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, 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. дфн Маргрета Григорова 

за докторската дисертация на Катерина Бойчева Кокинова 

на тема  

„Авторефлексията в творчеството на Витолд Гомбрович и Владимир Набоков“ 

с научен ръководител проф. дфн Панайот Карагьозов  

 

Дисертацията на Катерина Кокинова изследва ключова за творчеството на 

Гомбрович и Набоков тема – темата за литературната авторефлексия с нейните форми, 

техники, функции, причини, цели и последици. Тема, ключова не само за избраните 

автори, но и симптоматична за белетристиката от средищните десетилетия на 20 век 

(когато творят посочените автори - от 30-те до 70-те години) - междувоенни и 

следвоенни десетилетия, наситени с метаморфозите на авангарда и дискутивния преход 

модернизъм-постмодернизъм, съчетани с исторически събития, които хвърлят своите 

големи предизвикателства към литературата и поведението на автора. Време, което 

поощрява и множество рефлекси на сблъсък, на борбеност и нетърпимост, които се 

предрешават понякога в пародийно поведение, субверсивно неприличие и екстремно 

предизвикателство - карнавална игра, обличаща в нови дрехи стари традиции от 

времето на Ренесанса и Барока (неслучайно Гомбрович е интерпретиран и като 

продължител на совизджалската традиция). Поведението на литературата е 

провокативно, експериментално и преди всичко авторефлексивно, изискващо нови 

нагласи, както от страна на читателя, така и от страна на критика, който трябва да 

изработи нови инструменти. И същевременно авторът е отговорното лице, което 

поставя похода на рефлексията като условие и изпитание на „разбирателството“ (до-

говарянето) с читателя, критика и със самия себе си. Бих казала, че авторефлексията е и 

алтернатива на безсъзнателно-поточните характеристики на модернизма в литературата 

от края на 19 век и началото на 20 век. 
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Изброявам тези ситуативни характеристики, за да посоча, че в дисертацията на 

Катерина Кокинова те са уловени, старателно и вдъхновено изследвани чрез избрания, 

изчерпателно мотивиран паралел. Нещо повече, авторката на дисертацията 

аргументирано показва, че авторефлексията при двамата автори се сдобива с още по-

голяма сила, поради редица фактори – на първо място транспозицията им на писатели-

емигранти, пишещи в междинна среда, езиците на писането при Набоков, 

преподавателските рефлекси при Набоков (които имат и свои аналози при Гомбрович), 

нуждата от защитен механизъм спрямо критиците. Наднационалният контекст, който ги 

съпричастява със световното, не е пречка, а напротив – благоприятно обстоятелство, 

което ги включва в домашната литература по друг, необичаен начин, така, че да могат 

да бъдат в нея, бидейки извън нея. Както и да упражняват рефлексия върху нея. 

Транспозицията носи двойната им роля на „пришълци“ - в родното и отвъд него и 

същевременно има обособен, извънреден характер, вписан в засилената 

междуславянска близост, характерна за 20 век (П. Карагьозов),  несъстоятелността на 

славянското отделяне (К. Бахнева) и в същото време преодоляващ йерархичното 

неравновесие между малки и големи литератури (Г. Тиханов). 

Авторката е намерила много добър, доста подробен, строен и ясен 

концептуално-структурен подход, за да развие темата си смислово-логично и 

хронологично-композиционно. Тя тръгва от контекстуалното регистриране на 

авторефлексията и нейната справедлива тематична доминанта, после описва и 

анализира формите на нейните конструкции-инструкциите, като вижда техния 

дълбинен и игрови смисъл, преминава през когнитивните характеристики (памет-

мисъл-образ), постига фигури на четенето и накрая плавно достига до ролята и 

значимостта на авторефлексивните техники. Още в първа глава авторката внимателно 

допуска, че „авторефлексията на двамата надславянски писатели като че ли чертае 

последния щрих към формата, която създават“ (с.48), като се предпазва от категорична 

генерализация на своята тема и предпочита да изведе победоносният момент в 

заключението – че авторефлексията е конструираща стратегия и основна тема, че 

разчита на също толкова рефлексивен читател, колкото автора, възпитава читателска 

отговорност и многопланово виждане и четене на творбите.   

