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2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и 

Австралия – История на славянските литератури)

Освен  с  краткостта  и  яснотата  си,  заглавието  на  предложения  от  Катерина 

Кокинова дисертационен труд печели вниманието със съдържащата се в него заявка да 

проясни  едно  важно  и  сравнително  модерно  литературоведско  понятие,  каквото  е 

понятието  за  авторефлексия,  като  в  същото  време  обещава  да  изследва  в 

компаративистичен план творчеството на двама много значими писатели от славянски 

произход, каквито са Витолд Гомбрович и Владимир Набоков. Както това е показано с 

познаване и убедителност от авторката на труда, авторефлексивността в литературното 

писане е явление, което сочи и на най-големите скептици по отношение на категорията 

„автор“, че да се говори за „смъртта“ на последния може да е ефектен реторически ход, 

но едва ли е възможно подобна смърт да се случи в действителност. Освен това, чрез 

многообразните си форми – а едно от намеренията на разглежданата дисертация е да 

покаже това многообразие – авторефлексията е инструмент за смислотворно общуване 

между автор и читател, ориентир за четене.

Още в началните си страници дисертацията се вписва в добрите конвенции на 

научното  съчинение,  като  старателно  и  основателно  разграничава  своя  предмет 

(авторефлексията като теоретично понятие) и своя обект (конкретните й проявления в 

романите  на  Набоков  и  Гомбрович).  Със  същата  прецизност  са  откроени  целите  и 

задачите на изследването (стр. 32-33). Съвременното научно писане се отнася понякога 

с артистична небрежност към уточнения от този род, точно затова присъствието им в 

един дисертационен труд се забелязва и заслужава да се отбележи.

На същия вид добра изследователска скрупульозност са белег и такива елементи 

в  дисертацията  на Катерина Кокинова като  кратките  биографични и библиографски 

данни за двамата писатели, изчерпателният преглед на съчинения от чужди и български 



литературоведи върху творчеството на Гомбрович и Набоков изобщо, и върху въпроси 

близки  до  нейното  собствено  проблемно  поле,  разнообразните  и  несъмнено 

необходими приложения, които улесняват възприемането на труда. Тези съпътстващи 

основното изследователско изложение части говорят покрай другото и за  сериозния 

обем прочетени и проучени източници. Библиографският списък, подреден по рубрики, 

също е достоен за дисертационен труд, който е подсигурил своята защитимост.

Една  от  началните  части,  озаглавена  „Интерпретативна  рамка“,  фиксира 

избрания теоретичен фундамент на дисертацията: теорията на естетическото реагиране 

на Волфганг Изер, отделни етапи от работата на Ролан Барт, реторика на фикцията на 

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

този набор от теоретични постановки не би могъл да се допълни, или дори да се избере 

различен  от  него.  Що се  отнася  до  понятия  като  имплицитен  автор  и  имплицитен 

читател,  авторски  инструкции  към  читателя  и  др.,  биха  могли  да  се  вземат  под 

внимание  работите  и  на  теоретик  като  Пол  Рикьор,  например.  За  разграничението 

между критик и читател, на което дисертантката основателно отделя, би могло да се 

хвърли поглед и към постановки на Юрий Лотман. Но когато става дума за избор на 

теоретичен контекст, в който едно научно съчинение избира да се положи, по-важният 

въпрос е не дали и с какво този контекст би могъл да се разшири, а доколко добре е 

обоснован направеният от автора на съчинението избор и доколко умело и убедително 

предпочетените теоретични източници са използвани за формулирането, развитието и 

доказването  на  собствената  изследователска  теза.  От  тази  гледна  точка  към 

дисертацията на Катерина Кокинова не биха могли да се отправят никакви сериозни 

забележки. Тя работи компетентно и целенасочено с теоретичния апарат,  който си е 

избрала.

Белег на научна добросъвестност, а ми се иска да добавя – и осъзнатост – на 

нейното писане е и загрижеността за максимално прецизно дефиниране на основните 

понятия. Най-основното сред тях – авторефлексия – е снабдено с изходно определение 

като  „себевглеждане  на  словото,  създаване  на  литературна  игра,  предлагане  на 

себепрочит“,  като  в  същото време е  предложена систематизация  на  сходни на  него 

понятия  на  различни езици и  в  различни теоретични парадигми,  което е  сполучлив 

начин да се разшири неговият обем и да се онагледи многоаспектността му. 

