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Изборът на темата на дисертационния труд има няколко важни основания. 

Първото е авторът – Тимъти Финдли е един от най-изтъкнатите канадски писател 

на двадесети век. Неговото творчество е траен обект на критическо и читателско 

внимание.  Второто  е  акцентно  изведената  проблематика  за  идентичността  и 

времето в неговите произведения. Сред тях се откроява, и ние му обръщаме най-

голямо  внимание,  романът  „Пилгрим”,  една  от  най-провокативните  творби  на 

историографската метафикция. Третото основание е самата постмодерна култура 

като  съвкупност  от  характеристики  в  развитие,  които  непрекъснато  могат  да 

бъдат  проверявани,  уточнявани  и  дописвани  на  основата  на  един  или  друг 

художествен  опит.  Не  на  последно  място,  това  са  специфичните  наративни 

техники, чрез които се градят внушенията в тази проза.

Предмет на изследването е романовото творчество на Тимъти Финдли. В 

центъра на вниманието е поставен романът „Пилгрим”, но разгледан не сам по 

себе си, а като творба изпробваща и обобщаваща особеностите на постмодерната 

литература  и  култура.  Именно  сложността  на  този  феномен  определи  и 

спецификата  на  изследователския  метод.  Той  може  да  бъде  определен  като 

комплексен,  доколкото съчетава възможностите на различни методи и подходи 

използвани в литературознанието – междутекстов анализ,  херменевтика,  теория 

на  идентичността.  Конкретната  цел  на  изследването  е  да  се  опишат 

проблематизациите на идентичността и да проследи как работят постмодерните 

наративни стратегии – като механизми за създаване на текстове и като подходи за 

конструиране на фикционални светове. 

Настоящата  работа  не  си  поставя  за  цел  да  изследва  целостта  на  едно 

творчество или на една група творби, а обхватността и сложността на определена 

проблематика.  Тази  проблематика  може  да  бъде  разкрита  чрез  максимално 

активния и внимателен прочит на предизвикателни и смислово богати текстове, 

каквито  безспорни  са  романите  на  Финдли.  Тези  произведения  с  голяма  доза 
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обоснованост могат да се разглеждат като пряко обвързани с многостранния опит 

на литературата на двадесети век.

Проблемът за избора, може да бъде погледнат и от друга гледна точка – 

работата съзнателно си поставя ограничения, за да се предпази от изкушенията на 

реферативността и опасностите от разпиляването в различни посоки. И още един 

аргумент, който не е без значение за така направения избор, конкретно романът 

„Пилгрим”,  върху  който  основно  е  съсредоточено  нашено  внимание,  се  оказа 

обект на сравнително слаба критическа рефлексия. 

Работата  следва  традиционния  тип  композиция  за  едно  академично 

изследване – тя се състои от увод, три глави, всяка от които се занимава с отделни 

аспекти от фиксираната проблематика и кратка заключителна част. 

***

В  Увода  са  очертани  основните  посоки,  които  си  поставя  за  следване 

работата.  Уговорени  и  обосновани  са  ключовите  понятия,  с  които  се  работи. 

Направени са препратки към „канадския” контекст и са разгледани някои основни 

особености   на  канадската  идентичност.  Утвърдено  е  разбирането,  че  самата 

представа за национална литература също е подложена на натиск и преосмисляне. 

За определени национални институции тя продължава да бъде високо ценèн и 

старателно охраняван идентификационен корпус. Но в същото време все повече 

става ясно, че режимите, в които работят корпусът и канонът не са вече същите. 

Плурализацията  на  идентичностите,  възможността  хората  да  се  определят  по 

много и най-различни начини води и до подриване на каноните,  на музейните 

употреби.  Не случайно вече настоятелно се говори за нови,  постнационални и 

полиетнични  литератури.  Литератури,  които  са  свързани  с  универсални 

себеполагания с и транснационални каузи. 

Затова  работата  защитава  тезата,  че  днес  важният  въпрос  е  не  толкова 

„какво/каква е канадската литература?”, чийто отговор предполага посочването на 

някаква  неотменна  „същина”,  а  как  тази  литература  е  отворена  към  различни 

възможности, традиции, контакти...  Може да има страх от влиянието, но има и 
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ентусиазъм  на  срещите  и  връзките.  С  особена  сила  това  се  отнася  за  една 

литература,  която има като своя базисна идентификация паметовия и властови 

ресурс на английския и френския език. 

В  контекста  на  така  очертаните  възгледи,  историческото  формиране  на 

канадското културно самосъзнание и конструирането на канадската литературна 

история са проследени чрез възгледите на редица канадски писатели, историци на 

литературата и теоретици на модерната и постмодерната епоха. 

Отново  в  Увода е  очертан  в  най-общи  линии  и  критическият  образ  на 

Тимъти  Финдли.  Той  е  представен  като  творец,  който  може  би  най-добре 

илюстрира  специфичното  „гранично”  състояние  и  самосъзнание  на  канадската 

литература. В огледалото на това творчество читателят се среща с един наситен 

художествен опит.  Този опит убеждава читателя,  че проблематичната канадска 

идентичност  е  самата  несигурност  на  всяка  граница,  крехкостта  на  всяко 

исторически формирано лице. И като биографична реалност, и като създадел на 

фикционални текстове, Тимъти Финдли (подобно на един от своите герой) може 

да бъде определен като  своеобразен пилигрим.  Той е  неуморен пътник между 

световете и упорит провокатор на самоличностите. 

В своето творчество Финдли е дал някои от най-добрите примери за това, 

което Линда Хътчън нарича "историографска метафикция". От една страна, чрез 

това понятие изследователката цели да опише спецификата на онези литературни 

текстове, които утвърждават някакво различно тълкуване на миналото. От друга 

страна  за  нея  литературният  и  историческият  разказ  са  белязани  от  дълбоки 

подобия  по  редица  показатели,  те  взаимно  си влияят  и  смислово варират  във 

времето.

В най-общ план са описани и специфичните черти на художествения свят, 

изграждан в романите на Финдли. Изследването се стреми да проследи и оцени 

онези характеристики на неговите романи и най-вече на романа „Пилгрим”, които 

ги представят като споделящи ключови характеристики на постмодерния наратив. 

Споделящи  също  така  изобразителната  политика  на историографската 

метафикция. 

7



Важната  постановка  тук  е,  че  всяка  литературна  творба  е  словесна 

конструкция, ориентирана към съвкупност от пожелани въздействия. Тя има своя 

реторика,  своя  логика  на  презентацията,  които  могат  да  бъдат  проследявани, 

засичани  и  описвани.  Финдли  неведнъж  го  доказва  –  да  бъдеш  постмодерен 

разказвач означава да проявиш способност да боравиш с различни конструктивни 

възможности,  да  създаваш  всевъзможни  смесвания,  препратки  и  прекъсвания. 

