 

Европа биография дава отражение и върху поделеното му между два основни езика 

творчество, което допринася за популярността му в световен контекст. В България 

засега е значително по-познат от Гомбрович, макар че са публикувани първо и 

предимно рускоезичните му произведения. През 1973 г. е удостоен с американския 

Национален медал за литература.  

Преводната рецепция на Гомбрович и Набоков в България е закъсняла и 

непълна по редица причини. На първо място книгите и на двамата писатели са 

забранени в родините им, а в резултат на цензурата достигат по-трудно и до 

останалите славянски страни. На български излизат първо някои разкази на 

Гомбрович (1984), а едва шест години по-късно и част от разказите на Набоков 

(1990).  

На разглежданите в дисертацията автори не е приписана принадлежност само 

към модернизма, нито единствено към постмодернизма (макар в произведенията им 

да се наблюдават съответните характеристики), тъй като не им подхожда подобен 

род ограничаване, доколкото самите те се разграничават от всяка школа, процес и 

направление, а терминологизирането няма да обогати интерпретацията. Негативно е 

не само отношението им спрямо направленията и влиянията изобщо, но и те се 

отнасят особено крайно към остарелите и ограничаващи човешкото възприятие 
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традиционни форми. Затова в дисертацията са изследвани като представители на 

литературата на ХХ век както в славянски, така и в световен контекст. 

 

УВОД 

В дисертационния труд авторефлексията е избрана за предмет на изследването, а 

романите на Гомбрович и Набоков – за негов обект.  

Терминът авторефлексия означава себевглеждане на словото, създаване на 

литературна игра, предлагане на себепрочит. Понятието най-еднозначно представя 

прозата на Гомбрович и Набоков, която може да се определи накратко като 

съсредоточена не върху сюжета, а върху (мета)езика, без да престава да бъде и 

наратив.  

Разгледани са авторефлексивните характеристики на романите от 

космогоничния триптих на Гомбрович („Фердидурке“, „Порнография“, „Космос“) и 

някои от англоезичните романи на Набоков („Лолита“, последната редакция на 

„Отчаяние“ и „Смях в тъмното“). Изборът на романите се дължи на заявената и 

проявена на много нива авторефлексия, а писането на нерòден език (за Набоков) се 

явява допълнителна предпоставка за засилена проява на авторефлексия. 

Авторефлексията в творчеството на Гомбрович или на Набоков не е напълно 

нов предмет на изследване, но е само частично изучен и то не компаративистично. 

Налични преди дисертационния труд са едва няколко опита за частични 

съпоставителни изследвания (Цезари Кендер, Тоня Хаан, Юлия Кръстева, 

Малгожата Сморонг-Голберг) и само една по-мащабна скица (Дейвид Бродски). Не е 

отговорено на въпроса какви са функциите на инструкциите и не е разглеждано 

взаимоотношението на имплицитния читател с авторефлексията. А както обръща 

внимание още Линда Хъчън, парадоксът на метафикцията е, че тя е нарцистично 

авторефлексивна и същевременно фокусирана върху читателя. По тези причини 

дисертационният труд си поставя следните цели: 

 да определи и съпостави конструиращите произведението форми на 

авторефлексия в романите на Гомбрович и Набоков; 

 да характеризира взаимодействието между авторефлексия и имплицитен 

читател в романите на Гомбрович и Набоков.   
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Оттук следват и конкретните задачи на изследването: 

  да се съпоставят моделите за инструктиране и трениране на 

имплицитния читател в творчеството на Гомбрович и Набоков: как се провежда 

тренирането, как функционират инструкциите в/около текста, къде ги откриваме (глава 

I); каква е ролята на скобите (глава III); 

  да се определят основните метанаративни стратегии: какви форми на 

инструктивна авторефлексия откриваме у Гомбрович и Набоков и какви са техните 

функции (глава II); 

  да се изследва художественото конструиране на памет, изграждането 

(и непрекъснатото преосмисляне) на образа на пишещия субект (глава IV);  

  да се определи какво е отношението на авторовото мислене в образи 

към изискването към имплицитния читател да мисли в образи (глава IV); 

  да се установи каква е ролята на имплицитния читател, структурирана 

от и в Набоковата „Лолита“, от перспективата на модела за интерпретация на 

Гомбрович (глава V);  

 да се характеризира взаимодействието между митологията, хаоса и 

повторението у Гомбрович от перспективата на модела за „добър читател“ на 

Набоков (глава VI). 

Така се очертава и работната хипотеза на труда:  

В творчеството на Гомбрович и Набоков „актът на четенето“ представлява 

взаимодействие между авторефлексивен текст и читател, т.е. направлявано чрез 

инструкции съучастие. Наблюдава се предлагане и опит за налагане на 

автоинтерпретация, непрекъснато добавяне към вече (раз)казаното, авторефлексивно 

дообясняване. Така инструктивната авторефлексия се явява конструираща 

стратегия в произведенията на Гомбрович и Набоков. Докато това може да се 

дължи на чуждия контекст на писане, предпоставка за неразбиране, откъснатост и от 

приемната културна традиция, и от родната – особено у Набоков, то у Гомбрович 

авторефлексията се поражда първо като защитен механизъм срещу погрешното, 

деформирано тълкуване от страна на критиците. И в двата случая обаче творенето в 
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състояние на отчужденост и граничност предполага и обяснява появата на 

контекстуални разяснения и дори на инструкции към читателя. По този начин 

наложената и ангажираща читателя авторефлексия се превръща и в основна тема на 

произведението.  

Интерпретативната рамка на дисертационния труд е очертана от теорията 

на естетическото реагиране на Волфганг Изер и отделни етапи от работата на Ролан 

Барт, които се опитва да сговори. Привлечени са също реторика на фикцията на 

Уейн Буут и някои теоретични постановки за авторефлексията на Дьорд Лукач. В 

съгласие с тази методология е Гомбровичевият метакритически възглед за сблъсък с 

произведението, който е приложен при интерпретацията на Набоковото творчество. 

Същевременно критическото схващане на Владимир Владимирович за активен и 

препрочитащ „добър читател“ се оказва удачно като допълнителен подход при 

интерпретацията на Гомбровичевия роман.  

Изборът на теорията на Изер, подел формулировката на Буут „имплицитен 

читател“, се дължи на прекалената ангажираност на творчеството на двамата 

писатели с фигурата на читателя, което провокира интереса и на техния 

изследовател към нея. Привличането на теорията на Ролан Барт за мита, 

разграничението кеч/боксов мач, отношението „четимо“ – „написваемо“ и най-вече 

на концепцията за „текст – наслада“ се дължи на стремежа да се допринесе за 

запълването на една литературоведска липса или дори за опровержение на 

категоричното твърдение на френския мислител, че критиката никога не се занимава 

с текстовете наслада. Причините за сговарянето на различни подходи се крият в 

сложността на произведенията на двамата романисти и нежеланието им да бъдат 

вписвани в ничия или само една традиция. Основание също откриваме в 

съвременните търсения на хуманитаристиката, за която вече сякаш един подход не е 

достатъчен. Необходимостта от съчетаването на различни постановки е потвърдена 

и от съвета на Йежи Яжембски да се използват поне два метода при изследването на 

иронично самопровъзгласилия се за „първия структуралист“ Гомбрович. 

Основания за съпоставително изследване откриваме в наративните 

особеностите на романите на Гомбрович и Набоков, особения вид демиургичност, 

равностойността на паратекст и текст. Някои сходства в жизнения и творческия им 

път се отразяват върху тяхното писане и така се проявява авторефлексията и като 
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защитен механизъм. Гомбрович и Набоков принадлежат съответно на полската и 

руската литература, но същевременно са извънпоставени или дори надпоставени, 

надредни спрямо тях, защото ги познават изключително добре и ги коментират от 

отчетливата дистанция на принадлежността си към друга, неродна култура. Така те 

творят в състояние на физическа и културна междинност. По тези причини и заради 

едновременната вписаност и надреден поглед към родните си литератури тук ще ги 

разглеждаме като надславянски писатели. Аналогично бихме могли да ги мислим 

вписани и в транснационалната литература (заемайки понятието на Галин Тиханов 

за транснационализъм). Тяхната метапроза сякаш предвижда и отговаря на 

зараждащите се тенденции в литературата от ХХ век едновременно със съзнанието 

за традицията на съответната славянска словесност и в контекста на световната 

метафикция, като извежда авторефлексивността до степен на инструктивност. Оттук 

(и не само) произтича и друга обща характеристика – поставянето на езика и 

читателя в центъра на произведението. Благодарение на разглеждането на тези два 

модела на конструиране на творчеството чрез инструктивна авторефлексия могат да 

се изведат общи характеристики, които да послужат за инструмент на анализ и на 

други автори на авторефлексивни и/ли инструктивни романи от ХХ век. Всички тези 

фактори дават основания авторските им корпуси да бъдат идентифицирани като 

интересни обекти за изследване, а авторефлексията в творчеството им се откроява с 

инструктивност от тази на други автори на авторефлексивна литература. 