Пред нас е една отдадена, добросъвестно и внимателно написана, прецизно 

структурирана, методологично и библиографски подплатена докторска дисертация,  
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която постига същината и  сравнителната типология на формите на авторефлексията в 

творчеството на Набоков и Гомбрович. Самото изследване е достатъчно 

авторефлексивно и аналитично, за да изпълни дълга си към темата в подходящ дух и 

стил. 

Дисертацията включва увод, 6 глави, заключение, респектираща библиография и 

6 приложения. В съдържателен план композицията е разпределена симетрично главно 

между формите на инструкцията и формите на четенето при двете основни външни 

читателски инстанции – читател и критик, като се има предвид, че самата 

авторефлексия е вид себепрочит. 

Веднага прави впечатление подробно структурираният и много отговорно 

написан увод. В него дисертантката спазва отдавна позабравени в много други 

дисертации от последно време класически систематични подходи, като например този, 

да отграничи предмет и обект на изследването, да дефинира и подплати с проучена 

методологична база основното си тематично понятие (авторефлексията), да въведе ясно 

проучената литература за всеки от авторите по темата и извън нея, подчертавайки петте 

изследвания на паралела между тях, да  представи работната си теза (определяйки я 

като хипотеза в рамките на определена интерпретативна рамка), да мотивира избора и 

паралела си. Уводът има фундаментална въвеждаща роля. Заслужава внимание 

дефинирането на авторефлексията като „себепрочит на словото“ сред хор от сходни 

дефиниции: „автотематизмът“ на Артур Сандауер и неговите френски еквиваленти, 

метапоетиката,  метафикцията на Уилям Гес, нарцисистичния наратив на Линда Хътчън 

и английските формулировки на Робърт Алтер - self-reflective / self-reflexive novel, и self-

conscious novel, както и понятието на Ренета Божанкова – метапроза и въведеното в 

българска употреба от Ани Бурова чешко понятие авторефлексивна проза – всички те 

илюстрират регистрираната осъзнатост на процеса на творчество като самоизследващ 

се и играещ със себе си. Старателно и добросъвестно е посочена основната литературна 

критика, която по-нататък се вплита органично в хода на главите, в зависимост от 

етапите и обектите на изследването. 

Основната постановка в двете първи глави вижда авторефлексията, осъществена 

чрез система от видове инструкции, които служат за тренирането на читателя (първа 

глава) и се осъществяват главно чрез формите на (де)мистификация и „автополемика“ 
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(втора глава). Отново Катерина не пропуска да изясни дефиницията на основното си 

работно понятие – инструкцията, като съвкупност от ориентири, насочващи 

интерпретацията и същевременно представляващи автоинтерпретация, съдържаща 

иманентния диалог между автора и критика. Тук тя разширява концепта на Волфганг 

Изер за странстващата гледна точка чрез плодотворната и оригинална идея за 

тренирането. Посочва в сравнителен план, че  инструкцията е термин, „спорадично 

използван в изследвания на единични произведения или герои в  набокознанието (Рьоне 

Аладе, Чарлс Никол, Фишуик), но е по-широко познат в сферата на 

гомбровичологията“ (с.40). Първа глава проследява три главни вида инструкции – 

вътретекстови, паратекстови (с акцент върху функциите на предговорите) и 

междутекстови.  Откроени и сравнени са механизмите на борба, близка до 

представената от Р. Барт визия на кеча като сбор от представления (Гомбрович) и 

сблъсък (Набоков). Катерина не пропуска да сравни насочеността на инструкциите към 

читател от домашната или чуждата читателска традиция. Пример за това оразличаване 

е взет от предговора към „Фердидурке“, в който авторът твърди, че смисълът на 

книгата се е изплъзнал в по-голяма степен на полския читател. Защитно-

инструктивният смисъл на същия предговор личи в предупрежденията на автора, какво 

„Фердидурке“ не е. Определението на творбата като „луда“ също съдържа 

предупреждение за странностите ѝ. Предговорите имат предсказваща и дописваща 

функция, както сочи и предговорът към „Лолита“.  

В предговорите могат да се открият и понятия и разбирания, които предшестват 

сходни на тях в по-късната рецептивна естетика (примерът с „хоризонта на очакване“, 

който присъства в „Транс-Атлантик“, 30 години преди да го „изкове“ терминологично 

Яус). Много от наблюденията на Катерина показват изпреварващата роля на 

авторефлексията спрямо по-късни инструменти на критиката. 