Също така – да отправяш рецептивни провокации, да разместваш и разфокусираш 

наративно обработената картина на света.  Неговите романи са доказателство за 

това, че постмодерният наратив е плуралистичен, той ефективно борави с широк 

рецептивен  диапазон,  разтворен  между  развлекателното,  от  една  страна  и 

интелектуалната мобилизация на читателя, от друга. 

Доколкото  романът  „Пилгрим”  споделя  особеностите  на  постмодерното 

писане в тази въвеждаща част е направен и кратък преглед на обхвата на понятия 

като „постмодернизъм”, „постмодерно” и техните деривати. 

Една  от  основните  наративни  стратегии  на  постмодерната  литература 

включва  създаването  на  максимално  гъвкав  проект  за  рецептивно 

сътрудничество. Постмодерният текст е специфичен проект за коопериране, той 

носи в  себе  си образа  на  своя  читател,  знае  за  разнородните  му нагласи  и  ги 

„предизвиква” по  всевъзможни начини. В епохата на прекомерно натрупване на 

културни обекти и износването на радикалните авангардистки жестове, задачата 

на твореца се  очертава  по-скоро в  зоната  на  композирането,  обработването  на 

déjà-vu. Както е  посочвано  неведнъж – намираме се не в епохата на епическото 

вдъхновение,  а  във  времената  на  александрийската  ученост.  Подобно  на 

александрийците, на нас ни подобават умората, повторението, събирачеството и 

коментара. 

Задачата на постмодерния творец включва използването на разнообразни 

средства и техники, чрез които се поставят на изпитание нивата на владеене на 

кодовете, широтата на кръгозора, интелектуалният капацитет на възприемателя. 

Това е стратегия за композиране на текстове, която отваря максимално ветрилото 

на  рецепцията. Тя  залага  на  игрите  между  наивната  идентификация  и 
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критическата  рефлексия,  възползва  се  без  притеснения  от  съседството  на 

„високото” и „ниското”. 

Постмодерните творби залагат в основата на своя рецептивен проект и една 

непрестанна, усърдна  работа  с  времето.  Идеята  за  „времето”  е  резултат  от 

хилядолетен,  сложен  и  конструктивно  ориентиран  човешки  опит.  Времето  се 

преживява като траене, то се узнава чрез знаците и „отпечатъците”, които оставят 

неговите  обитатели.  Времето  „тече” като  събития,  но  в  качеството  му  на 

„минало”, то става познавателно достъпно като резултат от наративна обработка. 

В процеса на тази преработка има непрестанно смесване на факти и фикции. Или 

казано  по  друг  начин  –  фактите  и  фикциите  могат  да  застанат  в  разказа  в 

неочаквани и предизвикателни конфигурации. 

Съществен за хода на разсъжденията ни в тази част  е още един момент –

онова,  което  обобщаваме  с  понятието  „постмодерност”  назовава  и  същностна 

промяна в  самите  познавателни нагласи  и  претенции.  Претенциите  и  дебатите 

около Истината винаги са ангажирали по един радикален начин човечеството и са 

го  водели  до  тежки  конфликти.  В  нашия  анализ  се  акцентува  върху  това,  че 

постмодерните  творения  се  стремят  да  премахнат  фатализма,  тежащ  върху 

истината-фетиш и да оспорят всевъзможните аргументи за монопол върху нея.

***

Първата  глава  „Свое и „чуждо” в  романовия текст” се  занимава  със 

спецификата на диалозите и с текстовите препратки и привличания, осъществени 

от романите на Финдли и най-вече от романа „Пилгрим”. 

Изследването  гледа  на  интертекстуалността  като  специфична  наративна 

политика – това е проблематичната идентичност на самите текстове. Романите на 

Финдли са последователно и изцяло обърнати към „Енциклопедията”,  разбрана 

като мълчалива и услужлива съвкупност от хиляди текстове, създадени, четени и 

запаметени  през  вековете.  Творбите  са  изтъкани  от  множество  препратки  към 

повече  или  по-малко  разпознаваеми  биографични  фигури,  сюжети,  заглавия, 

чужди текстове... – най-общо казано, идиоми от историята на културата. С повече 
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или с по-малко усилия те могат да бъдат разпознати, назовани и описани. Според 

поставената задача,  целта е не просто да ги намерим,  посочим и подредим, а да 

оценим последиците за внушенията, самия смислов  ефект, получаван от подобно 

текстово „поведение”. 

Интертекстуалността  е  тема, обследвана  от  различни  автори. 

Теоретическото  осмисляне  на  междутекстовите  отношения  има своя  интересна 

история. От една страна то се свързва с някои от работите на руските формалисти 

– Ю. Тинянов (с изследванията върху пародията 1), на тартуския структурализъм в 

лицето  на  Юрий  Лотман  (с  концепцията  му  за  самата  култура  като  сложно 

изграден  текст,  който  образува  „плетеница  от  текстове”,  за  преозначаващата 

функция  на  чуждите  текстове  и  пр.2),  на  Михаил  Бахтин  (с  възгледите  за 

диалогичната множественост на съзнанията и гласовете3) и др. Много важен автор 

е Юлия Кръстева, чиято книга „Семиотика”, 1969 г. се смята за терминологически 

и методологически основополагаща по отношение осмислянето и изследването на 

текстовите отношения. В тази посока могат да бъдат споменати и теоретици като 

Майкъл Рифатер, Ролан Барт, Умберто Еко и др. 

За  повечето  изследователи  интертекстуалността  не  е  само  отношение 

между текстове,  а е отношение между кодове,  между способи за производство 

(писане) и конвенции за възприемане (четене). Понятието „интертекстуалност” се 

основава на идеята за за съотнасяне/съжителство на текстовете, както в процеса 

на тяхното конструиране, така и в хоризонта на тяхното разкодиране – неспираща 

читателска работа по идентификацията. Употребата на понятието „палимпсест”, 

на  свой  ред,  е  следствие  от  желанието  да  се  обвържат  присъствието  и 

изтриването,  слабата  видимост  и  оцеляването,  писането  „върху”  почерка  на 

Другия и далечния... Постмодерният писател играе с посоченото и скритото, той 

„затъмнява” едни неща, за да осветли и подсили други. Палимпсестът  не е само 

списъкът  с  цитатите,  отломъците  от  чужди  текстове,  той  е  полето  на 

оцеляващото, самата процесуалност на едно безкрайно писмовно усърдие. 