Компаративистичното изследване позволява и налагането на тези два творчески 

корпуса един върху друг, включително посредством интерпретация на Набоковите 

произведения през призмата на Гомбровичевите възгледи и обратно. 

 

Глава I ТРЕНИРАНЕ НА ЧИТАТЕЛЯ: АВТОРЕФЛЕКСИЯ, „ИЗПЪЛНЕНА“ С 

ИНСТРУКЦИИ 

 

Първа глава изследва изкуството да се дават инструкции, да се тренира читателят. 

Въвеждат се и се дефинират понятията инструкция и инструктивна 

авторефлексия; предлага се типология на инструкциите.  
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Инструкция (дефиниция) 

 Имплицитна или експлицитна насока за интерпретация, дадена в/за 

авторефлексивно произведение. 

 Насочена към някого; изискваща да бъде следвана. Посочва кое да 

видим като фигура и кое – като фон. 

 Опитва да насочва траекторията на „странстващата гледна точка“ 

(Изер) и да я овладява. 

 Култивира и активира контекст за читателя и го поставя в него. 

 Не само представя и предлага автоинтерпретация (както прави 

автокоментарът в автотематичната литература), а дори опитва да я наложи. Понякога 

тя може да бъде маскирана като автокоментар, като се прави, че отразява себе си 

авторефлексивно, но по същество опитва да постигне наглед непостижимата власт 

над интерпретацията. 

Инструктивната авторефлексия не само тематизира акта на четенето и 

писането (както правят авторефлексивните наративи), но опитва да го ръководи, 

инструктира, стараейки се да наложи автоинтерпретативната си рамка на читателя и 

още повече на критика. Този термин няма нищо общо с дидактиката или 

морализаторстването, а по-скоро следва да бъде разбиран като авторефлексия, която 

дава инструкции, насоки, авторефлексивна литература с наръчник за четене. Макар 

според Уейн Буут „авторовата преценка да е винаги налична, винаги очевидна за 

всеки [трениран], който знае как да я търси“, произведенията на Гомбрович и 

Набоков демонстрират, дори парадират присъствието на „автора“, като отчетливо 

„оголват  [авторефлексивния] похват“ (обнажение приема, Шкловски). Техният 

наратив сякаш не е просто метафикция, а сякаш по-скоро опитва да предвиди, да 

контролира естетическото реагиране и да му отговори предварително и много 

настоятелно. Авторът на такава литература претендира да бъде възприеман като 

божество, изпълняващо ритуал на авторефлексия. 
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Типология на инструкциите 

1. В зависимост от местоположението им спрямо текста, към който се 

отнасят: 

 вътретекстови (в произведението) 

 паратекстови (в предговори, послеслови, друг паратекст към 

произведението) 

 междутекстови/метатекстови 

2. В зависимост от адресата (различни видове читатели, критик) или 

адресанта (автор, повествовател, коментатор); 

3. инструкции „анти“ (забрани); 

4. експлицитни или имплицитни инструкции (иманентно съдържащи 

инструкция, без да я заявяват явно); 

5. иронични и подвеждащи инструкции; 

6. авторефлексивни или неавторефлексивни (тук са изследвани само 

първите – такива, които опитват да наложат самоанализа, автоинтерпретацията). 

Проследява се дали и доколко има отделими от текста инструкции и как 

функционират те в творчеството на Гомбрович и Набоков. Като че ли дори 

междутекстовите инструкции не могат лесно да се отделят от произведението, към 

което се отнасят, защото са „завинаги вече“ там. Художествените и предполагаемо 

нехудожествените текстове образуват интегрална инструктивна авторефлексия, 

между писателския глас и неговата интерпретация. Представени са пет общи 

„авторови заповеди“, формулирани въз основа на имплицитните инструкции и 

общите възгледи на двамата романисти за литературата.  

„Актът на четенето“ изглежда се е трансформирал в акт на до-говаряне – 

едновременно уговаряне интерпретацията на произведението чрез инструкции (вид 

договор) и дообговаряне на текста извън рамките му; инструктирано четене. Оказва 

се, че инструкциите са основен инструмент за трениране на читателя, с когото се 

диалогизира, включва се в метафикционалната игра и е поканен на борба/сблъсък с 

текста. Писателят се явява в ролята на треньор, учител, а читателят – на трениран, 

ученик. Тук идват и разликите в тренирането на Гомбрович и Набоков. Те не са в 
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съгласие по отношение на схващанията си: за първия „писането не е нищо друго 

освен борба [walka], която творецът води с хората за собствената си бележитост“, 

докато за втория „в първокачественото произведение на литературата истинският 

сблъсък [clash] не е между героите, а между автора и [читателя]“. За Набоков сякаш 

сблъсъкът по-скоро прилича на боксов мач (разглеждан като зрелище от Барт), а за 

Гомбрович борбата напомня на кеч („сбор от представления“, „гледка на 

страданието“ според тезата на Барт). Изглежда целта на сблъсъка и борбата е самото 

динамично взаимоотношение, а не изходът от тях, и затова са необходими и 

инструкциите. 

Като че ли инструкциите отбелязват въображението, паметта и експеримента с 

добрия читател, който на свой ред се вдъхновява да следва и препрочита повече нива 

на взаимодействие с текста в още едно измерение. Независимо от първоначалната 

причина за даване на инструкции те се оказват интегрирани в литературата, 

видоизменят я и създават една наистина предизвикателна инструктивна 

авторефлексия.  

Инструкции са отправени и към критика, който, провокиран, може да отхвърли 

предложенията какво да изследва или да изследва именно това. Разбира се, може 

също да изучава самия процес на трениране, авторефлексивно, и да се опита да 

анализира тренирането на читателя и критика, докато сам участва в него и така да 

обърне внимание, че на имплицитния критик дори му се задават въпроси и му се 

дават отговорите от писателска перспектива. Изглежда критиците (както и опитните 

читатели) могат да бъдат предизвикани и затруднени също така успешно, както и 

нетренираните, начинаещи читатели и с изключение на някои случаи, в които 

авторът отговаря, критикът сякаш също има нужда от трениране, за да се избегнат 

по-сетнешни погрешни тълкувания. 

Инструкции могат да бъдат открити и в скоби (предмет на анализ на трета 

глава), които тук са засегнати само като илюстрация на тренирането и на 

микронивото (на пунктуацията) наред с тренирането на метафикционално и 

фикционални нива. Тренирането на много различни нива конструира нареченото от 

Йежи Яжембски и Джеймс Лишка „многопланова“ (“wielopiętrowa”) 

интерпретация/инструкция: може да получим вътретекстови инструкции от 

повествователя, паратекстови от коментатора и междутекстови  инструкции от 
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„фигурата на автора“ в поредния текст, надредно коментиращ първия. По този начин 

се развива „многопланово съзнание“ (Б. Бойд) и се осигурява „многопланов опит“ (Р. 

Алтер), необходим за наличието на „многопланово мислене“ (Набоков) – мислене, в 

което следва да се тренират умовете на препрочитащите и изследващите Гомбрович 

или Набоков. 