  Дисертантката не забравя да следи нишката на сравнително-съпоставителния 

анализ и да показва разликите между Гомбрович и Набоков – при Гомбрович доминира 

идеята за новаторството, при Набоков – предпазването от грешното разбиране на 

„неприличието“ на творбата, акцентът върху трагизма ѝ. Именно различията са повод 

за подглавата „Специфики в подхода към създаването на предговор“, където Катерина 

показва система от разлики между Гомбрович и Набоков, установени най-ясно на 

базата на сходни провокативни сюжети (например в „Порнография“ и „Отчаяние“), 
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както и прилики и общи топоси, под които и двамата биха се „подписали“. Измежду 

тях са предупрежденията срещу наивната буквализация и неразбирането на 

фикционалния характер на творчеството. Втора глава се спира също и на двете 

динамики - „маскиране-демаскиране“ и „мистифициране-демистифициране“, 

характерни за игровото поведение на авторите и проблематиката на идентичността.  

Интересен структурен момент представлява „пунктуационното отклонение“ за 

скобите в ролята на „стратегически детайл“ (Набоков) и „всеобщ почерк“ (с.97), който 

разкрива допълнителни полета и функции на авторефлексията при двамата писатели. 

Катерина разкрива скобите като пространство на втория глас и втория сюжет,  като 

ниша на скритото и паралелното. Като сентенция звучи обобщението, че „казаното в 

скоби не може да бъде подминато“, защото творбата ще остане непълна (с.102). 

Възглед, който спасява скобите от тяхната второстепенна, невидима роля. Вярна на 

подхода си да изяснява всичко докрай, дисертантката задава въпроса „За какво служат 

скобите?“ и отговаря, че те се колебаят като знаци на присъствието и отсъствието, за 

Гомбрович са свързани със ефект на загадъчност, докато за Набоков са почти езиков 

навик. 

Считам за особено важна главата, посветена на паметта и квазимемоарните 

произведения (които са поставени в допирателна към останалите творби и в другите 

глави от изследването). Тук Катерина справедливо обгръща фикционалните и 

автокреативни свойства на конструираната, „насочвана“ и „режисирана“ памет, показва 

квазимемоарните творби като „автобиография на душата“ и пространство за споделяне 

на възгледи и творчески състояния, осветлява връзките между памет, език, 

въображение, сън. 

Последните две глави на дисертацията отдават подобаващо място на читателя, 

процедурите и митологемите на четенето (което не може да бъде обикновено) – тук за 

пръв път на Набоков и Гомбрович са посветени обособени глави, като паралелът 

присъства чрез редуването в общата тема и е отчетливо финализиран в заключението 

(дори таблично). 

Ценността на дисертационния труд се допълва от самостоятелните преводи и от 

добавените приложения. Особено интересно  е приложението на версиите на „Космос“, 
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от архива на Гомбрович в библиотеката Байнака. Библиографията е старателно и 

подробно класифицирана, което също рядко се среща при други дисертации.  

Посочените приносни моменти са добросъвестно и вярно представени. Някои от 

тях са реализирани според класическият модел на „първото събитие“ (първото 

цялостно съпоставително изследване между Гомбрович и Набоков), но има и поредица 

приноси, които се състоят в приложените интерпретативно-аналитични техники. 

Научната биография на дисертантката е сериозна, публикациите й са 

многобройни и с високо научно качество. Работата й в архивите на авторите, както и 

цялостната, плътна, изчерпателна и задълбочена библиографска начетеност, очертават 

облика на дисциплиниран, отговорен и творчески дръзновен млад учен, който умее да 

внася и деликатни и приятни артистични елементи в текстовете си. 

Имам и два въпроса. Първият е, какво има предвид, когато казва в началото на 

доктората си, че ясно осъзнава, че Гомбрович и Набоков не биха одобрили 

компаративистичния  подход. Вторият е, какво мисли за релацията на Гомбрович 

спрямо совизжалската традиция (в посока на темата си). 

Смятам, че Катерина Кокинова напълно заслужава да ѝ бъде призната научната 

и образователна степен „доктор“ по Направление 2.1. Филологии (История на 

славянските литератури). 

Маргрета Григорова 

 

 

 

 