1 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино., М., 1977.
2 Лотман Юрий, Текст в текста, В: Култура и информация, С. 1992.
3 Бахтин Михаил, Проблеми на поетиката на Достоевски, С. 1976.
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Според  възприетото  разбиране  палимпестът  не  е  йерархичен,  той  е по-

скоро стереофоничен.  Това  не  зачертава  възможността  да  се  проследяват  и 

оценяват  разлики.  Следите,  оставени  в  него,  имат  своя  специфика  и  тяхното 

следване и разчитане е в същината си опит за въвеждане в различията, „обучение” 

в  историческото  конфигуриране  на  значенията.  Читателят  има  щастливата 

възможност  да  разгръща  Енциклопедията,  да  свидетелства  за  оживяването  на 

всякакви  текстови  „вкаменелости”.  И  не  само  това,  той  има  шанса  да  изпита 

провокативна наслада от  срещата с  безкрайната множественост на светогледите, 

на хоризонтите, писмената, вдъхновенията...

Точно  в  тази  посока  работи  настоящето  изследване.  То  тръгва  от  една 

пряка податка – паратекстовите „Бележки на автора”.  В тях Финдли представя 

списък на „реалностите в книгата”,  на историческите личности, въведени  като 

герои на романа, както и заглавия на използвани книги. „Списъкът на Финдли” е 

типичен постмодерен жест, който провокира да бъдем внимателни към огромното 

поле на  текстовите връзки и конвенции – от нивото на паратекста до жанра. 

На  основата  на  редица  конкретни  наблюдения  се  прави  изводът,  че 

избраната  междутекстова  политика  дава  възможност  отново  и  отново  да  се 

акцентува върху играта с факта и фикцията, да се произвеждат неограничен брой 

разкази-вариации,  които  са  принципни  изпитания  на  идентичността  на  самия 

романов текст. 

В тази част не се обсъждат обхватът или спецификата на „източниците”, от 

които  авторът  черпи  информация,  намира  сюжети  и  прототипи,  съставя 

„списъци”  и  изказва  благодарности  към  помогналите  му  в  лабиринта  на 

текстовете. Става дума по-скоро за идентификацията на една отчетливо проведена 

политика на текстовото конструиране, според логиката на която чуждите текстове 

намират  своето  ефективно  място  в  „тъканта”  на  романа.   Многобройните 

„цитирани”  текстове  работят  основно  по  посока  на  онзи  реторичен  план  в 

повествованието,  който  играейки  с  достоверността  и  историчността,  оформя 

сложното проективно поле на романовата фикция. Именно тези игри пораждат 
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стереофоничния  ефект  –  многобройни  прииждания  на  силни  и  слаби  гласове, 

които създават комплексността на внушението.

„Привлечените”  цитирани  и  пренаписани  текстове  служат  като  основен 

„материал” за изграждане на образите, за тяхното фокусиране и префокусиране в 

плана на замисъла. Те не се появяват като ефект на криптомнезия – забравяне на 

прочетено и неосъзнатата му поява в написаното (механизъм обсъждан в работите 

на самия Юнг), а като съзнателно следвана политика на писане чрез позоваване и 

препращане.  Чуждите  текстове  с  основание  могат  да  се  определят  като 

своеобразна  „генеративна  матрица”,  върху  която  е  положен  и  концептуално 

„огънат” текстът на самия роман.

Романът  „Пилгрим” е  нещо  като  Борхесова  библиотека  –  там  смело  се 

смесват  съществуващи  и  несъществуващи  творби,  правят  се  и  се  компилират 

каталози. Многобройни други чужди текстове непрестаннно дават знаци за своето 

присъствие – като заглавия, сюжети, имена, герои... Тяхната цел е да се задвижи 

веригата на асоциациите, да се усложнят посоките на внушенията. Тези препратки 

обикновено  имат  задачата  да  дадат  психологическа  плътност  и  смислова 

дълбочина на някаква нагласа, размишление или настроение на самите герои.

Ключов ефект  от  така  реализираната междутекстова  политика  е 

възможността  непрестанно да  се  акцентува  върху  играта  с  факта  и  фикцията, 

Подобен подход дава възможност и за любопитното съжителство на исторически 

реалии и персонажи с фикционални истории и персонажи.  Това, разбира се не е 

изобретение и заслуга на постмодерния роман. 

Точно  по  такъв  сложно  „миксиран” начин  са  моделирани  историите  на 

Леонардо, на Юнг, на Света Тереза.  

Дневниците  на  Пилгрим  са  „междутекстово”  интересни,  доколкото 

препращат към биографиите на известни исторически личности, пречупени през 

съвсем неочаквани ракурси, въвлечени в странни сюжети. Тяхната основна роля е 

очертана  от  самата  възможност  да  се  играе  със  свидетелската  позиция  чрез 

полагането й в различни времеви хоризонти. В практиката на загрижения доктор 

Юнг тази позиция  ще бъде тълкувана  по един  определен  начин.  За целите  на 

12



настоящето изследване тя се определя именно като палимпсест – поредният запис 

върху онези оцелели страници, от които ни гледат вече известното, избелялото, 

мъгляво записаното.

Не на последно място, по повод интерпретирания роман можем да говорим 

за  привличане  и  цитиране  на  самата  Литературна  институция  с  нейните 

многобройни правила, ритуали, кодове, конвенции... Литературната институция е 

един от скритите „герой” на основно разглеждания роман. 

Именно от тази гледна точка е осмислен и образът, който романът създава 

на четенето като специфична човешка практика и „фрагмент” от институцията на 

Литературата.  Четящият  човек  е  психологическо  пространство,  „изтъкано”  от 

текстове,  от  срещите  с  тях,  от  формиращия им импулс.  Героите  на  романа не 

просто, те четат различни неща по различен начин. Именно чрез четенето те биват 

характеризирани, оприличени, противопоставени. 

Направено е обобщението, че романът „Пилгрим” не просто „цитира” една 

или друга  книга  от  Библиотеката,  той  се  изгражда  в  паралел  със  самата 

Библиотека. Работи не само с текстове, които се „съхраняват” фиширани в нея, но 

и  с  тяхното  рецептивно  битие,  с  културно  стабилизираните  образи  на  творби, 

писатели, кодировки... 

Оттук и налагащото се внушение, че литературата е легитимен участник в 

конструирането  на  представите  за  реалност,  мощен  производител  на  нагласи, 

конвенции, препратки, връзки, ценности, идентичност и другост... 

Самата  Литературна  институция,  във  всичките  си  измерения,  е 

мегапалимпсест,  из  който  се  „оглежда”  и  се  движи  перото  на  постмодерния 

писател.  Такъв писател е и Тимъти Финдли.

***
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Втората глава „Идентичност – децата на мрака” е най-обемна, което се 

обуславя от дълбочината и обхвата на проблематиката. 