Неизбежно всичко казано и написано произтича и ще продължава да произтича 

от Неговите Инструкции, защото те (повторително) „изпълват“ творчеството на 

Гомбрович и Набоков с авторефлексия, а „Чрез повторение, повторение най-

неусетно се създава всяка митология“. И все пак те я „изпълват“ по различен начин: 

у Гомбрович срещаме една и съща инструкция многократно, защото така се създава 

митологията на четенето, а митът е „слово“, но и форма. Оказва се, че при 

Гомбрович инструкциите са Форма: тъкмо онова, с което се бори; Темата на 

творчеството му. Така че както някои от персонажите в творчеството му се борят с 

формата, така се предполага читателят да се бори с инструкциите. У Набоков 

изглежда инструкциите са инструмент за поставяне на читателя в създадения свят, 

светът, в който Авторът е „перфектният диктатор“, така че да може да води и 

куклата читател в него, защото „под покрива“ на неговото творчество важат 

неговите правила. И все пак нераболепният набоковед трябва да се бори с тях или 

поне да поставя въпроси. Един успешен метод да се изследват скритите механизми 

на тяхното авторефлексивно творчество е да се изследват инструкциите, които дават, 

докато сме тренирани от самите тях. По този начин, като ги препрочитаме 

съпоставително, характеризираме сходните им и същевременно различни модели на 

трениране. Иначе бихме били като самотен слепец, който се опитва да разбере какво 

е слон, като докосва само крака или опашката му. Благодарение на тренирането от 

различните произведения на Гомбрович и Набоков читателят придобива знания, 

които се увеличават при анализ и съпоставка и може би един ден отделните 

парчетата ще се съединят, за да видим целия слон. 

 

 



14 
 

Глава II ФОРМИ НА ИНСТРУКТИВНА АВТОРЕФЛЕКСИЯ 

Втора глава изучава някои форми на инструктивна авторефлексия: нейните 

проявления в метанаративните стратегии на Гомбрович и Набоков. Така се 

установява дали тя има и други функции отвъд разгледаното в предишната глава 

трениране на читателя. 

Чрез мистификациите инструктиращият глас сякаш опитва да легитимира 

казаното, да представи Аз-а като ежедневна потенция за преобразяване. Писането и 

четенето като двете неразривно свързани и паралелни страни на творенето налагат и 

редица маски и гримаси. Открояват се някои (де)мистификации на инструктиращия 

глас: 

1. на критика, който до-говаря и опитва да анализира (при Набоков: 

Джон Рей, Чарлс Кинбоут); 

2. на повествователя, който коментира, обяснява, анализира, разяснява 

(и при двамата романисти); 

3. на демистификатора: „автора“, който демистифицира „редактора на 

ръкописа“ и дава нови инструкции (при Набоков); главният герой и повествовател в 

романа демистифицира друг герой разказвач и интерпретатор от „кода“ на романа – 

асистента А. Швистак (при Гомбрович).  

4. на рецензента на произведението, който му поставя цялостна оценка 

(и двамата пишат рецензии за свои творби „под прикритие“: „Отношението на 

новите автори. Хоромански, Гомбрович, Рудницки“ от Г. К. и „За „Решаващо 

доказателство“ на Набоков) 

5. на интервюиращия писателя – през годините Гомбрович неведнъж 

публикува интервюто със себе си, което навярно довежда до най-голямата му загадка 

„Разговори на Доминик дьо Ру с Гомбрович“, издадена на френски. Първоначалният 

замисъл е действително приятелите да запишат серия от разговори на френски, но в 

крайна сметка Гомбрович съставя сборник с разговори със себе си, като режисира дори 

въпросите, а после си отговаря писмено на полски. Впоследствие книгата остава по-

известна под заглавието „Завещание“. 
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Това наслагване на различни маски не е случайно – основно кредо на 

Гомбрович е липсата на простота и спонтанност в света, в който според писателя 

всичко е усложнено и изкуствено. Да си човек за него означава да си актьор. Затова 

той непрекъснато влиза в роли, но и е непрестанно демаскиран в търсене на 

автентичността. Основанията на Набоков обаче изглежда са по-скоро обусловени от 

метафикционалната игра, отколкото от личната философия. 

(Авто)мистификациите и демистификациите едновременно възпрепятстват и 

обогатяват възприятието, ограничават и дават още нови насоки за четене. Така 

авторефлексията, проявена чрез (де)мистификация, насочва към същинския смисъл 

на произведението – откриваем в междинността, границата, която събира 

противоположностите. Още повече, демистификациите се оказват наложителни, 

защото „слоестият образ може да бъде пресъздаден само чрез разслояване, а то се 

постига чрез разлюспването на един слой, чрез разнищването на кухината на 

фрагмента“ (Б. Манчев). Оказва се трудно, почти невъзможно, да не се деформираш, 

маскираш, да не създадеш мистификация – да бъдеш себе си, както в писането, така 

и в четенето. 

В творчеството си Гомбрович и Набоков сякаш опитват да преодолеят това 

непреодолимо усещане чрез авторефлексия. Осъзналият непостижимостта на 

човешкото пълно себепознание творец, търси повече (външни) гледни точки към 

себе си. Така се самоналага влизането в чужди роли и се появяват различните 

себепрочити, експлицитни и имплицитни междутекстови връзки. По този начин 

текстът опитва да си набави иманентна „надредност“. Тези опити понякога водят и 

до автополемика. Полемиката на различните авторови гласове се явява като форма 

на авторефлексията: изкуството да конституираш смисъл от противоположности.  

Автополемиката може да се окаже и квазиавтополемика, когато на пръв поглед 

различните гласове (често мистифицирани) всъщност представят един и същ 

себепрочит, но това изглежда илюстрира „метода за подсилване чрез повтаряне“ 

(Гомбрович). 

До какво води това авторефлексивно поведение? „Добрият читател“ може да се 

подчини на инструкциите, да последва насоките – осъзнато или не. Или може да 

опита да запазим свободата си, намирайки основания и в самата разколебаност на 

прочита, който е едновременно ултимативен и противоречив. Спорът със 
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собствената интерпретация, както и пародирането ѝ, могат да се разглеждат като 

част от играта с/пред читателя. Това може да бъде както проява на себетърсения, 

така и ултимативност на авторовата над всички допустими гледни точки към 

произведението. И двамата романисти си служат с „персонификация на 

предвидимите нагласи“ (Д. Григоров). Така те развиват литературната 

самоидентификация на творбата чрез осъзнатата читателска рефлексия. Изглежда 

това авторово поведение служи и за ограничаване и затваряне в несвобода на 

„културните лели“. Но, доброволно влязъл и в ролята на интерпретатор, авторът на 

свой ред става несвободен, защото е зависим от авторефлексията си. 

Основният извод е, че разгледаните форми на инструктивна авторефлексия 

демонстрират наративните стратегии на Гомбрович и Набоков и откриват 

механизмите на тяхното функциониране. Чрез мистификации и автополемика се 

внушава обективност и многогласие на представената автоинтерпретация. Ако 

даването на инструкции и тренирането на читателя демонстрира, че чуждата (и 

особено деформираната) интерпретация е нежелана, то чрез автополемиката и 

авто(де)мистификацията чуждата интерпретация е отхвърлена като излишна, 

ненужна. 

 

Глава III ПУНКТУАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ (РОЛЯТА НА ТЕКСТА В СКОБИ) 

Трета глава е своеобразно пунктуационно отклонение, представящо тренирането на 

читателя в допълнение към тезата от първа глава, но съсредоточено върху 

микронивото на текста – ролята на текста в скоби. Разгледани са както в обичайната 

си употреба (за поясняване, уточняване, даване на оценка, като анотации), така и в 

някои извънредни роли (например даване на сценични бележки и инструкции), 

които сякаш са част от игровия инструментариум. По-голям интерес представляват 

необичайните употреби на този вид договаряне на текста. 

След като думите са същинските факти в прозата на Гомбрович и Набоков, 

скобите изглежда отварят възможности за нови измерения към нея. Между скобите 

откриваме градивните елементи на творбата, онези детайли, които с право могат да 

бъдат наречени дори стратегически. Ако на пръв поглед събирането на стратегия и 

детайли изглежда оксиморонно, то за Владимир Владимирович това е възможно, 
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защото детайлите са разположени стратегически, превърнати са в ключова част от 

общия план – процеса на трениране на читателя. 

Скобите влизат и в друга роля, като позволяват въвеждането както на извън-

редна информация, така и на успореден (втори) глас, оспорващ и анализиращ, дори 

самоироничен спрямо „основния“ текст. Между скобите е прибран 

диалогизиращият, дистанциран глас – едновременно присъстващ (отменящ, 

разколебаващ или оправдаващ казаното извън скоби) и отсъстващ (външен, 

периферен). Освен да функционират като авторефлексивен размисъл, намек и „второ 

мнение“, понякога те подчертават по нов начин вече наличната информация.  

