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от проф. д-р Яни  Милчаков,  член на  Научното журиза защита на дисертационния труд  за придобиване на образователна и научна степен 
“доктор”  на тема: „АВТОРЕФЛЕКСИЯТА В ТВОРЧЕСТВОТО  НА ВИТОЛД ГОМБРОВИЧ 

И ВЛАДИМИР НАБОКОВ”
 от Катерина Бойчева Кокинова

 редовен докторант по професионално направление 2.1- Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – История на славянските литератури) Научен ръководител: проф. дфн Панайот Карагьозов

                                     1. Общо представяне на материалите по дисертационния труд и докторанта      Докторската теза на Катерина Кокинова спазва  тематично - съдържателните и структурните критерии за оформянето на  дисертационен труд.  Авторефератът обобщава  основните  проблемни  кръгове,  аргументацията  на  приложените интерпретаторски  подходи,   целите,  изводите  и  приносите  на  изследването  . Представените  документи  и  материали  по  защитата напълно  съответствуват на   стандартите и   изискванията,  приети     в   Правилника   на СУ „Св.  Климент Охридски” за приложение на ЗРАСРБ. Дисертационният   труд  е   разработен   на 220  компютърни  страници.  Той   се  състои  от  увод,  6  глави,  заключение,  6 приложения и тематично структурирана  библиографска  справка  на   цитираната и използуваната      литература. Съставена в  много  удобен   за  ориентация на читателя  вид, библиографията  обхваща  329  заглавия  на български, английски, руски и полски езици.  Катерина   Кокинова е автор на 11 статии, студии и научни съобщения  по   темата  на  дисертационния  труд  и   като  части  от  него.  Те  са публикувани в славистични сборници и  в  научна периодика,   включително на полски  и  английски.   Докторантката  е  редактирала   тематичен  брой  на периодично  издание,  посветен  на  Вл.  Набоков,  както  и  български  преводи  на негови произведения.  2.  Съдържание и приноси на дисертационния труд      Докторската  теза  на  Катерина  Кокинова  „Авторефлексията  в  творчеството на 
Витолд  Гомбрович  и  Владимир  Набоков“  представлява  не  само  силен  и  оригинален 
български   принос  към  компаративистките  паралели  върху сходствата  и  различията  в 
биографичните  „траектории”,  литературното  творчество,  мемоаристиката  и  взаимния 
прочит  на двамата автори със световна слава. Едноцифрената  библиографска  справка и 1



прегледът  на  съществуващата  научна  литература  убеждават,  че  монографии,  студии  и 
изобщо  публикации  на  тази  тема  се  появяват  крайно  рядко  в  полонистиката  и  в 
русистиката. Не по-различна е ситуацията в  сравнителен  интерславистичен контекст и в 
изследванията   върху  интегралните  специфики  на   условно  „въобразена”  за 
изследователски  цели  наднационална  литературна  общност,  каквато  от  няколко 
десетилетия  разбираме  под  определението   „емигрантска  литература”.  Сред  вече 
изградените  качества на перспективен млад учен -  полонист и славист  докторантката 
демонстрира  в  своята  работа  и  убедителните  резултати  от  един,  също рядко  срещан в 
хуманитаристиката синхрон. В общ смисъл той свързва  хармоничните усилия на научния 
интелект  и  научния характер.  Те   се   проявяват  с  конкретни резултати   в   яснота   на 
формулираната  тематика,  рационална   мотивация  при  избора  на  изследователска  тема, 
системност  в  следването  на  заявените теоретични ориентири и описателни категории, 
скрупульозност  в  откроените   детайли   на  текстовия  анализ  и  многоплостовата 
литературноисторическа реконструкция (повечето литератори и филолози - връстници на 
докторантката, а и представители на други поколения, изобщо  не биха принизили  своя 
дух, интелект и  интерпретаторски устрем с коментари  върху  такава „дреболия”, каквато е 
ролята  на  текста  в  скоби).  Катерина  Кокинова  посвещава  равностойно  внимание   към 
даденостите  на   текстовете   и   към  рецептивния  им  контекст;   проявява   дискретна 
читателска и емоционална съпричастност  към  съдбите на писателите  и на техните книги 
в толкова мъчителното за духа и литературното творчество „средновековие на ХХ век”, 
съчетана  с  модерен  поглед  към  писателските  биографии,  които  са  разбирани  не  като 
архивен позитивистки  инвентар от  документи, факти, случки и догадки, а като културни 
текстове с автономни конвенции, символика и ценност. 
       Наред с тези  изброени достойнства  в дисертационната теза на Катерина Кокинова 
личат  блестяща  ерудитска  осведоменост  и  библиографска  коректност  към 
интерпретаторските   традиции ( в които талантливо могат да  сплитат линии  древния 
жанр на „паралелните животописи” –„Гомбрович и Набоков”,  и рекапитулация на идеите 
на  Волфганг  Изер  и  методите  на   Констанцката  рецептивистка  школа)  ,  познавателна 
смелост  и  творческо  въображение  в  хипотезите,  решителност  в  открояването  на 
собственото изследователско поле - и не на последно място – диалогичност и  партньорска 
отговорност  пред  читателя  на  литературоведския  труд,  назависимо  дали  той  е 
професионален литературовед или не. Last but not least, започвайки от последното, трябва 
да признаем четивността като категорично  достойнство на труда на Катерина Кокинова. 
Не  е  излишно  да  се  наблегне,  че  това  е  четивност,  която    привлича   с  талантливо 
разказания  хуманитаристки  сюжет.  Той  е  освободен  от  стилова  сухота,  автоматизирани 
клишета,  ритуална  безсубектност  и   надменност   Ex  cathedra ,  които  рутинно   са 
приписвани  на  криворазбирания „академичен наратив”. Тази четивност ни най-малко не 
олекотява и не компрометира нито свръхспециализираната тема (каквато сама по себе си в 
метафизичен и  металитературен смисъл   предполага  едно заглавие,  съдържащо термин 
като  „авторефлексия„),  нито  строгия  терминологичен  апарат  и  високото  теоретично 
равнище  на анализа. Имена на големи литературни теоретици, „мислители-институции” и 2