Понятието  „идентичност”  работи  успешно  в  различни  дисциплинарни 

полета. Многобройни подходи са изпитвани към него, различни определения са 

му  дадени.  „Да  се  разглежда  понятието  идентичност  означава  да  се  напише 

неговата история.”4 – пише с основание Ерик Ериксън и не е единственият, който 

споделя  това  убеждение.  Канадският  учен  Чарлз  Тейлър  се  опитва  по-ясно  да 

очертае  зоната,  в  която  се  заражда  модерната  представа  за  идентичността. 

„Можем да разграничим две промени – пише той – които заедно са направили 

модерното  занимание  с  идентичност  и  признаване  неизбежно.  Първата  е 

разпадането на социалните йерархии, които някога са били основа на понятието 

за  чест.”5 Според  изследователя  „на  старите  и  западащи  представи  за  чест 

съответства модерната представа за достойнство, използвана в универсалистки и 

егалитаристки смисъл”6. Честта и достойнството са признание и позициониране в 

тяхната взаимна обвързаност. 

Вторият  важен момент  при  конструирането  на  идентичността  препраща 

към „идеала за автентичност”. Тейлър също го свързва с упадъка на йерархичното 

общество, което ясно определя индивидите чрез социалните им роли и присъщото 

им позициониране. Поради отслабването и подкопаването на определящия скрит 

план, се налага да се открият и отстояват собствени и по възможност оригинални 

начини  за  съществуване  и  презентация.  Упадъкът  на  социално  производните 

идентичности бива компенсиран чрез вътрешно и диалогично моделирани лични 

идентичности. Според Тейлър, тя носи в себе си заветите на Хердер за откриване 

и отстояване на оригиналността: „Ако вземем например Хердер: той ми вменява в 

дълг да открия собствения си оригинален начин на съществуване. По дефиниця 

този начин на съществуване не може да бъде социално производен, а трябва да 

бъде вътрешно породен.” 7

4 Ериксън, Ерик, Идентичност. Младост и криза, С. 1996, с. 33.
5 Тейлър, Чарлс, Безпокойството на модерността, с. 1999, с. 49. 
6 Тейлър, Чарлс, Цит. съч., с. 50.
7 Тейлър, Чарлс, Цит. съч., с. 51.
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Разглежданият роман „Пилгрим” е своеобразна „история” и „теория” на 

идентичността, нейно наративно изпитание. Затова за настоящата работа е важно 

да борави с едно достатъчно гъвкаво и в същото време терминологично коректно 

понятие. 

Идентичността трудно може да бъде мислена извън актове на присвояване, 

припознаване, приписване, признание. Идентичността е производна и съредна на 

представите за индивидуалност, автономност, личност. Идентичността е свързана 

с присъствието и с посочването, с принадлежността и с различието. Тя изисква 

механизми  за  потвърждаване,  но  и  ефективни  процедури  за  различаване.  Тя 

обосновава наличието на „ядро”, но е свързана и с протичането на „обмен” – с 

някакво  различие,  с  Друг.  Идентичността  е  зависима  от  сложни  социални 

процедури като признаване и зачитане. 

Не на последно място, идентичността предполага и наличието на „разказ”. 

Неговата  основна  задача  е  да  осигурява  представителност,  интегралност,  но  и 

вариативност на съответната лична или колективна история. Чрез разкази ние се 

себеразпознаваме и запазваме във времето.  Пол Рикьор не случайно говори за 

„лична идентичност” и „наративна идентичност”.  В най-общ план, наративната 

идентичност  е  осмислена  като  своеобразна  посредническа  инстанция.  Тя  е 

„играта”  между същото  и  вариантите  в  перспективата  на  някаква  протяжност, 

каквато  безспорно  представлява  и  самият  човешки живот.  От гледна  точка  на 

подобно  разбиране,  литературата  съвсем  основателно  бива  разглеждана  като 

привилегировано поле на изпитанията. 

Във  всички  така  очертани  „сектори”  на  идентичността,  романът  на 

Финдли, чрез историята на своя основен герой, открива поражения и разрушения, 

изправя читателя пред загадки и странни преображения. Когато противоречията 

са в доминираща позиция, разказът за „себе си” престава да е единен и логически 

свързан,  той  става  вариативен,  объркан  и  объркващ.  На  мястото  на 

потвърждението  и  повторението,  идват  мракът  и  безпокойството.  Мракът  е 

другото име на идентификационния кризис,  затова  и този образ е използван в 

изследването. 
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Повествователната идентичност на Пилгрим и на другите основни герои, е 

очертана в различни „полоси”, от които в работата се разглеждат четири. В едната 

е разположено всичко онова, което можем да наречем биографична достъпност. 

Като всяка наративно форматирана  биография тя е възможна за наблюдение и 

подлежи  на  реконструкция  в  хода  на  разгръщащото  се  действие.  Тук  са 

проследени  ключови  наративно  моделирани  определители  като  името, 

произходът, местата, общуването, връзките с другите... Пилгрим е името на всеки, 

който  е  „отлепен”  от  мястото,  отказал  се  е  от  неговия  идентификационен 

потенциал.  Той  е  Пътник  в  цялото  семантично  многообразие  на  понятието. 

Пътникът принадлежи на пътя, а това вече е една много сложна, факултативна 

принадлежност. Тя препраща към придвижването, отместването, разминаването, 

отминаването,  а  не  към  фиксацията  и  локализацията.  Пътникът  пътува  и  към 

смъртта, покривайки цялостно полосата на онова название, което употребяваме за 

онзи, който е вече на умиране – „Той е пътник”. Пътникът е поклонник, който 

отива да се поклони на най-страшното за човеците и най-загадъчно място, предел 

и смисъл на екзистенцията – Смъртта. Той доброволно е готов да премине през 

онзи „вход”, който изтрива всяко изискване за идентичност и различие, доколкото 

е самото нищо.  Пилгрим е названието на удивителната  воля за смърт,  която е 

непроницаема и основателно плашеща добре обучените в конформизма на живота 

човешки умове. 

В  обхвата  на  митичната  биография,  (която  наричаме митография)  са 

разположени големите предизвикателства  – героят  като  носител на  символите, 

дълбинните записи, виденията, преходите във времето, знаците на другия живот... 

Това  е  самата  култура  като  символична  система,  „вградена”  в  човека  и 

ангажирана с неговото „управление”.  Един смислово обемен образ на Пътника 

във  времето  се  надига  оттам  и  неговото  обсъждане  и  обхващане  изглеждат 

изключително ценни. 

Героят  Пилгрим  може  да  има  бедна  биография,  но  разполага  с  богата 

митография. Митографията е другият запис – конструирането на един неочакван 

и  несанкциониран  от  видимата  биографична  реалност  проект  за  себе  си. 
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Биографията  е  рационална  и  прагматична,  митографията  е  ирационална  и 

символична.  Тя  не  се  пише  според  взискателните  критерии  на  обществото,  а 

според силата на въображението, прииждащото от сънищата, митовете, сенките... 