Скобите понякога приютяват и успореден (втори) сюжет, допълнителна или 

алтернативна история. Така в пространството между скобите се доразказва скрита, 

преди премълчана история. По този начин дори в рамките на един параграф се 

разказва на няколко нива, навярно отнесени и към различни възприематели. Тази 

употреба сякаш най-явно демонстрира как авторефлексията функционира в 

произведението. Тук пред читателя се разиграва тъкмо процесът на преосмисляне на 

сътвореното, наслагването на различните нива на авторефлексивното. 

Чрез скобите може да се предложи и посвещаване в тайна или да се окаже 

пространство на бъдещето. Дори читателят може да се озове между скоби – 

едновременно присъстващ, въвлечен, поканен за диалог, об-граден от (част от) 

текста, и отсътващ, отделен от текста. По този начин той буквално е поставен в 

текста, сякаш приобщен към играта, но и визуално ограден, ограничен от правилата, 

принуден да „подпише договора“, ако иска да бъде допуснат до текста. 

Скобите могат да се явят и като знак сами по себе си – знак, указващ и 

подчертаващ литературността, направеността на текста и да събудят съзнанието на 

нетренирания читател. За разлика от Набоков Гомбрович е довел до нова 

функционалност този пунктуационен знак, който не просто изпълва текста и е негов 

градивен елемент, но сякаш сам е (за)станал обект в художествената реалност. 

Изводите сочат, че за Гомбрович и Набоков прибраното (в скоби) се колебае 

между присъствието и опита за отсъствие. Разликата между ограждането със запетаи 

и със скоби се състои основно във възприятието и неделимостта, целостта на текста. 

Разгледаната тук художествена функционалност на скобите разкрива, че те са 
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съзнателно подбран пунктуационен знак, който изпъква визуално, а същевременно 

скритото в скоби може да се пропусне и текстът да се чете, „играе“, изпълни и без 

него. От друга страна, графично откроени, те по-скоро „застават начело“: може да 

бъде прочетен първо или само текстът в тях. По този начин инструкциите за четене, 

дадени в скоби, могат да (не) бъдат прочетени и съжителстват успоредно с основния 

текст; маргиналното в текста става равностойно. Това позволява някак между 

другото да се даде оценка на цялата книга, да се направят пояснителни бележки към 

предговорния себепрочит или да се обърне специално внимание на даден детайл. 

Тук читателят, който вече припознава като свое пространството между скобите 

(защото неведнъж е поставян там), може да открие директна повеля, инструкция 

между тях. 

Ако за Гомбрович скобите могат дори да образуват отделен сюжет/загадка 

сами по себе си, да функционират самостоятелно в „Порнография“, то за Владимир 

Владимирович те навярно са почерк, след като още в писмата си до Вера през 1924 г. 

опитва да предвиди отговорите ѝ, поставяйки ги в скоби.  

В пространството между скобите в творчеството на Гомбрович и Набоков 

могат да се разказват допълнителни истории, да се развиват успоредни сюжети, да 

съжителстват цели изречения. Скобите изглежда отварят възможности за нови 

измерения към прозата им. Те служат за доказателство на авторовото едновременно 

включване и изключване на значения, смяна на перспективи и проверка за 

читателското внимание. Скобите често съдържат най-съществената, често привидно 

случайна, но стратегически откроена, информация в едно изречение. Скобите могат 

да служат и за посвещаване в тайна, за трениране, за обръщение, както и да 

функционират като предвиждащо, авторефлексивно, уговарящо, препотвърждаващо 

слово. Поставен в скоби се намира и читателят, и инструкциите за четене – 

едновременно присъстващи (в скоби в) и отсъстващи от текста. 
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Глава IV ПАМЕТ, МИСЛЕНЕ, ОБРАЗ 

Четвърта глава опитва да сговори памет, мислене и образ в две основни посоки: 1) 

конструираната памет, която претворява разказа за миналото в услуга на 

автокреацията и автомитологизацията и 2) отношението мислене за образа у автор и 

читател спрямо отношението мислене в образи у автор и читател.  

Една от проявите на авторефлексия в творчеството на Гомбрович и Набоков е 

автокреацията. Откриваме я в квазиавтобиографичните им произведения: „Дневник“ 

(1953–1969) и „Памет, говорѝ“  (1967). Разказът за „винаги наличното минало“ се 

смесва с въобразената памет, за да представи добре режисирания (фикционален) 

спомен. Претвореното „билò“ се оказва плод на акт на себесътворяване чрез езика, 

на автокреация и автомитологизация. Тази съзидателна сила помага за изграждането 

на изплъзващата се идентичност. Чрез интерпретация и коментар на собственото 

творчество в друга част от него и особено в текстове на паметта сякаш се гради 

автолегитимация в стремеж към един особен вид безсмъртие, неприкосновено, до-

говорено безсмъртие. 

Образът на творец настойчиво се гради и припомня и в двете „автобиографии“. 

В същото време изниква въпросът влияе ли се паметта от езика. Оказва се, че 

паметта поставя различен акцент на спомените на различните езици – руският 

събужда едни, английският – други. Различни са и езиците на паметта, през които тя 

минава и претърпява „многобройни метаморфози“. Очаквано се адаптира 

представянето на контекста съобразно публиката. 

Набоковата „Памет, говорѝ“ и Гомбровичевият „Дневник“ се занимават 

предимно с литературно значими за авторите събития и текстове и поставят акцент 

върху философските им възгледи. Неприсъщо за жанра е разясняването на идеите и 

смисъла на произведенията (не толкова предисторията и направата им), както и 

включването на критически коментари на чужди творби и тематизирането на 

въпроси от теорията на превода, рецепти за писателски техники, отношението на 

писателя към езика, полемики с критиката. Интересно е как е накарана да 

функционира паметта и каква е ролята ѝ в автокреацията.  

Внимателно обгрижван е контекстът, в който те са представени, четени, 

интерпретирани. Интересно за изследване обаче е не само как и защо „бягат“ от 
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чуждата интерпретация, но и успяват ли да се изплъзнат. Авторът „аутсайдер“ 

всъщност е квазиаутсайдер, прави се, че не участва, а всъщност не само е „вътре в 

играта“, но дори опитва да я дирижира и режисира. Бягството чрез авторефлексия 

спомага опита и за овъншнена, отстранена гледна точка от себе си. Създадената 

металитература, която се оглежда в себе си, прилича на огледало в огледало в 

огледалото… Така се оказва, че те сами са избрали и подчертават своята уникалност 

и изолация, себесътворили са се като съзнателни (по думите на Цветан Стоянов) 

„бегълци“. От една страна е стремежът към самопознание, от друга е свободата, 

която дава постоянното пренаписване на смисъла, себесътворяване наново чрез 

изграждането на подчертано оразличен образ в бягство от стереотипите и всяка 

окончателност. 

В автомитологизиращите им произведения виждаме една от проявите на 

авторефлексия: режисирането на спомените и маскираната като автобиографична 

писателска памет в ролята на съзидателна сила. У Набоков изграждането на завинаги 

застинал образ на пишещия цели постигането на един особен вид безсмъртие 

(различно от тривиално желаното от човека), което опитва да капсулира паметта, да 

гравира образа и да го хербаризира в ума на читателя, да го улови и подобно на 

пеперуда да го изложи зад стъкло. Може да наречем това стремеж към до-говорено 

безсмъртие. При Гомбрович мисленето за образа на Аз-а е по-усложнено. Грижата 

му за образа, неговото постоянно преосмиляне и създаване на нов образ на фигурата 

на „автора“ може лесно да се проследи в различните творби, а значението му е дори 

подчертано в „Дневника“. Изглежда конститутивно за творчеството му е мисленето 

за собствените (анти)образи. 