легендарни школи като  В. Изер, Д. Лукач, У. Буут, Р. Барт, ОПОЯЗ и др., както  цитати от 
техни текстове в дисертацията се срещат често. Докторантката обаче избягва  самоцелните 
метатеоретични   коментари и презастраховането чрез авторитети,  а  аргументирано ги 
включва в адекватния контекст на своите теоретични подстъпи, интерпретаторски тези и в 
практическите  подходи  при  анализите  на  конретни  творби.  (Главата  „Лолита  чете 
„Лолита”-място  на  читателското  участие” е  пример  за  широк  теоретичен  поглед, 
практическо анализаторско умение и аргументиран рецептивистки модел.)
     Четивността се дължи накрая и на факта, че „Авторефлексията в творчеството на 
Витолд  Гомбрович  и  Владимир  Набоков“  е   композиционно  строен  и  концептуално 
дисциплиниран труд. Той  обаче в увлекателен ритъм свързва енциклопедичния  реферат, 
академичната монография, биографистиката,  иманентния анализ на художествения текст, 
наратологичните класификации, компаративистките паралели, „тежката”  метатеоретична 
рефлексия във вглъбен херменевтичен стил и  „леката” игровост  на отделни подзаглавия (с 
разгърната за читателско удоволствие старинна наративизирана пояснителност) , пасажи и 
словосъчетания. Въпрос на избор е дали ще похвалим тази „синтезирана хетерогенност”  с 
неприложимото спрямо каквато и да е  хуманитаристка  студия – за разлика, например, от 
молекулярната  биология  и  физикохимията!  -  понятие  „интердисциплинарност”,  или  ще 
признаем на докторантката увереност в оперирането с различни жанрови конвенции на 
литературоведското писане и талант на разказващ и пишещ хуманитарист. 
       Още в началото Катерина Кокинова  дава на читателя  встъпителен ключ  към труда 
чрез богат ерудитски обзор и компетентни критични коментари върху  дефинициите  и 
дискурсивните полета на термина „авторефлексия”. Той е създаден  в полската литературна 
мисъл и  критика, които  относително често боравят  с  него и с негови производни - като 
например „teksty autorefleksyjne”, нюансирано тълкувани  в структурно и функционално 
свързания  ред  на „autobiograficzne” и „autoekspresywne”. Като рефериращ напреженията 
между  метаезик и наратив в белетристиката на двамата писатели този термин е използуван 
и  в  няколкото  досегашни  изследвания  върху  авторефлексията  в  творчеството  на  В. 
Гомбрович  и  Вл.  Набоков.  Във  II глава  („Форми  на  инструктивна  авторефлексия „) 
докторантката   напълно  осъзнава  и  избягва  опасностите  на  един  реален  за  такава 
амбициозна  студия двоен риск. При него в единия случай избраната тема и терминът се 
деспецифизират  и   познавателно  избледняват  без  следа  сред  множеството  адресати  и 
огромното разнообразие на целия самонаблюдаващ се пласт в художествената литература. 
Само като части от него могат да се посочат „между-„ и „авто”- текстовите връзки” (Р. 
Коларов), „мълчаливите диалози” (Н. Георгиев), инструкциите и директивите към читателя 
-  биографично  реален,  конвенционален,  „моделиран” (“Il  lettore  modello”-  У.Еко)  , 
„имплицитен” (В. Изер),  въплъщаващ определен исторически „тип  идентификация” и 
„стил  на  рецепция”  (Х.-  Р.Яус  -  М.Гловински)  и  др.”.  Отделна  психологическа  и 
семиотична  линия  очертават  „шегите  с  критиката”,  „игрите   с    цензурата”, 
мистификациите, (авто)палинодиите,  пародиите  и  полемиките  с   други    творби   и 
други литератори, със собственото  творчество  и   самия себе си и   т.н. Такива  с  различна 
степен  на   сигнализираност,  явно или дискретно съдържа всяка  литературна творба и 3