– от другото знание за света.  Биографията  е  композирана като  лична история, 

митографията е композирана като история, споделена с целия свят. Биографията 

работи с лични имена, митографията работи с божествени имена, с универсалии – 

името на Сибил е дадено „от боговете”. Биографията е усилие за кохерентност, тя 

е  свидетелство  за  логически  обосновани  координати  във  времето  и  в 

пространството.  Митографията  свидетелства  за  лабиринт,  за  нестабилни 

психически координати, за неудържимо прехождане и преодоляване на всякакви 

граници. Биографията предполага цялост и видимост, митографията се основава 

на дисперсия, разпръскване. Биографията е будност и разумност, митографията е 

сън и сънуване. 

Героят на биографията е смъртен, героят на митографията има проблеми 

със смъртта,  той е „безсмъртен”. В конкретния случай, герой на биографията е 

Пилгрим – Изгубеният пътник, герой на митографията е Пилгрим – Небесният 

пратеник.

Това, което наричаме митография на Пилгрим е съвкупността от неговите 

„предишни”  съществувания,  разпръснати  във  времето.  Тя  е  запис  на  неговите 

сънища  и  неосъзнато  основание  на  неговото  безсмъртие.  Една  сглобка  между 

спомените и сънищата е призвана да направи убедителна митографията.

Митографията е  достъпна за наблюдение и аналитично конструиране на 

нивото на символите. Тя е „видима” в местата, където личното, колективното и 

универсалното  се  преплитат,  създават  обобщаваща  визия  на  човешкото  на 

основата на един символичен език.

Третата полоса е свързана с ролята на изображенията – разбрани като най-

разнообразни  форми  на  удвояване  и  репликиране,  като  сложни 

идентификационни  проективи.  с  това  име  наричаме  отчетливо  композирания 

разказ за набора от идентификационни превключватели – портретите, рисунките, 

огледалата...  Тази  смислова  конфигурация,  постигната  чрез  съвкупността  от 
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сложни текстови препратки и фикционално моделирани отношения определяме 

като иконография.  Тук се включват и проблемните идентификации на героите с 

въпросните изображения. Това е един наистина любопитен разказ за почитането и 

преклонението, за подозренията, бунтовете и отмъщението.

Романът „Пилгрим” е цитатно обърнат към света на изображенията.  По 

много  начини  проблемът  за  идентичността  в  романа  „Пилгрим”  е  вплетен  и 

заплетен  в  историята  на  изображенията.  В  своята  най-дълбока  същност  те  са 

едноредови  на  сънищата  и  фантазиите.  Те  са  неразделна  част  от  безкрайното 

усилие  за  идентичност  и  идентификация.  Изображенията  удвояват  и 

преобразяват.  Изображенията  винаги  поставят  на  преден  план  въпросите  за 

границата  между  реалност  и  фикция,  за  подражанието,  илюзията  и  измамата. 

Изображенията са погълната и конструирана субективност, която се обръща към 

зрителя, за да го предизвика и преобрази. 

Изображенията  са  символичен  инструмент,  който  разцепва  самата 

представа за една единствена и монолитна реалност. Точно такова „разцепване” 

минава и през смисловата тъкан на романа „Пилгрим”. Героят Пилгрим стои в 

сърцевината  на  една  огромна фабрика  за  образи  –  място  където  съжителстват 

сънища, сенки, портрети... 

Четвъртата полоса е  психографията. Най-общо казано, тук става дума за 

създадения в романа образ на душата – на вътрешния живот като отпечатък, но и 

като  многостранно  мотивиран  опонент  на  външния  живот.  Тук  вече  са 

разположени  възелът на болестта и здравето,  залогът на оцеляването,  тъмните 

потоци  на  желанията,  местата,  откъдето  се  стичат  и  болезнено  отзвучават 

санкциите.  В  тази  посока  е  преосмислен  и  оспорен  и  статутът  на  самата 

„реалност” като върховен арбитър, който се произнася за случващото се.

Наричаме „психография” онзи наративен формат, където се срещат и по 

своему  проговарят  запомненото от културата (конструктивните  дейности  по 

укрепване на идентичността)  и  затвореното в психиката (подривните сили на 

несъзнаваното). 
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Наративно  психографията  се  конструира  през  образите  на  желанията, 

сънищата, спомените, травмите... В един от разговорите между Пилгрим и Юнг се 

„изяснява” природата на знанието за онова неограничено във времето същество, 

което прекосява времената и продължава да се означава като „себе си”. Какъв е 

онзи информационен канал, по който Пилгрим получава знания за своите минали 

съществувания?  Ето  отговора:  „Спомените  идват  по  същия  начин,  както 

предсказанията – в сънища. Сънища, които започват на 18-годишна възраст при 

всеки нов персонаж. И постепенно сънищата стават спомени.”

Миналият живот е  много специален психически продукт,  произведен от 

диалектиката на сън и спомен – това разяснява Пилгрим. Другото важно нещо е, 

че  миналият  живот  е  фрагментарно  достъпен,  той  е  редуциран,  защото  освен 

памет има и забрава. На въпроса дали може да си спомни всичко от миналото, 

отговорът е отрицателен. 

В плана на психографията  е  получен  поредният отговор за изместеното 

детство – то е потънало в мъгла, поради прилива на други спомени. Много сили 

изтласкват детството и се подпъхват на неговото място.  И героят става син не 

само на мрака, но и на мъглата.

Голяма част от действията в романа на Финдли се развиват в психиатрична 

клиника. Писателят създава образи на болни хора, но и образи на болести, както и 

на самата психиатрична наука.  Психиатрията във времето на нейния най-голям 

прелом и раздор. Времето когато психоанализата и аналитическата психология, 

персонифицирани чрез Фройд и Юнг, ще поемат по различни пътища. Времето 

когато въпросите за правата и за свободата на „лудите” ще станат видими, ще 

напуснат мрачните обиталища. Времето когато високо вдигнатите стени между 

психическото здраве и психическата болест ще се пропукат. Нека не забравяме и 

това,  че  в  този  роман  се  „реставрира”  една  култура  на  съкровеното,  на 

усамотяването и споделянето, на писането и четенето. Това е златната епоха на 

четенето, на жанрове като дневниците и писмата. Тези жанрове, „говорители на 

съкровеното”,  са  силни  съюзници  на  психоанализата,  нейното  утвърждаване 

несъмнено е свързано и с тях.
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Героят  Пилгрим  е  представен  като  един  от  ключовете,  спомогнали  за 

отваряне или поне за открехване на част от вратите. Той е предизвикателство към 

установените  рамки  на  света,  към  актуалните  представи  за  душата,  към 

методиките,  разработени  за  душевното  спасяване.  Той  е  тук,  но  и  „не  тук”  – 

медицинска  загадка,  биографичен  парадокс,  претендиращ  да  се  включи  по 

легитимен начин в света на Приетите за обосновани обяснения. 