Употребата и подходът им към образа са много различни и затова във втора 

част на глава четвърта са разгледани два случая: 1) непрестанното и неуморно 

(пре)мисляне на образа на „автора“ във връзка с читателското му въобразяване (как 

„Гомбрович“ мисли за образа и как се очаква от читателя да го мисли); 2) какво е 

отношението на авторовото мислене в образи спрямо изискването към читателя да 

чете с въображение (как „Набоков“ мисли в образи и как се очаква от читателя да ги 

инсценира). Това ще демонстрира още начини за трениране на читателя, както и 

едно от най-същностните проявления на авторефлексията. 
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На пръв поглед авторефлексията и мисленето в образи нямат връзка помежду 

си. След повторно премисляне на проблема обаче се оказваме пред идеята за 

взаимодействието между инструкции и образи, за „съзнанието като работещо по 

образоподобен начин, докато конструира мислообрази“ (Изер).  

В заключение, в автомитологизиращите произведения на Гомбрович и Набоков 

виждаме още една от проявите на авторефлексия: режисирането на спомените и 

маскираната като автобиографична писателска памет в ролята на съзидателна сила. 

У Владимир Владимирович изграждането на завинаги застинал образ на пишещия 

цели постигането на до-говорено безсмъртие, което опитва да капсулира паметта, да 

гравира и запечата един конкретен образ в ума на читателя. При писателя от 

Малошице мисленето за образа на Аз-а е по-усложнено: той постоянно преосмиля 

(анти)образа, създава винаги нов образ на фигурата на „автора“, роден между хората. 

Всичко това не е само част от перформативните характеристики на 

творчеството на двамата надславянски писатели, но и ключ за четенето на 

произведенията, чрез които те конструират собствения си талант. Така, докато 

Гомбрович строи различни схеми, които методично налагат абстрактния образ в 

произведението, Набоков изгражда произведенията си чрез детайли, като се опитва 

да наложи детайлен образ. И в двата случая читателят трябва също да мисли в 

образи и да възприема произведението като образ. Текстът служи за сцена, на която 

се „изиграва“ представлението, проектира образа. По този начин читателят още 

веднъж става сътрудник, съ-създател на творбата чрез въобразяването. 

Имплицитният образ е недостижим, но стремежът към него служи като пространство 

на среща за автор и читател. Мисленето в образи зависи от читателското 

въображение и грижа към детайла, от ефекта на тренирането чрез инструкции, 

проведено от Гомбрович и Набоков. Така то служи като универсален език и дори 

като метаезик. Мисленето-въобразяване е своеобразна игра-борба. Чрез мисленето в 

образи и авторът, и читателят се себесътворяват. Оказва се, че Гомбрович превежда 

и трансформира думите в схема, която представя и опитва да наложи образ (на 

себе си и на творбата). Въпросът стои малко по-различно у Набоков: там 

литературата се ражда от образа, а образите се превеждат в думи чрез 

визуализация благодарение на детайла. 
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Пета и шеста глава се занимават съответно с ролята на читателя в „Лолита“ на 

Набоков от перспективата на модела за интерпретация на Гомбрович и ролята на 

читателя в „Космос“ на Гомбрович спрямо характеристиките за „добър читател“ на 

Набоков. 

 

Глава V ЛОЛИТА ЧЕТЕ „ЛОЛИТА“: МЯСТО НА ЧИТАТЕЛСКОТО УЧАСТИЕ 

Пета глава опитва да разбере как се предполага да бъде четен романът „Лолита“ от 

„добрия читател“ на Набоков – какви са основните дадени инструкции и как бихме 

могли да се изправим срещу тях или да ги оспорим, докато го препрочитаме със 

съзнанието, че е авторефлексивен.  В търсене на отговора се изследва мрежа от 

детайли, изграждащи Лолита като герой, винаги представен в отношение с другиго. 

От особен интерес е развитието на отношенията между Хумберт и Лолита, които 

като да репрезентират отношенията между автор и читател. Изследването се 

основава на понятието „текст – наслада“ на Ролан Барт и визията за процеса на 

четенето на Волфганг Изер. Допълнително е приложен Гомбровичевият подход-

инструкция: „Никога не пиши за автора или произведението – а само за себе си в 

сблъсък с произведението или автора“. 

 Набоковият добър – трениран и препрочитащ – читател би трябвало „да 

приласкава свещения детайл“ и затова в тази глава се прави подробен анализ на 

някои параграфи от романа, като от особен интерес са 23. глава от втора част и 13. 

глава от първа, съответните им глави двойници, както и някои сцени от сценария за 

екранизация. Редица авторефлексивни жестове се наблюдават в цялото 

произведение, което променя жанра си (мемоар, дневник, изповед и т.н.) или 

публиката си, но въпреки това се оказва, че основният разглеждан тук пасаж е сред 

малкото, в които Хумберт заявява, че е книга, като добавя авторефлексивен слой, 

посочващ за какво е тя. Любопитното е, че повествователят изглежда не се 

интересува от по-сетнешно развиване или защитаване на тази позиция по какъвто и 

да е начин – той само го заявява като даденост или незначителен детайл и 

продължава нататък изложението си. 
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Един от основните аргументи е, че читателите на сценария се предполага да 

са (пре)прочели романа, а сценарият е мислен по-скоро за четене, отколкото за 

екранизиране. Доказателства откриваме в детайлите (игра на думи в ремарките на 

сценария; инструкции в скоби и др.). Съществува още една разлика, която добрият 

читател не бива да пренебрегва, и тя е в начина, по който сценарият взаимодейства с 

потенциалния си читател. Навярно затова сцената с ябълката („сцената на дивана“) в 

романа не е поставена в сценария. 1:13 е глава, в която изрично се изисква читателят 

да бъде раздвоен: предполага ли се да участва, или да „наблюдава всеки детайл в 

текста“? А може би тези две неща са едно и също или трябва да се случват 

едновременно? Потвърждение за такова твърдение можем да открием в теорията на 

Волфганг Изер за преживяването на текста като събитие заради читателското 

непрестанно колебание между участие и наблюдение. Изер нееднократно се връща 

към тази сложна двойствена роля. Именно с това раздвояване е обяснено и 

понятието „странстваща гледна точка“, което се явява „средство за описване на 

начина, по който читателят присъства в текста“. Може би в романа „Лолита“ можем 

да се доближим до представата какво се случва с нас в процеса на четене. Оказва се, 

че най-прословутата и подчертано кинематографична „сцена на дивана“ в романа не 

само отсъства от сценария, но там е авторефлексивно претворена и преобразена като 

сцена на обучение по литература. 

Друг основен аргумент на тази глава от дисертацията е, че в романа могат да се 

открият много импликации, че Хумберт е разколебан между писането на текста и 

сливането с текста, както и че Лолита единствено би могла да го разпознае в тази 

роля, бидейки негов читател. Това твърдение подкрепя общата теза, че можем да 

видим Лолита като фигура на читателя. Това може да се потвърди от редица 

моменти в текста, сред които:  

 повторителното и подчертано собственическо отношение на Хумберт към 

неговия „домашен любимец“ в хода на романа, интерпретирано чрез 

теорията на Сюлейман за читателя, „завладян от текста“; 

 сцената пред огледалото в банята, в която върхът на езика на Хумберт 

(същото връхче на езика, което в началото на романа ни инструктира как се 

произнася Ло-ли-та) буквално докосва окото на Лолита (четящия текста) 

(разгърната находка на Е. Найман); 
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 сцената на дивана като метонимия на романа, илюстрираща задачите на 

читателя едновременно да участва и наблюдава. 

Така по отношение на инструкциите, игриви или не, и в съгласие със 

задълженията на момичетата скаути или не само, изглежда Лолита играе ролята на 

фигура на добрия читател и още повече на потенциалния опитомен изследовател на 

романа, който да следва инструкциите на автора. А ако си припомним и виждането 

на Р. Барт, че „да четеш, означава да желаеш произведението“, ще стигнем до 

извода, че един читател желае текста, затова е и зависим е от него; въвлечен е, 

уловен и дори контролиран от творбата. Онези, които избягват опитомяването, 

прекъсват комуникацията с художествения ѝ свят. Отзивчивият и отдаден читател е 

манипулиран и инструктиран какво да прави от създателя на текста, подобно на 

Лолита. Подмамен като нея, той сякаш няма при кого другиго да отиде. „Длъжен да 

полага свирепи усилия, когато се бори с труден автор“ (Набоков), като еквивалент на 

бягството на Лолита при Куилти, той следва да се опита да оспори инструкцията 

„Тази книга е за Лолита“ (или дори да я изследва). Може да се твърди, че книгата не 

е за Лолита, защото ако наистина беше, не би ли трябвало и това основно твърдение 

да е адресирано до нея подобно на много други далеч по-незначителни? От друга 

страна, ако инструкцията се анализира от дистанция, това се оказва не книга за 

любов, а по-скоро книга за „неназовимото“ удоволствие „да се формулира 

неформулируемото“, въплътено в образа на Лолита. Или компромисно, може да се 

постигне съгласие, че книгата (не) е за Лолита, защото тя е за Читателя и процеса на 

неговото взаимодействие с текста, с изкуството, т.е. за естетическата наслада от 

борбата между автор/текст и читател.  