деленето „отворена” (напр. - постмодернизъм)↔ „затворена”(напр. -класицизъм) в такъв 
смисъл  е  винаги   условно.  Тя   обаче  –дори  ако  изпълни   всичко  гореизброено,  т.е. 
невъзможното – по силата на собствената си природа отново не може да бъде отправена 
към един-  единствен адресат.  Ето защо хипотезата  на  докторантката,  че  у  „Гомбрович 
авторефлексията  се  поражда  първо  като  защитен  механизъм  срещу  погрешното,  
деформирано  тълкуване  от страна  на  критиците”,  е  много  вероятна  и  ,  като  цяло  - 
вярна,  както  обаче е вярно и това, че няма  литературно  произведение, нито литературен 
похват  които  да    изпълняват една-единствена „програма”,  да достигат само до един 
читател и да бъдат „инструментализирани” само с една символична или чисто практическа 
цел. 
      В другия случай обаче изследването  на  авторефлексията  може да хипертрофира, като 
агресивно  подчини  елементи  на  текстове  и  метатекстове,  които  изискват  други 
интерпретаторски ракурси и други литературни термини. Инструктивната  авторефлексия 
е тълкувана от докторантката в спецификите  и функциите на връзки като автокреация, 
автомитологизация, автомистификация, „автополемика“, които  могат да се наблюдават и 
опишат  на  различни  повествователни  сегменти  в  творбата.  Типологията  обаче  не 
изчерпва  изследователския  импулс  и   високата  обобщителност   на    работата. 
„Парадоксът на този вид литература-  вярно обобщава Катерина Кокинова -   се  крие 
именно в самозатвореността ѝ в нарцистичната авторефлексия и в отвореността ѝ към 
читателя”.  Парадоксалната „космополитна  самота  сред световната слава” на  двамата 
големи  писатели  (с драматично силно  проявено  критическо  и теоретично амплоа!) 
спрямо  техните  „национални”  литератури  и  езици,  уникалността  им  сред  многоликата 
персонология  и  „антология”  на  славянската  литературна  емиграция,  е  големият 
историколитературен   разрез,  в  който  дисертационният  труд  конкретизира  своята 
проблематика,  но  и  решително  го  надхвърля  в  много  аспекти  –  теоретичен, 
компаративистки,  рецептивистки,  херменевтичен,  наратологичен.  Така  идва  логично  и 
успехът на докторантката в анализите на  художествено сложни,  интелектуално скептични 
и-  струва  си  да  се  наблегне!  -   програмно   иронични  към  усилията  на  критици  и 
интерпретатори творби като „Фердидурке“, „Порнография“, „Космос“, „Отчаяние“  , „Блед 
огън“, „Ада“ „Космос“, „Лолита” и др.   3. Критични забележки и препоръки                Издаването  на дисертацията като книга (след  задължителни  структурни промени  като  жест  към  потенциалния  „по-масов”  читател)  би  било  радващо събитие за българската академична славистика и литературния живот .   

  
4. Заключение        Въз   основа   на    изложеното   изразявам  своето   категорично  положително становище за представената от  Катерина Кокинова дисертационна  теза. В работата 4



си  върху  нея  докторантката   е    показала   висока   хуманитаристка  култура, задълбочена теоретична нагласа, впечатляваща ерудиция, критичен и функционален подход  към  интерпретаторския  опит,  способност  за  самостоятелни  анализи и оригинални изводи, талант да коментира литературоведски концепции и умение да разказва  биографични,  интелектуални  и  литературноисторически  сюжети. Резултатите от нейния труд са  пряко приложими в академично - образователната и в теоретичната  сфера на  съвременното литературознание, полонистика, русистика и славистика,  както  и  в  редакторско  -  издателските  стратегии  за  издаване  и популяризиране на изследваните в дисертацията  автори  и  произведения.       С  пълна  убеденост предлагам  на  Почитаемото  Научно жури   да  присъди на 
Катерина Кокинова  образователната и научна степен „доктор” в професионално направление   2.1-  Филология  (Литература на народите  на Европа,  Америка,  Азия, Африка и Австралия – История на славянските литератури) .
   19. 01 2016 г.                                  Изготвил становището: .............................................
     София                                                                                       (проф. д-р Яни Милчаков)
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