Направено е  обобщението,  че  така  конструираният  образ  на  Пилгрим е 

остър  сигнал  за  антропологично  и  културно  „безредие”.  На  едно  ниво  на 

внушенията, Пилгрим е предизвикателство, доколкото се представя чрез разказ за 

себе  си,  към който  рационално  ориентираното  съзнание  гледа  подозрително  и 

отказва да приеме. Героят е предизвикателство и доколкото е конструиран като 

„смес” и „поток”. Нещо, което е композирано от крещящи различия и не може да 

бъде фиксирано чрез граница и край. Да си безсмъртен означава да си лишен от 

граница, да не можеш да се определиш чрез края. 

Казано  с  термините  на  постмодерната  философия,  Пилгрим  е  самият 

персонализиран принцип на децентрирането.  Пилгрим е и съкратена версия на 

културната история но човечеството  (система от големи разкази и универсални 

символи), наративно обработена като смес от разнородни по дълбочина и обхват 

биографеми.

Направените  в  тази  глава  наблюдения  целят да  покажат  какво  огромно 

идентификационно  поле  може  да  бъде  разгърнато  спрямо  подобен  тип 

фикционални персонажи.  Пренаписвайки познатото,  смесвайки смело достъпни 

факти и фикции, писателят постига една от най-важните си цели – не призив за 

освобождаване от митовете и от историята, а постигането на едно ново разбиране 

за тях.

Оттук и лесната за правене връзка между проблемите на идентичността и 

пренаписващите импулси на постмодерния наратив. Тук не просто се представя 

някаква история, а се действа спрямо нейното повече или по-малко случило се 

наративно битие. 
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Един от  душевно  болните  герои  в  романа  „Пилгрим”  има  въображаема 

писалка, с която непрестанно нещо пише. За този болен, доктор Юнг казва, „че е 

създал  най-хубавото  творение”,  което  някога  е  чел.  Въображаемата  писалка  и 

пустотата на писмото – може би това наистина е най-доброто нещо писано някога. 

Празнотата е потенциалната откритост към всичко. Тя може да бъде обърната към 

Едното на източната философия. Тя е аналог на мълчанието на мистиците. Тя е 

съвършената красота на Незримото. Тя е послание, което може да бъде четено по 

начини  напълно  различни  от  вече  познатите  ни,  основани  линейност  и 

дискурсивна  рационалност.  В тази  празнота  се  вместват  странното  усърдие  и 

пределната вглъбеност на Лудостта. Лудият винаги пише писмо, чийто читатели 

не са човеците, а някакви трети същества, може би ангелите.

Заключените  в  рамките  образи  и  затворените  в  клиниката  болни  са 

романтически свързани с границите,  с поривите и освобождението.  Но те са и 

симптом за болезнения вакуум на постмодерната ситуация, в който всичко може 

да  бъде  трансформирано,  да  бъде  засмукано  и  обречено  на  изчезване.  С 

въображаемата  писалка  всичко може да бъде подписано и така  завинаги да се 

реши проблемът с идентичността и с необходимостта от нейните валидизации.  

В този смисъл имаме всички основания да потвърдим, че д-р Юнг не е 

лъгал когато е настоявал за специфичната сила на творението, създадено от лудия. 

Това е още едно потвърждение на предлагания извод, че никога не знаем в кой 

свят, в какви емоционални и интелектуални координати, празнотата за един човек 

е  пълнота  и  послание  за  друг.  Освен  това,  празнотата  е  самата  парадоксална 

възможност за безкрайност на интерпретациите и идентификациите.

***

21



Третата глава „Мутации – форми на презентация” е опит да се очертае 

още един подстъп към сложния смислов свят на основната разглеждана творба в 

дисертацията. Целта  е да се направят наблюдения и обобщения за спецификата 

на модерното „боледуване” и за механизмите на постмодерните „отлепвания” от 

реалното. 

Мутацията  е  термин,  идващ  от  биологията.  Понятието  може  да  бъде 

ползвано  като  културологична  и  антропологична  метафора,  инструмент  за 

описание на решителни трансформации. Мутацията е изменение в „дълбините” на 

организациите,  в  същината  на  информационните  и  социалните  системи.  В 

негативен план изменението може да бъде израждане, пропадане, зацикляне... Но 

мутацията може да бъде и обогатяващо, позитивно развитие, което системата се 

стреми да запази и развие. Подобни мутации биват запаметявани, използвани като 

коректив и шанс за развитието на системата. 

От  края  на  деветнадесети  до  края  на  двадесети  век  различни  мутации 

оказаха силен натиск върху „генома” на социалната система и самото човешко 

съзнание. В десетилетията затворени между основните произведения на Ницше и 

Фройд от една страна,  на Фуко и  Дерида от  друга,  се  разгръща една огромна 

вълна  на  решителни  трансформации.  Усърдните  опити  да  се  разглоби 

метафизиката  на  Запада,  да  се  внесе  съмнение  в  арбитража  на  Разума,  да  се 

покаже и докаже провалът на Историята, да се опишат многобройните фигури на 

Властта, да се посочи празнотата, претендираща за Авторство... са концептуално 

значими  промени.  Образно  казано  –  те  са  мутации.  Промени,  които  също  се 

запаметяват и напасват в мисловната и научна картина на света. 

Към повсеместната динамика на промените втората половина на двадесети 

век добави и нахлуването на огромни армии от посредници, от медиуми и медии. 

Всички те извадиха човека от непосредността на опита и го пратиха да живее във 

виртуалното.  Символичната  фигура  на  разкъсания  Орфей  насочва  точно  към 

пределната и оргиастично-жестока точка, в която се намира човечеството. То е 

срутило кумирите, натирило е боговете от небето, но това го е принудило да се 

учи да живее в неутешителния ландшафт на разрухата. 
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В този смисъл разхвърляните части на разкъсания Орфей, в описанието на 

Ихаб  Хасан,  са  наистина  добра  метафора  за  доминиращата  психологическа 

структура на постмодерния свят. Тук вече не става дума за „превратностите на 

живота”, утешителни за традиционното житейско мислене, нито за „преходността 

на  човешкото”,  утешително  за  вековната  премъдростна  литература,  а  за  едно 

цялостно  и  силно  тревожещо  „превъртане”  на  света  и  на  всекидневния  опит. 

Става  дума  за  решително  предизвикателство  към  сглобяването  на  опита  и 

осмислянето на живота. 

Романът на Финдли е по особен начин обобщителен към тези процеси, към 

обхвата на мутацията, към самата история и специфика на модерната епоха. Това 

е един постмодерен роман, който се стреми да създаде образ на Модерността чрез 

травмите  и  тревогите  на  промяната.  Романовото  описание  познава  усетите  за 

безизходица (дали все още има къде да се завърнем и в какво да се приютим?), но 

не бърза да се утеши с обещания за походи „напред”. 