В заключение, сценарият за „Лолита“ сякаш е предназначен по-скоро за четене, 

отколкото за екранизиране. Така на реципиента е възложена нетрадиционна за жанра 

роля – на добър читател, който се предполага да е (пре)прочел едноименния роман. 

Същевременно имплицитният читател на романа е поканен да вземе участие в 

реализирането му и дори да бъде раздвоен: едновременно да участва и да наблюдава 

всеки детайл. Потвърждение на мястото на читателското участие за Набоков в този 

роман можем да открием в теорията на Волфганг Изер за преживяването на текста 

като събитие заради едновременното участие и наблюдение на читателя, както и на 

концепцията му за „странстващата гледна точка“, която структурира читателското 

присъствие в текста. Същевременно Хумберт е разколебан между писането на текста 
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и сливането с текста, а Лолита изглежда като единствената, която би могла да го 

разпознае в тази роля. Така тази творба се оказва илюстративна за Изеровата визия 

за процеса на четене, а Лолита може да бъде разглеждана като фигура на 

имплицитния добър читател – инструктиран и зависим от текста.  

 

Глава VI МИТОЛОГИЯ НА ЧЕТЕНЕТО: МЕЖДУ ХАОСА И ИНСТРУКЦИИТЕ 

Шеста глава предлага формулировката митология на четенето по отношение на 

Гомбрович и неговото творчество през конкретно анализирания роман „Космос“. 

Витолд Гомбрович дава инструкции на своите читатели. Често те се повтарят, а 

понякога се видоизменят, трансформират и спорят със себе си на различни метанива 

спрямо автокоментирания текст. Това интересно авторефлексивно поведение сякаш 

може да бъде разкодирано с помощта на препоръчания още във „Фердидурке“ метод 

„за подсилване чрез повтаряне“ и твърдението (с функция на имплицитна 

инструкция) „Чрез повторение, повторение най-неусетно се създава всяка 

митология“. Още в тези думи се вижда стремежът на Гомбрович да създаде една 

нова митология и в шеста глава е направен опит да се разбере каква е тя; да се 

провери хипотезата, че повторените (и преобразувани) инструкции създават 

митология на четенето: изграждат и налагат представата за имплицитния 

Гомбровичев читател, който интерпретира съгласно авторовите повели и в същото 

време остава „роден от хаоса“.  

Хаосът има много имена и търпи редица трансформации у Гомбрович. В 

„Космос“ (1965) по-скоро сякаш цари хаос, дори множество различни видове хаос 

(което едва ли се дължи само на богатия на синонимия полски език): odmęt, zamęt, 

bezład, bezrząd, nieład, nieporządek, bałagan, dezorganizacja, mieszanina, chaos... Този 

подбор от думи – изразяващи мътилка, бъркотия, безпорядък, безредие, безредица, 

размирица, неразбория, дезорганизация, мешавица, хаос… – сам по себе си 

повторително внушава разпад, нахвърляност, разпиляност и на езиково ниво в 

текста. Може би те изразяват различни степени на хаотичност, доколкото безредието 

предполага разпад на преди наличен ред, а бъркотията може да е и изначална. 

Възможно е също те да сочат към сферите, които са превзели 

(книжовна/разговорна/остаряла, домашна/обществена…). На този етап хаос 
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разбираме като автентичност, чиста възможност, отсъствие на форми и може би 

някаква степен на авторефлексивност. 

В „сюжета“, разказан ex post, се всява смут и чрез поредицата несистемни(?), 

но навярно обусловени от принципа на симетрията (познат ни още от 

„Фердидурке“), обесвания: на врабчето, пилето, пръчката, котката, човека. Тези 

обесвания очертават структура чрез повторителността си, но в същото време всяко 

от тях променя условията и отключва нов хаос. Навярно затова и разказването 

трябва да е съответно на света, за който се разказва, т.е. привидната неподреденост 

на събитията да се анализира и описва привидно неподредено; осмислянето на света 

да е съответно на осмислянето на художествения свят. 

Навярно именно двойната авторова асоциация в „Космос“ – между серията от 

обесванията и устите, – задаваща посоката на интерпретация, сродява хаоса и 

инструкциите, като (повторително) сочи към хаоса чрез инструкции/космос. Това 

извиква асоциация с вездесъщата двойна система на мита (Барт) и по 

гомбровичевски сговаря „митологизиране“, обсесивна реалност и „логичен абсурд“. 

Предложените две първоначала повторително подчертават антиномийния характер 

на Гомбровичевия свят и слово, неговият винаги двоен смисъл. Обесванията и 

устите са разгледани като серии, чрез които романът е организиран. Така са 

установени осите, по които „Космос“ се движи: осите на логично абсурдна-и-

обсесивна реалност, на хибридността между хаос и космос. 

Гомбровичевия текст е свързан с хаоса, докато същевременно се изгражда от 

строгия ред на инструкциите. За разтълкуването на този парадокс са призовани две 

отправни точки: а) Лотреамон и функционирането на вълните, връзката им с хаоса; 

б) Лукач като илюстрация на тезата, че хаосът е авторефлексивен и в този смисъл 

същностно присъщ на Гомбровичевото творчество. Би могло да се стори странно 

настойчивото присъствие на хаос в този роман в контекста на инструктивната 

авторефлексия на Гомбрович, посветена на търсенето на автентичността и борбата с 

Формата. Но може би именно заради това е нужен хаосът – сам по себе си анти-

Форма. Човекът, създаден отвън, от наложения закон, е винаги не-себе си, определен 

от формата, която се ражда между хората. Той е неавтентичен по същност, но 

същевременно е „роден от хаоса“. Може би по този начин напрегнато си 

взаимодействат хаос и форма, на пръв поглед изключващи се – или може би по 
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шлегеловски в „хаотична форма“, същностна за романа, – но във всички случаи 

удържащи света на Гомбрович. 

Посоката на Гомбровичевия хаос като че ли съвпада със стрелката на тавана в 

стаята на двамата „детективи“ Витолд и Фукс. В някакъв смисъл образът на тази 

стрелка означава изискването към читателя – ако е достатъчно търпелив, любопитен 

и наблюдателен, ще се взира достатъчно дълго, ще я съзре и ще последва следващите 

авторови „знаци“/инструкции, до които тя ще го отведе. Дори „недодяланият хаос“ 

се оказва надреден спрямо инструкциите, смислопораждащ. В крайна сметка хаосът 

у Гомбрович се оказва отчасти математически (т.е. структуриран, но непредсказуем) 

и отчасти (и може би по-често) „митологичен“ – привидна натрупаност, оказваща се 

строга асоциативна свързаност; хаос, трансформиращ се в космос. 

Всичко това не би могло да се случи без повторение. Откриваме го също като 

хаоса на много нива – в сричката, думата, изречението, в репликите, в инструкциите, 

в (псевдо)симетрията в романа, в различните произведения. Повторението се оказва 

същностно за авторефлексията, така се осъществява и автокреацията: едно 

повторено и повтарящо се пре-мисляне, (себе)оглеждане, което на свой ред спомага 

и за изграждането на авторитета и образа на „автора“. Тук обаче той служи за 

отправна точка за постоянното (пре)написването на едно творчество – пример за 

което се вижда в добавената авторефлексия в началото на първа и пета глава на 

„Космос“. 