На  подобен  систематичен  подход  е  обект  и  понятието  за  инструкция, 

дефинирано  с  оглед  на  замисъла  на  дисертацията  като  „конкретна  инструкция  за 

реализиране  на  тренирането  на  читателя,  а  не  само  в  по-общия  смисъл  на 



формообразуваща  текста,  както  предлага  В.  Изер“  (с.  40).  Обособени  са  и  най-

характерните  видове  авторски  инструкции  в  романите  на  двамата  разглеждани 

писатели, съответно вътретекстови, паратекстови и междутекстови. На вниманието на 

дисертантката не са убягнали и така наречените анти-инструкции или забрани, изобщо 

всички форми, под които авторът се проявява като „перфектният диктатор“ по думите 

на Набоков.

Намирам  за  оригинално  и  находчиво  хрумването  спецификите  на 

авторефлексивно-инструктивното  поведение  на  всеки  от  двамата  автори  спрямо 

читателя да бъде представено чрез  противопоставянето между „борба“ (у Гомбрович) и 

„сблъсък“ (у Набоков). Както подчертава авторката, за Набоков „в първокачественото 

произведение на литературата истинският сблъсък не е между героите, а между автора 

и  читателя“,  докато  за  Гомбрович  „писането  не  е  нищо  друго  освен  борба,  която 

творецът води с хората за собствената си бележитост“.

Освен като борба/сблъсък, провокираният от „инструктивната авторефлексия“ в 

романите  на  двамата  автори  вид  читателско  поведение,  с  право  е  мислен  в 

дисертацията  и  през  понятието  за  игра.  Един от  съществените  изводи,  до  които  се 

достига въз основа на сравнителния анализ на „Фердидурке“ на Гомбрович и „Лолита“ 

на Набоков, е, че тези романи са „автотематични, което акцентира върху играта със 

себепрочита и ролята й за възприемането на текста, защото до-говарянето излиза извън 

рамките  на  романа  и  присъства  в  редица  други  метатекстове  на  авторите“  (с.  64). 

Дисертантката с основание изтъква, че вероятно днес всеки текст може да се окаже „в 

известен  смисъл  авторефлексивен,  но  „Фердидурке“  и  „Лолита“  като  че  ли  са 

изпреварили и предвидили тази тенденция и същевременно са извели на друго ниво 

традицията на авторефлексивното писане на Сервантес, Стърн и др.

Работата с конкретните текстове на двамата писатели показва и висока степен на 

овладяване  на  анализационни  умения.  Съпоставителният  подход  е  добре  защитен  с 

аргумента, че така може да се види не само как критическите възгледи на всеки от тях, 

отразени в авторефлексивните пасажи в творбите им, се оглеждат едни в други „като в 

огледало“, но и да се съ-положат два взаимодопълващи се модела, които могат да бъдат 

приложени един към друг.  Всъщност,  така  описаният  от  авторката  на  дисертацията 

подход, отговаря на представата за едно плодотворно съчетаване между традиционното 

компаративистично четене и междутекстовото четене в смисъла, в който теорията през 

ХХ век разработи понятието за междутекстовост.



Както дисертантката посочва, изложението тръгва от точките на сходство между 

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), за да достигне до различията между 

тях. Тук ще се задоволя да посоча само едно от тези различия, така както то е уловено и 

формулирано от авторката: „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“. Добре подготвен от цялото предходно изложение е и следният, може би 

най-обобщаващ извод, че основното сходство-и-различие между тях 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“.

Авторефератът представя адекватно дисертационния труд. Добре обмислени са 

формулировките на най-забележимите приноси.

В заключение, по моя преценка дисертацията на Катерина Кокинова отговаря на 

изискванията  за  защитимо  научно  съчинение,  поради  които  ще  гласувам  да  й  бъде 

присъдена образователната и научна степен „доктор“.
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Доц. д-р Миряна Янакиева