В един от плановете си Модерността е конструктивна и фиксираща. Но тя 

в  не  по-малка  степен е  разпиляваща,  изолираща,  изтриваща  белезите  на 

индивидуалното.  В  „Диалектика  на  Просвещението”  Хоркхаймер  и  Адорно 

симптоматично  говорят  за  „изолация  чрез  общуване”.  В  инструментално 

насечената социална пустиня хората общуват все по-некачествено, все по-ролево, 

със снижаващ се коефициент на личен ангажимент. „Прогресът държи буквално 

хората далеч един от друг”8 – това твърдение става все по-актуално и за епохата 

следваща  Модерността.  Една  комуникация,  която  не  развива  човека,  а  го 

унифицира,  прави  го  подобен  на  всичко  останало.  Постмодерната  епоха  не 

случайно  бива  описвана  чрез  деконструкцията  и  лишаването  от  фокус,  чрез 

размекване на границите.

  В разглеждания роман на Финдли, героят Пилгрим дава възможност да се 

проследи как работят условно очертаните две програми. Образно казано, Пилгрим 

е птицата, която е затворена и завързана в клетката-клиника, за да бъде обучена 

да  лети правилно.  В същото време той е  птицата,  която  отлита  от  затвора  на 

8 Хоркхаймер, М. Адорно, Т. Диалектика на Просвещението, С. 1999. с. 271.
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модерността, за да разруши нейните градежи и да се слее с безкрайното. Това е 

птица, която не иска да се запази и „втвърди” като символ на героичната модерна 

епоха, а да изчезне, да изтрие всяка следа, която може да я удържи отново в света. 

На основата на така прочетената двойственост се обсъжда и подсказването 

на  една  нова  възможност  –  възможността  за  завръщане  на  конструктивния 

принцип, за събиране на разпилените части на Орфей.

Постмодерният роман смело смесва изобразителни техники и политики – 

психологическото моделиране на човешките образи,  разиграването на образите 

като  типове,  представянето  им  като  чисти  ролеви  „вкаменелости”.  Пилгрим, 

героят на романа, е решен именно чрез тази формула. В хоризонта на внушенията 

следва да се „очаква” не друго, а функционирането на героя именно като „смес”. 

Една  смес,  постигната  от  художествено  достъпната  пластика  на  човешкото 

(Пилгрим) и от реторично достъпната твърдост на кода (пилигрим). 

Пилгрим е образ производен от типичната постмодерна игра на Едното и 

Множеството, на Същото и Различното.  Самата човешка психика е едно упорито 

поддържане на Същото и настоятелно притегляне към Различното. Понякога тя е 

рисково пребиваване в радикални предложения. Напреженията и противоречията, 

които  съществуват  в  онова,  което  психиатърът  Карл  Густав  Юнг  нарича 

„подмолите на нашето собствено същество”, могат най-добре да бъдат овладени 

на нивото на някакъв спасителен разказ за себе си. Разказ, в който травмите ще 

бъдат  преструктурирани,  ще  бъдат  описани  като  фрагменти  от  други 

самоличности,  като  персонажи  идващи  от  далечни  времена  и  пространства. 

Разчетен откъм тази перспектива, Пилгрим е онзи, който е „решил” психическите 

си проблеми чрез „разхвърляне” на травмите във времето. Превърнал ги е в един 

митически хипертрофиран и хиперболизиран разказ за себе си.  

Навсякъде  където  се  появи  нуждата  от  психическа  защита  се  откроява 

идентификационен  проблем.  „Да  умреш”  в  ситуацията  на  Пилгрим,  може  да 

означава и следното – да се събудиш и да се спасиш от „дезинтегриращия сън на 

несъзнаваното”.  Да спреш красноречието на всички странни гласове и безумни 

претенции – самата Шизофрения, която те приближава и поглъща.
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За разлика от психоанализата, литературата „разполага” с цялата мощ на 

езика.  В  романа  на  Финдли  речта  на  пациента,  нейният  фикционален  образ, 

съжителства с мощта на езика  действаща чрез най-разнообразни интелектуални 

машини.  Творбата създава  поредица  от  образи  на  болния  език.  Обърканото 

съзнание има разбираем проблем с изразяването, с думите. Болната реч все по-

трудно  намира  истинския  си  облик,  артикулационната  си  коректност,  смисъла 

си...  Човекът „забравил” себе си,  забравя и думите си,  защото речта не е само 

средство  за  общуване  с  другите,  но  е  и  инструмент  за  персонално 

идентификационно конструиране. Речта е мяра за принадлежност и механизъм за 

обвързване. 

Художественото  моделиране  на  времето  и  пространството  е  друг  важен 

показател  за  спецификата  на  една  творба.  Погледнат  от  тази  гледна  точка, 

романът на „Пилгрим” притежава интересни характеристики, на които е отделено 

подобаващо внимание. 

По принцип, социалният свят е възможен чрез символично овладяване на 

пространството  и  ефективна  организация  на  времето.  Символичното 

пространство е  наложено „над” физическото пространство.  То е сегментирано, 

оценностено, разписано чрез набор от статуси и роли. Пример за това е самият 

образ на клиниката „Бургхьолцли” в романа. Там има Стая на лудия и Кабинет на 

лекаря, има Сграда и Двор, има Ограда и Безкрайно пространство зад оградата. 

Героите  не  просто са  разположени в  това  пространство,  то само по себе  си е 

когнитивна матрица, която има ориентиращи, координиращи и дисциплиниращи 

функции.  Социално  грамотните  хора  задължително  научават  езика  на 

пространството  и  интуитивно  следват  неговите  препоръки,  подчиняват  се  на 

учредените йерархии. В по-голяма или в по-малка степен това важи и за душевно 

болните,  за  „лудите”.  Тъй  като са  се  изгубили във  времето  и  пространството, 

целта е да бъдат върнати, правилно ориентирани и наместени. 

Сходни  механизми  работят  и  по  отношение  на  времето.  Времето  е 

социално разпределено, позиционирано е не само спрямо биологичния ритъм, но 

и  спрямо  роли,  ангажименти,  функции...  Модерното  „часовниково”  време  е 

25



рационално  организирано  време,  то  е  предвидливо  синхронизиране  на  хората 

спрямо общия меридиан на задълженията и интересите. 