На друго ниво в романа поредицата от обесвания може да се определи като 

повторени събития, дори повторително заявени като повторения. Повторени, но с 

известно различие: някои от обектите на обесване са животни (врабче, пиле; котка), 

други – нежива природа (пръчка), а накрая – човек. Началното обесване – на 

врабчето – сякаш провокира по-сетнешните обесвания и разследвания. Най-

любопитно е обесването на котарака след неговото удушаване. Впоследствие 

Давидек е погребан. Така актът на умъртвяването му е повторен, но по време на 

втория той вече е нежив. Тук повторението се явява като трансформация, 

включително и на структурно текстово ниво: „Котката беше обесена. Обесих 

котката.“ 
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По този начин повторението може да внушава (привиден) хаос както на ниво 

изречение, така и в рамките на цялото произведение и дори на цялото творчество:  

…не ние изказваме словата, а словата нас изказват („Венчаване“) 

Не ние изказваме словата, ами словата нас изказват („Дневник“) 

и не ние изказваме словата, а словата нас изказват („Завещание“) 

не ние изговаряме думите, а те нас („Бях първият структуралист…“) 

Методологическа подкрепа в борбата с антиномиите на Гомбрович отново е 

потърсена от Волфганг Изер в изучаването на четенето като акт на междинност, 

активиране на взаимодействия, амбивалентност, но не и без помощта на тезата на 

Ролан Барт за зависимостта между повтореното четене и митичното време, както и 

виждането на Пуле за четенето като акт на повторение на чуждата мисъл като своя. 

Митологията е разгледана чрез теоретичната постановка на Барт – „митът има за 

задача да обоснове историческата интенция като природа, случайността като 

вечност“, затова и „митологията участва в определен вид изграждане на света“ . 

Изглежда митологията тук има за задача да обоснове хаоса и така да изгради нов ред 

в художествения свят. 

В заключение, Гомбровичевият „Космос“ е роман на хаоса космос: текстът е 

неразривно свързан с хаоса (анти-Форма), докато същевременно се изгражда от 

строгия ред на инструкциите (Форма). Повторението често се оказва редом до хаоса, 

а както видяхме, и негова техника. То е своеобразна отправна точка за постоянното 

(пре)написване на едно творчество, но и инструмент и стратегия за създаване на 

цяла митология. Оттук следва, че и четенето на и според Гомбрович сякаш е 

ахронно – не предполага да бъде положено във времето или съотнесено към друга 

реалност извън описвания художествен свят. Четенето се оказва и в разрив спрямо 

повтарящите се и разпокъсани части на тялото – не е позволено да бъде прекъсвано, 

да се чете „на части и отчасти“. Чрез него се установяват или разрушават модели на 

поведение. То също така трябва да бъде и непокорно, в борба с автора – за да бъде 

двойник на създателя на текста, а и за да пази равновесие в междата хаос-

инструкции. Затова и сякаш имплицитният читател на Гомбрович трябва да е 

тавтологично повтарящ и препрочитащ, трансформиран и трансформиращ се в акта 

на четенето, междинен, за да удържа и приютява хаоса и да съ-съществува с 

инструкциите; в състояние на динамична готовност, винаги в критичната точка на 

ръба между подсказаното и указаното, между вписването в реда и привидната 

бъркотия. Следователно чрез повторение, хаос и инструкции Гомбрович създава 
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своята митология, която да диктува четенето. Така неговият авторефлексивен роман 

също може да бъде припознат като „текст – наслада“ според дефиницията на Барт, 

защото предизвиква криза в отношението на читателя към езика и разбърква 

порядъка в света му. 

Ако използваната в тази финална глава интерпретативна рамка изглежда 

твърде широка и хаотична, то е защото сякаш нито един метод не е достатъчен за 

осмислянето на това сложно, множествено, амбивалентно и провокативно 

творчество. Още повече, самият Гомбрович отказва вписаност в което и да е 

„литературно школó“ и може би успешен подход за осмисляне на творчеството му е 

именно съчетаването на различни подходи. Оттук следва изводът, че в тази 

литература сякаш винаги изниква още нещо незабелязано (или пренебрегнато), но 

същностно, което отпраща читателя в нов херменевтичен кръг, защото непрекъснато 

изплуват нови неразтълкувани пластове. Или поне това е митът, който тя разказва. 

По този начин читателят сякаш се оказва „обесен“ между хаоса и инструкциите 

подобно на котката в „Космос“ – предварително задушен, впоследствие погребан, но 

в крайна сметка нито жив, нито мъртъв. Авторефлексията в творчеството на 

Гомбрович поставя четящия субект в състояние на граничност между 

художествената и извънхудожествената реалност. В състояние на граничност 

навярно следва да бъде и хладният анализатор, който ще се превърне в изкушен 

тълкувател, дистанцираният експерт, едновременно осмян като „културна леля“ и 

съблазнен от многослойността на авторефлексивното произведение. 

 

Заключение ОТ АКРОСТИХА НА НАБОКОВ ДО КРЪСТОСЛОВИЦАТА НА 

ГОМБРОВИЧ 

Дисертационният труд „Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и 

Владимир Набоков“ установява сходства в метанаративните стратегии на 

разгледаните романи, както и във взаимодействието на авторефлексивния текст с 

читателя. Тази литература много настойчиво се занимава със своя читател и това го 

принуждава и той на свой ред да се самонаблюдава, а изследователят да започне да 

се занимава с фигурата на читателя. Затова в дисертацията са разгледани както 

метанаративните стратегии в произведенията, така и характеристиките на и 

изискванията към читателя. 
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Дисертацията търпи развитие в хода на работата: първите четири глави 

разглеждат съпоставително основни характеристики на инструктивната 

авторефлексия в творчеството на двамата транснационални писатели, а в последните 

две глави са самостоятелно анализирани техни отделни произведения чрез 

взаимоналагане на критическите им възгледи („Лолита“ е интерпретирана през 

призмата на Гомбровичевите, а „Космос“ – през призмата на Набоковите), за да се 

достигне до синтез и съпоставка на откритото в заключението. 

Изследването утвърждава тезата, че авторефлексията в творчеството на 

Гомбрович и Набоков е както конструираща (мета)наративна стратегия, така и 

основна тема в произведенията им, защото откроява на преден план 

взаимодействието между авторефлексивен текст и читател. Пишейки в състояние на 

граничност, двамата транснационални автори прибягват до инструкции, чрез които 

(на много нива, включително и пунктуационно) се осъществява тренирането на 

читателя. С него се диалогизира, той се включва в метафикционалната игра, но е и 

поканен на борба/сблъсък с текста. Авторът се явява в ролята на треньор и учител, а 

на читателя е възложена ролята на трениран, ученик. Различни са обаче моделите на 

трениране на Гомбрович и Набоков – ако за първия писането е борба [walka] между 

твореца и хората, то за втория истинският сблъсък [clash] е между автор и читател. 

Набоковият сблъсък по-скоро прилича на боксов мач (разглеждан като зрелище от 

Барт), а Гомбровичевата борба напомня на кеч (сбор от представления на 

страданието според тезата на Барт). Изглежда смисълът от борбата е в самото ѝ 

провеждане, не в изхода от нея, и затова са необходими и инструкциите. 

Художествените и предполагаемо нехудожествените им произведения 

образуват интегрална инструктивна авторефлексия: единство на повествуване и 

метаповествуване чрез инструкции. Различните форми на авторефлексия 

(мистификация, автомистификация, демистификация, автополемика) разиграват 

диалогичност и очертават границите на (не)свободата на автор и интерпретатор. 

Ключова се оказва и паметта по отношение на автокреацията, автомитологизацията, 

изграждането на образа на пишещия субект: за Владимир Владимирович сякаш по-

скоро е важно да се изгради един завинаги застинал образ в стремеж към до-

говорено безсмъртие, докато за „писателя на ре-формата“ той е винаги променлив. Те 

създават художествена литература, в която опитват на наложат детайлен (Набоков) 

или абстрактен (Гомбрович) образ.  
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Най-любопитни се оказват вижданията на двамата за ролята на читателя в 

текста. Набоков изглежда поставя фигурата на читателя в произведението, за да го 

подмами и подчини на своя художествен свят, в който той ще e „завладян от текста“ 

(Сюлейман). „Лолита“ се разглежда като „текст – наслада“ съгласно типологията на 

Ролан Барт (отнемащ от уюта на читателя, предизвикващ криза в отношенията му с 

езика), а взаимоотношението между Хумберт и Лолита като репрезентиращо 

взаимодействието между автор и читател. Така се осъществява преживяването на 

текста като събитие заради непрестанно колебание на читателя между участие и 

наблюдение (в съгласие с теорията на Изер), неизменна част от естетическото 

преживяване. А читателското участие сякаш нараства в хода на Набоковото 

творчество: ако в „Отчаяние“ той е по-скоро осмян, поставен преди всичко в ролята 

на зрител, то в „Лолита“ и особено в късните „Блед огън“ и „Ада“ той вече е не само 

активен съ-участник на имплицитния автор, но и категорично е определен и като 

„другар (по легло)“. 

Затова и навярно най-същностната характеристика на Набоковия „добър 

читател“ е да бъде двойник на имплицитния автор. По тази причина той също е 

конструиран от основната стратегия на метанаратива – авторефлексията. Създаден 

по подобие на инструктора, той съгражда чрез съответния усет за изящното, богат 

речник,  любопитство, добра памет, внимание към детайла, естетическа наслада. 

Същевременно той следва да притежава и уменията на изследовател, съвместявайки 

ги със своята отдаденост на текста и препрочитането му. Така читателят трябва 

едновременно да наблюдава и да участва в инсценирането на текста чрез 

единствения правилен инструмент при четенето – дистанцираното въображение. 

Накратко, добрият читател за Набоков трябва да съвместява страстта на твореца и 

търпението на учения.  

За разлика от Владимир Владимирович изглежда за Гомбрович стратегията за 

„написване“ на читателя и вписването му в текста, е по-прикрита или по-скоро търпи 

трансформация от експлицитност към имплицитност (ако се проследи развитието от 

„Фердидурке“ към „Космос“). Действията и отношението на читателя са очертани и 

инструктирани, но трудно би могло да се каже, че само един персонаж служи за 

фигура на читателя (както се откроява при Набоков). По-скоро различни герои 

едновременно загатват характеристиките на имплицитния читател (например 

двамата „детективи“ Витолд и Фукс и котката от „Космос“). Така Гомбрович не 
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поставя фигура на читателя директно в творбата и не формулира кратък манифест на 

строгите си изисквания към него в рамките на една творба, а по-скоро постоянно ги 

премисля, анализира, коригира и доразвива в „Дневника“ и останалите си 

произведения. Той видимо се стреми да предзададе „хоризонт на очакването“ за 

всяко свое произведение и да направлява възприемателя през него. Затова и 

инструкциите към имплицитния читател в „Космос“ (а може би и в цялото му 

творчеството) го обрисуват като препрочитащ, верен на създадената митология, 

търсещ, трансформиран и трансформиращ се, както и междинен, за да удържа и 

приютява хаоса и да съ-съществува с и според инструкциите. Той трябва да е в 

състояние на динамична готовност, винаги в критичната точка на ръба между 

подсказаното и указаното, между вписването в реда и в привидната бъркотия. По 

тази причина Гомбровичевата митология на четенето е изградена върху óсите на 

повторението, хаоса и инструкциите, а четенето следва да е 1) ахронно; 2) цялостно, 

ненакъсано; 3) гранично, в междата хаос-инструкции.  

И за двамата е важно читателят да мисли в образи в процеса на четенето, а те 

от своя страна непрестанно обработват и отглеждат тази структура на текста. Но, ако 

четенето за Набоков се оказва сблъсък-и-наслада, за Гомбрович то е борба-и-

граничност. И ако четенето е a priori акт на повторение, навярно затова и може да 

бъде единствено препрочитане. 

▲ 

В обобщение, изложените изводи сочат, че инструктивната авторефлексия се 

проявява както в художествените произведения на двамата писатели, така и в 

квазимемоарните им текстове, които осцилират между факт и фикция. Така можем 

да видим различни форми на инструктивната авторефлексия: автокреация, 

автомитологизация, автомистификация, „автополемика“ на различни наративни нива 

в творбата. Тя може да се прояви чрез различни видове инструкции, които тренират 

читателя включително на ниво пунктуация. Авторефлексията се откроява и в 

портрета на имплицитния читател на произведението: структуриран от текста 

двойник на имплицитния автор, негов партньор и съучастник. Функциите на тази 

авторефлексия са от една страна да предзададе допустимата интерпретация, да 

защити произведението от „културните лели“, а от друга – да подготви и обучи своя 

„добър читател“, да деформира и култивира естетическото му реагиране. Така се 
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провежда една цялостна стратегия за рецептивно инструктиране на имплицитния 

читател, която се явява своеобразно художествено изпълнение на литературно-

критическия призив на Джордж Стайнър за повече и по-добри читатели (като 

Набоков, който чете – не както превежда! – Пушкин). Авторефлексията в 

творчеството на Гомбрович и Набоков сякаш експлицира и възпитава една 

специфична читателска отговорност. 

Ако дисертацията започва от точките на сходство в творчеството на 

Гомбрович и Набоков (отношението им към читателя, даване и опит за налагане на 

инструкции, трениране на читателя на различни нива, включително на 

пунктуационно, художествено изграждане на образа на пишещия), то в 

заключителната ѝ фаза се установяват повече точки на различие между 

светоусещането и подходите на двамата романисти. Ако за Гомбрович ключова и 

изграждаща Аз-а е болката и страданието, деформацията, която другите му налагат, 

то Набоков опитва да „опитоми“ света чрез създаването на нова художествена 

реалност, в която единствено писателят има контрол. Докато за първия същностното 

е в антиномиите и междинното, то у втория сякаш може да се открие повече 

еднозначност. „Певецът на Незрелост“ се стреми към автентичност и затова налага 

маска след маска над изплъзващата му се идентичност, а за разлика от него 

Владимир Владимирович гради фикционалното дори в и чрез детайлите.  

Сякаш основното сходство-и-различие обаче е, че и двамата се 

противопоставят на Формата, като същевременно създават нова чрез налаганите в 

произведенията инструкции, но отстояват по различен начин вижданията си – ако 

Гомбрович руши Формата, за да създаде нова, но попада в нея, Набоков я 

изобличава и изгражда своя. 

Заключението завършва с бъдещи посоки на работа върху влиянието на 

инструкциите върху читателя. 

 

*** 
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Дисертационният труд включва също резюме и шест приложения: за 

издадените на български произведения на Гомбрович и Набоков; началното 

изречение в различните версии на „Космос“ във връзка с глава шеста; полезни 

пространства за начинаещи гомбровичолози и набоковеди; два портрета на 

разглежданите писатели за илюстриране на тезата от първа глава. 

С цел улесняване на читателя и следващия изкушен анализатор на 

творчеството на Гомбрович и/ли Набоков библиографията е разделена основно на 

първична и използвана литература, като вторият вид е сегментиран на 1) 

компаративистични, 2) гомбровичоведски, 3) набоковедски изследвания и 4) 

теоретична и славистична литература. 
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Приноси на дисертационния труд 

 

1. Чрез дисертационния труд е въведено полето на гомбровичологията в 

български контекст. 

2. Работата е първото цялостно и мащабно съпоставително изследване 

върху Гомбрович и Набоков. 

3. Характеризирана е стратегията за тренирането на читателя (предложен 

е анализ и съпоставка на функциите на инструкциите), както и 

(де)мистификационните и автополемични форми на инструктивната авторефлексия 

на Гомбрович и Набоков. 

4. Установено е взаимодействието между авторефлексия и имплицитен 

читател през перспективите на естетическото реагиране, преживяването на текста 

като събитие (Изер) и на „текста – наслада“ (Барт), което е слабо изследвано в 

набокознанието и ново за гомбровичологията. 

5. Предложена е интерпретация на отношението между ключовите за 

Гомбрович хаос, повторение и инструкции, направен е опит за дефиниране на 

Гомбровичевата митология (на четенето). 

6. Очертани са динамичните отношения между памет, мислене и образ у 

Гомбрович и Набоков, които се явяват своеобразни инструменти за автокреация и 

автомитологизация. 

7. Метакритическите възгледи на Витолд Гомбрович са използвани като 

допълнителна теоретична рамка на интерпретацията на творчеството на Владимир 

Набоков и обратното. 

8. Трудът представлява и своеобразен опит за популяризиране на Витолд 

Гомбрович в България. 
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