Един от важните за настоящето изследване изводи е, че хетеротопиите са 

специален  „резервоар на  въображението”,  според  Мишел  Фуко.  Те  осигуряват 

възможността в пределите на усвоеното и стабилно подредено пространство да 

„нахлуе”  някакъв  друг  опит  и  той  да  има  преобразуваща  роля  по  отношение 

улегналите  преживявания  на  света.  Хетеротопиите  са  социално  значими 

доколкото  оказват  натиск  върху  цялото  пространство,  предизвикват  размисъл 

върху надеждността  на неговата  конструкция,  както и върху специфичните му 

увреждания.  В  този  смисъл,  хетеротопиите  са  предизвикателства  и  сблъсък  с 

установеното.

Клиниката  „Бургхьолцли”  работи  и  в  двата  така  очертани  режима.  В 

режима  на  репрезентацията  тя  възпроизвежда  вече  съществуващото,  самото 

Деспотично  означаващо  –  център,  власт,  привилегия,  норма,  насилие, 

подравняване  към...  и  пр.  В  режима  на  оспорването  тя  дава  път  на  други, 

„маргинални”  и  неочаквани  възможности  да се мисли,  чувства,  говори,  живее. 

Казано по друг начин – има места, огради, масивни корени..., но има пътна мрежа, 

лабиринти, ризоми... 

Каузалното  мислене  (причина-следствие),  линейното  време  (преди-сега-

после)  и  йерархично  организираното  пространство  (център-периферия)  не 

допускат съвместяване и смесване, но художественото пространство на романа ги 

допуска.  Пилгрим  е  онази  кризисна  точка,  която  активира,  произвежда 

хетеротопиите и хетерохрониите. Всяко негово предишно битие носи отблясъците 

и  сенките  на  друго  място  и  друго  време.  Пилгрим  разрушава  каузалното 

биографично време и „пада” (от небето?) в градината под дъба. Тереза разрушава 

каузалното  време  и  каца  (от  небето?)  в  клоните  на  дървото.  Те  буквално 

учредяват места на явяване, точки на сливане между земното и небесното. Те са 

хора от Градината, от Златната земя – пришълци от един различен, предсоциален 

свят. Те сякаш пристигат от Златното време, в което Деспотичното означаващо 

все още не е притиснало и завладяло света. В тази различна география на Чудото 
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се вместват Пустошта на Тереза, Луната на Блавинская и Свещената Горичка на 

Пилгрим. Спрямо Клиниката всички тези земи действат като антиподи – те са 

неусвоените  от  властта  места,  където  се  разгръщат  крилете  на  желанията  и 

избухват  виденията.  Места  където  насилието  и  кастрацията  на  желанията  са 

отречени  чрез  серия  от  трансформации  и  преименувания.  Да  бъдеш психично 

болен означава да станеш жертва на един режим на строги опозиции. Това е и 

самата лудост като побягване и отиване  „другаде” – живот на друго място и в 

друго време.  

По повод пътя на човечеството и шансовете на човека,  Зигмунд Бауман 

прави едно важно обобщение: „Постмодерността е едновременно проклятието и 

шансът на нравствената личност. А кое от двете лица на постмодерната ситуация 

ще  се  окаже  неин  траен  портрет  е  също  морален  въпрос.”9 Проклятието  е 

обричане  на  изпитания,  чиито  край  не  е  фиксиран.  Проклятието  е  затъване  в 

безкрайното, от което някой приказен спасител трябва да те извади, да развали 

магията. Такъв е героят на Финдли – белязаният със знака на пеперудата пътник 

във времето. Носителят на проклятието, който търси спасителната смърт в един 

свят, който е дискредитирал самото Спасение. 

Когато бързаме да убием Спасителя, не убиваме ли и собствения си шанс 

за спасение? – това е един от „скритите” въпроси, зададени в романа. Изкушен от 

възможността да не се обвързва,  да играе по ръба на всякакви възможности и 

избори,  постмодерният  човек  се  е  отдалечил  от  възможността  да  живее  с 

Обещанието. Обещанието, което  съвсем  не е обикновен жест към околните, а е 

признание на Другия и дълбоко обвързване със Света. 

Тук вече не става дума за обсъждане и обвързване с морални категории – 

за притворство, за дълг, за избор, за добродетели..., а за една наративна стратегия, 

в  чийто  център  стоят  лицето  и  маската,  възможността  да  бъдеш,  но  и 

неизбежността да изчезваш. Лицето е трайна проекция на човешкото битие. Както 

и да се дегизира лицето, в каквито и социални гримаси да се разкривява, то е само 

9 Бауман, Зигмунд, Живот във фрагменти, С. 2000, с. 16.
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и самотно.  Лицето  на постмодерния човек не може нито да скрие,  нито да  се 

справи със самотата си. То е трагично оголено и неразбрано.

Вторият аспект  на лицето е  свързан с  предизвикателствата  на  портрета. 

Образът  в  него  е  обхванат  от  коварството  на  времето,  от  способността  му да 

представя нещата като присъстващи и отсъстващи едновременно. „Джокондата” е 

изображение на една жена, но също така е изображение на множество отсъствия.

Друг аспект на лицето препраща към снимката – фотографираният нарцис 

на Юнг е крехкият Нарцис, обитаващ психиката на всеки човек.  Точно според 

описанията на Юнгианската анализа.

Изпитанията на лицето могат да се проследят и чрез игрите с наративните 

маски – възможността да боравиш с различни конвеции и кодове, в съответствие с 

различни стратегии за въздействие.

Постмодерната литература  е  точно  това  –  размножаване  на  образи  и 

кодове, подхващане на „игри”. С една значима цел – да се освети и дискредитира 

неизбежният  Център.  Да  се  притвори  циклопското  око  на  Паноптикума.  Там 

където са се настанили и взискателно наблюдават и разпределят всичко – Бог, 

Бащата, Авторът. Затова и героят Пилгрим е разчетен като кризисна точка, която 

произвежда и провалите, и надеждите, хетеротопиите и хетерохрониите.

***

В   Заключението са  обобщени  направените  наблюдения  в  отделните 

глави,  както  и  опорните  концептуални  схващания,  върху  които  е  базирано 

изследването.
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Приноси

1. За първи път в българското литературознание е разгледано по-цялостно 

романовото  творчество  на  един  значим  канадски,  а  и  световен  писател  като 

Тимъти Финдли.

2. Приложени са изследователски подходи, които дават възможност да се 

прочете по един различен и обхватен начин романът „Пилгрим”, който има свое 

рецептивно битие в България.

3.  Изградена  е  теоретична  база,  която  позволява  да  се  разчетат  по 

достатъчно  коректен  начин особеностите  на  постмодерния  наратив  и  неговото 

функциониране в романите на Финдли. 

4. На основата на различни теории за идентичността са фокусно положени 

и  интерпретирани  важни  характеристики  в  прозата  на  Финдли,  свързани  с 

модерната и постмодерната епоха.

5.  Направен  е  обхватен  анализ  на  символното  богатство  на  романа 

„Пилгрим” в контекста на поставената задача.
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